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COLOGNE – REVITALIZATION 
OF THE FORMER PORT OF RHEINAUHAFEN

S t r e s z c z e n i e

Rewitalizacja terenu dawnego portu Rheinauhafen w Kolonii, położonego na obszarze obecnego śródmie-
ścia, w odległości jednego kilometra od kolońskiej katedry, jest interesującym przykładem przedsięwzięć 
związanych z procesami współczesnych transformacji i restrukturalizacji miejskiej tkanki. Jest przykładem 
pozytywnych efektów synergicznego działania różnych podmiotów o pozornie sprzecznych interesach, 
a także możliwych kompromisów w sferze polityki, ekonomii i ochrony konserwatorskiej. Jednym z istot-
nych elementów marketingu urbanistycznego, w dużej mierze decydującego o powodzeniu inwestycji, są 
wartości kompozycyjne charakterystycznych budynków na obszarze poddanym transformacji. Na szcze-
gólną uwagę zasługuje organizacja całego procesu inwestycyjnego, która pozwoliła na uzyskanie wysokiej 
jakości realizowanych obiektów, zachowanie tożsamości miejsca i stworzenie dużych powierzchni prze-
strzeni publicznej, wyróżniających się standardem urządzenia, pozostającej prywatną własnością.
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A b s t r a c t

The revitalization of the former port of Rheinauhafen in Cologne, located in the present city centre, one 
kilometre from the Cathedral, is an interesting example of enterprises related to the processes of contem-
porary transformations and restructurings of urban tissue. It exemplifies positive effects of the synergic 
actions of various subjects with seemingly contradictory interests as well as possible compromises in the 
sphere of politics, economy and restoration. One of the significant elements of urban marketing, which has 
a strong impact on the success of an investment, are the compositional values of characteristic buildings in 
an area under transformation. The organization of the entire investment process, which made it possible to 
attain the high quality of implemented objects, maintain the identity of this place and gain extensive areas 
of the public space distinguished by the standard of arrangement and remaining a private property, deserves 
special attention.
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Rewitalizacja terenu dawnego portu Rheinauhafen w Kolonii, położonego na obszarze obecnego 
śródmieścia, w odległości jednego kilometra od kolońskiej katedry, jest jednym z ważniejszych i więk-
szych przedsięwzięć związanych z procesami współczesnych transformacji i restrukturalizacji miejskiej 
tkanki, nie tylko w Niemczech, ale także w Europie.

Kolonia była miastem portowym od zarania dziejów. Pierwszy port po założeniu miasta przez rzy-
mian został usytuowany w odnodze Renu, osłoniętej przed głównym nurtem rzeki podłużną wyspą1. Miasto 
rozwinęło się z dawnego obozu rzymskiego, położonego w głębi lądu i związanego bezpośrednio z por-
tem. W średniowieczu zamulona i zasypana odnoga Renu została zabudowana – powstało tu przedmieście 
Rheinvorstadt. Niemal do końca XVII w. funkcję portu pełniło całe wybrzeże wzdłuż murów miejskich od 
wieży Bayen na południu do wieży Kuniberta na północy, na odcinku około 3 km (niecałe 2,5 km na połu-
dnie od dzisiejszej katedry i niecały kilometr na północ od niej). Port pełnił istotną rolę w gospodarczym 
sukcesie miasta i wpływał na jego rozwój.  

Pod koniec XVII wieku wiele urządzeń portowych zniszczyła spływająca kra i zaistniała koniecz-
ność budowy nowego portu. Nawy basen portowy został usytuowany na północ od wieży Kuniberta, jednak 
już w XIX w. podjęto budowę kolejnego portu, który mógłby sprostać dynamicznie rozwijającej się żeglu-
dze i gospodarce. Zlokalizowano go na wybrzeżu na wprost dzisiejszego Starego Miasta. Dalszy rozwój 
handlu, związany z pojawieniem się statków parowych od 1820 r. oraz nowego środka transportu lądowe-
go – kolei żelaznej, wywołał potrzebę zaplanowania portu spełniającego nowe wymagania. Wybrano pod 
budowę portu wyspę Wertchen, położoną w odległości około jednego kilometra od katedry na południe, 
w pobliżu wieży Bayen, przy zachodnim brzegu Renu. Niezabudowaną wyspę, służącą dotychczas jako 
miejsce rekreacji dla mieszkańców miasta, przekształcono w port – początkowo nazywany Becker am 
Bayen (Basen przy Bayen). Po wybudowaniu umocnień i porowych urządzeń po 1892 r. nowy port otrzy-
mał nazwę Rheinauhafen (Port Rozlewiska Renu). W południowej części portu w okolicy średniowiecznej 
wieży Bayen (Bayenturm) wyspa została połączona z lądem i utworzyła półwysep. W południowej części 
półwyspu powstał Dworzec Portowy, siłownia, lokomotywownia, Miejski Urząd Portowy. Na północnym 
cyplu półwyspu usytuowano budynek Portu Celnego (dzisiejsze Muzeum Czekolady). W części środkowej 
zlokalizowano stocznię rzeczną Hansawertf oraz hale magazynowe, torowiska kolei i dźwigów portowych. 
W pierwszym dziesięcioleciu XX w. na południe od Bayerturm powstał budynek magazynowy o długości 
170 m, który ze względu na charakterystyczną bryłę z siedmioma szczytami zapisał się w tradycji i świa-
domości mieszkańców jako Siebengebirge (Siedmiogóra). Na nabrzeżu w kierunku południowego mostu 
usytuowano dalsze obiekty portowe – hale magazynowe, silosy2.

Równolegle z Rheinauhafen powstały inne nowe porty – w dzielnicy Deutz, przy wschodnim na-
brzeżu, pomiędzy dzisiejszym mostem Severinsbrücke i mostem południowym oraz w dzielnicy Köln-
Mülheim, również przy wschodnim brzegu Renu, na północ od mostu Zoobrücke. Te porty nadal zacho-
wały swoją funkcję. Powstał też kolejny duży port Niehler-Hafen przy zachodnim nabrzeżu w zakolu 
Renu w dzielnicy Riehl z basenami osłoniętymi długą mierzeją. Pierwszy basen portowy powstał w 1925 r. 
Obecnie funkcjonują tu cztery baseny portowe, a także od 2005 r. nowa, przyjazna dla środowiska ekolo-
giczna elektrownia3. Rozwinęły się równocześnie inne porty rzeczne w regionie – Godorf (przy zachodnim 
nabrzeżu, około 10 km na południe od centrum miasta) i Leverkusen w północnej części miasta na wschod-
nim brzegu. W wyniku przeniesienia w pierwszych dziesięcioleciach po drugiej wojnie światowej wielu 
1 Miasto zostało założone przez cesarzową Agrypinę, żonę cesarza Klaudiusza w 50 r. n.e., która nadała nazwę Colonia 

Claudia Ara Agrippinesium swojej rodzinnej osadzie legionistów rzymskich i przekształciła ją w miasto; obecnie 
Kolonia jest największym miastem Nadrenii i czwartym co do wielkości miastem niemieckim – liczy około 1 013 000 
mieszkańców.

2 Modernestadt (http://www.moderneskoeln.de/HistoText.htm).
3 Stadtrevue – Das Kölnmagazin (SR Archiv/Artikel in Ausgabe 09/03), Eine schöne Ecie ist das hier; StadtRevue 

Verlag GmbH (http://www.stadtrevue.de/index_archiv.php3?tid=473&bid=38&ausg=09/03).
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funkcji portowych w nowe miejsca, o dogodniejszym położeniu dla żeglugi, a także o większej powierzch-
ni terenu pod urządzenia portowe i magazyny, szczególnie niezbędne po wprowadzeniu systemu transportu 
kontenerowego w latach 60. ubiegłego stulecia, port Rheinauhafen stracił na znaczeniu i powoli zaczął 
zamierać. W latach 70. większość przedsiębiorstw wycofało się z tego obszaru, budynki portowe były 
użytkowane głównie jako magazyny oraz dla innych funkcji niezwiązanych z portem. Opuszczone budynki 
poportowe wykorzystywane były przez artystów i architektów na pracownie i akcje plastyczne. Od 1988 r. 
w planach rozwojowych funkcji portowych w mieście całkowicie zrezygnowano z portu Rheinauhafen. Do 
końca 2002 roku dokonywano sporadycznie niewielkich przeładunków w Rheinauhafen i równocześnie 
zakończyły się umowy najmu lokali magazynowych. 

Obszar dawnego portu Rheinauhafen został ponownie odkryty przez artystów w 1987 roku. Do-
strzeżono jego potencjał i wartość dla miasta, szczególnie ze względu na bardzo korzystne usytuowanie 
i relacje ze Starym Miastem i śródmieściem. W 1989 r. Rada Miasta Kolonii podjęła uchwałę o koniecz-
ności restrukturalizacji tych obszarów. W ślad za tą decyzją ogłoszono w 1992 r. konkurs architektoniczny 
na koncepcję przebudowy Portu Rheinauhafen. Istotnymi założeniami konkursu było zapewnienie miesz-
kańcom sąsiadujących z portem dzielnic dostępu do Renu, wykorzystanie wody jako elementu znaczącego 
dla jakości miejskiej przestrzeni, stworzenie powszechnie dostępnej zewnętrznej publicznej przestrzeni 
związanej z wodą i atrakcyjnymi funkcjami. Ten obszar w mieście po transformacji i stworzeniu nowych 
przestrzeni publicznych będzie naturalnym przedłużeniem publicznej strefy Parku Rheingarten, ukształ-
towanego na nowo w latach 80., łączącego się bezkolizyjnie ze Starówką Kolońską na odcinku 550 m, 
pomiędzy mostami Hohenzollernbrücke na północy i DeutzerBrücke na południu, dzięki zagłębieniu na 
tym odcinku nadbrzeżnej komunikacji kołowej w tunelu Rheinufertunnel. Publiczne place, przeznaczo-
ne wyłącznie dla pieszych, związane z najważniejszymi obiektami publicznymi w tym rejonie – dwor-
cem kolejowym (Hautbahnhof Kölon), katedrą, zespołem obiektów muzealnych i filharmonią mają dzięki 
temu bezpośrednią łączność z parkiem i Renem. Nadbrzeżne bulwary pozwalają pieszym i rowerzystom 
na bezpieczne dotarcie wzdłuż Renu do terenów dawnego portu Rheinauhafen. Po transformacji tego ob-
szaru atrakcyjna publiczna przestrzeń śródmiejska zostanie przedłużona o dalsze dwa kilometry. Plano-
wano wprowadzenie w tym rejonie nowych budynków oraz wykorzystanie części obiektów istniejących 
(ok. 30%) dla zachowania tożsamości miejsca. Na tym obszarze przewidziano połączenie funkcji kultury, 
sportu i rekreacji, nieuciążliwego handlu oraz funkcji biurowej i mieszkaniowej. Do dalszych opracowań 
wybrano dwie prace konkursowe. Laureatami Nagrody I kategorii zostali architekci Hadi Teherani z Ham-
burga (później Bothe, Richter, Teherani – BRT) i Alfons Linster z Trier. W konkursie brała również między 
innymi udział Zaha Hadid. 

