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Człowiek – mieszkaniec miasta stanowi jego „serce”. Dlatego w artykule przedstawiono rozwiązania 
holenderskiej architektury mieszkaniowej powiązanej z wodą, która jest humanitarna, zaspakaja po-
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as its integral part. Such architecture is humane and satisfies the needs of a human being, both the 
basic and higher ones. 
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W naukach biologicznych serce jest centralnym narządem układu krwionośnego. Można zatem 
zadać sobie pytanie: Czym jest „serce” w architekturze miast? Powszechnie przyjęło się uważać, że „ser-
cem miasta” jest rynek – centralny punkt układu urbanistycznego. Znajduje się on w głównym miejscu 
miasta i skupia w sobie jego życie, tam znajdują się najokazalsze budowle zarówno władz miejskich – 
ratusze, jak i domy zamożnych obywateli. Miasta historyczne tak rozwiązywano, by wszystkie drogi kie-
rowały się lub przechodziły przez rynek. Można zadać sobie pytanie: „Czym byłyby miasto i rynek bez 
ludzi? Tym, czym układ krwionośny bez krwi. To właśnie ludzie tworzą miasto, bez nich nie byłoby 
miast. To zwyczajny człowiek mieszkający w mieście, pracujący, robiący zakupy jest tworzywem 
kształtującym miasto, jest „sercem miasta” i powinien znaleźć godne warunki do egzystencji w nim, tak 
aby cieszyć się z miejsca zamieszkania, przebywać w funkcjonalnym i urodziwym otoczeniu.  

Państwem, które przoduje w „architekturze dla ludzi” jest Holandia. Sytuacja mieszkaniowa 
w Holandii jest inna niż w pozostałych krajach europejskich. Polityka mieszkaniowa miała od wielu lat 
charakter społeczny. Już na początku XX w. burżuazja bardzo mocno wspierała programy tanich miesz-
kań dla robotników. W latach późniejszych powstawały towarzystwa społecznego budownictwa czyn-
szowego, które prowadziły zakrojoną na szeroką skalę działalność budowlaną. To spowodowało, że dziś 
w Holandii zasoby mieszkaniowe zaliczyć można do najlepszych w Europie. Pomimo że państwo jest 
niewielkie i o dużej gęstości zamieszkania, to 70% mieszkań stanowią domy jednorodzinne [6].  

Holandia jest małym krajem, mniejszym niż Nowa Anglia, bardziej zatłoczonym niż Japonia, 
w którym 16 mln ludzi żyje na 34 tys. km2, a 1/5 stanowi woda. Dlatego Holandia ukształtowała swoją 
politykę budowlaną, opierając się na krajobrazie z dużą ilością obiektów wodnych i z wynikającymi 
z tego wieloma ograniczeniami. Zarówno tereny uzyskane z Zuider Zee w latach 30., jak i mieszkania bu-
dowane przez rząd podczas II wojny światowej wprawiają w zdumienie. Podobnie jak nowe projekty 
holenderskich architektów utrzymane w ascetycznym stylu są „zdroworozsądkowe i z pragmatycznym 
zastosowaniem technologii i planowania” – tak zauważył Bart Lootsmar [1]. 

Holandia jeżeli chodzi o architekturę jest jednym z przodujących krajów europejskich. Z pewno-
ścią w dużym stopniu mają na to wpływ: mentalność, styl życia i sytuacja ekonomiczna Holendrów. Kraj 
ten stworzony został prawie całkowicie przez człowieka, który przez lata wyrywał morzu ziemię kawałek 
po kawałku. Taka sytuacja sprawiła, że Holendrzy mają duży szacunek do własnej ziemi, kraju i miesz-
kańców, przez co ich działalność jest bardzo przemyślana i wymagająca ekonomicznego gospodarowania 
zasobami (m.in. przestrzenią). Obejmuje ona nie tylko budownictwo, ale również zajmuje się zachowa-
niem terenów wodnych, ziemnej infrastruktury i lasów – jest to niezbędne dla istnienia Holandii oraz jej 
dobrobytu [4].  

