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PARK AM GLEISDREIECK W BERLINIE
JAKO PRZYK AD REWITALIZACJI TERENÓW POKOLEJOWYCH1 

KATARZYNA FOLJANTY

Administracje miast dopiero zaczynaj! rozpoznawa" ogromny 
potencja#, jaki drzemie w opuszczonych terenach pokolejo-
wych. Bardzo cz$sto tereny te, po#o%one w samym sercu miasta, 
s! sprzedawane prywatnym inwestorom, którzy d!%!c do mak-
symalnego zysku zape#niaj! je budynkami biurowymi, osied-
lami mieszkaniowymi lub centrami handlowymi. Po upadku 
Muru Berli&skiego Senat Berlina odniós# du%y sukces poprzez 
przekszta#cenie wielu by#ych terenów kolejowych w miejsca 
publiczne, s#u%!ce rekreacji i kulturze. Du%! rol$ w procesie 
tych przemian odegra#a partycypacja spo#eczna. Najnowszym 
przyk#adem planowania z udzia#em mieszka&ców jest Park am 
Gleisdreieck, który zosta# otwarty w 2011 roku. Mieszka&cy 

okolicznych osiedli mogli sk#ada" w#asne propozycje, które 
by#y omawiane na regularnych spotkaniach i warsztatach z pro-
jektantami. Przez takie zabiegi 'wiadomo'" mieszka&ców oraz 
ich to%samo'" z tym terenem zosta#a zwi$kszona.
Artyku# zawiera opis procesu projektowania Parku am Gleisdre-
ieck w Berlinie ukazuj!c, które elementy ciesz!ce si$ powodze-
niem mo%na zastosowa" w podobnych realizacjach.

S#owa kluczowe: tereny postindustrialne, kolej, dworzec kole-
jowy, Berlin, rewitalizacja, rekreacja, partycypacja spo#eczna, 
park, architektura krajobrazu

STRESZCZENIE

City administrations have yet to recognize the vast potential of 
abandoned post-railway areas. Very often these sites, located 
in the very heart of the city, are sold to private investors who, 
seeking to make maximum proÞ ts, develop them into ofÞ ce bui-
ldings, housing estates or shopping malls. After the fall of the 
Berlin Wall, the Senate of Berlin has been very successful in 
transforming many former railway lands and building comple-
xes into public areas for recreation and culture. The success of 
these transformations has been largely due to the planning pro-
cess being open to public participation. A formidable example 
of this approach is Park am Gleisdreieck, which was opened in 

2011. The residents of surrounding neighbourhoods could sub-
mit their own suggestions, which were discussed in depth during 
regular architectural workshops. With this approach, the inha-
bitants’ awareness and their connection with the area has been 
strengthened. 
This article describes the process of designing Park am Gleis-
dreieck in Berlin and discusses the lesson to be learned from it.

Keywords: railway, train station, Berlin, regeneration, recrea-
tion, public participation, parks, landscape design

PARK AM GLEISDREIECK IN BERLIN
AS AN EXAMPLE OF POST-RAIL AREA REVITALIZATION

ABSTRACT

1 Podstaw$ artyku#u stanowi! informacje uzyskane podczas roz-
mów z przedstawicielami Loidl Atelier (Leonard Grosch) oraz 
Grün Berlin GmbH (Markus Kohlke).

Tereny pokolejowe maj! dzi' du%e szanse rozwo-
ju. Zajmuj! zazwyczaj ogromne obszary, nierzadko 
w centrach miast, lecz opuszczone i zaniedbane ule-
gaj! szybkiej degradacji. Taka przestrze& staje si$ 
nieatrakcyjna nie tylko pod wzgl$dem spo#ecznym, 

ale i inwestycyjnym. Stworzenie nowej jako'ci prze-
strzennej jest za#o%eniem po%!danym zarówno przez 
mieszka&ców, jak i przyjezdnych. Podstaw! do 
osi!gni$cia sukcesu jest konsekwentne realizowanie 
dzia#a& wed#ug spójnej wizji przestrzennej. Przyk#a-
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dy zagraniczne potwierdzaj!, %e dobrze zaplanowa-
ne przedsi$wzi$cia modernizacji i adaptacji takich 
obszarów mog! pozytywnie wp#yn!" na uzyskanie 
#adu przestrzennego i estetyki miasta.