Prace nad projektem w 1993 r. odbywały się w formie warsztatów. Zaproszono do nich obydwu 
laureatów – we współpracy z kolońskim biurem architektonicznym i przy udziale koordynatorów ze strony 
miasta. Wybrane projekty konkursowe przewidywały nawiązanie skalą horyzontalnych, podłużnych obiek-
tów do historycznej zabudowy hal magazynowych i spichlerzy dawnego portu i wytworzenie integrującej 
je przestrzeni publicznej. Istotną wartością pracy autorstwa Hadi Teherani z Hamburga było wprowadzenie 
trzech obiektów stanowiących charakterystyczną, lokalną dominantę – formę mocną. Unikatowymi dla 
przestrzennego odbioru nowego zespołu urbanistycznego są trzy budynki o wysokości 60 m nawiązujące 
formą do tradycji miejsca – dawnych żurawi portowych. Przypominają równocześnie futurystyczne, nie-
zrealizowane koncepcje radzieckiego konstruktywisty El Lissitzkiego z 1924 r. – „Wygładzacze Chmur”. 
Te obiekty, tworzące nową jakość miejskiej przestrzeni, są najważniejszymi budowlami dla kompozycji 
miejsca, czytelnie sytuując je w miejskiej tkance śródmieścia Kolonii. Stanowią istotny, rozpoznawalny 
znak w systemie informacji wizualnej miasta, ułatwiając identyfikację tej nowej, ważnej przestrzeni pu-
blicznej usytuowanej na wewnętrznej krawędzi miasta, w nabrzeżu Renu w pobliżu kolońskiej Starówki. 
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W szczególny sposób pozwalają na odnalezienie dawnego portu Rheinauhafen w widokach ze statków 
pasażerskich, płynących Renem, oraz z obydwu brzegów – z bulwarów spacerowych i nadbrzeżnych tras 
komunikacyjnych, zachowując przy tym dobre relacje przestrzenne z historycznymi dominantami. Po 
realizacji uzyskały prestiżową nagrodę MIPIM w 2009 r. na Międzynarodowym Rynku Nieruchomości 
w Cannes, przyczyniając się do sukcesu marketingowego całego zamierzenia inwestycyjnego. Należy jed-
nak przypomnieć, że na etapie prac planistycznych i projektowych były przyczyną przeciągania się wielu 
procedur decyzyjnych i prac nad dokumentacją, ze względu na protesty społeczne związane z obawą, jak 
się okazało nieuzasadnioną, o negatywny wpływ tych obiektów na odbiór unikatowego zespołu urbani-
stycznego kolońskiej Starówki, wpisanej na listę światowego dziedzictwa kultury UNESCO.

Cały obszar dawnego portu Rheinauhafen – półwysep o szerokości 200 m i długości 2 km jest 
własnością prywatną (powierzchnia terenu to 15,4 ha, powierzchnia basenu wodnego 5,7 ha). Należy do 
powstałej w 1992 roku spółki HGK – Häfen und Güterverkehr Kölon AG (Porty i Transport Towarowy 
Kolonia, Spółka Akcyjna)4. Wydaje się interesujące prześledzenie organizacji całego procesu tak złożo-
nego zamierzenia inwestycyjnego, jakim była realizacja interesów funkcjonalnych, przestrzennych, go-
spodarczych i społecznych miasta i jego mieszkańców, na terenach prywatnych, w zgodzie z interesami 
ekonomicznymi władających terenem. Ta współpraca (partnerstwo publiczno-prywatne) oceniana jest bar-
dzo wysoko, o czym świadczy zainteresowanie wielu samorządów z innych miast – z Mainz (Moguncji), 
z Londynu czy też z regionu Michigan.

Proces przygotowania inwestycji i jej realizacji wymagał rozwiązywania wielu konfliktów i go-
dzenia nieraz sprzecznych interesów. Poza wspomnianymi już protestami społecznymi, przebieg prac nad 
przygotowaniem inwestycji przeciągał się na skutek wielu kontrowersyjnych nieraz dyskusji politycznych 
i społecznych. Przyczyną opóźniania się prac była również stagnacja gospodarcza. W celu rozwiązywania 
konfliktów w interesie wszystkich zainteresowanych stron powołano w 1997 r. organizację pod nazwą 
„Koło Pracy” (Arbeitskreis), w skład którego wchodziła spółka władająca terenem (HGK), spółka pro-
jektująca ”modernes Kölon” oraz przedstawiciele urzędów miejskich odpowiedzialnych za decyzje inwe-
stycyjne – pod kierunkiem dyrektora Miejskiego Wydziału ds. Budowlanych. W 1998 r. zorganizowano 
kolejne warsztaty i konkursy dla uzyskania koncepcji przestrzeni otwartej i innych niezbędnych elementów 
inwestycji. Ostatecznie dopiero w 2000 roku uchwalono harmonogram działań inwestycyjnych, który upra-
womocnił się w 2002 roku. Aby zapewnić jakość realizacji inwestycji, została podpisana stosowna umowa 
pomiędzy Miastem Kolonia i spółką HGK regulująca zasady dalszej współpracy w ramach partnerstwa 
prywatno-publicznego. Miasto zobowiązało się do realizacji niezbędnej zewnętrznej infrastruktury i nad-
brzeżnej drogi zapewniającej powiązanie terenu dawnego portu Rheinauhafen z miastem. Całość uzbro-
jenia terenu na obszarze inwestycji sfinansowała spółka HGK. Te koszt miały się zwrócić ze sprzedaży 
działek inwestorom poszczególnych obiektów.

Oceniono, że powodzenie całej inwestycji zależy od zapewnienia odpowiedniej liczby miejsc par-
kingowych oraz od zabezpieczenia terenu znajdującego się w strefie zagrożenia powodzią – od zalania 
obiektów kubaturowych, urządzeń podziemnych i przestrzeni otwartych. To przygotowanie inwestycji 
wymagało poniesienia dużych nakładów finansowych. Niezbędne stało się stworzenie skutecznego sys-
temu finansowania realizacji inwestycji i późniejszej jej eksploatacji, dla zapewnienia wysokiej jakości 
obiektów i przestrzeni oraz jej trwałości w użytkowaniu. Postanowiono, że przestrzeń otwarta oddana bę-
dzie w możliwie najszerszym stopniu w użytkowanie społeczne, tak aby stała się publiczną przestrzenią 
miejską, integrującą obiekty na obszarze inwestycji i zapewniającą połączenie z dzielnicami sąsiadującymi 
i kolońską Starówką. Do realizacji tego celu z terenu inwestycji zostały wydzielone działki pod budowę po-
szczególnych obiektów, których wielkość pokrywała się z rzutem poziomym projektowanych budynków. 

4 Ministerium für Wirtschaft, Energie, Bauen, Wohnen und Verkehr des Landes Nordrhrin-Westfalen (http://www.mbv.
nrw.de/Stadtebau/container/StadtquartiereamWasser_2010.pdf).
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Takie działki sprzedawane były inwestorom, którzy musieli zagwarantować wysoką jakość zamierzonych 
inwestycji, poprzez konkursy, kontrakty dzielone między kilka firm lub przedstawianie alternatywnych 
projektów. Inwestorzy musieli się również zobowiązać, poprzez stosowną umowę, do proporcjonalnej par-
tycypacji w kosztach realizacji inwestycji wspólnych, w tym przede wszystkim terenów otwartych, a także 
do partycypowania w późniejszych kosztach użytkowania i utrzymania tych przestrzeni. Zachowanie sca-
lonych pozostałych terenów otwartych i uzbrojonych zapewniło spółce projektującej i władającym terenem 
swobodę w podejmowaniu decyzji w zakresie kształtowania tych obszarów, dla stworzenia atrakcyjnego 
programu i niezbędnego wysokiego standardu zagospodarowania przestrzeni publicznych. Argumentem na 
rzecz takiego systemu prowadzenia inwestycji było przekonanie, że wysoka jakość przestrzeni publicznej 
w tym nowym śródmiejskim zespole urbanistycznym w istotny sposób będzie wpływać na ekonomiczne 
powodzenie innych przedsięwzięć inwestycyjnych – ceny mieszkań, powierzchni biurowych czy usługo-
wych. Sprzyjać temu miał odpowiedni program użytkowy całego wielofunkcyjnego zespołu urbanistycz-
nego, gdzie poza obiektami biurowymi centrum biznesowego, mieszkaniami i usługami wprowadzono 
interesujący program obiektów kultury i rekreacji. W dawnym basenie portowym przewidziano realizację 
portu jachtowego, przy placach kawiarnie i restauracje, atrakcyjne ciągi spacerowe i drogi rowerowe nad 
brzegiem Renu i wewnątrz zespołu o odmiennym klimacie i perspektywach widokowych.

Aby zapewnić trwałość i atrakcyjność przestrzeni zewnętrznych i urządzeń wspólnych w długim 
okresie eksploatacji, powołano spółkę zarządzającą Rheinauhafen Verwaltungsgesellschaft. Jej zadaniem 
jest dbałość o image terenu, jego zagospodarowanie i utrzymanie, w tym także o reklamę, gastronomię 
zewnętrzną, eksploatację garaży podziemnych i basenu portowego.