Na współczesną architekturę duży wpływ ma bogata tradycja holenderskiego modernizmu, która 
pozostawiała szeroką spuściznę. W ostatnich latach nastąpił silniejszy rozwój gospodarczy kraju, co spo-
wodowało, że rząd holenderski dofinansowuje architekturę, umożliwiając realizacje interesujących pro-
jektów, podniesienie poziomu nauki i kultury poprzez szerokie upowszechnienie polegające na licznych 
publikacjach, seminariach i inwestowaniu w szkoły. Architektura w tym kraju nie przekracza granic do-
brego smaku, służy człowiekowi, ale również środowisku, gdyż wiele się mówi na temat architektury 
ekologicznej, pasywnej, energooszczędnej. Można tu znaleźć wiele takich rozwiązań. Holendrzy niejako 
sami stworzyli naturę, wydzierając morzu ziemię. Stąd poszanowanie dla przyrody i próba znalezienia 
równowagi pomiędzy środowiskiem naturalnym a sztucznym, pozwalającym na harmonijne rozwiązania 
przestrzenne. W zasadzie przejeżdżając przez Holandię, na każdym kroku możemy znaleźć interesującą, 
nowatorską architekturę i ciekawie rozwiązane zespoły zabudowy mieszkaniowej. W swoich projektach 
nie boją się wody – to właśnie z niej utworzyli niezaprzeczalny atut. Można powiedzieć, że Holendrzy 
kochają wodę. Jest ona wykorzystywana w wielu zespołach mieszkaniowych, zamiast ogródków zoba-
czyć można kanały, tarasy domów zawieszone są nad kanałami, a do domów dopłynąć można łodziami. 
Nawet gdy na danym obszarze brak jest wody, to wprowadza się dodatkowe kanały, aby uatrakcyjnić 
układ i  rozszerzyć  program  użytkowo-środowiskowy. Warto również  wspomnieć, że część  Holendrów  
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mieszka na łodziach przycumowanych w kanałach. Wielokrotnie są to dość luksusowe miejsca wyposa-
żone w pełną infrastrukturę (woda, prąd), a nawet z tarasami z elementami zieleni [3].  

Budownictwo w Holandii nie zawsze utrzymywało wysoki poziom. Ostatnio opublikowany raport 
Ministerstwa Budownictwa „Planowanie przestrzenne a środowisko” uderza w ton krytyki. Zwraca 
uwagę na bogacenie się i starzenie się populacji oraz na zmniejszanie się wielkości rodzin. Dokument 
podkreśla również tendencje panujące w ostatnich dekadach, kiedy to ilość budowanych mieszkań zdecy-
dowanie górowała nad ich jakością. Rezultatem tego były często tandetne lub nieprzyjazne struktury. 
Plany centrów miast budziły również wiele uwag krytycznych. W końcu lat 70. ub. wieku stało się jasne, 
że architektura uległa dewaluacji. 

Dopiero w przeciągu ostatnich 20 lat architektura holenderska bardzo korzystnie zmieniła się 
głównie pod wpływem znanego architekta Rema Koolhausa. Ale projektowane obiekty mieszkalne były 
krytykowane za rozproszenie oraz brak publicznego transportu. Obecnie realizowany program ma do-
prowadzić do stworzenia nowych mieszkań, z czego ⅔ będzie zlokalizowanych w zurbanizowanych stre-
fach położonych blisko centrum. 

W Holandii istnieje wiele przykładów łączących średnią i wysoką gęstość zabudowy z bezpie-
czeństwem, ekologią oraz dobrym transportem, cechami zwykle spotykanymi w zabudowie o niskiej gę-
stości. Dwie trzecie z 6,5 mln domów wykonanych jest jako zabudowa szeregowa, ⅓ to niskie budynki 
apartamentowe, pozostaje niewielka liczba domów wolno stojących. 

