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Resumo

As margens de rios, lagos e mares reúnem um conjunto de recursos extremamente rico que 
cedo se definiram como ponto de partida para a estruturação da maioria dos aglomerados 
populacionais. Os portos e cais tornaram-se o alicerce da fundação da maioria das cidades 
e foram centrais no desenvolvimento das atividades económicas, comerciais e industriais. 
Progressivamente, fruto da relocalização e desativação das zonas industriais e portuárias, os 
espaços ribeirinhos perderam importância, dando origem a áreas inutilizadas, deterioradas 
e poluídas. Nas últimas décadas do séc. XX assiste-se a um movimento consistente de 
recuperação destas frentes de água, encaradas agora como elementos fundamentais para a 
modernização e afirmação da identidade dos aglomerados populacionais.
O Relatório de Estágio centra-se no caso de estudo do projeto de valorização urbana da 
frente ribeirinha da cidade de Zutphen, na Holanda, encomendado ao Atelier “Hosper 
landschapsarchitectuur en stedebouw”, sedeado em Amsterdão. Foram definidos como 
objetivos principais a desenvolver no âmbito do Relatório de Estágio: a reabilitação da margem, 
estabelecendo percursos de continuidade pedonal e ciclável, proporcionando contacto direto 
com a água, criando novos espaços de cultura, lazer e turismo; o alargamento do leito de 
cheia do rio IJssel; a resolução de problemas de circulação associados aos fluxos de tráfego.
Após enquadramento teórico, decorrente de levantamento bibliográfico sobre frentes 
ribeirinhas, sua evolução, estratégias de reabilitação e análise de caso das cidades fluviais 
holandesas, procedeu-se ao estudo da cidade de Zutphen – evolução histórica, edificado, 
tecido urbano, tecido verde, IJsselfront. A proposta desenvolvida, daí decorrente, pretende 
criar uma ligação entre a cidade e o rio, recorrendo a pontos-chave, com o objetivo de 
aproveitar a IJsselkade (frente ribeirinha de Zutphen) como o espaço público de lazer. Numa 
perspetiva mais vasta, começa por traçar uma visão global, forçosamente sucinta, para o 
desenvolvimento da cidade, para depois propor uma intervenção detalhada na sua frente 
ribeirinha. A proposta assenta na intervenção em dois sistemas complementares, designados 
como sistema de eixos e sistema de bolhas. O primeiro estabelece a ligação transversal entre 
a cidade e a área a reabilitar. O segundo procura assegurar a continuidade das paisagens 
ripícolas já existentes a norte e a sul da zona de intervenção.
Complementarmente, apresenta-se uma breve reflexão crítica à proposta desenvolvida pelo 
Atelier “Hosper landschapsarchitectuur en stedebouw”. Em anexo colige-se um repositório 
das atividades desenvolvidas durante o período de estágio na Hosper, que decorreu entre 
fevereiro e julho de 2013.



Abstract

Riversides, lakesides and seashores gather unique resources that acted as trigger points to the 
development for the majority of population’s settlements. Harbours and quays have been the 
foundation structures of most of the cities, playing a central role in the economical, commercial 
and industrial activities. Processes of decommissioning and deactivation of industrial and port 
complexes have progressively diminished waterfronts’ role, leading to unused, polluted and 
deteriorated areas. During the last decades of the XX century an emerging trend towards 
waterfront rehabilitation has taken place, as they were now rediscovered and transformed into 
fundamental elements to cities’ modernization and tokens of self-identity. 
The present Internship Report focuses on Zutphen’s (a Dutch city) waterfront rehabilitation 
process commissioned to “Hosper landschapsarchitectuur en stedebouw”, an Amsterdam 
Landscape Architecture atelier by the municipality of the Dutch city. The main aims of the 
project were defined as: a waterfront rehabilitation proposal regarding pedestrian and cycle 
paths allowing a closer contact with the water and the development of new culture, leisure and 
touristic spaces; the enlargement of the Ijssel river flooding areas; the resolution of traffic flow 
problems.
After a Bibliographic supported framework on waterfronts’ evolution, rehabilitation strategies 
and Dutch riverside cities analysis, the city of Zutphen city was studied in terms of: history, 
urban development, green structure and its IJsselfront. The final proposal regarding this 
analysis aims to connect the city to the river, while turning the IJsselfront (Zutphen’s waterfront) 
into a leisure public space. It starts briefly by delineating a global vision for the development 
of the city towards a detail plan intervention on its riverfront.  The proposal lays on a two 
complementary system intervention. The first one, the “axis” system, provides a connection 
between the city and the waterfront. The second one, the “bubble” system, seeks to ensure the 
continuity of existing riparian landscapes by establishing a link between the north and south 
areas of the intervention zone.
In addition, it presents a brief critical reflexion on the Atelier “Hosper landschapsarchitectuur en 
stedebouw” proposal and attaches a repository of the activities developed during the internship, 
between February and July of 2013.
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I. Introdução