Zabezpieczenie realizowanych obiektów i terenów otwartych przed powodzią było ważnym zada-
niem, gwarantującym w znacznym stopniu powodzenie inwestycji. Równocześnie konieczne było zastoso-
wanie takich rozwiązań, które pozwoliłyby na zachowanie funkcji terenu retencyjnego, aby nie spowodo-
wać szybszego piętrzenia się wody powodziowej, szczególnie w rejonie Starówki. W tym celu częściowo 
podniesiono powierzchnię terenów otwartych, w tym obrzeży bulwarów i przestrzeni pomiędzy budynkami, 
pozostawiając obniżone powierzchnie placów przecinających poprzecznie półwysep. Nowe budynki usytu-
owano na cokołach oraz zastosowano specjalistyczne rozwiązania techniczne wszystkich otworów perfo-
rujących ściany, także wejścia do garaży, poprzez wprowadzenie przegród przy wejściach wyposażonych 
w system uszczelek odpornych na ciśnienie wody. Ten system daje pewność, że nie tylko budynki, ale też 
garaż podziemny i piwnice będą zabezpieczone przed zalaniem przy poziomie wody +11,30 m (wody Renu 
w Kolonii w XX w. osiągnęły najwyższy poziom wynoszący 10,70 m, przy średnim poziomie 3,50 m)5. Ze 
względu na brak możliwości realizacji parkingów naziemnych i garaży wielopoziomowych zdecydowano 
się na budowę garażu podziemnego. Potrzeby parkingowe wynikające z planowanego programu inwesty-
cji spowodowały konieczność budowy garażu niemal na całej długości półwyspu. Ocenia się, że jest to 
obecnie najdłuższy garaż w Europie – jego długość wynosi 1600 m. Dostęp do garażu jest zapewniony 
z usytuowanych nad nim budynków oraz za pomocą schodów i wind umieszczonych w rytmicznie roz-
mieszczonych wzdłuż wewnętrznej, zachodniej promenady pieszej, prostopadłościennych transparentnych 
szklanych pionów komunikacyjnych, stanowiących wyjścia ewakuacyjne na poziom terenu. 

Na północnym cyplu półwyspu, najbardziej wysuniętym w stronę starego miasta, na północ od 
mostu Severinsbrücke znajduje się pierwszy obiekt z bogatego programu budynków kultury stanowiących 
istotne dla powodzenia inwestycji elementy programu przyciągającego użytkowników – mieszkańców 
i turystów. Jest nim Muzeum Czekolady (Schokoladenmuseum) zajmujące dawny XIX-wieczny budynek 
biurowy Portu Celnego, zaadaptowany, rozbudowany i oddany do użytku w 1993 r. Istniejące obiekty 
zostały połączone z dobudowanym nowym segmentem transparentnymi, szklanymi galeriami (il. 1). Ten 
obiekt kultury nie korzysta z dotacji – jest finansowany z dochodów pozyskiwanych od odwiedzających go 

5 Schueco (http://www.schueco.com/web/profile_07/home/projects).
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licznych gości (przeszło 650 000 zwiedzających rocznie)6. Z bulwaru spacerowego od strony miasta mu-
zeum – wyglądające jak statek płynący Renem – dostępne jest za pomocą lekkiego mostu przeznaczonego 
dla pieszych, o stalowej XIX-wiecznej konstrukcji. Niewielki plac publiczny u podnóża muzeum otwiera 
widoki na Stare Miasto (il. 2). Tu biorą swój początek dwa szerokie publiczne ciągi piesze i rowerowe – 
wschodni bulwar spacerowy, biegnący wzdłuż wybrzeża Renu, oraz wewnętrzna promenada pomiędzy 
dwoma ciągami podłużnych budynków, przebiegająca pod „bramami” utworzonymi z budynków – żurawi 
portowych: Kranhaus Nord (Panadion Vista), Kranhaus 1 – Mitte i Kranhaus Süd7.

Na południe od Muzeum Czekolady od strony Renu zlokalizowano w zaadaptowanym w latach 
1998–1999 XIX-wiecznym budynku hali dawnego Urzędu Celnego kolejny obiekt kultury – Niemieckie 
Muzeum Sportowe i Olimpijskie (Das Deutsche Sport-und Olympiamuseum). Autorem adaptacji budynku 
jest architekt z Kolonii – Walter von Lom. Po przeprowadzonej konserwacji zachowano zewnętrzny wy-
gląd budynku historycznego. Od strony południowej, pomiędzy XIX-wiwczną wiatą o lekkiej ażurowej 
stalowej konstrukcji i budynkiem hali, została dobudowana szklana prostopadłościenna kostka – pion ko-
munikacyjny, mieszczący klatkę schodową i windy, łączący dwie kondygnacje nowego muzeum z tarasem 
widokowym, usytuowanym na dachu budynku. Wnętrze w większym stopniu poddane zostało współcze-
snym interwencjom architektonicznym, sprzyjającym dostosowaniu budynku do nowej funkcji. Poziom 
parteru dawnej hali, będący dziś parterem muzeum, podniesiony jest o około półtora metra nad dawny 
poziom terenu – do wysokości dawnej rampy przeładunkowej. Dzięki temu możliwe było wprowadzenie 
zabezpieczeń przeciwpowodziowych w adaptowanych i nowych budynkach i podniesienie poziomu ze-
wnętrznego wschodniego bulwaru spacerowego i wewnętrznej promenady pieszej. Placyk pomiędzy opi-
sywanymi obiektami – Muzeum Czekolady i Niemieckim Muzeum Sportowym i Olimpijskim od strony 
wewnętrznego basenu portowego, będącego dziś Portem Jachtowym – ma zachowany dawny niższy po-
ziom, dzięki czemu zapewnione jest odpływanie wód opadowych. 

Po zachodniej stronie szerokiej, wewnętrznej promenady pieszej, naprzeciw dawnej hali Urzędu 
Celnego, powstał w latach 2007–2008 nowoczesny budynek biurowy VD-Office Rheinauhafen (projekt: 
Architekturbiüro Kottmair, Kölon). Budynek oferuje w parterze funkcje gastronomiczne (restauracje, ka-
wiarnie) związane z publicznie dostępnymi tarasami oraz na pozostałych pięciu kondygnacjach powierzch-
nie biurowe – łącznie 7900 m2. W tym budynku swoje biuro ma m.in. Philippe Starc i firma Vivacon. 
Architekturę obiektu stanowi ażurowa struktura utworzona z pionowych i poziomych, masywnych elemen-
tów konstrukcyjnych, wykończonych jasnym popielatym betonem elewacyjnym, z nałożonymi w trzech 
kondygnacjach ponad transparentnym parterem płaszczyznami fasad na dłuższych bokach, z poziomymi 
pasmami tafli okiennych i geometrycznym rastrem pełnych paneli z betonu elewacyjnego w kolorze gra-
fitowym oraz tzw. powietrzną architekturą dwóch kondygnacji wieńczących budynek, w których wypeł-
niająca je kubatura jest cofnięta wgłąb budynku. Z obiektu i z otaczających je tarasów poprzez „szklane 
kostki” pionów komunikacyjnych dostępny jest podziemny garaż. Architektura budynku zapowiada wyso-
ki standard użytkowy i nowoczesny klimat powierzchni biurowych, eksponowanych od zachodu na Port 
Jachtowy (il. 2).

Na południe od tych budynków ponad publicznym placem przebiega most Severinsbrücke, przecina-
jący w powietrzu półwysep i Ren. Istotnym zamierzeniem służącym zachowaniu tożsamości miejsca, poza 
poszukiwaniem właściwego klimatu realizowanej współczesnej architektury, było wykorzystanie części 
obiektów portowych dla nowych funkcji. Kolejnymi przykładami takich działań są dwie zachowane hale 

6 Das Stadtportal für Köln (http://www.koeln.de/koeln/kultur/museen/schokoladenmuseum_17230.html).
7 Kranhaus 1 – Mitte (projekt i realizacja od listopada 2006 do września 2008) i Kranhaus Süd (2008–2010) – dwa 

budynki o funkcji biurowej i powierzchni użytkowej po 22 680 m2; Kranhaus Nord (Panadion Vista) – budynek 
mieszkalny (w realizacji). Projektanci: Architekturbüro Bothe Richter Teherani, Linster-Architekten Trier-Aachen-
Luxemburg.
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portowe – Halla 11 i 12. Te dwa liczące ponad 100 lat budynki, o przestronnych, otwartych przestrzeniach 
parterów, wykorzystane zostały na funkcje wystawowe i gastronomiczne. Na wyższych kondygnacjach 
umieszczono biura i lofty z pięknymi widokami na Stare Miasto i Ren. W budynku Halla 11 odbywały się 
m.in. wystawy w ramach międzynarodowych targów wyposażenia wnętrz „imm Cologne”, które przycią-
gnęły w 2009 r. ponad 250 000 gości do Kolonii. W tych obiektach organizowane są różnorodne imprezy 
związane z kulturą i promocją współczesnej sztuki i designu. Przy adaptacji budynku zachowano zewnętrz-
ny wygląd i strukturę historyczną wszystkich pięciu kondygnacji obiektu z 1898 r. od strony zachodniej, 
ponad którą nadbudowano dwie współczesne kondygnacje z apartamentami. Od strony Renu (od wschodu) 
pozostawiono jedynie parter w zachowanej historycznej substancji, nad którym na wsporniku nadwieszono 
współczesną strukturę budynku (il. 3). 

