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W latach 70-tych przy tworzeniu Nowych Miast takich jak Almere brano pod uwagę czynniki społeczne i
produkcyjne. W tamtym czasie (i w przeciwieństwie do wczesnych powojennych projektów) indywidualne
gospodarstwo domowe z jego małą skalą potrzeb i pragnień zaczyna istnieć jako podmiot planowania. W
odpowiedzi na nowe wyzwanie, planiści i projektanci próbują stworzyć środowisko, gdzie wszyscy miesz-
kańcy czuliby się dobrze, a zamiast różnic i konfliktów, poszukuje się zgody, przestrzennego podziału
funkcjonalnego oraz oszczędnej przeciętności. W rezultacie powstaje ugładzona przestrzeń miejska, bez
elementów wyróżniających się, z brakiem stylu, z mechanicznym a niezbyt dobrze funkcjonującym, nie-
czytelnym układem komunikacyjnym, zbyt dużą przestrzenią publiczną i z narastającym deficytem środ-
ków utrzymania. Przede wszystkim jednak, mimo że najstarsze części miasta liczą zaledwie 25 lat, z powo-
du braku więzi sąsiedzkich i stosowania rozwiązań architektonicznych, modnych jedynie w danym czasie,
widoczne są już pierwsze objawy pauperyzacji i podziałów społecznych.
Czy nowe miasta takie jak Almere przedstawiają przyszłość wszystkich ostatnio wdrażanych pomysłów ur-
banistycznych i obszarów miejskiej ekspansji?

1970’s New Towns such as Almere are founded upon a then solid base of social consideration and produc-
tion motives. At that time (and in contrast to earlier Post-War projects) the individual household with its
small scale needs and wishes set in the world of planning. Naturally, planners and designers responded by
trying and creating an everyday environment, wherein all residents would find some fulfilment, but instead
of differences and conflict in appreciation they sought agreement, the spatial separation of function and the
ever so economical average. The result is a rather bland townscape with little peculiarities, a lack of image,
an almost mechanical yet insufficient and completely illegible traffic system, an overkill of public space and
an ever increasing maintenance deficit. On top of the bill, in spite of the oldest parts of the town being only
25 years of age, due to little neighbourhood binding and instant architectural fashion statements the first
signs of pauperisation and social segregation can already be found.
Do New Towns such as Almere represent the future of all of our recent urban developments and major ex-
pansion areas?
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Jakie (przestrzenne) środki mają do dyspozycji władze lokalne aby powstrzymać nega-
tywne zjawiska i jak powinni inwestować poruszając się pomiędzy interesem publicznym a
prywatnym?

W jaki sposób, ostatecznie, interwencja może zaowocować zintegrowaną przestrze-
nią miejską, której oczekuje rozwijająca się społeczność, a której tak bardzo brak współczes-
nym miastom?

Jak strategiczne wprowadzenie czegoś “nadzwyczajnego” może zastąpić “zwyczajne”
w całkowicie nowy poziom zrównoważonego samo-tworzenia?

RGBG Scenario, metoda  analizy i projektowania1 ma na celu wytyczenie głównych
ścieżek, węzłów i regionów, które mogą generować transformacje i być ich nośnikiem poprzez
rozpoznanie i potwierdzenie specyficznych cech typologicznych w obrębie istniejącej już
struktury urbanistycznej. Jej wielowarstwowe, dynamiczne i strukturalne podejście zapewnia
wgląd zarówno w obecną sytuację jak i tworzy (długoterminową) strategiczną wizję projektową
w odniesieniu do współczesnej przestrzeni publicznej. Nakładane na siebie warstwy (czer-
wona, zielona, szara i niebieska) wyznaczają wzór rozmieszczenia miejsc, funkcji, przezna-
czenia i punktów charakterystycznych, oraz wskazują istniejące bądź nieobecne obwody, które
spinają te elementy w hierarchiczną osnowę. Opierając się na założeniu, że kompletna i do-
brze funkcjonująca rama tworzy z przepływu ludzi i miejsc ich zetknięcia przestrzeń publiczną
charakteryzującą się sensem i wydajnością, metoda generuje motywy efektywnej i uwarunko-
wanej polityki względem lokalizacji, celu, projektu i utrzymania.

Paradoks

Miasto zawsze było rozdzielone pomiędzy władzą publiczną i prywatnym interesem.
W przeszłości „lokalny” kontekst jasno zdefiniowanych regionów i / albo narodowości oraz w
sposób oczywisty odpowiadających im celów zapewniał relatywnie naturalny balans pomiędzy
tymi dwoma siłami. Dzisiaj, punkt ciężkości położony na rozwój i globalizację powodują

What (spatial) means do the local authorities still have to their disposal to turning the
tide and where in the shifting balance between public and private interest should they invest?

How can intervention ultimately result in the complex and integrated townscape
which the rising “network society” demands, but the contemporary town so pitifully lacks?

How can the strategic injection of the “extra-ordinary” transfer the “ordinary” to a
whole new level of sustainable self-generation?