Berlin jest miastem, gdzie po II Wojnie (wiatowej 
wiele dworców czo#owych nie zosta#o odbudowa-

1. Plan zagospodarowania Parku am Gleisdreieck, )ród#o:
Loidl Atelier

1. Design of Park am Gleisdreieck, source: Loidl Atelier

nych lub zosta#y ca#kowicie wyburzone ze wzgl$du 
na ograniczenie po#!cze& mi$dzy zachodni! cz$'ci! 
miasta a okolic!. Du%a cz$'" terenów pokolejowych 
po upadku muru berli&skiego zosta#a przekszta#cona 
w kompleksy zabudowy po#!czone z funkcjami re-
kreacyjnymi i kulturalnymi.

Przyk#adem przekszta#ce& terenów po by#ych 
dworcach, jak Anhalter Bahnhof, Görlitzer Bahn-
hof czy Nordbahnhof, jest otwarta 2 wrze'nia 2011 
roku pierwsza 12-hektarowa cz$'" za#o%enia parko-
wego o nazwie Park am Gleisdreieck zlokalizowana 
na granicy dzielnic Kreuzberg i Schöneberg. Dru-
ga cz$'" parku o powierzchni 9 hektarów zostanie 
udost$pniona odwiedzaj!cym na jesieni 2013 roku 
(il. 1, 2). Zamawiaj!cym projekt jest Administracja 
Senatu ds. rozwoju Berlina reprezentowana przez 
Grün Berlin GmbH, a projektantami twórcy z Ate-
lier Loidl – architekci, którzy w 2006 roku wygrali 
konkurs na zagospodarowanie tego terenu. W proces 
projektowania zaanga%owana by#a równie% spo#ecz-
no'" lokalna.

Rys historyczny miejsca

W latach 1871-1874 Berli&sko-Anhalcka Firma 
Kolejowa wybudowa#a Anhalcki Dworzec Towa-
rowy na terenie zwanym Gleisdreieck2, zaprojekto-
wany przez Franza Schwechtena. Po zniszczeniach 
II Wojny (wiatowej zachowa#a si$ tylko wschodnia 
cz$'" budynku, obecnie u%ywana jako jeden z bu-
dynków Niemieckiego Muzeum Techniki.

Nazwa „Gleisdreieck” pochodzi od powsta#ego 
w 1912 roku trójk!tnego przeci$cia linii kolejowych 
(il. 3). Po dwóch powa%nych wypadkach rozga#$zie-
nie zosta#o zmienione tak, aby linie przecina#y si$ 
na 2 poziomach. Po II Wojnie (wiatowej ruch pasa-
%erski i towarowy zosta# wstrzymany, aktualnie tyl-
ko koleje miejskie (S-Bahn i U-Bahn) przeje%d%aj! 
ponad tym terenem. Obszar stopniowo przekszta#ci# 
si$ w zielony zaniedbany nieu%ytek, mimo to po-
wstaj!ce w latach 70. XX w. plany deweloperskie 
zmierzaj!ce do jego zabudowy spotka#y si$ z ostr! 
krytyk! mieszka&ców. Postanowiono zatem, %e tere-
ny te pozostan! otwartym parkiem dla mieszka&ców 
Berlina.