Pomiędzy tymi dwoma obiektami usytuowany jest pierwszy z trzech „budynków-żurawi porto-
wych” – Kranhaus Nord (Panadion Vista) – będący jeszcze w realizacji budynek z apartamentami miesz-
kaniowymi. Jednak te trzy budynki wymagają wspólnego omówienia. Warto wcześniej wspomnieć, że  po 
zachodniej stronie basenu Portu Jachtowego, na stałym nabrzeżu, przy wejściu do portu zrealizowany zo-
stał Art-Hotel (projektant: francuskie biuro architektoniczne Chaix et Morel i  JSWD-Kölon) – sześciokon-
dygnacyjny podłużny budynek hotelu ze 181 pokojami, usytuowany na wydatnym, niemal dwumetrowej 
wysokości cokole, zabezpieczającym go przed falą powodziową (il. 4). Na tarasie od strony publicznego 
placu, z którego stalowy most prowadzi na półwysep i do Muzeum Czekolady, parasole restauracji zapra-
szają do zatrzymania się. Transparentny parter budynku, kryjący się pod wspornikiem tworzącym podcie-
nia, oferuje przechodniom korzystającym z bulwaru nadbrzeżnego na stałym lądzie – atrakcyjne funkcje 
usługowe. Prosta, prostopadłościenna bryła hotelu obudowana jest prefabrykowanymi panelami z wykoń-
czeniem z jasnopopielatego betonu elewacyjnego, perforowana pionowymi szparami portfenetrów o jedno-
stajnym rytmie, przesuniętych względem siebie na poszczególnych kondygnacjach otworów, wzbogacona 
jest swobodnym układem aluminiowo-szkalanych wspornikowych „skrzynek” – kostek wysuniętych przed 
elewację o różnorodnych proporcjach i kolorach szkła. Budynek ciągnie się od wspomnianego placu aż do 
mostu Severinsbrücke. Po południowej stronie mostu nad wybrzeżem Portu Jachtowego zrealizowany zo-
stał budynek RheinauArtOffice (projektanci: Freigeber i Schuett Architekten) – nowy biurowiec dla przed-
stawicielstwa firmy Microsoft w Północnej Nadrenii-Westwalii. Idea formy budynku oparta została na 
krzywej Moebiusa – tworzą ją przeplatające się wstęgi pokrytych panelami z blachy obrzeży budynku, po-
zwalające na „zawinięcie” płaszczyzny dachu na boczne ściany i przekrycie tarasu. Dwa sześciokondygna-
cyjne segmenty obiektu usytuowane również na wysokim ochronnym cokole połączone są dwukondygna-
cyjnym mostem na wysokości trzeciej kondygnacji. Pod nim znajduje się integrujący funkcję obiektu taras 
widokowy. Budynek sąsiaduje z historycznym obiektem Kusthaus Rhenania8. Widok na obydwa obiekty 
z sylwetą Starego Miasta w tle – z wyraźnie widocznymi wieżami katedry kolońskiej – roztacza się z ob-
szernego placu Harry-Blum-Platz, usytuowanego pomiędzy trzecim, południowym „budynkiem-żurawiem 
portowym” Krakhaus Süd i historycznym budynkiem Hafenamt (Zarzadu Portu), na zakończeniu basenu 
Portu Jachtowego, w miejscu, w którym półwysep łączy się ze stałym brzegiem. Tu kończy się nadbrzeżny 
bulwar biegnący od Starego Miasta, oddzielony od arterii komunikacyjnej podwójnym szpalerem drzew, 
chroniącym również basen Portu Jachtowego od uciążliwości nadbrzeżnej arterii komunikacyjnej.

Trzy charakterystyczne „ budynki-żurawie portowe” okazały się największą atrakcją całego pro-
gramu rewitalizacji dawnego portu Rheinauhafen i jego podstawowym atutem marketingowym. Budynki 
o wysokości 60 metrów, ze względu na przyciągający uwagę, indywidualny kształt nowoczesnych, lekkich 

8 Dawny spichlerz zbożowy, nieużywany od lat 20. ub. w., później Muzeum Rzymsko-Germańskie, odnowiony po 
zniszczeniach w latach 2003–2004 jest obiektem kultury, w którym odbywają się wystawy, koncerty, konkursy tańca 
i spektakle teatralne.
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szklanych „bram miejskich” czy też „żurawi portowych” – są formami mocnymi9 ułatwiającymi identyfi-
kację miejsca. Realizację tych budynków rozpoczęto w październiku 2007 r. od budynku Kranhaus Mitte 
o funkcji biurowej. Kolejnym etapem realizacji był również biurowiec – Kranhaus Süd, którego wzno-
szenie podjęto w maju 2008 r. Obydwa obiekty biurowe są obecnie ukończone i oddane do użytkowania. 
Trzeci z nich, wysunięty najbardziej na północ budynek Kranhaus Nord – Panadion Vista – jest obiektem 
mieszkalnym o najkorzystniejszym dla tej funkcji usytuowaniu, otwierającym widoki na Stare Miasto. 
Znajdują się w nim 133 luksusowe własnościowe mieszkania. Do realizacji idei lekkości dużego wysię-
gu poziomego ramienia „dźwigu” zastosowano specjalną konstrukcję. Budynki posadowione są na potęż-
nej, osiągającej od dwóch do pięciu metrów grubości płycie żelbetowej, wspartej dodatkowo na palach. 
Główny trzon konstrukcyjny ukryty jest w zachodniej wieży o wymiarach rzutu 24 × 34 m i wysokości 
10 kondygnacji do spodu konstrukcji poziomego ramienia „dźwigu”. Klatka schodowa z windami i zespo-
łami sanitarnymi tworzy żelbetowy sztywny trzon, wzmocniony czterema tarczami w zewnętrznej ścianie 
zachodniej. Osiem żelbetowych słupów wspiera na krawędziach tego segmentu żelbetowe stropy, stano-
wiące poziome usztywnienie budynku. Poziome ramię „dźwigu” rozcięte jest pośrodku na całej wysokości 
(pięć kondygnacji biurowych lub mieszkalnych, wspartych na piętrze technicznym, stanowiącym główną 
konstrukcję poziomą i przestrzeń instalacyjną oraz dwa wieńczące tunele techniczne na wewnętrznych 
obrzeżach obydwu rozciętych segmentów) i podparte na lekkiej w odbiorze wieży wschodniej, mieszczącej 
klatkę schodową i zespół dwóch dźwigów, o wymiarach 12 × 6,75 m (szerokość szpary rozcinającej budy-
nek). W tej wieży, obudowanej szkłem, mieści się potężny trzon żelbetowy, podpierający poziome ramię 
„dźwigu” – wysunięte na pięćdziesiąt metrów przed zachodnią wieżę w stronę Renu. Dzięki takiemu roz-
wiązaniu uzyskano trzy „bramy” o szerokości 26 m i wysokości 38 m, przez które przebiega wewnętrzna 
publiczna promenada piesza oraz dwunastometrowy wspornik obydwu rozciętych poziomych elementów 
w każdym budynku, nadwieszony nad zewnętrznym bulwarem spacerowym nad Renem. Wszystkie trzy 
budynki łączą się bezpośrednio z podziemnym garażem, opisanym wcześniej. Budynek mieszkalny ma 
fasady wzbogacone przez wysunięte loggie, tworzące specyficzną fakturę, w przeciwieństwie do gładkich, 
szklanych fasad budynków biurowych (il. 5, 6, 7, 8, 9).

Północną ścianę Harry-Blum-Platz stanowi zespół budynków historycznych o klinkierowych fasa-
dach, z wyróżniającym się formą obiektem Hafenamt o asymetrycznej kompozycji, zwieńczonym wieżą. 
Od strony zewnętrznego, wschodniego bulwaru spacerowego nad Renem usytuowany został nowy sze-
ściokondygnacyjny budynek mieszkaniowy Wohnwer[f]t 18:2010 – o rozrzeźbionej neomodernistycznej 
bryle (il. 5, 6, 7), podniesiony na ponad metrowej wysokości cokole, zabezpieczającym go przed powodzią. 
Przeszklony parter usługowy od strony bulwaru ma dodatkowo półmetrowej wysokości ścianę nad po-
sadzką i system zabezpieczenia szklanych drzwi wejściowych specjalnymi uszczelkami. Zaprojektowano 
70 luksusowych apartamentów o powierzchni od 75 do 178 m2 z widokiem na Ren. W parterze budyn-
ku apartamentowego usytuowany został sklep otwarty dla przechodniów, dostępny z publicznego pasażu. 
W tym ciągu zabudowy na przedłużeniu ulicy Severinswall, zamkniętej w perspektywie zabytkową wie-
żą Bayernturm – wprowadzono rozcięcie pierzei bulwaru, otwierając widok na wieżę od strony bulwaru 
i Renu. Kiedy miniemy kolejne dwa budynki mieszkaniowe z usługowymi parterami, zmierzając bulwarem 
nadbrzeżnym na południe, dotrzemy do rozległego publicznego placu – Elisabeth-Treskow-Platz (il. 10), 
który łączy obydwie strefy piesze ze sobą i z dzielnicą Severin. Plac otwiera się w kierunku zachodnim na 
obszerny, trójkątny w planie, miejski skwer. 

9 Gyurkovich J., Znaczenie form charakterystycznych dla kształtowania i percepcji przestrzeni. Wybrane problemy 
kompozycji w architekturze i urbanistyce, Monografia nr 258, Politechnika Krakowska, Kraków 1999; zobacz też: 
Gyurkovich J., Architektura w przestrzeni miasta. Wybrane problemy, Politechnika Krakowska, Kraków 2010.

10  Wohnwer[f]t 18:20 – autorzy: Oxen + Römer Architekten (2006).
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Na południe od Elisabeth-Treskow-Platz niemal półkilometrowej długości ciąg budynków tworzy 
ostatnią sekwencję zabudowy tego obszaru. Połowę tego długiego ciągu zabudowy zajmuje jeden z najbar-
dziej charakterystycznych budynków w całym założeniu – zachowany i zaadaptowany do nowych funkcji 
dawny spichlerz zbożowy z 1909 r. o unikatowej stalowo-żelbetowej konstrukcji – Siebengebirge (Sied-
miogóra)11. Adaptacja tego budynku, tak jak i kolejnego Silo12, który był już przeznaczony do rozbiórki, 
pozwoliła na uratowanie historycznych obiektów o istotnym znaczeniu dla tożsamości miejsca i tradycyj-
nej atmosfery krajobrazu nadbrzeża. Zachowana została charakterystyczna sylweta obydwu budynków, 
przy wprowadzeniu nowej funkcji i detalu architektonicznego. W budynku Siebengebirge podzielonym 
wewnętrznie na siedem odrębnych obiektów, znalazło się 135 luksusowych apartamentów o wielkości 
50–250 m2 z otwartym widokiem na Ren. W dwóch budynkach (nr 6 i 7) zlokalizowany został dom han-
dlowy. W parterach budynku znajdują się także inne sklepy, sale wystawowe. Łącznie przewidziano tu 
ponad 8000 m2 funkcji komercyjnych i 3300 m2 powierzchni biurowej (il. 10, 11, 12, 13) Budynek Silo po-
dzielony został przez wewnętrzne atrium na dwie struktury. Od strony południowej zachowano tradycyjną 
formę. W tej części budynku zaprojektowano na 3400 m2 powierzchni usługi w parterze i atrakcyjne „lofty” 
o powierzchni ponad 200 m2 na pozostałych kondygnacjach, na których znajdują się najwyżej dwa miesz-
kania. Po stronie północnej elewacja została przekształcona w nowoczesną formę z charakterystycznym 
rastrem wystających przeszklonych kostek i rzeźbiarskim akcentem w kształcie kabiny dźwigu portowego. 
Zaprojektowano tu na powierzchni użytkowej 3700 m2 funkcję gastronomiczną w parterze i luksusowe 
apartamenty do wynajęcia z możliwością korzystania z cateringu i z widokiem na Ren na pozostałych kon-
dygnacjach (il. 13, 16) Od południowej strony do Silo przylega nowoczesny szklany obiekt ECR-Offices13 
z restauracją w parterze i biurami na pozostałych czterech kondygnacjach.