1.1 Tema
Desde os primórdios da civilização que os agregados populacionais se desenvolveram nas 
proximidades da água. Começaram por ocupar as margens que definiam esses volumes de 
água (rio, mar, lago, baía, etc.), zonas que apresentavam solos mais férteis, um conforto 
climático mais favorável, um potencial para o transporte de pessoas e mercadorias e que 
permitiam uma maior facilidade de comunicação entre diferentes as regiões. Reuniam todo 
um conjunto de recursos necessários para se tornarem o ponto de partida para a estruturação 
da maioria dos aglomerados populacionais. Apesar das complexas variáveis morfológicas a 
que estas zonas de margem estão constantemente sujeitas, o engenho e o conhecimento do 
homem permitiram o desenvolvimento de estruturas e modelos que conseguissem contornar 
estas adversidades. Os portos e cais, resultantes destes modelos, tornaram-se o alicerce 
da fundação da maioria das cidades e foram centrais no desenvolvimento das actividades 
económicas, comerciais e industriais. 
Com o passar das décadas e como consequência de reformas sociais, industriais e 
tecnológicas, já na segunda metade do século XX, ocorreu uma necessidade de relocalização 
e desactivação das zonas industriais e portuárias. Os espaços ribeirinhos perderam a sua 
importância e deram origem a espaços inutilizáveis, deteriorados e poluídos. 
No entanto, nos finais dos anos 50, nos Estados Unidos da América, e mais tarde, nas décadas 
de 70/80 na Europa, deu-se início a processos de reabilitação urbana das frentes ribeirinhas 
em decadência, com o desenvolvimento de estratégias que se focavam na criação de uma 
imagem urbana mais dinâmica e atrativa. As cidades, que até então olhavam para as suas 
frentes de água como obstáculos ao desenvolvimento urbano, passaram a encará-las como 
elementos fundamentais nas suas estratégias de modernização e de afirmação de identidade.

1.2 Problema
Zutphen, cidade medieval da província de Gelderland na Holanda, tal como todas as cidades 
do séc. XIX, sofreu do abandono e desvalorização da sua frente ribeirinha. A zona ribeirinha 
que, em tempos idos, albergava as actividades portuárias e atraia inúmeros mercantes e 
artesões, encontrava-se agora destinada ao estacionamento de veículos automóveis e 
aparcamentos de pequenos barcos. Limitada a Este pela linha do caminho de ferro, a Oeste 
pela nova zona portuária e a Norte por um dique, havia perdido a sua relação com a cidade e 
o seu aproveitamento espacial, visual e funcional. 
Pretendendo promover o reencontro da cidade com o rio, incentivando a fruição do espaço 
público ribeirinho e o desenvolvimento de novas centralidades urbanas, o município de 
Zutphen encomendou ao Atelier “Hosper landschapsarchitectuur en stedebouw” um projeto
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de reabilitação urbana que fosse capaz de concretizar a fusão entre a dimensão histórica e 
uma futura expressão de modernidade, optimizando a qualidade de vida das populações e o 
turismo. 

1.3 Objetivos do projeto
A intervenção a realizar pelo Atelier enquadra-se na necessidade de oferecer à cidade de 
Zutphen uma nova imagem e dinâmica de modernidade, assegurando a integração do 
património histórico existente, numa estratégia de desenvolvimento urbano sustentável.
É objetivo principal do projeto proporcionar aos cidadãos de Zutphen a possibilidade de 
usufruto da zona ribeirinha da cidade, enquadrando a intervenção numa visão que ressalve 
o património cultural e histórico, garantindo a apropriação das vivências daquela população. 
Foram definidos, pelo Atelier, objetivos operacionais para a concretização do projeto:

• criação de corredores de continuidade com o centro histórico da cidade;
• definição de novas centralidades, eixo central que encaminha as pessoas ao rio;
• minimização dos impactos de barreiras físicas existentes, nomeadamente o dique 

construído para salvaguardar a cidade de eventuais inundações;
• resolução de problemas de circulação associados aos fluxos de tráfego;
• reabilitação de edificado histórico, nomeadamente o associado ao comércio local (rua 

Marspoortstraat; mercado Groenmarkt);
• alargamento do leito de cheia do rio IJssel;
• requalificação da margem, estabelecendo percursos de continuidade pedonal e ciclável, 

proporcionando contacto direto com a água, criando novos espaços de cultura, lazer e 
turismo.