The RGBG Scenario analysis and design method1 aims at visualising main paths,
nodes and regions which might generate and carry transformation through the recognition and
(re)confirmation of specific topological qualities within the existing urban structure. Its multi-
layered, dynamic and structural approach provides insight in both the current situation and
generates (long term) strategic design visions regarded contemporary public space. The super-
positioned layers (Red, Green, Grey & Blue) highlight the pattern of places, functions, destina-
tions and landmarks and indicate the - existing and/or absent - circuits which tie them together
into a hierarchical framework. Based on the assumption that a complete and healthy frame
compiles flows and social encounters into meaningful and productive public spaces, the
method generates the motives for a more effective and conditional policy with regard to loca-
tion, assignment, design and maintenance.

Paradox

The city has always found itself clenched between public authority and private inter-
est. In the past, the “local” context of clearly defined region and/or nation and the certainty of
corresponding goals ensured a relatively natural balance between these two driving forces. To-
day, a shifting focus on widespread development and globalisation plays them apart, resulting
in a decline of public authority and an increasingly heavy draw on private investment. Question

Atelier Almere

Atelier Almere to pracownia licząca ok.
25 studentów ostatniego roku urbanis-
tyki (Uniwersytet Techniczny w Delft,
Eidhoven, architektury (Delft) i archi-
tektury krajobrazu (Uniwersytet w Wa-
geningen). Pracownia działa od około 3
lat i finansowana jest przez władze
miasta Almere.
Oprócz studiów magisterskich (MSc)
Atelier Almere ma swoją pozycję w
kształceniu na poziomie licencjackim
(BSc). W ciągu ostatnich trzech lat pra-
cownia prowadziła kilka rocznych kur-
sów dla studentów 3 roku studiów li-
cencjackich na uniwersytecie w Delft i
Wageningen.
Zarówno projekty dyplomowe jak i
praktyka są idealnymi obszarami do eks-
perymentów teoretycznych i metodolo-
gicznych i znacznie przyczyniły się do
pogłębienia wiedzy uczestników, ze
szczególnym uwzględnieniem Almere,
tematyki Nowych Miast oraz gene-
ralnie miast współczesnych.

Atelier Almere

Atelier Almere is a studio of in total ca.
25 graduate students in the fields of Ur-
banism (Delft University of Technolo-
gy, Eindhoven University of Technolo-
gy), Architecture (Delft) and Landscape
Architecture (Wageningen University).
The studio has been running for about
three years and is supported by the
municipality of Almere.
Beside the graduation trajectory (MSc
course) Atelier Almere also plays a part
in BSc education. For the last three
years the studio participated in several
annual courses for 3rd year BSc stu-
dents both at Delft University and at
Wageningen University.
Both the graduate projects and the prac-
tica have been ideal testing grounds for
theory and methodology and have
greatly contributed to the extensive bo-
dy of knowledge of the participants
with regard to Almere in particular and
the subject of New Towns / the con-
temporary city in general.

http://www.atelieralmere.nl
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postępujący rozdźwięk między nimi, przyczyniając się do zmniejszenia zakresu władzy pub-
licznej i wzrostu inwestycji prywatnych. Powstaje pytanie jak działania ad hoc i strategie krót-
koterminowe prezentowane przez rynek wpasować w długoterminowe z zasady konstruowanie
miasta. Jak problem bieżący związać z ciągłością przestrzeni publicznej? Co więcej: jak te
bieżące sprawy tworzyć mogą bazę do, w krótkiej i długiej perspektywie, koniecznej społecz-
nej i ekonomicznej spójności. Bez żadnego nadzoru przestrzeń publiczna współczesnych miast
stanie w obliczu fragmentaryzacji, braku wsparcia, zacofania i przypadkowości.

Proces przechodzenia odpowiedzialności i interesów widoczny jest zarówno w Euro-
pie Zachodniej jak i w Europie Wschodniej, i to na większą skalę. Często, z uwagi na ogólną
tendencję do deregulacji i stopniowego kurczenia się sfery państwowej, pozycja władz publicz-
nych jest zła. Ustalony został, tradycyjny sposób odgórnego planowania i wspierania, lecz wy-
cofanie zamówień publicznych sprawiło jedynie, że inwestycje rozproszyły się lub uległy za-
hamowaniu. Tak powstała próżnia wymaga wypracowania nowych instrumentów planowania,
które przywrócą władzy publicznej zdolność do pokazania swego zaangażowania bez stereo-
typowych historycznych konotacji i przyciągnie prywatnych inwestorów do inwestowania w
lokalizacjach i programach, które dadzą w efekcie korzyści obydwu stronom.