Budynkiem zamykającym ten długi ciąg zabudowy od południa jest KAP am Südkai14 oddzielony od 
ECR-Offices szerokim, dwukondygnacyjnym podcieniem – bramą otwierającą widoki na bulwar nadbrzeżny 
i Ren. Długi, sześciokondygnacyjny budynek aluminiowo-szklany o kolorze grafitowym, zakończony jest lo-
kalną dominantą – dziesięciokondygnacyjnym punktowcem, rozciętym czerwoną bryłą pionu komunikacyjne-
go, widocznego z daleka od północy. Od południa zwieńczeniem budynku jest lekka ażurowa korona z siatki 
osłaniającej ogród na dachu i maskującej piętro techniczne. W tym biurowym budynku znalazło swoją siedzibę 
dziesięć firm zajmujących się architekturą i aranżacją wnętrz oraz wzornictwem przemysłowym, które stanowią 
unikalne centrum informacyjne dla społeczeństwa i inwestorów – KAP-Forum. W parterze usytuowano znaną 
już obecnie restaurację KAP am Südkai, oddaną do użytku w roku 2004, tak jak cały obiekt (il. 14, 15).

Otwarte, ogólnie dostępne przestrzenie publiczne cechują się wysoką jakością urządzenia i wyposa-
żenia. Bulwar spacerowy nadbrzeżny wzdłuż Renu, wewnętrzny pasaż pieszy, łączące je place mają zróżni-
cowane faktury nawierzchni, służące pieszym, także niepełnosprawnym i rowerzystom. To przyjazne prze-
strzenie publiczne, wyposażone w miejsca do wypoczynku, cieszące się powodzeniem wśród mieszkańców 
Kolonii, którzy tu spacerują, wypoczywają, uprawiają jogging. Realizacja garażu podziemnego pod całym 
półwyspem umożliwiła wyłączenie ruchu kołowego. Dostęp do wszystkich miejsc z garażu zapewniony 
jest przez budynki i liczne wyjścia usytuowane w przestrzeni otwartej (il. 2, 10, 11, 18).  

11 Siebengebirge – zabytkowy budynek wzniesiony w latach 1908–1909 (autor: Hans Verbeek) jako magazyn 
narodowych rezerw zbożowych „Danziger Lagerhaus”; autorzy adaptacji: Kister-Scheithauer-Gross Architekten und 
Stadtplaner, Kölon (2004–2007), 28 280 m2 pow. Użytkowej; AedesBerlin (http://www.aedes-arc.de/sixcms/detail.
php?template=det_aedes_ausstellung_artikel_2000&id=365914).

12 Silo – 3625 m2 powierzchni biurowej, 375 m2 powierzchnia gastronomii; autorzy: Kister-Scheithauer-Gross 
Architekten und Stadtplaner, Kölon (http://www.dusseldorf-realestste.de/fileadmin/media/pdf/expo/developer/dp-
broschuere.pdf).

13 ECR – Event Center  Rheinauhafen – 4500 m2 powierzchni biurowej; realizacja 2006; autorzy: Architekturbüro 
Felder, Kölon; ibidem.

14 KAP am Südkai – autorzy: KSP Engel – Zimmermann und Primus Immobillen AG.
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Rewitalizacja dawnego portu Rheinauhafen w Kolonii jest przykładem pozytywnych efektów sy-
nergicznego działania różnych podmiotów o pozornie sprzecznych interesach. ,,Rheinauhafen zasługuje 
na uwagę jako przypadek, w którym idea architektoniczno-urbanistyczna wybrana drogą konkursu, niemal 
idealnie wkomponowała się w twórczy klimat kolońskiego środowiska przedsiębiorczości”15. Na szczegól-
ną uwagę zasługuje organizacja całego procesu inwestycyjnego, która pozwoliła na uzyskanie przestrzeni 
publicznej o wysokiej jakości – otwartej i dostępnej dla wszystkich, choć pozostającej prywatną własno-
ścią, zrealizowanej i utrzymywanej w okresie eksploatacji z prywatnych środków. Jednym z istotnych ele-
mentów marketingu urbanistycznego, w dużej mierze decydującego o powodzeniu inwestycji – są wartości 
kompozycyjne, przestrzenne – w tym stworzenie charakterystycznych obiektów, znaków w przestrzeni, 
jakimi są „budynki – dźwigi portowe”. Ta inwestycja jest również przykładem możliwych kompromisów 
w sferze polityki, ekonomii i ochrony konserwatorskiej. Dzięki podjętym decyzjom w zakresie daleko 
idących adaptacji obiektów historycznych na współczesne funkcje, przy zastosowaniu najnowszych tech-
nologii i detali architektonicznych, w tym także zgody na rozbudowę lub nadbudowę obiektów, udało 
się uratować szereg budynków zabytkowych, istotnych dla tożsamości miejsca, które zachowały swoje 
tradycyjne sylwety i klimat architektoniczny. To dowód na konieczność odrzucenia rutynowych procedur 
i podjęcie otwartego dialogu w polityce miejskiej i organizacji procesów inwestycyjnych.

15 Zuziak Z.K., Od architektury do urbanistyki i od urbanistyki do architektury, Czasopismo Techniczne, 7-A/2010/1, 
Politechnika Krakowska, Kraków 2010, s. 311-317. Autor pisze dalej: ,,Klimat intelektualny kolońskiego środowiska 
kultury, stosunkowo dobre powiązania korporacyjne pomiędzy firmami reprezentującymi „przemysł kreatywny” i ich 
związki z kręgami władzy okazały się sprzyjające dla rozwoju tej koncepcji urbanistycznej”. I dalej: ,,Dzięki temu 
już dzisiaj można powiedzieć, że projekt ten zalicza się do grupy przedsięwzięć metropolitalnych, decydujących 
o skuteczności strategii rewitalizacji miasta. W tym przypadku jest to strategia, w której twórcze traktowanie szeroko 
rozumianej przestrzeni kultury odgrywa rolę decydującą”.

1 The city was founded by Empress Agrippina, Emperor Claudius’s wife in 50 AD, who gave the name Colonia Claudia 
Ara Agrippinesium to her home settlement of Roman legionaries and transformed it into a city. At present, Cologne 
is the biggest city in Rhineland and the four biggest German city – it has got around 1 013 000 inhabitants.

The revitalization of the former port of Rheinauhafen in Cologne, located in the present city centre, 
one kilometre from the Cathedral, is one of the most important and biggest enterprises related to the processes 
of contemporary transformations and restructurings of urban tissue in Germany and in Europe as well.

Cologne has been a port city since the dawn of times. The first port after the city was founded by 
the Romans was situated in the Rhine arm protected from its mainstream by a longitudinal island1. The 
city developed from a former Roman camp situated on the mainland and directly related to the port. In the 
Middle Ages, the silted-up and filled-up Rhine arm was built-up – the suburbs of Rheinvorstadt came into 
existence. Until the end of the 17th century, the port function was fulfilled by the entire shore along the city 
walls from the Bayen Tower in the south to the Kunibert Tower in the north on a section of about three 
kilometres (less than two and a half kilometres south of today’s cathedral and less than one kilometre north 
of it). The port played an important role in the economic success of the city and influenced its growth.

At the end of the 17th century, numerous port devices were destroyed by drifting ice floe which made 
it necessary to build a new port. A new dock was situated north of the Kunibert Tower. However, in the 
19th century, the construction of another port, which could manage the dynamically developing navigation 
and economy, commenced. It was located opposite today’s Old Town. The further development of trade, 
related to the appearance of steamships in 1820 and a new means of land transport – the railway, produced 
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a need to plan a port which would satisfy new requirements. The island of Wertchen, located about one 
kilometre south of the Cathedral, near the Bayen Tower, at the Rhine western riverbank, was chosen as 
the site. The undeveloped island, which used to serve as a recreational place for the city dwellers, was 
transformed into a port called Becker am Bayen (Bayen Dock) at first. After reinforcements and port 
facilities were built in 1892, the new port was named Rheinauhafen (Rhine Waters Port). In its southern 
part, in the vicinity of the medieval Bayen Tower (Bayenturm), the island was connected with the land and 
formed a peninsula. The Port Station, a power plant, an engine depot and the Municipal Port Office were 
built in its southern part. The Port Customhouse (today’s Chocolate Museum) was situated on its northern 
promontory. The river shipyard Hansawerft, storehouses, railways and harbour cranes were located in its 
central part. In the first decade of the 20th century, a 170-metre-long storehouse was constructed south 
of Bayentrum. On account of its characteristic body with seven gables, it went down in tradition and the 
inhabitants’ consciousness as Siebengebirge (Seven-mountains). More port objects – storehouses, silos – 
were situated on the waterfront towards the southern bridge2.

Other new ports – in the district of Deutz, at the eastern waterfront, between today’s Severinsbrücke 
and the southern bridge, in the district of Köln-Mülheim, at the east Rhine riverbank, north of Zoobrücke 
– came into being at the same time. They maintained their function. Another big port Niehler-hafen was 
constructed at the west waterfront in the Rhine bend in the district of Riehl with docks protected by a long 
sandbar. The first dock came into existence in 1925. Currently, four docks as well as a new environment-
friendly power plant (2005) function here3. Other river ports – Godorf (at the west waterfront, c. 10 km 
south of the city centre) and Leverkusen in the northern part of the city on the east bank – developed in this 
region at the same time. As a result of shifting many port functions to new places – with a more convenient 
location for navigation and a larger area for port facilities and storehouses, necessary after introducing the 
container transport system in the 1960s – in the first decades after World War II, the port of Rheinauhafen 
lost its significance and began to decline. In the 1970s, most companies withdrew from this area, the 
port buildings were used mainly as storehouses and for other functions unrelated with the harbour. The 
abandoned port buildings were used by artists and architects for workshops and performances. In 1988, 
the port of Rheinauhafen was passed over in the developmental plans for the port functions in the city. Till 
2002, sporadic and limited transshipments took place at Rheinauhafen, while the rent contracts expired.