Teren ten zajmuje kluczow! pozycj$ w za#o%e-
niu otwartej przestrzeni miasta. Wype#nia luk$ od 

2 Gleisdreieck (niem.) to trójk!t torowy - konÞ guracja w komu-
nikacji torowej umo%liwiaj!ca zawracanie lub kierowanie sk#a-
dów poci!gów w jednym z trzech zbiegaj!cych si$ kierunków.
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Dzielnicy Rz!dowej przez Potsdamer Platz do te-
renów Gleisdreieck, #!cz!c jednocze'nie pó#nocno-
po#udniowy pas zieleni znajduj!cy si$ w centrum 
Berlina. W przysz#o'ci ma przechodzi" do kolejne-
go za#o%enia parkowego udost$pnionego dla zwie-
dzaj!cych w 2000 roku – równie% pokolejowego 
Natur-Park Schöneberger Südgelände. W bezpo-
'rednim s!siedztwie parku znajduj! si$ przestrzenie 
miejskie o wyj!tkowej atrakcyjno'ci: Potsdamer 
Platz, Niemieckie Muzeum Techniki i dzielnica 
przy dawnym dworcu Anhalckim z Tempodromem 
i Liquidromem.

Koncepcja projektu

Dalekobie%na linia kolejowa wyra)nie dzieli park 
na cz$'" wschodni! i zachodni!, mimo to koncep-
cja przewiduje rozpatrywanie ca#ego za#o%enia jako 
jedno'ci, aby odwiedzaj!cy park mogli poczu" roz-
leg#o'" przestrzeni (il. 1, 4). Jednym z najwa%niej-
szych elementów jest ró%norodno'" u%ytkowania 
podzielona na „dwie pr$dko'ci”. W parku zaprojek-
towano miejsca spotka&, odpoczynku i kontemplacji, 
jak równie% place zabaw i boiska sportowe (il. 5).
Istotnym elementem projektu by#o zachowanie ro-

2. Plan zagospodarowania cz$'" wschodniej Parku am Gleisdreieck, )ród#o: Grün Berlin GmbH
2. Design of the eastern part of Park am Gleisdreieck, source: Grün Berlin GmbH 
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3. Teren Gleisdreieck w 1901 roku; S. Hattig, R. Schipporeit, Großstadt-Durchbruch, 
Deutsches Technikmuseum Berlin und Jaron Verlang GmbH, Berlin 2002
3. Gleisdreieck in 1901; S. Hattig, R. Schipporeit, Großstadt-Durchbruch, 
Deutsches Technikmuseum Berlin und Jaron Verlang GmbH, Berlin 2002

4. Dalekobie%na linia kolejowa dziel!ca park na cz$'" wschodni! i zachodni!. Fot: K. Foljanty, 2012
4. A long-distance railway track divides the park into eastern and western parts. Photo: K. Foljanty, 2012

5. Cze'" sportowa. Fot: K. Foljanty, 2012
5. Sports Þ eld. Photo: K. Foljanty, 2012
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6. Trasa kolei muzealnej. Fot: K. Foljanty, 2012
6. Museum’s railway route. Photo: K. Foljanty, 2012

7. Dawne znaki kolejowe. Fot: K. Foljanty, 2012
7. Old railway signs. Photo: K. Foljanty, 2012

'linno'ci ruderalnej oraz 'ladów historycznych. 
Uwa%ny u%ytkownik znajdzie tu stare tory kolejowe, 
dawne systemy sygnalizacji czy tzw. koz#y oporowe 
na zako&czeniu torowisk (il. 6, 7). W 2011 roku pro-
jekt zdoby# srebrn! nagrod$ Urban Quality Award. 

W lutym 2012 roku Markus Kohlke, reprezentu-
j!cy Grün Berlin GmbH, wyja'ni#, dlaczego na tak 

ogromnym i najbardziej atrakcyjnym pod wzgl$dem 
inwestycyjnym obszarze w centrum Berlina powsta-
je park miejski. Teren przeznaczony pod Park am 
Gleisdreieck znajduje si$ w s!siedztwie Potsdamer 
Platz, który sta# si$ miejscem licznych inwestycji po 
zjednoczeniu Berlina. Wed#ug prawa niemieckiego 
przy tak du%ym za#o%eniu inwestor musi w innej lo-
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8. Fragment Planu Hobrechta z 1862 roku z zaznaczeniem osi Generalszug (czerwony) oraz obecnych granic Parku am Gleisdreieck 
(%ó#ty); )ród#o: Zentral- und Landesbibliothek Berlin, autor: Ferdinand Boehm