Proces i potencjał

Podczas gdy polityczne podejście nie cieszy już się powodzeniem, a czynnik eko-
nomiczny jest zbyt krótkoterminowy, powrót do esencji „co czyni miasto miastem” jest
niezbędny. Bardziej niż wszystko inne, miasto jest konwergencją, koincydencją ludzi, idei,
prądów i dóbr. Ekonomia w swym najstarszym i najszerszym znaczeniu, innymi słowy efektyw-
ność co do użycia i konieczności czynnika ludzkiego jest  tym, co kieruje tą zbieżnością – po
takich czy innych – przewidywalnych torach. Podczas gdy topografia „dyktuje” podstawy ur-
banistycznego rozplanowania, im bardziej złożone miasto jako całość, tym ważniejsza typolo
gia systemu: ostatecznie ludzie organizują swój świat odnosząc się przede wszystkim do

remains how the ad hoc and short-term strategy encompassed by the market fits in with the in
essence long-term construction of the city. How do “the issues of the day” contribute to the
continuity of public space? And even more so: how do they provide a self-sustaining basis for –
on the short and long run! – necessary social and economical spin-off? Without any kind of
guidance public space in the contemporary city faces fragmentation and loss of support, return,
feasibility.

This process of shifting responsibilities and change of interests can be recognised both
in Western European and – even more so – in Eastern European countries. Often, because it is
believed to tie in with the general tendency of deregulation and gradual dismantling of social
services, the public authority gets the worst of it. The traditional way of top-down planning and
enforcement has clearly been settled, but rücksichtlose withdrawal of public commitment will
only cause private investments to scatter or stall all together. The resulting void demands the
development of a new set of planning instruments that reinstates the public authority with the
power to demonstrating its commitment without the historical rethorical connotation and
“lures” private parties to concentrating their investments into locations and programme which
will eventually sort mutual benefit.

Process & potential

Whilst political statement is no longer accepted and economical drive remains too
short-term focused, a return to the essence of “what makes a city” is inevitable. More than any-
thing else, the city is about convergence; coincidence of people, ideas, flows and goods. Econ-

omy in its oldest and broadest sense, in other words efficiency with regard to use and necessity
of human means, is what steers this convergence along  –  in one way or the other – predict-
able lines. Whereas topography “dictates” the basics of urban settlement, the more complex the

władza publiczna ↔ strony prywatne

długoterminowa strategia ↔ szybki zysk

kierowanie ↔ fragmentaryzacja

Odejście od rządowej struktury plano-

wania może skutkować:

fragmentaryzacją terytorialną / typolo-
giczną:
� małe zróżnicowanie linii, ścieżek,

dróg
� segregacja różnych form ruchu i

użytkowników przestrzeni / pomi-
nięcie objazdów, dróg

� małe zróżnicowanie typologiczne
� utrata hierarchii, złożoności
� utrata rozróżnienia w odniesieniu

do pozycji, programu i wzorca

dekoncentracją fizyczno-przestrzenną:
� problemy związane z bazą wspie-

rającą (publiczne i prywatne in-
westycje)

nieciągłością funkcjonalno-przestrzenną:
� utrata zwrotu, zysku (publiczne i

prywatne inwestycje)

Public Authority ↔ Private Parties

long-term strategy ↔ short-term profit

guidelines ↔ fragments

Omission of governmental structure

planning might result in:

territorial / topological fragmentation:
� little variation in lines, paths, rou-

tes
� segregation of traffic and users of

space / omission of circuits, routes
� little topological variation
� loss of hierarchy, complexity
� loss of distinction with regard to

position, programme & pattern

physical-spatial deconcentration:
� problems with regard to support

basis (public & private invest-
ments)

functional-spatial discontinuity:
� loss of return, profit (public & pri-

vate investments)

[Bibliografia: Bois, P.G. de STOA method
for urban design and analysis, Delft, preli-
minary edition 1999]
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przeznaczenia danych rzeczy (znowu w swym szerokim znaczeniu; np.: pojęcie obejmuje
również punkty charakterystyczne miasta, węzły i linie ruchu). Im lepiej rama miejska ułatwia
formację złożonego, kognitywnego wzorca (rozprzestrzenianie się przeznaczeń elementów) i
powiązanego obwodu, tym zdrowiej będzie funkcjonowało miasto. Jest to założenie psy-
chologiczne, które zasila miasto od dołu, które zachęca do inwestowania w określone pro-
gramy, obszary i lokalizacje, która stwarza samowystarczalną bazę dla rozwoju i przekształceń.
Wejście w ten system umożliwia władzom przy minimalnym wysiłku nadzorowanie prywat-
nych inwestycji, a także kreuje możliwości.

Profil

Podczas gdy elementy wzorca są bezpośrednio połączone z indywidualnym zachow-
aniem i identyfikacją (mapa kognitywna), są one „zgrupowane” w relatywnie n iezależne od
skal i  (scale independent) sekwencje poprzez zarówno kognitywne jak i faktyczne powiązane
obwody. Zbieżność takich pojedynczych obwodów implikuje kolektywne znaczenie. Zatem,
jak wykazano wcześniej, zakres w jakim rama miejska, struktura fizyczna, ułatwia zastosow-
anie wzorca i obwodu, determinuje w dużej mierze jej zasadność, funkcjonalność i zdolność
samo-działania. Co sprawia, że rama ma zastosowanie w tym przypadku? Mając niewiele do
czynienia z racjonalną hierarchią góra-dół z podręcznika współczesnego planisty, korespon-
duje raczej z mniej lub bardziej intuicyjną, inicjowaną od dołu strukturą historycznego miasta.
W sumie jednak równowaga między procesem dedukcyjnym a indukcyjnym ostatecznie
kształtuje krajobraz miasta: nawet historyczne miasta są rzadko całkowicie pozbawione de-
dukcyjnego wyobrażenia.

