VÁROSHÁZA PARK metszet a megújuló Városházáról és a parkról - fedett-nyitott terek és az erdő kapcsolata, kék infrastuktúra koncepció
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AZ ERDŐ / A FENNTARTHATÓ ZÖLD

PARK MENEDZSMENT

A FENNTARTHATÓSÁG ÖKOLÓGIAI VONATKOZÁSA

A Városháza Park Budapest Innovatív Zöld Parkja.
A fenntarthatóság jegyében, a klímaváltozás elleni harcban és nem
mellesleg az emberi jól-léthez a lehető legnagyobb, legintenzívebb
és legönfenntartóbb zöldfelületek kialakítására van szükség. Erdőt a
városba! Az erdő a legbiodiverzebb és legfenntarthatóbb zöldfelület,
amely a városi mikroklímára is a legjótékonyabb hatással bír.

Hegyvidék
Síkvidék

Ártér

A parkban vízgazdálkodás valósul meg. A víz zöldfelületen történő
szikkasztása mellett a Városháza tetőfelületéről és a távolabbi
burkolatokról összegyűjtött csapadékvíz egy kétszintű víztározó
rendszerben kerül tárolásra. A záportározó a (hirtelen) leesett esővizeket
gyűjti, majd továbbitja a puffer tározóba. Az ebben összegyűjtött, tisztított
és maximum 30 napig tárolható esővíz a víztükör vízutánpótlását és a
zöldfelületek öntözését egészíti ki.

Dombvidék

Véderdő

A FENNTARTHATÓSÁG TÁRSADALMI VONATKOZÁSA
DEMOKRATIKUS KÖZTÉR

ZÓNÁK
Az erdőtelepítést zónák strukturálják, szimbolikus
növénytársulásokat hozva létre. Az erdőt Budapest
és környékén található honos fafajok, talajtakarók és
árnyéki évelők alkotják.

ÖKOLÓGIAI ESZTÉTIKA
A parkban lévő információs táblák segítenek a
fafajok azonosításában és egymáshoz való viszonyuk
megértésében, így az ökológiai esztétika tanulási
felületeként is értelmezhető a park.

ÖSVÉNYEK
Az erdőben kialakított ösvények egy, a parkot
csipkeszerűen átszövő hálózatot alkotnak. A
használatra flexibilisen reagálva az ösvények tovább
szélesíthetőek az elemrendszer segítségével.

TEREPMOZGÁS
A zöldfelület finoman hullámzik. A zöldfelületekre
eső víz helyben kerül szikkasztásra, csakúgy, mint a
burkolatokról a leeső víz egy része, mely a zöldfelületek
felé kerül elvezetésre.
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A Városháza Park Budapest Innovatív Társadalmi Tere.
A Városháza park demokratikus park. Mindenki számára nyitott
és biztosítja a cselekvés szabadságát. A rendezvénytéren és a
pihenőtereken megjelenő mobil székek, a lépcsőzések, és a pihenő
formációk az átmeneti birtoklás lehetőségét teszik lehetővé, mely a
kötődést erősítik és a tér belakását segítik elő.

A tervezett terekben a legfontosabb a használatuk, egy város fő terébenparkjában annak élettel megtöltése. Az évszakokkal, ünnepekkel együtt
lüktet a hely, de a mindennapok apró dolgait is befogadja.
A park aktivizálása és élettel megtöltése a programozott aktivitás
eszközével történik. A park életét a Városháza Park Menedzsment
csoport szervezi. Az csoport alapvető célja a társadalmi tér
legnemesebb értelemben vett gondolatokkal és cselekvéssel való
megtöltése. Működése példát mutat arra vonatkozólag, hogy hogyan
lehet közügyekről együtt gondolkodni, segíteni egymást ebben nemcsak
lokálisan, hanem Budapest szintjén is. Innovatív módon erősíti a
kommunikációt a kerületekkel, kerületek közt, valamint elősegíti a civil
hálózatosodást és újabb management csoportok alakulását. Munkáját
segíti a Budapest Infopont és a Budapest Galéria jelenléte is.
Cél megteremteni magáról a város jövőjéről történő együttgondolkodás
terét a parkban, valamint univerzális kérdésekre reflektáló a köztéri
beavatkozások változó terét. Azt a befogadó teret, mely személyes
és civil kezdeményezéseknek is helyet ad. A Városháza Park
Menedzsment csoport ennek fényében tematikus, önszerveződő
kezdeményezéseket, köztéri beavatkozásokat fogad be, workshopokat,
előadásokat szervez, nagyobb rendezvényeket hoz létre, tehát bevonja
a város lakosait a park szerves életébe akár annak parkfenntartási
munkáiba is. Ilyen módon az emberek személyes és közösségi szinten
is mélyebb kapcsolatot, viszonyt képesek kialakítani a parkkal.
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