Ministerstwo Budownictwa ciągle wymaga, aby połowa budowanych domów była zlokalizowana 
w obrębie Randstad – są to tereny w zachodniej części Holandii zwane „zielonym sercem”, położone 
wokół miast: Amsterdam, Rotterdam, Haga, Utrecht oraz Almeje [2, 5]. I właśnie na tym terenie powstają 
najciekawsze rozwiązania zabudowy mieszkaniowej. Czego przykładem może być powstałe w latach 90. 
ub. wieku miasto-osiedle Nieuwland – Amersfoort [7]. 

Jest to nowo powstała miejscowość w sąsiedztwie miasta Amersfoort, w której zaprojektowano 
około 4,5 tys. różnorodnych domów (il. 1). Nowy teren przeznaczony pod zabudowę został podtopiony 
po to, aby umożliwić ukształtowanie nowej jakości zamieszkiwania, a także przywołać historię i specy-
fikę tego miejsca. Na Nieuwland składają się 4 różne części wybudowane w różnych fazach projektu, 
każda z nich odznacza się własnymi cechami charakterystycznymi. Jedną czwartą całego założenia sta-
nowi tzw. miasto wodne. Miejscowość znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie autostrady A1, a domy 
ukryte są za kamiennym murem, stanowiącym barierę dźwiękową. Układ urbanistyczny założenia jest 
nieregularny, organiczny, co w pewnym stopniu odzwierciedla ekologiczny charakter rozwiązania (il. 2). 

Osiedle zaprojektowane zostało kompleksowo, a główną atrakcję stanowi właśnie woda w postaci 
kanałów, jezior, stawów. W centralnej części osiedla znajduje się klasyczny plac, będący „sercem” 
założenia, atrakcyjny zarówno dla mieszkańców, jak i otaczających budynków, nazywany Nieuwe Hof. 
Miejsce to, otoczone wodą, właściwie jest wyspą i zawiera wiele kolorowych budynków z przestrzeniami 
handlową, publiczną, medyczną i biznesową oraz dużym zagęszczeniem miejsc mieszkalnych. Te prze-
strzenie oferują szeroką i różnorodną formę środowiska. Znajduje się tam rekreacja w formie parku wod-
nego, na skraju którego umieszczono wysoki budynek mieszkalny – najwyższy punkt Nieuwland (il. 3). 
Podziemny parking uwalnia przestrzenie publiczne od ruchu samochodowego, a tym samym poprawia 
bezpieczeństwo. 

Nieuwland – Amersfoort oferuje różnego rodzaju typy zabudowy mieszkaniowej. Mamy tu przy-
kłady zabudowy jednorodzinnej, głównie w układzie szeregowym, ale także różne typy zabudowy wielo-
rodzinnej głównie o charakterze „nisko-gęsto”. Większość budynków sąsiaduje z wodą poprzez tarasy 
umieszczone przy kanałach (il. 5, 6). Stawiane są również budynki bezpośrednio na wodzie (il. 4). 

Pomimo że w Holandii teren jest bardzo cenny, a występująca zabudowa jest bardzo gęsta, to nie 
daje się tego odczuć, spacerując po osiedlu. Jest tu mnóstwo terenów zielonych, w formie indywidualnych 
ogrodów oraz  obszarów o  charakterze  półpublicznym  i  publicznym. Znajduje  się tu również  dużo wody 
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(kanały), która stanowi świetne uzupełnienie tych terenów. Całość założenia sprawia wrażenie wiejsko-
ści, tak poszukiwanej w wielkich miastach.  

Układ komunikacyjny poprowadzono swobodnie, często po łukach, z licznymi rondami, uniemoż-
liwia rozwinięcie dużych prędkości. Oprócz ciągów komunikacji kołowej wydzielono ciągi piesze, któ-
rymi można dotrzeć do wszystkich części miasta. Wzdłuż tych ciągów umieszczono różnego rodzaju 
atrakcje, m.in. place zabaw, ławki, które są tak umieszczone, że przechodnia zaskakują swoją obecnością. 
Osiedle stanowi doskonały przykład zabudowy „nisko-gęsto”. Architektura zabudowy wielorodzinnej 
charakteryzuje się oszczędną formą z doskonałym detalem i szlachetnymi materiałami elewacyjnymi, np. 
w różnych odcieniach wątki cegieł. Nie ma tu problemu z parkowaniem samochodów, parkingi 
zlokalizowane w parterach lub przy ulicach zaspakajają w pełni potrzeby mieszkańców. 