8. Fragment of Hobrecht’s Plan from 1862 indicating the Generalszug axis (red) and the current boundaries of Park am Gleisdreieck 
(yellow); source: Zentral- und Landesbibliothek Berlin, author: Ferdinand Boehm

9. Fragment widoku Berlina z lotu ptaka z 2009 roku z zaznaczeniem osi Generalszug (czerwony) oraz granic Parku am Gleisdreieck 
(%ó#ty); )ród#o: maps.google.de

9. Fragment of a satellite map of Berlin from 2009, indicating the Generalszug axis (red) and the boundaries of Park am Gleisdreieck 
(yellow); source: maps.google.de



135

10. Zaznaczenie istnienia osi Generalszug w posadzce. Fot: K. 
Foljanty, 2012

10. Generalszug axis. Photo: K. Foljanty, 2012

kalizacji (najlepiej pobliskiej) „odda"” miastu tereny 
zielone. Fundusze na budow$ tego parku pochodz! 
wi$c od deweloperów Potsdamer Platz, Leipziger 
Platz i Kolei Niemieckich (Deutsche Bahn), a nie 
z podatków mieszka&ców. Po zjednoczeniu Berli-
na wiele Þ rm zainteresowanych by#o tym terenem, 
jednak ich plany spotka#y si$ z silnym protestem 
mieszka&ców. Przez 40 lat teren ten, jako nieu%yt-
ki miejskie porós# bowiem drzewami i krzewami 
a mieszka&cy przychodz!c tu na spacery nie mogli 
ju% po latach wyobrazi" sobie innego u%ytkowania 
ni% park.

St!d tak%e w samym procesie projektowania spo-
sobu zagospodarowania terenu partycypacja spo#ecz-
na by#a bardzo silna. Co dwa tygodnie projektanci 
przedstawiali swoj! koncepcj$ mieszka&com, którzy 
zg#aszali w#asne uwagi. Markus Kohlke wyst$pu-
j!c cz$sto w roli rzecznika mieszka&ców dodaje, %e 
oprócz spotka& z projektantami mieszka&cy mogli 
uczestniczy" w organizowanych dla nich warszta-
tach oraz przedstawia" swoje wizje zagospodarowa-
nia tego terenu na wspólnych spotkaniach w plene-
rze. Na podstawie ró%nych uwag mieszka&ców ar-
chitekci z Grün Berlin GmbH oraz Loidl Atelier na-
nosili sugerowane zmiany do planu. Oczywi'cie nie 
wszystkie oczekiwania mog#y by" uwzgl$dnione, 
cho" du%a ich cz$'" zosta#a rozpatrzona. Wi$kszo'" 
mieszka&ców jest dzi' zadowolona z parku w tym 
miejscu. Niektórzy jednak uwa%aj!, %e inwestycja 
by#a zbyt kosztowna (m2 parku kosztowa# ok. 50 
euro); inni, %e zamiast zieleni urz!dzonej powinien 
nadal pozosta" tu teren o dzikiej ro'linno'ci. Do-
'wiadczenia sprzed prac projektowych dowodzi#y 
jednak, %e infrastruktura kolejowa by#aby wówczas 
dewastowana, a teren opanowany przez bezdomnych 
i chuliganów. O trafno'ci decyzji i powodzeniu par-
ku 'wiadcz! dzi' t#umy odwiedzaj!cych, nie tylko 
mieszka&ców pobliskich osiedli, a do Grün Berlin 
GmbH wp#ywa ogromna ilo'" pozytywnych opinii. 
Leonard Grosch, wspólnik z Atelier Loidl przyznaje, 
%e proces projektowania wspólnie z mieszka&cami 
i klientem, powi!zanie ich odmiennych oczekiwa& 
w spójny plan i wizj$ projektantów by#o ambitnym, 
cho" trudnym wyzwaniem projektowym. Zabrak#o 
w nim wkomponowania w za#o%enie parku tzw. osi 
kompozycyjnej „Generalszug”, widocznej w planie 
Berlina Jamesa Hobrechta z 1862 roku (il. 8-10). 