Brak równowagi pomiędzy tymi procesami i/lub brak poziomów na skali po której-
kolwiek z jej stron odbijają się niekorzystnie na spójności i ciągłości tkanki urbanistycznej,
tworząc w rezultacie indukcyjny bądź dedukcyjny labirynt. W obu przypadkach czytelność sys-
temu jest nie zadawalająca, podobnie jak zdolność pomocnicza przy wzorcu i obwodzie. Im

town as a whole gets the more important the topology of the system becomes: after all, people
organise their world primarily according to destinations (again in their broadest sense; for ex-
ample, the notion also encompasses landmarks and nodes) and lines of movement, routes. The
better the urban frame facilitates the formation of complex cognitive pattern (spread of destina-
tions) and interconnecting circuit the healthier the town in casu will function. It is this psycho-
logical principle that “feeds” the town from below, that makes parties eager to investing in cer-
tain areas, locations and programme, that creates a self-sustaining basis for development and
transformation. Tapping into this system also enables the public authority to guide private in-
vestments, create opportunities, with minimum effort.

Profile

Whereas pattern elements are directly linked to individual behaviour and recognition
(cognitive mapping), they are “grouped” into relatively scale independent sequences through –
both cognitive and actual – interconnecting circuits. Coincidence of such individual circuits
implies collective significance. Thus, as implementation of pattern and circuit, determines for a
large part its legibility, functionality and self-sustaining ability. So what qualifies the frame’s po-
tential with regard to this matter? Having little to do with the rational top-down infrastructure
hierarchy from today’s planner’s manual the emerging topological “intranet” rather corresponds
to the more or less “intuitive” bottom-up structure of a historical town. But in the end it is the
balance between both the deductive and the inductive processes that eventually shape the
townscape: even historical towns are seldom entirely without deductive notion!

Unbalance between these processes and/or missing levels of scale on either side go at
the expense of the coherence and continuity of urban fabric, resulting in either an inductive or
a deductive labyrinth. In both cases the legibility of the system is poor, as is the facilitating ca-

[Praca Dyplomowa: Buurmans, K.A. The
Labyrinth – a design / theoretical research
into perception and use of urban structure
Delft, ukaże się w 2005 r.]

[Graduation Project:: Buurmans, K.A. The
Labyrinth - a design / theoretical research
into perception and use of urban structure
Delft, due 2005]

współczesne miasto = zbiór enklaw

The contemporary city =
a collection of enclaves

proces dedukcyjny ↔
proces indukcyjny

proces planowania odgórnego ↔
proces wzrostu oddolnego

zalecenia generalne ↔
inwestycje prywatne

typologia ↔ program

rama,  obwód ↔ wzorzec

długoplanowa korzyść ↔ szybki zysk

deductive process ↔
inductive process

top-down planning ↔
bottom-up growth

general guidelines ↔
private investments

topology ↔ programme

frame, circuit ↔ pattern

long-term benefit ↔ short-term profit

RAMA   FRAME
↓                ↓

WZORZEC  ↔  OBWÓD
PATTERN            CIRCUIT



G E N E ZA  S T RU K TU R Y  MIE J S K I E J …
G E N E Z IS  OF  U R BA N  F RA ME …

 większa luka i mniejsza obręcz lub „nakładka” między dwoma procesami, tym bardziej przy-
padkowa sytuacja. W pewnym momencie potrzebne będą drastyczne środki aby uniknąć im-
pasu. Haussmannowska przebudowa Paryża teraz może być rozważana w tym właśnie świetle:
mały, wysoce skomplikowany średniowieczny labirynt zakręconych uliczek i tylnych alejek
reprezentuje ostateczną formę labiryntu indukcyjnego, „nie dopasowany” do rozmachu kró-
lewskiej stolicy, zmieniając ją kompletnie pod względem wydajności. System alei nałożył
nową dedukcyjną warstwę mocując ją w gęsto zabudowanej tkance.

Przekątne w ortogonalnej siatce Waszyngtonu L’Enfanta to kolejny przykład, choć te
interwencje są o mniejszym znaczeniu transformacyjnym. Jednakże były drastyczną adaptacją
w porównaniu do tradycyjną amerykańską szachownicą, który może reprezentować labirynt

dedukcyjny: w tym konkretnym przypadku klasyczny oddolny wkład nie rozwiązuje ogólnej
indyferencji systemu, ale wprowadzenie przekątnych zapewniło materii punkty zaczepienia dla
wyróżniających się tras i programu.