Zastosowane rozwiązania pokazują, że wykorzystanie energii słonecznej nie musi niekorzystnie 
wpływać na jakość projektu także pod względem architektonicznym i socjologicznym (il. 2). Pomimo du-
żej różnorodności architektonicznej – w projektowaniu miasta brały udział różne biura architektoniczne – 
całość sprawia wrażenie jednorodnej. Część zabudowy została rozwiązana jako proekologiczna, wyko-
rzystująca niekonwencjonalne źródła energii. Budynki służą do eksperymentów zarówno z nowymi tech-
nikami, jak i strukturami własności dla tych technik w celu osiągnięcia wysokiego, stałego poziomu życia.  

Założenie stanowi dobry przykład współczesnego miasta, tworzy harmonijną całość, wykorzystu-
jącą elementy naturalne, jak woda, i sprawia wrażenie miejsca, w którym chciałoby się zostać i zamiesz-
kać. Wszystko, co tam jest, zrobiono z myślą o człowieku, o jego potrzebach psychicznych i fizycznych 
(il. 7).  

Miasto oferuje oryginalnie ukształtowaną zabudowę, która jest powiązana z wodą. Odchodzi od 
stereotypu tradycyjnego budownictwa na obrzeżach miasta, wydobywa cechy charakterystyczne styku 
przestrzeni zamieszkania i wody, utożsamiane jest z wolnością i niezależnością, integruje budynek ze 
środowiskiem, tworzy nową jakość zamieszkania, tożsamość i identyfikację miejsc, zwiększa poczucie 
bezpieczeństwa i jest elementem proekologicznym. 

In life sciences heart is the central organ of the circulatory system. Therefore we could ask what 
the heart of a city architecture is. It is commonly assumed that the market square constitutes "the heart of 
a city" – a central point of an urbanistic complex. It is the place where the city life is concentrated and 
where the most impressive buildings were built: city halls as well as the houses of the wealthy. Historical 
cities were planned in such a way as to make all the streets lead to or cross through the market square. 
You can ask a question: "What would a city and a market square be like without the people?" It could be 
compared to a circulatory system devoid of blood. It is the people who make up a city. There would be no 
cities without the people. It is the common man living, working and shopping in a city who shapes it, he 
is "the heart" of it and he deserves a right to find proper living conditions there, to enjoy his residence and 
surroundings, and to live in a functional and beautiful place. 

The Netherlands is the country where the "architecture for people" concept is the most prevalent. 
The housing situation in the Netherlands differs from that in the other European countries. Housing policy 
has for many years been focused on social issues. Since the beginning of the 20th century the bourgeoisie 
has supported the inexpensive flat programmes aimed at fulfilling the needs of the working class. Later 
tenement housing co-operatives were created to undertake wide-ranging development projects. As a re-
sult, today the housing resources in the Netherlands are among the best in Europe. Even though this 
country is small and densely populated 70% of all homes are single-family houses [6].  
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The Netherlands is a small country: smaller than New England and more crowded than Japan. Its 
16 million population lives on 34 thousand square kilometres, 1/5 of which is water. That is why the 
Netherlands had to include in its land development policy all the limitations caused by a large number of 
water objects present. Both the land reclaimed from Zuider Zee basin in the 1930s and homes constructed 
during the World War II are astonishing. According to Bart Lootsmar [1] they are "sensible and created 
with a pragmatic use of technology and planning", just as the new ascetic projects by Dutch architects.  

As far as architecture is concerned the Netherlands is the one of the leading countries in Europe. 
This fact was largely influenced by the Dutch character, lifestyle and economic situation. They built this 
country with their own hands as they claimed the land from the sea piece by piece for many generations. 
Such experience has taught the Dutch to respect their own land, country and fellow citizens, making them 
prepare their projects more carefully and manage their resources more efficiently (including space). It ap-
plies not only to the construction industry but also to the preservation of water regions, earthwork struc-
tures and forests as essential for the existence of the country and its prosperity [4].  