1.4 Objetivos do projeto a desenvolver no âmbito do Relatório de Estágio
Integrada na equipa constituída para concretizar as propostas solicitadas pelo município de 
Zutphen, participei ativamente nalgumas das fases de conceção e desenho do projeto.
No âmbito do desenvolvimento do projecto de dissertação optei por selecionar alguns dos 
objetivos operacionais já definidos para elaborar uma proposta de intervenção. São eles:

• requalificação da margem, estabelecendo percursos de continuidade pedonal e ciclável, 
proporcionando contacto direto com a água, criando novos espaços de cultura, lazer e 
turismo;

• alargamento do leito de cheia do rio IJssel;
• resolução de problemas de circulação associados aos fluxos de tráfego;
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1.5 Área de estudo
Zutphen é uma cidade da província de Gelderland na Holanda, que se localiza 30km a 
Nordeste de Arnhem, na margem Este do rio IJssel. (Fig. 1) Foi uma das primeiras cidades 
a ser construída num complexo de dunas como forma estratégica de defesa, devido à sua 
proximidade da convergência entre o rio IJssel e o rio Berkel. O seu centro histórico, que data 
de meados do século XIV e XV, sobreviveu à Segunda Guerra Mundial, apesar das zonas junto 
à estação de comboios e do nordeste da cidade terem sido parcialmente destruídas. Hoje em 
dia, é considerada uma das cidades medievais do Norte da europa mais bem preservada, 
uma vez que contém resquícios da muralha construída no tempo das invasões espanholas, 
assim como edificado do século XIV e XV. É uma cidade pequena com cerca de 51,000 
habitantes, que possui todo um conjunto de equipamentos necessários às vivências urbanas. 
Como muitos outros agregados populacionais, Zutphen foi progressivamente abandonando 
a sua relação com a frente de água que lhe proporciona o rio IJssel, desaproveitando o seu 
potencial cénico e lúdico. 
Actualmente, a sua margem encontra-se maioritariamente pavimentada e despida de 
vegetação, estando a zona ribeirinha destinada ao estacionamento de veículos automóveis 
e aparcamento de barcos a motor. Do total, salvaguarda-se uma pequena zona de parque 
degradada pontuada por esculturas de artistas, coreto e um café. A zona de intervenção é 
definida a Este por um restaurante e pela ponte onde passa a linha de caminho-de-ferro e a 
Oeste pela nova zona portuária. A Norte encontra-se delimitada por um dique, que vincula a 
divisão entre o centro da cidade e a zona ribeirinha.
Constata-se a inexistência de um eixo de ligação entre o centro histórico e o rio, bem como o total 
desaproveitamento das suas margens enquanto espaço público de lazer. Concomitantemente, 
verifica-se a degradação de infra-estruturas e edificações históricas que podem constituir-se 
como sistemas chave para a definição de novos fluxos na cidade.

 Fig 1. - Mapa de localização da cidade de Zutphen, seu centro e área a intervir
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1.6 Metodologia de trabalho

Levantamento

Pesquisa bibliográfica, cartográfica e 

fotográfica

Registo fotográfico e de observação

Auscultação das partes interessadas

(população, autoridades, associações, 

entre outras…)

Análise

História

Hidrografia

Redes viárias e de circulação

Tipologias de edificado

Tipologias verdes

IJsselkade

Síntese e Conceito

Proposta
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II. As Frentes Ribeirinhas