Zdecydowanie bardziej interesującym jeśli chodzi o problemy i potencjalną transfor-
mację labiryntu dedukcyjnego stanowi współczesne miasto ze swym wiekiem planowania od
góry. Zwłaszcza, ze znajduje się obecnie w wyżej przedstawionym momencie przełomowym.

Problemy

Szczególny przypadek współczesnego miasta stanowi grupa Nowych Miast z XX
wieku (głównie z drugiej połowy) i wielkie obszary ekspansji urbanistycznych. Niemal każdy
aspekt społeczny przypisany był do strefy odpowiedzialności publicznej. To (w przypadku
Zachodniej Europy2) tak zwane państwo dobrobytu socjalnego stosowało wyjątkową metodę
planowania góra-dół, obejmując w praktyce wszystkie poziomy skali odpowiednie do rozwoju
przestrzennego. Teoretycznie, upiększanie pod szyldem zdrowia i higieny, jak propozycje
Ebenezera Howarda doprowadziły do segregacji funkcjonalnej jako celu samego w sobie, pod-
porządkującego wszystkie środki. Nacisk na produkcję ogromnej liczby mieszkań w jak

pability with regard to pattern and circuit. The larger the gap and the smaller the bandwidth or
“overlap” between the two generating processes the more precarious the situation. At some
moment in time drastic measures will be needed to release the deadlock. The Haussmann break
through in Paris can now be regarded in this light: the small-scale and ultra complex mediaeval
maze of crooked streets and back alleys represented the ultimate inductive labyrinth; it no
longer “fitted” the up-scaling grandeur of a royal capital, rendering it totally counterproductive.
The system of Avenues superimposed a new deductive layer whilst firmly embedding it into the
clogged fabric.

The diagonals in L’Enfant’s Washington grid are another example, though these inter-
ventions are far less of a transformation in the traditional sense. Nonetheless, they were a dras-
tic adaptation compared to the traditional “American” grid, which might represent the deduc-

tive labyrinth: in this particular case the usual bottom-up infill would not solve the generic in-
difference of the system, but inserting the diagonals provided the fabric from the start with an-
chor points for distinctive routing and programme.

Infinitely more interesting with regard to the problems and potential transformation of
the deductive labyrinth, however, is the contemporary city with its century of top-down plan-
ning. The more so because it finds itself at the previously described turning point…

Problems

A particular case of contemporary city is the group of (mostly second half) twentieth
century New Towns and large urban expansion areas. Almost every aspect of society was then
regarded public responsibility. This (in Western European context2) so-called “welfare state”
practised an exclusively top-down planning mode, encompassing practically all levels of scale
relevant for spatial development. Theoretically embroidering upon early “health and hygiene”

Profil systemu & “bandwidth”

oparty na równowadze pomiędzy „od-
górnym” procesem planowania a „od-
dolnym” procesem wzrostu:

System Profile & “bandwidth”

based on balance between top-down
“planning” process and bottom-up
“growth” process:

„odgórny” proces planowania
top-down “planning” process

„oddolny” process wzrostu

bottom-up “growth” process

labirynt dedukcyjny

the Deductive Labyrinth

regionalny poziom skali
←←←← regional level of scale

indywidualna /
prywatna działka
individual / private lot →

labirynt indukcyjny

the Inductive Labyrinth
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najkrótszym czasie przesądził o losie planowania współczesnych przestrzeni miejskich jako
półproduktów gotowych do konsumpcji. Doskonały przykład labiryntu dedukcyjnego: mimo
dobrze przemyślanego wyglądu, struktura takiej przestrzeni miejskiej jest uszkodzona- nie ist-
nieje koherencja między poszczególnymi częściami ani miejsce (sposobność – wszystko jest
takie samo) dla oddolnego rozwoju. Prywatne inwestycje kierowane są do określonych lokali-
zacji, a nie zwabiane przez ogólną typologiczną charakterystykę systemu. Gdyby zabrać stąd
czynnik kierujący, system zawaliłby się.

Dowód

Zatem w celu wypracowania strategii rewitalizacji organizmu miejskiego jako całości
z minimalnym udziałem środków publicznych a maksymalnym zainteresowaniem interesu
prywatnego konieczne jest zbadanie fizycznych ram miasta. Kilka metod może być użytych dla
wykrycia i ukazania ich niedoskonałości w odniesieniu do potencjału ich zarysu i wzorca (cir-

cuit and pattern), inaczej: ich wartości typologicznych:

(1) „Tradycyjna mapa kognitywna”3, ze swą nowoczesną wersją wygenerowaną z po-
mocą zaawansowanych technologii GPS/GORS4, stanowią sposoby namierzania, a w konsek-
wencji wizualizacji poszczególnych tras i kolektywnych obwodów. Metoda ta pozwala na anal-
izę faktycznego użytkowania systemu miejskiego.

