Nasıl bir Radbahn
istiyorsunuz?
Biz Radbahn boyunca ve özellikle test alanı etrafında, insanların projenin oluşumuna ve şekillendirilmesine katılımını
sağlamak istiyoruz. Bunun için hem yerinde, hem de çevrimiçi
olanaklar geliştiriyoruz. Düzenli aralıklarla etkinliklere ve
diyaloğa davet ediyoruz. Bu buluşmalarda sadece bilgi alma
değil, öneriler ve fikirler dile getirme, tanışma ve birlikte ekolojik mobiliteyi ve sürdürülebilir bir kentsel alanı geliştirme
olanağını sunuyoruz.
Katılım olanaklarına dair bilgileri web sitemizde,
bültenimizde ve sosyal medya kanallarımızda bulabilirsiniz.

Destekleyenler:
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Berlin nefes alıyor

Radbahn test alanının
yapı taşları
2019’dan beri federal devletin
“Ulusal Kent Mimarisi Projeleri”
çerçevesinde Radbahn
test alanı tasarımı 2023’e
kadar uzanacak
şekilde geliştiriliyor
ve kağıt üzerinden
sokağa aktarılıyor.

Yapısal değişikliklerin denenmesi – kentsel alanda yapılacak
düzenlemelerle hayat kalitesi nasıl yükselecek?
Kreuzberg’de birkaç yüz metrelik test alanı aracılığıyla
Berlinlilere Radbahn projesinin tamamı küçük ölçekte gerçek
mekanında tanıtılıyor. Test alanı, iki yöne giden şeritlerin
ortasında bir bisiklet yolunun denenmesine hizmet ediyor ve
aynı zamanda mekanın yeniden düzenlenmesi yoluyla bu
değerli kentsel alanı renklendirmesi ve çeşitli kullanım
türlerine özendirmesi hedefleniyor.

Bilim eşliğinde – Radbahn’ın fırsatları ve riskleri neler?
Alan planlama ve trafik planlama uzmanları Radbahn’ı
fizibilite ve olası etkileri açısından inceliyor. Projeden elde
edilen sonuçlar ve bilgiler bir nihai raporda derlenecek
ve bu rapor, diğer dokuz kilometrenin
ve benzeri projelerin nasıl
uygulanabileceğine dair bir
kriterler kataloğu olacak.

Kamuyla diyalog içinde –
kullanıcıların ihtiyaçları neler?
Projenin temel fikri, kenti birlikte
oluşturma düşüncesi. Radbahn test
alanı, çalıştaylarla, etkinliklerle ve
sürekli olarak sunulan diyalog
olanaklarıyla bu alanı kullanan
insanların ilham verdiği ve
geliştirdiği, herkese açık
bir kentsel alan yaratıyor.

Radbahn.
Oluşum halinde
bir kentsel alan

Çizimler: Lena Kunstmann

Radbahn fikri 2014 yılında kamu yararına çalışan paper planes derneğinin ilk projesi olarak
doğdu. Amaç, Berlin’in eski eserleri koruma kapsamındaki unutulmaya yüz tutmuş havai metro
hattı U 1’i yeniden canlandırmak.

Yaklaşık dokuz kilometre uzunluğunda
bir bisiklet yolunun, kısmen metro hattı
boyunca, kısmen de metro hattının altından, Bahnhof Zoo’dan Oberbaumbrücke’ye kadar uzanması planlanıyor. Böylece
büyüklü küçüklü tüm bisikletliler, emniyet
içinde – trafiğin geri kalanından ayrılmış
bir yolda – Berlin’in semtlerini katedebilecekler. Radbahn „sadece“ bir bisiklet

yolu değil, çok sayıda insanın ihtiyaçlarına
cevap veren, çeşitli deneyimlerin yaşanacağı sosyal bir kentsel alan. Burası bir
bisiklet parkı olarak, karşılaşma ve hareket
alanı işlevini görecek ve insanların şehrin
karmaşası içinde rahat bir nefes almasını
sağlayacak. Radbahn’da insanlar yavaşlama duygusunu hissedecekler ve şehrin
telaşına kapılmadan zevkle yol alabilecekler. Çünkü bir an önce A’dan B’ye gitmek
isteyenler, çevresini ve etrafındaki insanları
bilinçli olarak algılama şansını kaçırır.