2.1 Evolução do espaço público nas frentes ribeirinhas ao longo da 
história
Desde os primórdios da civilização que os agregados populacionais se desenvolveram nas 
proximidades da água. Começaram por ocupar as margens que definiam esses volumes de 
água (rio, mar, lago, baía, etc.), zonas que apresentavam solos mais férteis, um conforto 
climático mais favorável, um potencial para o transporte de pessoas e mercadorias e que 
permitiam uma maior facilidade de comunicação entre as diferentes regiões. Reuniam todo 
um conjunto de recursos necessários para se tornarem o ponto de partida para a estruturação 
da maioria dos aglomerados populacionais. 
Os rios, percursos de água natural que desembocam noutra superfície de água semelhante ou 
de maiores dimensões (rio, lago oceano), são sistemas complexos de variáveis hidrológicas, 
hidráulicas, geomórficas, hidrogeomórficas que elaboram e modificam as formas de relevo da 
paisagem. Apesar dos mesmos processos se desencadearem em todos os rios, os factores 
externos bióticos e abióticos a que estão sujeitos são variáveis, dando lugar a inúmeras 
tipologias de rios e paisagens ribeirinhas. 
As constantes mudanças temporais e espaciais a que um rio está sujeito dificultaram os 
processos de colonização e desafiaram o ser humano a procurar metodologias que definissem 
e restringissem os seus processos morfológicos e sistemas de descarga. Estabelecer os seus 
limites tornou-se um desafio, que sofreria alterações ao longo das várias épocas.  
Waterfront (frentes ribeirinhas), é o termo utilizado para definir o pedaço de terra ou parte 
de uma cidade que estabelece um estreito contacto com um corpo de água e define os seus 
limites. Dependendo do corpo de água (lago, rio, canal, mar) e do seu uso e configuração, 
as relações estabelecidas entre o ser humano e as frentes de água ganharam diferentes 
dimensões sociais e assumiram diversas formas (porto, cais, praias, baías, docas, zonas 
ribeirinhas, entre outros…).
Dentro das diferentes tipologias de frentes ribeirinhas, os portos e cais tornaram-se o alicerce da 
fundação de muitas cidades e foram centrais no desenvolvimento das atividades económicas, 
comerciais e industriais. As zonas portuárias começaram por ser locais onde se efectuava o 
embarque e desembarque de passageiros e mercadorias, em que era estabelecido um estreito 
contacto entre as cidades e o rio. No séc. XIX, decorreram mudanças ao nível do sector 
económico e tecnológico que desencadearam diversas alterações nas zonas portuárias. Ao 
nível da engenharia e tecnologia, favoreceu-se o aumento da envergadura dos cargueiros, 
desenvolveram-se novos sistemas de transporte por contentorização e reforçou-se o controlo 
e transporte de carga. 
Ao nível económico, devido à competitividade entre os portos, deu-se a expansão dos negócios
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e rotas a nível internacional e a relocalização dos serviços financeiros que anteriormente se 
encontravam dispostos a investir nas actividades portuárias. Todos estes factores, aliados à 
introdução dos caminhos-de-ferro e melhoria dos transportes terrestes desencadearam nas 
zonas portuárias pressões no sentido do seu desenvolvimento para além dos limites da cidade. 
No séc. XX rompem-se as relações espaciais entre porto-cidade, através da concentração 
das funções portuárias na periferia das cidades e consequente abandono dos antigos portos. 
A cidade vira as costas à frente de água e nalguns casos constrói barreiras com o pretexto 
de maior proteção e segurança, impedindo possíveis ocupações indesejadas de armazéns e 
estruturas abandonadas. (NORCLIFFE et al., 1996; SAMPAIO, 1999) Esta situação conduziu 
à estagnação e perda destes espaços, que se tornaram obsoletos e disfuncionais.  
A evolução da relação espaço-tempo entre as estruturas portuárias e a cidade foi descrita em 
1963 por BIRD através da condensação, de forma cronológica, dos eventos que condicionaram 
a forma e função portuária. O modelo que concebeu (com o nome de Anyport) foi considerado 
um dos pioneiros na nova área de geografia portuária. Segundo o autor, as relações porto-
cidade estariam divididas em 3 fases: estabelecimento, expansão e especialização. A primeira 
fase corresponde à criação da zona portuária e ao início das suas actividades. A fase de 
expansão, tal como o nome indica, corresponde ao processo de crescimento e expansão 
provocados pelas mudanças tecnológicas iniciadas pela Revolução Industrial. Nesta fase 
começa-se a verificar o distanciamento entre a cidade e o porto. A terceira fase corresponde 
à de maior distanciamento e das mudanças produzidas, quer ao nível económico, através 
das mudanças das trocas marítimas e no investimento de capital, quer ao nível tecnológico 
através do desenvolvimento da tecnologia marítima, do sistema de tráfego de contentores 