(2) „Analiza trzech kroków” (stworzona przez Atelier) przedstawia sposób, w jaki posz-
czególne elementy wzoru są zakorzenione w swym otoczeniu, poprzez wytyczenie wszystkich
linearnych połączeń na głębokość trzech załamań od punktu wyjściowego (trzy załamania to
średnia odnosząca się do ludzkiej antycypacji i orientacji) Metoda pozwala na wgląd w zło-
żoną i możliwą bazę wspierającą specyficzne elementy programowe, a także w koherencję ram
miejskich jako całości. Poważna asymetria i / lub brak głębi w stosunku do zasięgu świadczą o
pobieżności ramy i niedokładności sytuacji.

notions such as those proposed by Ebenezer Howard led to functional segregation becoming an
end on its own, thus justifying all means. The pressure of producing large amounts of dwellings
in the shortest amount of time sealed the fate of planning the contemporary townscape by ren-
dering it into “ready-to-eat chunks”. A fine example of deductive labyrinth: in spite of its well
thought through appearance the structure of such townscape is elementary flawed – there is nil
coherence between the individual parts nor is there any room (reed: occasion; everything is
equal) for bottom-up development. Private investments are “forced” onto certain locations
rather than “lured” towards them by the generic topological quality of the system. Take the driv-
ing force from above away and the system will collapse.

Proof

So in order to devise a strategy for (re)vitalising the urban system as a whole with
minimum draw on public resources and maximum private interest the town’s physical frame
must be examined. Several methods can be utilised to detecting and visualising its flaws with
regard to its circuit and pattern potential, i.o.w. its topological qualities:

(1)  the “traditional” cognitive map3  and its high-tech GPS/GPRS generated descendant4

are ways of tracking an tracing and consequently visualising individual routing and collective
circuits. This method provides insight in the actual use of the urban system.

 (2) “three-step analysis” (developed by the Atelier) plots the way individual pattern ele-
ments are rooted in their surroundings by tracing all linear connections to a depth of three turns
away from the starting point (three turns ahead is the average with regard to a persons anticipa-
tion and orientation). The method provides insight in the reach and potential support basis of
specific programmatic elements, as well as in the coherence of the urban frame as a whole. Se-
asymmetry and/or lack of depth with regard to range imply shortcomings in the frame and an
inefficient / unsustainable situation.

malejąca spójność ↔ wzrastająca
złożoność

jednostkowośc ↔ wielorakość
podział ↔ nakładanie się

fragmentaryzacja ↔ wzajemne połą-
czenia

decreasing coherence ↔ increasing
complexity

singularity ↔ multiplicity
segregation ↔ overlap

fragmentation ↔ interconnection
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„wyszukiwanie  i  umiejscawianie”

→ mapa kognitywna

“tracking and tracing”

→ the cognitive map

il. 1ab. Struktura Almere-Buiten i pozy-
cja alei Evenaar wytyczanej powiąza-
niami z 40 domów:

ill. 1ab. The structure of Almere-Buiten
and the position of the “Evenaar” ave-
nue tracked from 40 homes:

(1a) samochodem   (1a) by car

(1b) rowerem   (1b) by bike
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(3) „Space Syntax”5 jest programem komputerowym, który matematycznie oblicza pozy-
cję względną każdej linii w ramie miejskiej. Metoda ta opiera się na założeniu, że w krajobra-
zie miejskim – linie, które są kolektywnie uważane za główny obwód przepływu i miejskiej
ekonomii – rozróżniane przede wszystkim przez swą łączność. Tworzy to dokładny obraz luk i
możliwości systemu miejskiego jako całości i głębi poszczególnych linii.

(4) Aby stworzyć działającą i obejmującą wszystkie elementy bazę analizy, do której wy-
prowadza się żądany dynamiczny scenariusz planowania potrzebna jest kolejna warstwa to-
pologiczna, która wizualizuje nie tylko obecną sytuację, ale także wskazuje potencjalny i
pożądany rozwój: strategiczny model. Analogicznie do mapy kognitywnej, generuje on wielo-
krotne konceptualne obrazy na tło topologiczne. Różnica polega na tym, że obrazy te nie
zawierają gromadzonych biernie danych, lecz są rezultatem aktywnego projektowania.

(3) “Space Syntax”5 is a computing programme which mathematically calculates the rela-

tive position of each and every line in the urban frame. This method is based on the assumption
that the iconic lines in any townscape – those lines which are collectively reconfirmed time and
again as the main circuits of flow and urban economy – distinguish themselves primarily by
their connectivity. It provides an accurate image of the gaps and potential of the urban system
as a whole and the depth of individual lines in particular.

(4) but to produce a workable all-encompassing analysis basis from which to derive the
required dynamic planning scenario another topological layer is needed that visualises not only
on the existing situation but also extrapolates potential and desired developments: the “RGBG
strategic model”. Analogous to a cognitive map it projects multiple conceptual images onto a
topological background. The difference is that these images do not contain passively collected
data; they are the result of active “design”.

Paradoksalnie, parę linii gdzie poje-
dyncze trasy zbiegają się to te, które
pozbawione są programu – niefortunny
efekt uboczny segregacji funkcjonalnej.