Niestety powi!zanie obu cz$'ci parku k#adk! w cen-
tralnej jego cz$'ci nie by#o mo%liwe ze wzgl$du na 
wysok! trakcj$ kolejow! przechodz!c! prostopadle 
do tej osi oraz du%e koszty wybudowania takiego 
po#!czenia.

Mimo niew!tpliwego sukcesu inwestycji nie uda#o 
si$ do ko&ca rozwi!za" problemu wandalizmu, cho" 
obszar parku posiada naturalne ogrodzenie od strony 
zachodniej i wschodniej, gdy% wyniesiony zosta# 3-4 
metry ponad poziom otaczaj!cej go siatki ulic. Park 
nie jest zamykany na noc i nie ma w nim zainsta-
lowanych kamer, st!d patrolowanie tak ogromnego 
terenu nie mo%e ca#kowicie wyeliminowa" chuli-
ga&stwa. Nierozwi!zanym problemem jest koniecz-
no'" regularnego oczyszczania 'cian z tzw. grafÞ ti, 
co znacznie podwy%sza koszty utrzymania parku 
(w ci!gu pierwszych dwóch miesi$cy po otwarciu 
parku zosta#o na ten cel wydane oko#o 20 tys. euro). 
Leonard Grosch podkre'la, %e ogrodzenie parku by-
#oby #atwe do realizacji ze wzgl$du na dwustronne 
wyniesienie terenu ponad poziom ulic, jednak%e by-
#oby wbrew decyzji zamawiaj!cego. Partner z Ate-
lier Loidl nie jest zwolennikiem terenu w centrum 
miasta, który dost$pny by#by tylko w okre'lonych 
godzinach, albo gdzie odwiedzaj!cy byliby pod sta#! 
obserwacj! kamer.

W Berlinie jest 35 parków3 i ogrodów o powierzch-
ni wi$kszej ni% 15 ha. Tym, co wyró%nia Park am 
Gleisdreieck od innych terenów zieleni Berlina jest 
otwarta przestrze&, gdzie mieszka&cy mog! sp$dza" 

3 Dane na podstawie informacji udost$pnionych przez Admini-
stracj$ Senatu ds. rozwoju Berlina (Senatsverwaltung für Stad-
tentwicklung und Umwelt Berlin)
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11. Mosty kolejowe nad ulic! Yorkstraße. Fot: K. Foljanty, 2012
11. Railway bridges above Yorkstraße. Photo: K. Foljanty, 2012

czas razem, nie pozostaj!c anonimowi; mog! razem 
uprawia" sport, porozmawia", korzystaj!c z dobrze 
zaaran%owanej, wspólnej przestrzeni. Interesuj!ce, 
%e w parku zorganizowano specjalne miejsce dla 
kobiet z Bo'ni, b$d!ce uk#onem w stron$ integra-
cji wielokulturowej spo#eczno'ci Berlina. Leonard 
Grosch przyznaje, %e pomys# ten, zosta# zg#oszony 
na jednym ze spotka& z mieszka&cami, którzy chcie-
li mie" w#asny ogród, aby sadzi" w nim swoje ro'li-
ny. Senat Berlina zgodzi# si$ na ten pomys#, a Mar-
kus Kohlke dodaje, %e przy tej okazji w#!czono w te-
ren parku istniej!ce tu od dawna ogródki dzia#kowe. 
W zamian za mo%liwo'" pozostania w tym miejscu, 
dzia#kowcy oferuj! swoje produkty na targu, który 
regularnie odbywa si$ na parkowym placu. 