e do transporte intermodal. Esta fase marcaria o início da decadência e abandono destes 
espaços. 
BRIAN HOYLE, em vez de utilizar o desenvolvimento das estruturas portuárias como 
explicação para as várias etapas estabelecidas na relação porto-cidade, enfatizava que essas 
variações resultavam de influências externas e suas alterações ao longo do tempo (reformas 
tecnológicas e económicas). Em 1989, cria um modelo composto por 5 fases que começa 
por explicar que o porto e a cidade estabelecem uma relação de interdependência espacial e 
funcional até ao final do séc. XIX e que a partir desta altura vai sendo quebrada até culminar 
na separação dos 2 espaços no final do séc. XX.
Segundo KNAAP e PINDER (1992) a relação porto-cidade pode ser abordada sob duas 
perspectivas: ou a expansão urbana gerou um crescimento portuário ou o crescimento do 
porto ressoou-se na expansão urbana. Independentemente da força de crescimento dominante 
pode-se afirmar que o porto e a cidade se influenciaram mutuamente no decorrer da história 
das civilizações. 
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2.2 Estratégias de reabilitação das frentes ribeirinhas
A reabilitação urbana das frentes ribeirinhas é um processo que teve origem nos Estados 
Unidos da América no final dos anos 50 e que mais tarde foi adotado pela Europa, na década 
de setenta/oitenta. Surgiu num período pós Segunda Guerra Mundial, quando se assistia à 
reorganização do transporte marítimo e fluvial, o desenvolvimento de novas tecnologias e a 
consequente incapacidade de adaptação e modernização de determinadas zonas portuárias. 
As cidades que anteriormente encaravam as suas frentes de água como barreiras impeditivas 
ao crescimento urbano, passavam a ponderá-las como cruciais ao seu progresso e 
modernização, assim como à reafirmação da sua identidade.
O objectivo principal destas acções de reestruturação era restabelecer as ligações entre o porto 
e a cidade, não num sentido unicamente arquitectónico e estético, mas também acompanhado 
de diferentes estratégias de planeamento político, económico, jurídico, ecológico, patrimonial 
e social. As medidas partiram, na maior parte dos casos, dos municípios e raramente do sector 
portuário, que demonstrou negligência perante o espaço ao longo dos vários anos. Segundo 
BREEN & RIGBY, a realização pioneira da renovação das frentes de água, para além de estar 
associada à modernização, estava também associada aos movimentos de “environmental 
clean up” e à emergência da sociedade do lazer e turismo, que na época se fazia sentir.
MANN (1988) refere dez das tendências que tiveram na origem da reabilitação das frentes 
ribeirinhas nos Estados Unidos. O distanciamento das infraestruturas viárias, o elevado 
potencial para a implementação de novos usos, a efetiva capacidade para a criação de novos 
percursos pedonais, a forte procura do público pelas suas margens livres e acessíveis, a 
possibilidade de construir espaços públicos de caráter comercial e zonas para a realização de 
exposições, instalações artísticas e eventos culturais, e a capacidade inerente de promoção 
de malhas urbanas coesas e estruturadas, eram os factores enunciados para se encararem 
estes portos como um recurso e não como um problema. 
As razões e os problemas dos espaços portuários em declínio eram semelhantes e existiam 
medidas que seriam facilmente aplicáveis aos diferentes casos. No entanto, as escalas de 
cada zona portuária, a disponibilidade de recursos financeiros, o seu património histórico 
e cultural, as características morfológicas dos rios, o carácter paisagístico, as condições 
meteorológicas, entre outros, diferiam de caso para caso. Era imprescindível ter em conta os 
diferentes factores que entravam em jogo e definir estratégias de planificação com objectivos 
de curto, médio e longo prazo que conjugassem a rentabilidade e benefícios económicos com 
a conservação da riqueza patrimonial e desenvolvimento social e cultural.
Para se compreender as dinâmicas das frentes de água urbanas devem ter-se em conta os 3 
seguintes factores: a separação entre o porto e a cidade; a mudança funcional destes espaços 
como portos de produção para zonas de consumo; a capacidade destas zonas reflectirem a 
conjuntura social e cultural das cidades. (NORCLIFFE et al., 1996). Partindo do pressuposto
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que a água é o elemento central e unificador de todo o cenário destas intervenções, era 
necessária a criação de espaços que independentemente da tipologia que pudessem adoptar 
incutissem o sentido de lugar. Essa construção de “lugar” passava pela criação de programas 
de reabilitação, reestruturação ou renovação que contrariassem a repetição e banalização 
dos modelos anteriormente aplicados e conferissem um sentido de apropriação por parte das 
populações locais.
