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Rozwój gospodarczy obejmuje nie tylko zmiany dotyczące wzrostu produkcji, zatrudnienia, inwesty-
cji, ale również zmiany o charakterze jakościowym skutkujące podniesieniem ogólnego standardu życia 
mieszkańców poszczególnych krajów. Czynnikiem nieodmiennie wiążącym się z rozwojem gospodarczym 
jest rozwój terenów przemysłowych, które muszą współistnieć wraz z rozwijającymi się obecnie wielkimi 
aglomeracjami miejskimi. Stale postępująca urbanizacja jest nieuchronna, ale wiąże się z nią zarówno wie-
le korzyści, jak i zagrożeń. Rozrastające się aglomeracje miejskie sprawiają, że wiele terenów związanych 
z produkcją i przemysłem znajdujących się dawniej na obrzeżach miast, dziś zlokalizowanych jest często 
w obrębie śródmieścia. Wymusza to ich przekształcanie lub przebudowę w myśl zasad zrównoważone-
go rozwoju, dzięki czemu powstają nowoczesne parki technologiczne. Rozwiązania urbanistyczne, które 
powstały w wyniku rewitalizacji terenów przemysłowych znajdujących się w strefie miast mają na celu 
ochronę wartości kulturowych i poprawę jakości środowiska naturalnego. Współczesne parki technologicz-
ne wplecione w tkankę miejską są otwarte dla społeczności, nie izolowane w obrębie miasta, dzięki czemu 
mogą pełnić również funkcje edukacyjne.

Fot. 1. Park Nauki Rheineelbe – zdjęcie satelitarne

Photo 1. Rheineelbe Science Park – satellite view

Park Nauki Rheineelbe jest przykładem nowoczesnego parku technologicznego umiejscowionego 
w strefie śródmieścia Gelsenkirchen, który powstał na przekształconych terenach poprzemysłowych. Inwe-
stycja jest jedną z wielu, które powstały w latach 1989–1999 w ramach IBA Emscher Park – Międzynaro-
dowej Wystawy Budownictwa obejmującej zagłębie Ruhry i dolinę rzeki Emschy. Park Nauki Rheineelbe 
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powstał na wcześniejszych terenach kopalni i zakładów odlewniczych Thyssena, które jak wiele innych 
fabryk w Niemczech zostały zamknięte w latach 80. XX w.1. 

Po zamknięciu i wyburzeniu dawnych budynków kopalnianych i gospodarczych, tereny obecnego Par-
ku Nauki zostały zrekultywowane, a realizację projektu powierzono monachijskiemu architektowi Uwe 
Kiesslerowi. Całość inwestycji w założeniu miała być oszczędna, projektanci dysponowali niewielkim 
budżetem, dzięki czemu powstał prosty, oszczędny z formie budynek Centrum Nauki otoczony parkiem, 
a sama realizacja została uhonorowana wieloma nagrodami2.

Główna siedziba Parku Nauki obejmuje 300-metrowej długości szklaną galerię z przylegającymi do 
niej prostopadle pawilonami. Pawilony mieszczą przede wszystkim centra badawcze i rozwojowe nowych 
technologii, pomieszczenia biurowe i mieszkalne, powierzchnie do wynajęcia, centrum konferencyjne oraz 
dwie stałe ekspozycje3. Otwarta galeria biegnąca wzdłuż nachylonej szklanej elewacji jest przeznaczona 
do wydarzeń i wystaw tymczasowych, takich jak seminaria, konferencje, bankiety i spotkania biznesowe, 
a także wydarzeń kulturalnych, np. koncertów.