The area of the former port of Rheinauhafen was rediscovered by artists in 1987. They noticed its 
potential and value for the city, especially its convenient location and relations with the Old Town and the 
city centre. In 1989, the Council of the City of Cologne passed an act on the necessity of restructuring 
these areas. In 1992, an architectural competition for a concept of rebuilding the Port of Rheinauhafen 
was announced. Its significant assumptions included securing access to the Rhine for the inhabitants of the 
neighbouring districts, using water as a significant element for the quality of the urban space, creating an 
open-access external public space related to the water and attractive functions. This area in the city after 
transformation and the creation of new public spaces will make a natural extension of the public zone 
of Rheingarten Park, reshaped in the 1980s, safely connected with Cologne’s Old Town on a 550-metre 
section between Hohenzollernbrücke in the north and DeutzerBrücke in the south thanks to directing 
vehicular transport in this section into Rheinaufertunnel. Public squares, meant for pedestrians only, related 
to the most important public objects in this area – the railway station (Hauptbahnhof Kölon), the Cathedral, 
a complex of museum objects and the philharmonic hall – are directly connected with the park and the 
Rhine. The waterfront boulevards enable pedestrians and cyclists to get safely to the grounds of the former 
port of Rheinauhafen along the river. After the transformation of this area, the attractive central public 

2 Modernestadt (http://www.moderneskoeln.de/HistoText.htm).
3 Stadtrevue – Das Kölnmagazin (SR Archiv/Artikel in Ausgabe 09/03), Eine schöne Ecie ist dar hier, StadtRevue 

(http://www.stadtrevue.de/index_archiv.php3?tid=173&bid=38&ausg=09/03).
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space will be extended by further two kilometres. There are plans to introduce new buildings and use 
some existing objects (c. 30%) for preserving the identity of the place. A combination of the functions of 
culture, sport and recreation, friendly commerce and the office and residential function is predicted. Two 
competition works were selected for further analyses. The laureates of the first category Award were the 
architects Hadi Teherani from Hamburg (later Bothe, Richter, Teherani – BRT) and Alfons Linster from 
Trier. Zaha Hadid took part in the competition, too.

Work on the design was organized in the form of a workshop in 1993. Both winners were invited 
– in cooperation with an architectural office in Cologne and municipal coordinators. The selected designs 
planned for referring the scale of horizontal, longitudinal objects to the historical arrangement of the 
storehouses and silos as well as creating an integrating public space. A significant value of the work by 
Hadi Teherani from Hamburg was the introduction of three objects making a characteristic, local dominant 
– a mighty form. Three 60-metre-tall buildings whose form refers to the tradition of this place – old harbour 
cranes – make unique forms for the spatial reception of the new urban complex. They also resemble the 
futuristic unimplemented concept of the Soviet constructionist El Lissitzky – “Cloud Iron” (1924). These 
objects, forming a new quality of the urban space, are the most important edifices in the composition of 
the place which legibly situate them in the urban tissue of the centre of Cologne. They make an important, 
recognizable sign in the system of visual information making it easier to identify this new, significant public 
space located on the internal edge of the city, on the Rhine riverside close to Cologne’s Old Town. In a special 
manner, they make it possible to find the former port of Rheinauhafen in views from passenger ships and 
the waterfront transport routes maintaining good spatial relations with the historical dominants. After the 
implementation, they received the prestigious MIPIM Award at the International Real Property Market in 
Cannes in 2009 contributing to the marketing success of the entire investment intention. However, we must 
remember that at the planning and designing stage they delayed many decision-taking and documenting 
procedures on account of social protests related to the groundless – as it turned out – fear of the negative 
impact of these objects on the reception of the unique urban complex of the Old Town which entered the 
UNESCO List of the World Cultural Heritage.

The entire area of the former port of Rheinauhafen – a peninsula 200 m wide and 2 km long – is 
a private property (15,4 ha of land, 5,7 ha of water). It belongs to HGK – Häfen und Güterverkehr Kölon 
AG (Ports and Freight Transport Cologne, Joint Stock Company) founded in 19924. It will be interesting to 
follow the organization of the entire process of such a complex investing intention as the realization of the 
functional, spatial, economic and social interests of the city and its residents in private areas in accordance 
with the owners’ economic interests. This collaboration (public-private partnership) is evaluated very 
highly which is proved by the interest of the self-governments of other cities – Mainz, London or the region 
of Michigan.

The process of preparing the investment and implementing it required solving numerous conflicts 
and reconciling contradictory interests. Apart from the abovementioned social protests, the course of work 
was delayed as a result of some controversial political and social discussions. Economic stagnation was 
another cause of the delays. For solving conflicts in the interest of all the parties, an organization named 
“Work Circle” (Arbeitskreis) was founded in 1997. It included the owner (HGK), the company designing 
“modernes Kölon” and representatives of the city offices responsible for investing decisions supervised by 
the director of the Municipal Department for Building Matters. In 1998, workshops and competitions were 
organized to achieve a concept for an open space and other necessary elements of the investment. In 2000, 
the timetable finally was established – it came into force in two years later. In order to guarantee the quality 
of implementations, a suitable agreement was signed between the City of Cologne and HGK. It regulated the 

4 Ministerium für Wirtschaft, Energie, Bauen, Wohnen und Verkehr des Landes Nordrhrin-Westfalen (http://www.mbv.
nrw.de/Stadtebau/container/StadtquatiereamWasser_2010.pdf).
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principles of further cooperation within this private-public partnership. The city was obliged to implement 
the necessary external infrastructure and a waterfront road connecting the grounds of Rheinauhafen with 
the city. The whole utilities in the investment area were financed by HGK. These costs were expected to pay 
off after selling the pots to the investors of individual objects.

It was assessed that the success of the entire investment depends on the guarantee of an adequate number 
of parking spaces and the protection of the area in the flood hazard zone – from flooding the cubature objects, 
the underground structures and the open spaces. This preparation required high expenditures. It was necessary 
to create an effective system of financing the implementation and exploitation for the sake of the high quality 
and durability of objects and spaces. The open space would be broadly used by the people and become an urban 
public space integrating objects in the investment area and connecting it with the neighbouring districts and the 
Old Town. For the realization of this objective, the plots were separated for the construction of individual objects 
whose size was adjusted to the horizontal projection of the designed buildings. Such plots were sold to the investors 
who had to guarantee high quality through competitions, contracts between several companies or alternative 
designs. In a proper contract, the investors also had to commit themselves to participating proportionally in the 
costs of implementing shared investments, mainly open areas as well as participating in the further costs of the 
maintenance of these spaces. The preservation the remaining consolidated open and improved areas gave the 
designing team and the owners freedom in taking decisions in the field of shaping these areas for the creation of 
an attractive programme and the necessary high standard of developing the public spaces. An argument for such 
a system of investing was a conviction that the high quality of a public space in this new central urban complex 
will strongly influence the economic success of other investments – the prices of flats, office or service areas. 
It would be supported by a suitable utilitarian programme for the entire multipurpose urban complex where – 
besides the office objects of the business centre, flats and services – an interesting programme of cultural and 
recreational objects was introduced. In the former dock, the implementation of a marina, cafes and restaurants 
at the squares, attractive walking and cycling sequences on the riverbank and inside the complex with diverse 
climate and view perspectives was planned.

In order to secure the long-term durability and attractiveness of the external spaces and shared 
facilities, the managing company Rheinauhafen Verwaltungsgesellschaft was appointed. Its objective 
is attention to the image of the area, its development and maintenance, including advertising, external 
gastronomy, the exploitation of underground car parks and the dock.

Protecting the implemented objects and open areas from floods was an important assignment 
guaranteeing the success of the investment. It was also necessary to apply solutions which would make 
it possible to preserve the function of a retention area to prevent fast rise of floodwater, especially in the 
vicinity of the Old Town. That is why the surface of open areas, including the boulevard edges and the 
spaces between the buildings, was partly raised, whereas the surfaces of squares crossing the peninsula 
were left lowered. New buildings were situated on pedestals, whereas specialist technical solutions were 
used in all the openings perforating the walls, also the entrances to the garages, by introducing divisions 
at entrances fitted with a system of gaskets resistant to water pressure. This system protects the buildings, 
the underground garage and the cellars from flooding with the water level +11,30 m (in the 20th century 
Cologne, the Rhine waters reached the highest level of 10,70 m with their average level of 3,50 m)5. 
Considering a lack of possibilities of implementing overground or multilevel car parks, the authors decided 
to build an underground one. Parking needs resulting from the planned investment programme made it 
necessary to build a garage at the nearly full length of the peninsula. It is acknowledged as the longest 
garage in Europe: 1600 m. Access to the garage is secured from the buildings above it as well as stairs and 
lifts in the rhythmically arranged rectangular transparent glass transport risers along the internal western 
pedestrian promenade which make escape routes onto the ground level.

5 Schueco (http://www.schueco.com/web/profile_07/home/projects).
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The first object from the rich programme of culture buildings which make its important elements 
and attract the users – inhabitants and tourists, stands on the northern promontory most advance towards 
the Old Town, north of Severinsbrücke. It is the Chocolate Museum (Schokoladenmuseum) in the former 
19th century Customhouse adapted, extended and implemented in 1993. The existing objects were connected 
to the added new segment by means of transparent glass galleries (Ill. 1). This object of culture does not 
receive any subsidies – it is financed from the revenues produced by numerous visitors (more than 650 000 
people a year)6. From the city’s walking boulevard, the museum which looks like a ship on the Rhine is 
accessible over a light footbridge in 19th century steel construction. A small public square at the foot of the 
museum opens views of the Old Town (Ill. 2). It is the starting point of two wide public pedestrian and 
cycling sequences – an eastern walking boulevard along the Rhine riverbank and an internal promenade 
between two rows of long buildings leading under the “gates” formed by the harbour crane buildings: 
Kranhaus Nord (Panadion Vista), Kranhaus I – Mitte and Kranhaus Süd7.