Modern architecture is influenced by the rich legacy of Dutch modernism. Recent years have 
brought an economic growth allowing the Dutch government to co-finance the development projects, 
bringing many interesting projects to life, and improving the quality of education and culture through 
many publications, seminars and school investments. Dutch architecture is not too extravagant, it serves 
both the man and the environment, as ecologic, passive and power-efficient architecture is a popular no-
tion. Many such solutions were implemented there. The Dutch created the environment they live in by re-
claiming the land from the sea. That is why they respect the nature and try to find a perfect balance be-
tween the natural and artificial environments, allowing a harmonious spatial development. In fact, while 
travelling through the Netherlands one can find examples of an interesting, innovative architecture and 
interesting residential developments. Not only are Dutch not afraid of water, but also they use it for their 
benefit. You can say that the Dutch love water. It is used in many housing units: instead of gardens you 
can find canals, terraces overhang the canals and the houses are accessible by boats. Even if there is no 
water in a given area, additional canals are introduced to make the complex more appealing and expand 
the utility-environmental program of the project. It is also worth noting that some of the Dutch live on 
boats moored on the canal sides. Often these are luxurious homes supplied with all media (running water, 
electricity) and even equipped with green terraces [3].  

Buildings industry in the Netherlands has not always maintained the highest standards. A recent 
report presented by Ministry of Housing, Spatial Planning and the Environment, titled "Spatial Planning 
and the Environment" is rather critical. It points out that as society is getting richer and older the families 
are getting smaller. It also indicates that in the recent decades the number of houses built was much 
higher than their quality. As a result many shoddy and unwelcoming structures were built. The spacing of 
the city centres was also criticised. By the end of 1970s it became clear that the architecture had devalu-
ated.  

Only in the last 20 years the Dutch architecture have significantly improved. This process was 
driven by Rem Koolhaus, a renowned architect. However the designed residential estates were criticised 
for excessive spacing and lack of access to a public transport. The current program is aimed at creating 
new housing units, 2/3 of which is to be located in urbanised areas near the city centres. 

There are many examples of mixing high and mid residential development density with security, 
environmental awareness and good access to a means of transport – features which are usually attributed 
to areas of low housing density. Terraced houses constitute 2/3 of the 6,5 million housing structures, 1/3 
are low-rise apartment buildings. There are also a small number of detached houses present. 

Ministry of Housing, Spatial Planning and the Environment requires that 50% of the constructed 
houses be located within Randstad – the "Green Heart" in western Netherlands, around the cities of: Am-
sterdam, Rotterdam, Hague, Utrecht and Almere [2, 5]. 
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That is where the most interesting housing development projects are implemented. One of the ex-
amples is the Nieuwland – Amersfoort estate constructed in 90s 20th century (Ill. 1) [7]. 

It is a newly established development near the city of Amersfoort containing approximately 4500 
houses. The area intended for the development was partially flooded to create a new quality of living, and 
to bring about the history and the character of this place. Nieuwland is comprised of 4 different sections 
constructed in various phases of the development, each with its own unique features. The so-called Wa-
tertown constitutes one fourth of the complex. The estate is close to A1 motorway, and the houses are 
shielded by a noise barrier – a stone wall. The arrangement of the complex is irregular and organic to 
partially reflect the ecologic character of the development. 

Every aspect of the complex has been carefully designed, and water (canals, lakes and ponds) is its 
main highlight. Nieuwe Hof, "the heart" of the entire complex is located in its centre. This is a classic 
town square designed to attract the inhabitants and to highlight the surrounding buildings. This area is an 
island surrounded by water and contains many colourful buildings with commercial, public, medical and 
business space, as well as dense housing, offering a broad and varied environment. Local water park is 
also located there. A high-rise residential building – the highest point in Nieuwland – is situated on the 
verge of the park. The presence of an underground car park removes the traffic from the public space to 
increase safety. 