Inwestycja Parku Nauki Rheineelbe miała być oszczędna w swoich założeniach, co zostało wyrażone 
nie tylko w formie architektonicznej, ale również w sposobie zagospodarowania przestrzeni, a także w za-
stosowaniu oszczędnych technologii dla użytkowania budynku. Kilkuhektarowa działka, która powstała po 
likwidacji kopalni została prawie w całości przekształcona w park otwarty dla okolicznych mieszkańców. 
Bardzo ważnym elementem zagospodarowania terenu jest utworzony sztuczny zbiornik wodny przylegają-
cy do budynku. Autor projektu zainspirowany angielskimi ogrodami wprowadził do krajobrazu parku wodę 
i ukształtował jezioro w naturalny sposób, nadając mu przede wszystkim funkcję estetyczną.

Całość założenia architektoniczno-urbanistycznego Parku Nauki Rheineelbe została pomyślana jako 
inwestycja ekologiczna w myśl zasad zrównoważonego rozwoju. Tereny zielone wprowadzone do centrum 
miasta umożliwiają wzrost bioróżnorodności na tym obszarze, zbiornik wodny zapewnia wegetację wielu 
roślin, ale również jest siedliskiem dla ptaków. Sztuczne jezioro ma nie tylko funkcję estetyczną, ale także 
posiada znaczenie użytkowe – jest jednym z elementów zarządzania odpływem wód opadowych. Nadmiar 
wody deszczowej odprowadzany jest z dachu budynku do zbiornika wodnego, dzięki czemu zapobiega się 
nadmiernej ucieczce wody i zachowuje równowagę wód gruntowych4. Takie rozwiązanie z zastosowaniem 
dodatkowych otwartych kanałów burzowych jest korzystne ze względów ekonomicznych. Podczas gwał-

1 Gelsenkirchen znajduje się w Zagłębiu Ruhry, które znane jest z wydobycia węgla kamiennego i rozwiniętego prze-
mysłu ciężkiego. W latach 80. ubiegłego wieku Zagłębie Ruhry przeżyło kryzys gospodarczy. Tradycyjne, praco-
chłonne i przestarzałe wydobycie węgla i produkcja przestały być konkurencyjne wobec nowo rozwijających się 
krajów, a powstające bardziej skomputeryzowane nowe technologie wymagały mniejszych nakładów pracy i siły ro-
boczej. Zamykanie nierentownych zakładów przemysłowych i wzrastające bezrobocie wymusiło na rządzie Niemiec 
działania mające na celu zmianę strategii rozwoju. Zaowocowało to m.in. pomysłem organizacji IBA Emscher Park, 
podczas której miały powstać nowoczesne inwestycje wdrażające zasady zrównoważonego rozwoju.

2 Nagordy architektoniczne, które otrzymał projekt to m.in.: Architectural Award of the West-Hyp_Stiftung 1994; 
2nd Place at the International Real Estate Fair MIPIM 1995, Cannes, France; Deutscher Architekturpreis 1995;  
Constructec-Preis für Europäische Industriearchitektur 1998 – dane wg materiałów informacyjnych otrzymanych  
w trakcie wizyty autorki w Parku Naukowym Rheineelbe w Gelsenkirchen.

3 Są to: The International Visitor Centre RuhrEnergy oraz SolarExpo Photovoltaik Info Centrum – Wg materiałów 
informacyjnych Parku Naukowego Rheineelbe.

4 Stosunki wodne w obszarach zurbanizowanych ulegają zachwianiu ze względu na wzrost terenów pokrytych stałą 
nawierzchnią, przez co podłoże staje się nieprzepuszczalne dla wody. Woda opadowa nie może swobodnie wnikać 
w ziemię i jest natychmiast odprowadzana z terenów zabudowanych do kanalizacji deszczowej, co może powodować 
obniżenie poziomu wód gruntowych i wysychanie terenów. W takich warunkach woda nie może również stopniowo 
i swobodnie parować do atmosfery przez co zmniejsza się wilgotność powietrza.
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Fot. 2. Pawilony z centrami badawczymi i kolektorami słonecznymi na dachu