A aplicação destes conceitos – reabilitação, reestruturação, renovação – tornar-se-ia a peça 
chave de intervenção nestas antigas zonas portuárias. De forma a clarificar as diferenças 
entre estas terminologias, recorreu-se às definições da Direcção Geral do Ordenamento do 
Território e Desenvolvimento Urbano (DGOTDU): 
“A reabilitação urbana entende-se como uma forma de intervenção integrada sobre o tecido 
urbano existente, em que o património urbanístico e imobiliário é mantido, no todo ou em parte 
substancial, e modernizado através da realização de obras de remodelação ou beneficiação 
dos sistemas de infra-estruturas urbanas (…) A morfologia urbana é mantida nos seus traços 
essenciais, bem como o edificado.” (DGOTDU, nº9/2009, de 29 de Maio, ficha nº 45)
“A reestruturação urbana entende-se como uma forma de intervenção no tecido urbano 
existente que tem por objectivo a introdução de novos elementos estruturantes do aglomerado 
urbano ou de uma área urbana (…) implica normalmente a demolição de partes do tecido 
urbano existente e frequentemente, o completamento do tecido remanescente com edificação 
nova.” (DGOTDU, nº9/2009, de 29 de Maio, ficha nº 57)
“A renovação urbana entende-se como uma forma de intervenção no tecido urbano existente 
em que o património urbanístico ou imobiliário é substituído, no seu todo ou em parte muito 
substancial.” A morfologia urbana e a tipologia da edificação podem ser ou não alteradas 
com uma nova solução urbanística. Acaba por incorporar uma sobreposição dos conceitos 
de reestruturação e com uma perspectiva de alteração das funções e usos dos espaços. 
(DGOTDU, nº9/2009, de 29 de Maio, ficha nº59)
Independentemente da forma de intervenção escolhida, para assegurar o sucesso de uma 
intervenção de renovação de uma frente de água torna-se necessário garantir o cumprimento 
de diversos princípios. As intervenções devem ser inseridas no contexto urbano da cidade, 
garantindo qualidade paisagística, infraestrutural, social e ecológica e, a longo prazo, 
crescimento económico. O espaço projetado deve ser acessível do ponto de vista físico 
e visual, apresentando-se dotado de um conjunto de serviços de usos mistos (habitação, 
escritórios, cultura, transportes…) e elementos alusivos à história/ambiente natural que façam 
sobressair a autenticidade do local. Todo o planeamento necessita de ser acompanhado 
pela comunidade local e adaptado às suas necessidades nas diversas escalas territoriais 
(metropolitana, intermunicipal, municipal/local) através da aplicação de ideias inovadoras. Em 
termos de desempenho futuro, o desenho necessita de ser flexível e aberto à introdução de 
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eventuais modificações, procurando ir de encontro a um crescimento sustentável.
Em termos ecológicos deve ser garantida a preservação dos volumes de água naturais e em 
caso de eventuais alterações das suas margens e limites, deve ser estabelecida a segurança 
da população local sem contudo danificar o espaço necessário para ocorrência dos processos 
morfológicos naturais das águas. Não obstante devem ser preservadas a biodiversidade de 
espécies e habitats ribeirinhos. 
As acções de intervenção aplicadas nas frentes de água podem ser classificadas como: 
paralelas à modernização de infraestruturas; exemplares de espaço público; ou estratégias de 
planeamento. As primeiras, contextualizam todos os casos de modernização de infraestruturas 
portuárias, ferroviárias, aeroportuárias e militares, assim como a instalação de infraestruturas 
de saneamento, energéticas e de telecomunicações e implementação de novos sistemas 
de acessibilidade. As segundas, adoptam o espaço público como forma de integração de 
novas propostas no tecido urbano, disponibilizando novos espaços verdes para a cidade 
e implementando inovadoras estruturas arquitetónicas. As estratégias de planeamento, 
integram-se numa perspetiva mais alargada no espaço e no tempo, concretizando uma nova 
cidade da cultura, turismo e lazer. Criam novas centralidades e dão uma imagem dinâmica à 
cidade ao reconverter seu património industrial/portuário. 
Inicialmente as acções de renovação focavam-se na recuperação e desenvolvimento do lazer 
e do comércio. No entanto, os âmbitos e objectivos destas intervenções têm sido alargados 
até aos dias de hoje. Pretende-se criar ambientes urbanos atrativos e utilizá-los como recurso 
de persuasão das populações a viverem, trabalharem e visitarem estes espaços. Os casos 
de sucesso têm sido baseados em serviços de alto nível, indústrias criativas com oferta às 
populações da possibilidade de atingirem experiências fora do comum. Os casos de estudo 
mais frequentemente mencionados para abordar o tema e demonstrar a importância da 
valorização destas áreas têm enfoque nas frentes ribeirinhas das cidades de Toronto, Boston, 
Barcelona, Lisboa, Roterdão, entre outras. 