Elementem unikalnym na skal$ europejsk! s! 
w berli&skim parku Gleisdreieck mosty kolejowe 

przeprowadzone nad ulic! Yorkstraße (il. 1, 2, 11). 
Budowa 45 mostów dla 3 prywatnych przewo)ni-
ków kolei rozpocz$#a si$ oko#o roku 1875. Do dzi' 
zosta#y zachowane 33 mosty, z których 10 jest na-
dal eksploatowanych. Zachowane konstrukcje pod-
pór niektórych mostów stanowi! %eliwne kolumny 
Hartunga4. Kolumny te, kiedy' typowe dla obiektów 
kolejowych, od kilkunastu lat s! niestety sukcesyw-
nie demontowane. Ze wzgl$du na du%e koszty utrzy-
mania trwa obecnie dyskusja, które z mostów nad 
Yorkstraße nale%y zatrzyma", a które trzeba b$dzie 
usun!".

Poniewa% zachodnia cz$'" parku jest obecnie 
w trakcie zagospodarowywania i zostanie otwar-
ta dopiero w 2013 roku, w ju% u%ytkowanej cz$'ci 
wschodniej projektanci mogli oceni" jakie elementy 
parku dobrze funkcjonuj!, które trzeba zmieni" (il. 2).

4 Które w nieco zmienionej formie zastosowano równie% w kilku 
wiaduktach we Wroc#awiu (obecnie mo%na je jeszcze zobaczy" 
nad ulicami: Stawow! i Genera#a Kazimierza Pu#askiego).
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W wielu rozmowach i wywiadach prasowych arch. 
Leonard Grosch podkre'la#, i% nie trzeba urz!dza" 
ka%dego metra kwadratowego przestrzeni, %eby park 
cieszy# si$ powodzeniem. Architekci przypisuj!c 
okre'lonym przestrzeniom parków konkretne formy 
aktywno'ci, wiedz!, %e sukces projektu zale%y od 
u%ytkowników, którzy wiedz! najlepiej jak wyko-
rzysta" tereny zieleni miejskiej dla uprawiania w#as-
nego hobby i zgodnie z w#asnymi potrzebami. Za-
tem przestrze& parku powinna zmienia" si$ stale za-
le%nie od potrzeb i oczekiwa& mieszka&ców. Markus 
Kohlke podkre'la znaczenie permanentnych spotka& 
z mieszka&cami, które dla projektantów dostarcza" 
b$d! sugestii zmian kszta#tu parku w przysz#o'ci.

Informacje o projekcie 

Powierzchnia: ca#o'": ok. 26 ha
Ostpark: ok. 17 ha/ Westpark: ok. 9ha
Koszt: ca#o'": 18 mln Euro
Ostpark: ok. 9,5mln Euro/ Westpark: ok. 8,5mln 

Euro
Otwarcie: Ostpark: wrzesie& 2011/ Westpark: jesie& 

2013
Zamawiaj!cy: Administracja Senatu do spraw roz-

woju Berlina reprezentowana przez Grün Berlin 
GmbH

Projekt: Atelier Loidl Landschaftsarchitekten und 
Stadtplaner, Berlin

Zarz!dzanie budow!: Breimann Bruun Simons 
Landscape Engineering GmbH przy wspó#pracy 
z Atelier Loidl

Atelier LOIDL
Biuro architektury zieleni za#o%one w 1984 roku 

przez Hansa Loidla, od 2005 roku wspólnikami s!: 

Leonard Grosch, Bernd Joosten i Lorenz Kehl. Wy-
brane realizacje: Lustgarten, Berlin (2000), Rhin-
epark, Duisburg (2009), Feldbergstraße, Frankfurt 
(2009), Hirschgarten, Erfurt (2009).

Grün Berlin GmbH
Grün Berlin GmbH jako Þ lia Senatu Berlina za-

rz!dza terenami zielonymi. Jest Þ rm! non-proÞ t, 
która wspiera zielon! metropoli$ w formu#owaniu 
miejskich strategii rozwoju za po'rednictwem ze-
spo#u interdyscyplinarnego i czterech dywizji: Roz-
woju Projektu, Zarz!dzania Projektem, Zarz!dzania 
Parkami i Marketingu. 
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