South of the Chocolate Museum from the riverside, another object of culture – the German Sports 
and Olympic Museum (Das Deutsche Sport-und Olympiamuseum) was located in an adapted (1998–1999) 
19th century hall of the former Customhouse. The author of its adaptation was Walter von Lom, an architect 
from Cologne. The external appearance of this historical building was preserved after restoration. From the 
south, between a 19th century shelter in light openwork steel construction and the hall, a glass quadratic prism 
– a transport riser with a staircase and some lifts connecting two storeys of the new museum with a view 
terrace situated on the roof – was added. The interior received more contemporary architectural interventions 
adjusting the building to its new function. The ground floor level of the former hall, being the ground floor 
of the museum today, is raised about 1,5 m above the former ground level – to the height of the old reloading 
ramp. This made it possible to introduce flood protection in the adapted and new buildings and to raise the 
external level, the eastern walking boulevard and the internal pedestrian promenade. The little square between 
the described objects – the Chocolate Museum and the German Sports and Olympic Museum – from the 
internal dock acting as the Marina, maintains the old lower level which secures rainwater outflow.

West of the wide internal pedestrian promenade, opposite the former Customhouse, a modern office 
building VD-Office Rheinauhafen (design: Architekturbüro Kottmair, Kölon) was constructed in 2007– 
–2008. On the ground floor, it offers gastronomical functions (restaurants, cafes) related to public access 
terraces; on the remaining five storeys – office areas (7900 m2 altogether). Philippe Starc and the Vivacon 
company have their seats here. The architecture of this object is an openwork structure of vertical and 
horizontal massive constructional elements finished with light grey façade concrete, while the façade planes 
are laid on the longer sides on three storeys above the transparent ground floor, with horizontal belts of 
window panes and the geometrical screen of full panels of graphite-coloured façade concrete and the so-
called “aerial architecture” of two top storeys where the filling cubature is withdrawn inside the building. 
The underground garage is accessible from the object as well as from the surrounding areas through the 
“glass cubes” of the transport risers. The architecture of this building suggests the high utilitarian standard 
and modern climate of the office areas exposed from the west to the Marina (Ill. 2).

The bridge Severinsbrücke, crossing the peninsula and the Rhine in the air, runs south of these 
buildings over the public square. An important intention serving to preserve the identity of the place, apart 
from a search for a suitable climate of implemented contemporary architecture, was the adaptation of some 
port objects for new functions. Other examples of such operations are two preserved port halls – Halla 11 

6 Das Stadtportal für Köln (http://www.koeln.de/koeln/kultur/museen/schokoladenmuseum_17230.html).
7 Kranhaus I – Mitte (design and implementation: November 2006 – September 2008) and Kranhaus Süd (2008– 

–2010) – two buildings with the office function and the usable area of 22 680 m2. Kranhaus Nord (Pandion Vista) –  
a residential building under implementation. Designers: Architekturbüro Bothe Richter Teherani, Linster-Architekten 
Trier-Aachen-Luxemburg.
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and 12. These objects, more than 100 years old, with vast open spaces of the ground floors were used for 
expositional and gastronomical functions. On the higher storeys, there are offices and lofts with beautiful 
views of the Old Town and the Rhine. Halla 11 acted as the venue of exhibitions for the International 
Interior Decoration Trade Fair “imm Cologne” in 2009 which attracted more than 250 000 guests. Diverse 
events related to culture and the promotion of contemporary art and design are organized in these objects. 
The adaptation of the building preserved the external appearance and historical structure of all the five 
storeys of 1898 from the west, while two contemporary storeys with apartments were added above it. From 
the east (the Rhine), only the ground floor was left in its preserved historical substance. The contemporary 
structure of the building is hung on a cantilever (Ill. 3).

The first of the three “harbour crane buildings” – Kranhaus Nord (Panadion Vista) with residential 
apartments, being under implementation, was situated between these two objects. The three buildings 
need one description. First, let us mention that Art-Hotel (designer: French architectural office Chaix et 
Mortel and JSWD-Kölon) – a six-storey longitudinal building with 181 rooms, situated on a massive, 
nearly two-metre-tall pedestal which protects it from floodwater – was implemented on the west side of 
the Marina, on the waterfront, at the entrance to the port (Ill. 4). Restaurant umbrellas tempt passers-by to 
sit on the terrace at the public square from which a steel bridge leads to the peninsula and the Chocolate 
Museum. The transparent ground floor of the building, hidden under a cantilever which form arcades, offers 
attractive service functions. The simple rectangular body of the hotel – covered with prefabricated panels 
finished with light grey façade concrete, perforated with the vertical gaps of port-fenetres in a regular 
rhythm, openings shifted against each other on individual storeys – is enriched with a free layout of 
aluminium and glass bearing advance “boxes” – cubes in front of the façade with diverse proportions and 
colours of the glass. The building extends from the abovementioned square all the way to Severinsbrücke. 
RheinauArtOffice (designers: Freigeber and Schuett Architekten) – a new office building for the Microsoft 
branch in the Northern Rhineland-Westphalia – was implemented on the south side of the bridge over the 
Marina waterfront. The idea of the form of this building was based upon the Moebius curve – it is formed 
by interweaving belts of the building edges covered with tin panels making it possible to “roll” the roof 
plane onto the side walls and cover the terrace. Two six-storey segments of the object, also situated on a tall 
protective pedestal, are connected by a two-storey bridge at the third-storey height. A view terrace, which 
integrates the functions of this object, is situated below. The building neighbours on the historical object 
of Kunsthaus Rhenania8. A view of both objects with the Old Town silhouette in the background – with 
the clearly seen Cathedral towers – extends from the vast Harry-Blum-Platz situated between the third – 
southern “harbour crane building” Kranhaus Süd and the historical building Hafenamt (Port Management) 
at the end of the Marina where the peninsula joins the mainland. The riverside boulevard, leading from 
the Old Town, separated from the transport artery by a double line of trees protecting the Marina from the 
nuisance of the waterfront transport artery, finishes here.

The three characteristic “harbour crane buildings” turned out to be the biggest attraction of the 
entire programme of the revitalization of Rheinauhafen as well as its marketing trump card. Considering 
the curious individual shape of these modern light glass “city gates” or “harbour cranes”, the 60-metre-tall 
buildings are mighty forms9 making it easier to identify the place. The implementation began in October 
2007 with Kranhaus Mitte including the office function. Another stage of implementation was the office 
building Kranhaus Süd which commenced in May 2008. Both office buildings have been completed. The 
8 This former granary, out of use since the 1920s, later the Roman-German Museum, renewed after damages in 2003– 

–2004, is an object of culture where exhibitions, concerts, dance contests and theatrical performances are organized.
9 Gyurkovich J., Znaczenie form charakterystycznych dla kształtowania i  percepcji przestrzeni. Wybrane problemy 

kompozycji w architekturze i urbanistyce, Monograph No. 258, Cracow University of Technology, 1999, Krakow; 
also see: Gyurkovich J., Architektura w przestrzeni miasta. Wybrane problemy, Cracow University of Technology, 
Krakow 2010.
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third of them, northernmost Kranhaus Nord – Panadion Vista – is a residential building with the most 
convenient location for its function, opening views of the Old Town. One hundred and thirty-three luxury 
owner-occupied flats were implemented here. A special construction was applied for the implementation 
of the idea of the lightness of the horizontal jib of the “crane”. The buildings stand on a huge, 2–5-metres-
thick slab of reinforced concrete additionally supported by some posts. The main constructional core is 
hidden in the western tower with a 24 × 34 m projection and the height of ten storeys to the bottom 
of the construction of the horizontal “crane” jib. The staircase with lifts and sanitary complexes forms 
a stiff core of reinforced concrete strengthened by four shields in the external western wall. Eight poles 
of reinforced concrete support reinforced concrete structural ceilings on the edges of this segment which 
make the horizontal stiffener of the building. The horizontal jib of the “crane” is cut in the middle at the 
entire height (five office or residential storeys supported on the technical floor making the main horizontal 
construction and an installation space as well as two topping technical tunnels in the internal edges of 
both dissected segments) and supported by the eastern tower, light in reception, having a staircase and 
two cranes (12 × 6,75 m – the width of the gap which cuts the building). In this tower, encased with glass, 
there is a gigantic core of reinforced concrete supporting the horizontal jib of the “crane” protruding 50 m 
towards the western tower and the Rhine. Such a solution made it possible to construct three “gates” (26 m 
wide, 38 m tall) crossed by the internal public pedestrian promenade as well as the twelve-metre cantilever 
of both cut horizontal elements in each building hung over the external walking boulevard by the river. All 
the three buildings are directly connected with the underground garage described earlier. The facades of the 
residential building are enriched by the protruding loggias which produce a peculiar texture contrary to the 
smooth glass facades of the office buildings (Ill. 5, 6, 7, 8, 9).

The northern wall of Harry-Blum-Platz is formed by a complex of historical buildings with clinker 
facades and the distinguishing form of Hafenamt with an asymmetrical composition topped with a tower. 
From the external eastern walking boulevard side by the Rhine, a new six-storey residential building 
Wohnwer[f]t 18:2010 was built – with a sculptured neo-modernist body (Ill. 5, 6, 7), elevated on a pedestal 
(over 1 m tall) which protects it from flooding. The glassed-in service ground floor from the boulevard 
side has an additional 50-cm-high wall above the floor and a system protecting the glass doors by means 
of special gaskets. Seventy luxury apartments  (75–178 m2) with a view of the Rhine were designed. 
The ground floor of the apartment building has a shop accessible for passers-by. A slit in the boulevard 
frontage was introduced in this sequence of buildings on the extension of Severinswall Street closed in the 
perspective by the monumental Bayernturm, which opened a view of the tower from the boulevard and the 
riverside. When we walk past two more residential buildings with their service ground floors on our way 
along the waterfront boulevard southwards, we will get to the extensive public Elisabeth-Treskow-Platz 
(Ill. 10) which connects both pedestrian zones with each other and with the district of Severin. The square 
opens westwards to a vast urban square on a triangular plan.