Paradoxically, the few lines where all
individuall routes eventually coincide
are precisely the ones devoid of any
programme – the unfortunate side-
effect of functional segregation…

[Praca dyplomowa: Pollemans, Carloes
Suburb+. Delft. 2004]
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il. 2abc. „Depth & rooting“ → analiza
trzystopniowa

ill. 2abc. “Depth & rooting” → three
step analysis

il. 3abc. „Connectivity, permeability“
→ Space Syntax (składnia przestrzeni)

ill. 3abc. “Connectivity, permeability”
→ Space Syntax
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Procedura i produkt

Ogólnie rzecz biorąc, opracowanie planu i prezentacja odnoszą się głównie do
„form” składowych projektu. Gdy rozmaite propozycje „formy” zredukowane zostają do swych
cech strukturalnych poprzez przetworzenie retrospektywne, wyłania się spójna paleta idei inter-
wencji funkcjonalno-przestrzennych odnoszących się do istniejących motywów. Indywidualne
opracowania mogą następnie być umieszczone na odrębnym diagramie tworząc w ten sposób
przegląd poszczególnych elementów, linii i obszarów o strategicznym znaczeniu w całym asor-
tymencie możliwych interwencji poprzez wszystkie poziomy skali.

Element w układzie urbanistycznym posiada znaczenie strategiczne, jeśli jego rola i
pozycja są pożądane, konieczne i dochodowe z różnych perspektyw i z uwzględnieniem jego
cech funkcjonalnych. Linie, miejsca i obiekty mogą posiadać lub nabrać znaczenia strategicz-
nego na podstawie swego przestrzennego i terytorialnego potencjału. Jak już zostało wspom-
niane spójność i interakcja (obwód) znajdują się wśród głównych kryteriów.

Procedure & product

In general, plan elaboration and presentation primarily relate to the "form" component
of the designs. When various "form" proposals are reduced to their structural characteristics by
means of retrospective processing, a coherent pallet of ideas and spatial-functional interventions
corresponding to underlying motives emerges. Individual elaborations can subsequently be pro-
jected into a single diagram, thus producing an overview of specific elements, lines and areas
that are of strategic significance in the whole assortment of possible interventions throughout all
levels of scale.

An element in the urban system is of strategic significance if its role and position are
desirable, necessary and profitable from various perspectives and with regard to their specific
functional characteristics. Lines, places and objects can each hold or obtain a position of strate-

il. 4a. RGBG-1 rezultaty warsztatów
“dynamic model” → RGBG method

ill. 4a. RGBG-1 workshop results
“dynamic model” → RGBG method

Tematem pierwszych warsztatów Atel-
ier Almere było już istniejące miasto i
jego potencjał. Wszyscy studenci
przystąpili do zadania ze swym indywi-
dualnym punktem widzenia, a wnioski
końcowe, po przetłumaczeniu zgodnie
z kluczem i projekcją na mapie wyka-
zały, że miastu brakuje “intranetu”. Je-
go rama nie objęła formacji odpowied-
nich obwodów, które zapobiegają sy-
tuacji utraty przez wzorzec (program i
lokalne inwestycje) kontaktu z rzeczy-
wistością. Wytyczenie kilku osi prze-
szywających krajobraz miejski zmody-
fikuje ramy urbanistyczne tak, aby
uruchomiła się oddolna transformacja.

Theme of this first Atelier Almere work-
shop was the existing town and its po-
tential. All students entered the assign-
ment from their individual points of
view, but the overall conclusion once
all concepts – no matter how partial –
were translated according to the key
and projected onto the map pointed
towards the fact that the town in its pre-
sent layout lacks an “intranet”. Its frame
clearly does not accommodate the for-
mation of adequate circuits which pre-
vents pattern (programme & local in-
vestments) to getting off the ground.
Developing a number of “axes”
through-out the townscape will modify
the urban frame enough to kick-start
bottom-up transformation.
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il. 4b. RGBG-4: rezultat warsztatów.
Temat czwartych warsztatów Atelier Al-
mere stanowiły wody otaczające Flevo-
land.

ill. 4b. RGBG-4 workshop results: Sub-
ject of the fourth Atelier Almere work-
shop were the waters surrounding Fle-
voland.

Zestawienie stosunkowo fragmenta-
rycznego wglądu z uwzględnieniem
konkretnej lokalizacji i / lub zagad-
nienia tworzy w ramach scenariusza
RGBG spójny i dynamiczny szablon z
uwzględnieniem typologii i rozwoju
obszaru i programu.