Three types of housing are available in Nieuwland – Amersfoort. One can find single-family 
houses, mostly terraced ones, as well as various examples of multifamily housing, chiefly the "low- 
dense" type. The majority of buildings have terraces, which are located alongside the canals (Ill. 5, 6). 
Some of the buildings are located directly above the water (Ill. 4). 

When strolling down the estate the fact that the land in the Netherlands is extremely valuable and 
the housing is dense is completely unnoticeable. There are many green spots available: private gardens, 
public parks and semi-public areas. Water (canals) constitutes a perfect complement to the entire devel-
opment. The entire complex has a rural character, often sought after by the inhabitants of big cities.  

Traffic passageways with many curves and roundabouts are unrestrictive and allow the drivers to 
achieve high speeds. Apart from traffic routes separate footpaths were prepared to allow the access to all 
parts of the town. Along these paths many recreation spots and facilities were placed. They included 
playgrounds and cleverly placed benches. This estate is a perfect example of a "low-dense" housing de-
velopment The architecture of the multi-family structures is ascetic and detailed and makes use of high-
quality wall finishing materials, e.g. bonds of bricks in different colours. Car parking problems are elimi-
nated by the introduction of easily accessible car parks located on the ground floors of buildings or along-
side the streets. 

The implemented solutions show that the use of solar energy does not necessarily impact the over-
all quality of a project, also in the architectonic and sociological sense (Ill. 2). Despite a high architectural 
variety – the town was designed by a number of architecture bureaus – the entire complex seems ho-
mogenous. A part of the development was designed to be environment-friendly and uses alternative 
sources of energy. Buildings are used as testing grounds for new technologies and new ownership struc-
tures to help the inhabitants achieve high and stable living standards.  

This complex is a good example of a modern town – a harmonic and inviting entity, incorporating 
natural elements such as water. It has been created with human psychological and physical needs in mind 
(Ill. 7).  

The development is unique and interconnected with water. It departs from a traditional suburban 
housing complex stereotype, it highlights the features of a place where the living space and water come 
into contact, it brings a feeling of independence and freedom, it integrates the building into the surround-
ing environment, it creates new living standards and local identity, it increases safety and environmental 
awareness. 
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Il. 5. Zabudowa szeregowa na sztucznej wyspie. Tarasy z zielenią wychodzą na wodę (fot. A. Sobolewski) 
Ill. 5. Ribbon development on the artificial Island. Terraces with greenery comes out to the water (photo A. Sobolewski) 
Il. 6. Fragment osiedla z domami projektu BEAR architecten. Domy zlokalizowano nad kanałem. Teren rekreacyjny stanowią tarasy 

nad wodą (fot. aut.) 
Ill. 6. Scrap of the housing estate with house designed by BEAR architecten. Houses are located by the canal. Terraces by the water 

are recreationl areas (photo auth.) 
Il. 7. Gra kolorem w elewacji – kolorowe barierki w żywych kolorach nawiązują do twórczości Mondrianiego (fot. aut.) 
Ill. 7. Colour elements of building fasade refers to Mondriani’s paintings (photo auth.) 

Il. 1. Rzut miasta Nieuwland, Amersfoort, [8] 
Ill. 1. Plan of the City Nieuwland, Amersfoort, [8] 
Il. 2. Zespół budynków z kolektorami słonecznymi na dachach budynków. Między 

zabudową zlokalizowano place zabaw dla dzieci (fot. aut.) 
Ill. 2. Complex with solar collectors on the building’s roofs. Playgrounds are located 

between buildings (photo auth.) 
Il. 3. Widok zabudowy w „sercu” założenia (fot. aut.)  
Ill. 3. View of the buildings in "the heart" of complex (photo auth.) 
Il. 4. Fragment zabudowy wielorodzinnej umieszczonej na wodzie (fot. A. Sobolewski)  
Ill. 4. Scrap of housing estate placed on the water  

(photo A. Sobolewski) 