South of Elisabeth-Treskow-Platz, a nearly 500-metre-long row of buildings forms the last built-up 
sequence in this area. A half of this long row is occupied by one of the most characteristic buildings in the 
entire layout: the preserved former granary from 1909 – Siebengbirge (Seven-mountain)11 with a unique 
construction of steel and reinforced concrete – adapted for new functions. The adaptation of this building 
as well as Silo12, which was meant for demolition, made it possible to save these historical objects so 
10 Wohnwer[f]t 18:20 – authors: Oxen + Römer Architekten (2006).
11 Siebengbirge – a historical building raised in 1908–1909 (author: Hans Verbeek) as a storehouse for the national 

grain reserves ”Danziger Lagerhaus”; authors of the adaptation: Kister-Scheithauer-Gross Architekten und 
Stadtplaner, Kölon (2004–2007), 28,280 m2 of usable area; AedesBerlin http://www.aedes-arc.de/sixcms/detail.
php?template=det_aedes_ausstellung_artikel_2000&id=365914.

12 Silo – 3,625 m² of office area, 375 m² of gastronomical area – authors: Kister – Scheithauer – Gross Architekten und 
Stadtplaner, Kölon (http://www.dusseldorf-realestste.de/fileadmin/media/pdf/expo/developer/dp-broschuere.pdf).
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significant for the identity of the place and the traditional atmosphere of the waterfront landscape. The 
characteristic silhouette of both buildings was preserved, while a new function and architectonic detail were 
introduced. Siebengbirge, internally divided into seven separate objects, includes 135 luxury apartments 
(50–250 m2) with an open view of the Rhine. A department store is located in two buildings (Nos. 6 and 7). 
Other shops and exhibition rooms are situated on the ground floors. More than 8000 m2 of commercial 
functions and 3300 m2 of office areas were planned here (Ill. 10, 11, 12, 13). An internal atrium divided 
Silo into two structures. Its traditional form was preserved from the south. Services on the ground floor 
and attractive lofts (more than 200 m2) on the remaining storeys with one or two flats were designed on the 
area of 3400 m2 in this part of the building. On the north side, the façade was transformed into a modern 
structure with a characteristic screen of protruding glassed-in cubes and a sculptural accent in the shape 
of a harbour crane cabin. The gastronomical function on the ground floor and some luxury apartments to 
let with possible catering and a view of the river on the other storeys were designed on the usable area of 
3700 m2 (Ill. 13, 16). From the south side, the modern glass ECR-Offices13 object with a restaurant on the 
ground floor and offices on the remaining four storeys adjoins Silo.

The building which closes this long sequence of objects from the south is KAP am Südkai14 separated 
from ECR-Offices by a wide, two-storey arcade – a gate opening views of the waterfront boulevard and 
the Rhine. This long, six-storey graphite-coloured building of aluminium and glass is topped with a local 
dominant – a ten-storey high-riser cut by the red body of the transport riser visible from a distance in the 
north. From the south, the building is topped with a light openwork netting crown which protects the garden 
on the roof and masks the technical floor. This office building acts as the seat of ten firms dealing with 
architecture, interior decoration and industrial design which make a unique visitor centre – KAP-Forum. 
On the ground floor, there is the well-known restaurant KAP am Südkai implemented – just like the entire 
object – in 2004 (Ill. 14, 15).

The open public spaces are characterized by the high quality of arrangement and infrastructure. 
The waterfront walking boulevard along the Rhine, the internal pedestrian passageway and the connecting 
squares have diverse textures of surfaces serving pedestrians as well as disabled people and cyclists. They 
are friendly public spaces with recreational places very popular with the inhabitants of Cologne who walk, 
relax and jog here. The implementation of the underground garage beneath the entire peninsula facilitated 
the exclusion of vehicular traffic. Access to all the places from the garage is secured by the buildings and 
numerous exits situated in the open space (Ill. 2, 10, 11, 18).

The revitalization of the former port of Rheinauhafen in Cologne is an example of positive effects 
of the synergic action of various subjects with seemingly contradictory interests. Rheinauhafen deserves 
attention as a case where an architectural and urban idea, selected at a competition, was almost ideally 
adjusted to the creative climate of Cologne’s entrepreneurship15. The organization of the entire investment 
process, which made it possible to gain a high-quality open public-access space but still a private property 
implemented and maintained with private means, deserves special attention. Significant elements of urban 
marketing, which strongly influence the success of the investment, are its compositional and spatial values, 

13 ECR – Event Center Rheinauhafen – 4500 m2 of usable area; implementation 2006; authors: Architekturbüro Felder, 
Kölon; ibid.

14 KAP am Südkai – authors: KSP Engel – Zimmermann und Primus Immobillen AG.
15 Zuziak Z.K., Od architektury do urbanistyki i od urbanistyki do architektury, Technical Transactions 7-A/2010/1, 

Cracow University of Technology, Krakow 2010, p. 311-317. The author continues: “The intellectual climate of 
Cologne’s community of culture, relatively good corporative bonds between companies representing creative 
industry and their relationships with the authorities turned out to be conducive to the development of this urban 
concept”. Further on: “Owing to this, even today we can say that this project ranks among metropolitan enterprises 
which determine the effectiveness of the strategy of revitalizing the city. In this case, it is a strategy whose creative 
treatment of a broadly understood space of culture plays the decisive role”.
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including the creation of those characteristic objects, signs in the space – “harbour crane buildings”. This 
investment is also an example of possible compromises in the sphere of politics, economy and restoration. 
Owing to the decisions taken in the field of thorough adaptations of historical buildings for contemporary 
functions with the use of the newest technologies and architectonic details, including permission to extend 
or heighten buildings, the designers managed to save a number of historical buildings, important for the 
identity of this place, which preserved their traditional silhouettes and architectural climate. It proves the 
necessity of rejecting routine procedures, beginning an open dialogue in the municipal policy and organizing 
processes of investment.
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Kolonia – Rheinauhafen: 1 – Muzeum Czekolady na północnym cyplu półwyspu; 2 – Widok na Stare Miasto ponad 
dziedzińcem przy Muzeum Czekolady; po lewej stronie zejście do garażu podziemnego koło budynku VD-Office 
Rheinauhafe; 3 – Bulwar spacerowy nad Renem – widok od północy: na pierwszym planie zaadaptowana Hala Nr 11, 
w głębi „budynki-dźwigi” – Kranhaus Nord (Panadion Vista), Krahaus 1 – Mitte i Kranhaus Süd; 4 – Art-Hotel;  
5 – Bulwar nad Renem – widok od południa (autor ilustracji – Jacek Gyurkovich)

Cologne – Rheinauhafen: 1 – The Chocolate Museum on the northern promontory; 2 – View of the Old Town above the 
courtyard at the Chocolate Museum; from the left, a descent to the underground garage near VD-Office Rheinauhafen; 
3 – Walking boulevard by the Rhine – view from the north: adapted Halla No. 11 in the foreground, the “harbour crane 
buildings” – Kranhaus Nord (Panadion Vista), Kranhaus I – Mitte and Kranhaus Süd in the background; 4 – Art-Hotel; 
5 – Boulevard by the Rhine – view from the south (author of the illustrations – Jacek Gyurkovich)
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Kolonia – Rheinauhafen: 6 i 8 – Bulwar Bad Renem – widok od południa; na pierwszym planie budynek mieszkalny 
Wohnwer[f]t 18:20, w głębi „budynki-dźwigi” – dwa pierwsze biurowe, trzeci mieszkalny i wieża Groß St. Martin 
Kirche; 7 i 9 – Brama tworzona przez „ budynki-dźwigi” – widok z obniżonego poziomu placu Harry-Blum-Platz na 
wewnętrzny pasaż publiczny (autor ilustracji – Jacek Gyurkovich)

Cologne – Rheinauhafen: 6 and 8 – Boulevard by the Rhine – view from the south; the residential building Wohnwer[f]t 
18:20 in the foreground, the “harbour crane buildings” (the first two – office buildings, the third – a residential building) 
and Groß St Martin Kirche tower in the background; 7 and 9 – Gate formed by the “harbour crane buildings” – view 
of the internal public passageway from the lowered level of Harry-Blum-Platz (author of the illustrations – Jacek 
Gyurkovich)
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Kolonia – Rheinauhafen: 10 – Elisabeth-Treskow-Platz, widok na południe; na pierwszym planie zejście do garażu 
podziemnego, w głębi zaadaptowany budynek dawnego spichlerza – Siebengebirge; 11 i 12 – Po lewej stronie budynek 
Siebengebirge – wzdłuż niego publiczna strefa piesza z urządzeniami do wypoczynku i zejścia do garażu podziemnego; 
13 – Pośrodku budynek Silo; 14 – Widok od południa – lokalna dominanta – budynek KAP am Südkai i zachowany 
dźwig portowy na nabrzeżu (autor ilustracji – Jacek Gyurkovich)

Cologne – Rheinauhafen: 10 – Elisabeth-Treskow-Platz, view from the south, a descent to the underground garage 
in the foreground, the adapted building of the former granary – Siebengebirge – in the background; 11 and 12 – 
Siebengebirge on the left, the public pedestrian zone with recreational facilities and descents to the underground garage 
along it; 13 – Silo building in the centre; 14 – View from the south – local dominant – KAP am Südkai building and 
a preserved harbour crane on the waterfront (author of the illustrations – Jacek Gyurkovich)
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Kolonia – Rheinauhafen: 15 – Budynek KAP am Südkai, widok od północnego-zachodu; 16 – Fragment elewacji 
budynku Silo – widok z bulwaru spacerowego nad Renem od południowego wschodu; 17 – Przyjazna przestrzeń 
publiczna do wypoczynku od strony południowej przed budynkiem KAP am Südkai; 18 – Publiczna przestrzeń do 
wypoczynku po zachodniej stronie półwyspu (autor ilustracji – Jacek Gyurkovich)

Cologne – Rheinauhafen: 15 – KAP am Südkai, view from the northwest; 16 – Fragment of the Silo façade – view from 
the walking boulevard by the Rhine in the southeast; 17 – Friendly public recreational space from the south in front 
of KAP am Südkai; 18 – Public recreational space on the west side of the peninsul (author of the illustrations – Jacek 
Gyurkovich)
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