2.3 Cidades fluviais holandesas e a gestão dos seus rios
Há 2000 anos atrás a Holanda encontrava-se coberta por turfeiras, dunas costeiras e aterros 
naturais. Os primeiros habitantes instalavam-se ao longo da costa e dos rios e nos solos mais 
elevadas a Este e Sul do País. Eram atraídos pela possibilidade de segurança e de sustento 
dos solos mais férteis. Ao mesmo tempo que a população ia crescendo e a demanda por 
terras aráveis aumentando, o nível das águas do mar subia periodicamente. Como forma de 
gerir a água foram construídos aterros de um metro ou mais de altura em torno dos campos 
agrícolas. Estes eram os primeiros diques a serem construídos. Cada dique era construído 
e gerido pelos agricultores que beneficiavam directamente da sua acção. Com o passar do 
tempo, a construção de diques mais extensos e complexos e o crescente interesse comum
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em gestão de água potável, criaram a necessidade de se formarem cooperativas entre os 
agricultores. Em 1798 foi criada a Direcção Geral de Obras Públicas e Gestão da Água, 
Rijkswaterstaat, para exercer controlo sobre todas estas organizações locais e uniformizar 
o sistema de controlo de água. Apesar do país ser pequeno, dele fazem parte quatro bacias 
internacionais: Rhine, Meuse, Scheldt e Ems, que têm sido sujeitas a inundações ao longo 
dos séculos. 
Dentro das condições normais, os sistemas de protecção da Holanda funcionam correctamente. 
Problemas como a segurança, a escassez de água, inundações, alagamentos e salinização, 
só costumam ocorrer em circunstâncias extremas. De modo a regular ou orientar a distribuição 
da água são abertos os açudes ao longo do Neder-Rijn e em caso de descargas extremamente 
elevadas são abertas todas as comportas o mais amplamente possível.
Estudos realizados em 1937 mostraram que a segurança em determinadas zonas do País 
não podia ser garantida caso o mar excedesse o seu nível médio. Nas áreas densamente 
povoadas próximas das bocas do rio Rhine, Meuse e Scheldt e sujeitas a inundações, 
revelava-se muito difícil construir novos diques ou fortalecer os originais. Após o desastre 
de 1953 estabeleceu-se uma política de protecção denominada “Delta works comission” que 
procurava uma abordagem alternativa para a segurança das populações. Para proteger do 
mar as regiões em torno do Rhine, Meuse e Scheldt, reduzir o litoral Holandês e o número 
de diques a ser reforçados, construíram-se um conjunto de barragens, comportas e barreiras 
contra tempestades. Cada área a ser protegida foi identificada e foram desenvolvidas normas 
específicas para cada situação. Através de um modelo estatístico foram avaliados os custos 
das inundações, os danos materiais, a perda de produção, o número de vidas e calculadas as 
possibilidades de ocorrência de cheiras dentro de cada área. 
As defesas actuais são mais fortes que nunca mas especialistas alertam que a complacência 
seria um erro. Diques, comportas, barragens e barreiras de protecção contra cheias, devem 
ser continuamente reforçadas. 
Desde o início do séc. XX que a temperatura média aumentou aproximadamente 0,74º C. 
Prevê-se que durante este século, o nível das águas do mar suba e que os sistemas de 
defesa implementados nos rios holandeses não sejam suficientes para suportar o aumento dos 
caudais e dos volumes de descargas. Espera-se um aumento do nível do mar de 65-130 cm até 
ao ano 2100. As inundações, atendendo ao desenvolvimento e ao crescimento populacional 
no último século, causam agora maiores prejuízos na economia e nas estruturas construídas. 
De modo a proteger as cidades contra as cheias, criaram-se vários sistemas de elevação de 
diques e retenção dos rios. Contudo, foram tácticas que se revelaram desaconselháveis ao 
verificar-se que a sua execução conduzia a um aumento do nível das águas e maiores e mais 
frequentes inundações. A nova política Holandesa denominada “Ruimte voor de Rivier” (Room 
for the river) veio tentar resolver o problema, tendo não só em conta a segurança das
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populações, mas também a necessidade de se dar espaço às dinâmicas do rio e de lhe 
conferir o devido valor ecológico. Este plano de design governamental veio permitir inundações 
periódicas de terra indefensáveis, removendo os seus residentes para locais mais elevados 
e mais seguros. Tem como objectivos proteger os agregados populacionais contra as cheias, 
criar um desenho sustentável das paisagens ribeirinhas e melhorar as condições ambientais 
das áreas envolventes dos rios. Desenvolveu também um conjunto de intervenções 
hidráulicas que passam pela: relocalização dos diques longe das margens ribeirinhas; criação 
de planícies de inundação; redução da altura dos pontões e paredões; construção de bypass 
de inundação; remoção de obstáculos; aumento da profundidade de canais adjacentes ao 
rio. Todas estas acções pretendem vir a favorecer a drenagem dos rios, desacelerar as suas 
correntes e reduzir a probabilidade de ocorrência de cheias. O projecto abrange quatro rios: 
Rhine, Meuse, Waal e IJssel, cobrindo terrenos que se estendem da Holanda até à Alemanha, 
França e Suíça.
O governo holandês decidiu aplicar estas soluções em determinadas zonas dos rios e a estas 
associar intervenções de edificação, recreação e desenvolvimento dos espaços públicos 
ribeirinhos. As zonas que mais necessitam de intervenção são os locais onde é mais difícil de 
intervir por causa do desenvolvimento urbano desenfreado nos leitos de cheia. Com a falta 
de espaço de manobra para a implementação dos modelos hidráulicos, torna-se complicado 
preservar as relações espaciais entre o rio e a cidade e, em parte, determinadas zonas 
das malhas urbanas. Começa-se a ter preocupação com o facto de os rios serem parte do 
contexto cultural e regional das zonas envolventes e da sua contribuição para a qualidade e 
atractividade das cidades.  
A tarefa para o futuro será desenvolver uma abordagem que melhore os sistemas de defesa 
contra as inundações e que produza planos de elevada qualidade urbana e atractividade 
paisagística. Os engenheiros, urbanistas e paisagistas terão de trabalhar em conjunto em 
busca de novas oportunidades e um futuro sustentável.  