The accumulation of relatively fragmen-
tal insight with regard to specific loca-
tion and / or field of knowledge into an
RGBG scenario produces a coherent
and dynamical template with regard to
typology and development of area’s
and programme.
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Metoda RGBG pozwala spojrzeć na mapę kognitywną z nowej perspektywy. Atelier
Almere zorganizowało cztery serie warsztatów wdrażających metodę w praktyce: (1) istniejące
miasto Almere; (2) cztery oblicza Almere, tj interakcja z otaczającym krajobrazem (3) miejski
gradient i potencjalnie przecinające się osie oraz (4) wody prowincji Flevoland. Wyposażeni w
wiedzę konkretnej dyscypliny, punkty wyjścia, projekty i motywy badawcze uczestnicy (w tych
przypadkach studenci i profesorowie różnych uniwersytetów oraz pracownicy urzędu miasta
Almere) obrazowali swoje pomysły na temat będący przedmiotem warsztatów. Dodatkowe
dyskusje w grupach podsumowały końcowe wizualizacje udowadniając, że bez względu na
skalę metoda stwarza bezprecedensowy wgląd we wzajemne powiązania, strukturę i (pro-
gramowy) potencjał rożnych obszarów, linii i miejsc.

Dzięki jednolitemu kluczowi, każdy kto ma coś do powiedzenia na temat badanego
przedmiotu lub obszaru może dodać swoje własne idee i wizje. Ostrość wyłaniającego się
obrazu zwiększa się wraz z ilością i różnorodnością wkładów, które gromadzi. I co jest równie
ważne, obraz ten jest dynaiczny w tym sensie, że potrafi przyjąć wiele punktów widzenia i
ideologii w nieokreślonym przedziale czasu. Tak powstały schemat topologiczny jest zatem
wysoce użytecznym pomostem, który może połączyć wciąż powiększającą się przepaść po-
między sprzecznymi interesami: publicznym i prywatnym.

gic importance on the basis of their physical-spatial and territorial potential. As stated, cohe-
rence and interaction (circuit) are amongst the main criteria.

The RGBG method puts the cognitive map in a new perspective. The Atelier Almere
has already organised four workshops to put the method into practice: (1) the existing town of
Almere; (2) the “four faces” of Almere, i.e. the relationship with the surrounding countryside; (3)
the urban “gradient” and potential interconnecting axes and (4) the waters of the province of
Flevoland. With their specific disciplinary knowledge, starting points and design or research
motives the participants (in these cases students and professors of various universities as well as
employees of the Municipality of Almere) have visualised their individual thoughts on the sub-
ject focused on during the workshops. Additional group discussions finalised The resulting im-
ages proof that regardless of scale the method produces unprecedented insight in the relation-
ships, structure and (programmatic) potential of various areas, lines and places.

But because of the uniform key, everyone who has anything to say about the subject
or area under examination can add his own ideas and visions. The “resolution” of the emerging
image increases with the quantity and diversity of input  it accumulates. And equally important,
it is dynamic in the sense that it can incorporate a multitude of viewpoints and ideology over an
indefinite period of time. The resulting topological scheme is therefore a highly suitable inter-
mediate that can bridge the ever widening gap between opposing public and private interest.
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PRZYPISY

1 Metoda została opracowana w czasie prowadzonych przez kilka lat projektów edukacyjnych analizu-
jących różne miejsca. Nasze długoletnie studia nad miastem Almere pozwoliły na zgłębienie i przetestow-
anie metody. Może być ona uznana za część tryptyku obejmującego Syntaxę przestrzeni (Hiller, London)
oraz Analizę trzech kroków.
2 We wschodniej Europie rządy komunistyczne narzucały jeszcze ostrzej planowanie odgórne. Efekty tej
doktryny są dużo bardziej widoczne. Przejście od dedukcyjnych – rządowych do indukcyjnych – pry-
watnych systemów jest tam dużo trudniejsze. Luka jest ogromna i nacisk na stronę prywatną będzie dużo
większy. Należy koniecznie znaleźć odpowiedni instrument mediacyjny. Jesteśmy pewni, ze metoda
przedstawiona w artykule mogłaby okazać się tu wielce użyteczna.
3 na przykład: Lynch, Kevin The Image of the City, 1960;
4 Waag Society Amsterdam Real Time - dagboek in sporen 2002;
5 Hillier, Bill and Hanson, Julienne The Social Logic of Space, Cambridge University Press, 1984; Space
Syntax Limited.

ENDNOTES

1 The method was developed during several years of educational projects featuring different locations. Our
long term occupation with the city of Almere, however, enabled further elaboration and testing of our initial
findings. The method can be regarded part of a triptych further encompassing Space Syntax (Hillier, Lon-
don) and our own “Three Step Analysis”…
2 naturally, in Eastern Europe the communist regime also imposed an exclusively (and undoubtedly far more
rigid) top-down planning doctrine. Its effects are probably far more comprehensive than the presented case
exemplifies. The transition from a deductive – authority driven – to a more inductive – private parties
driven – system is in these countries way more difficult: the gap is immeasurably wider and the draw on
private investments will be much larger. Finding an adequate mediating instrumentary is of considerable in-
terest. We are certain that the method proposed in this paper holds even greater potential for that particular
context!
3 for example Lynch, Kevin The Image of the City, 1960;
4 Waag Society Amsterdam Real Time - dagboek in sporen 2002;
5 Hillier, Bill and Hanson, Julienne The Social Logic of Space  Cambridge University Press, 1984; Space
Syntax Limited
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