Photo 2. Pavilions with research centers and solar panels on the roof

Fot. 3. Nowoczesny budynek doskonale wpisany w otaczający krajobraz

Photo 3. Modern building perfectly inscribed in surrounding landscape
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Fot. 4. Nowoczesny budynek doskonale wpisany w otaczający krajobraz

Photo 4. Modern building perfectly inscribed in surrounding landscape

Fot. 5. Nowoczesny budynek doskonale wpisany w otaczający krajobraz

Photo 5. Modern building perfectly inscribed in surrounding landscape
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Fot. 6. Nowoczesny budynek doskonale wpisany w otaczający krajobraz

Photo 6. Modern building perfectly inscribed in surrounding landscape

Fot. 7. Wnętrze galerii – ruchoma elewacja łączy wnętrza budynku z otoczeniem

Photo 7. Inside of gallery – moving elevation connects interior of the building with environment
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townych opadów nadmiar wody jest szybko oddawany do zbiornika, co pozwala unikać projektowania 
kanalizacji opadowej obliczonej dla maksymalnych przepływów, a dzięki temu ograniczyć koszty infra-
struktury. Pozyskana woda opadowa jest wykorzystywana do celów użytkowych dla budynku, a także do 
nawadniania zieleni w parku.

W zagospodarowaniu terenu bardzo ważne było ograniczenie ruchu kołowego do niezbędnego mini-
mum. Strefę parkingową przeniesiono do części podziemnej budynku, z głównym wjazdem do parkingu 
znajdującym się po wschodniej stronie. W pozostałej, parkowej części założenia zaprojektowano ciągi pie-
szo-jezdne, ale przede wszystkim dominują ścieżki spacerowe i rowerowe, zwłaszcza w strefie stykającej 
się z wodą.

Sam budynek Parku Nauki Rheineelbe korzysta z nowoczesnych rozwiązań w zakresie pozyskiwania 
energii. Forma budowli dostosowana jest do pozyskiwania energii słonecznej – przeszklona zachodnia 
elewacja jest głównym elementem systemu pozyskiwania energii słonecznej w sposób bierny. Przenikające 
przez szkło ciepło słoneczne kumulowane jest w betonowych elementach konstrukcyjnych budynku, a na-
stępnie wykorzystuje się go m.in. do ogrzewania galerii oraz do ogrzewania wody użytkowej. Efekt szklar-
ni wywołany przez zastosowanie takiej elewacji pozwala na znaczne oszczędności w ogrzewaniu budynku. 
Jednocześnie pomyślano o sposobie wentylacji otwartej galerii w okresie letnim – szklana elewacja jest 
ruchoma, poszczególne moduły są podnoszone, co umożliwia cyrkulację powietrza, a przylegający bezpo-
średnio do budynku zbiornik wodny chłodzi powietrze w jego wnętrzu. Pozyskiwanie energii słonecznej 
w Parku Nauki odbywa się również w sposób aktywny – na dachu znajdują się kolektory słoneczne, które 
produkują energię, pokrywającą całkowicie zapotrzebowanie budynku, a jej nadmiar oddawany jest do 
sieci miejskiej.

Park Nauki Rheineelbe w Gelsenkirchen jest przykładem udanej inwestycji parku technologicznego 
zrealizowanego w strefie śródmiejskiej, który nie jest uciążliwy dla mieszkańców i środowiska. Założe-
nie architektoniczno-urbanistyczne mimo oszczędnego gospodarowania terenem i ograniczonego budże-
tu może się pochwalić nowoczesną formą architektoniczną zrealizowanego budynku doskonale wpisaną 
w parkowy krajobraz. Park Nauki Rheineelbe, dzięki wykorzystanym ekologicznym technologiom i odpo-
wiednim zagospodarowaniu terenu stał się jednym z atrakcyjniejszych terenów miejskich w Gelsenkirchen 
i ulubionym miejscem jego mieszkańców do wypoczynku i spacerów w otoczeniu przyrody.
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