III. Valorização do espaço público da frente ribeirinha 
de Zutphen

3.1 Análise da cidade de Zutphen

3.1.1 Os Rios, base de estruturação de Zutphen
Zutphen foi em tempos uma cidade muralhada, protegida por canais de água. Com as 
necessidades decorrentes do desenvolvimento populacional os leitos dos seus rios IJssel 
e Berkel sofreram estrangulamentos, mudança de forma, encanamento e instalação de 
mecanismos que contornassem os perigos de inundação. Os espaços de água remanescentes 
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nos dias de hoje são resquícios das táticas de proteção adotadas pelas cidades medievais e
marcam as zonas onde as suas antigas muralhas se erguiam. São também demonstrativos 
das técnicas aplicadas pelas populações na expansão urbana, em segurança, nos leitos de 
cheia. (Fig. 2)       
O rio IJssel é o terceiro maior ramo do rio Rhine, com cerca de 113km. Flui desde Westervoort, 
a Este de Arnhem, Sul da Holanda, e desagua em IJsselmer, a Norte do País, num dos maiores 
lagos da Europa Ocidental. Contribui aproximadamente com 15% da vazão total do rio Rhine 
e banha cidades históricas como Kampen, Deventer, Zutphen e Doesburg, que floresceram 
e desempenharam um papel importante a nível comercial no final da Idade Média. Pouco se 
sabe sobre a sua origem e por isso existem diversas opiniões em relação à sua formação 
(natural ou induzida pelo homem). No decurso dos séculos o rio sofreu várias alterações e 
várias intervenções de engenharia que permitiram a mais fácil navegação e o desenvolvimento 
urbano das cidades. O leito do rio na zona de Zutphen é atualmente conhecido por “Bottle 
neck”, devido ao estrangulamento do seu leito por parte das infra estruturas e desenvolvimentos 
urbanos em ambas as margens. 
Igualmente importante, o rio Berkel, afluente do rio IJssel, foi desviado durante o crescimento 
de Zutphen e utilizado como defesa e fortificação dos limites da cidade. Mais tarde veio a fazer 
parte de uma das maiores rotas de comércio que ligavam Munster, na Alemanha, a Zutphen. 
No entanto, em 1950 teve de ser canalizado de forma a prevenir inundações e a melhorar 
a drenagem do seu leito. Ainda assim, continua a manter um fluxo de água importante, que 
corre desde a Alemanha à foz do rio IJssel. O rio Berkel tornou-se o elo de ligação entre o 
interior da cidade e as suas áreas periféricas, assim como fonte de alimentação das antigas 
linhas de fortificação da cidade demarcadas sob a forma de grandes lagoas (Vispoortgracht, 
Cabinetgracht e Grote Gracht). (Fig.3)
Questões relacionadas com o estrangulamento do leito, escoamento de águas superficiais e 
inundações ocasionadas pelos rios de Zutphen, são preocupações principais a ter em conta, 
a curto e longo prazo, no desenvolvimento do projecto a apresentar. A história da cidade 
foi determinada por estes dois rios e é importante que no futuro continuem a desempenhar 
um papel essencial no seu desenho. Devem ser utilizados como fonte de inspiração para a 
criação de espaços de qualidade, capazes de garantir harmonia entre o antigo e o novo.
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 Fig 2. - Mapa de análise histórica do sistema hidrográfico

 Fig 3. - Mapa de identificação nominal do sistema hidrográfico 
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3.1.2 Breve evolução histórica
A cidade de Zutphen estabeleceu-se por volta de 900 D.C sobre um complexo de dunas 
ribeirinhas, no local onde o rio Berkel se encontra com o rio IJssel. No início foram construídas, 
pelo império Franco, duas linhas de muralha sob a forma de anéis, das quais uma rodeava o 
centro administrativo e a outra o local onde os habitantes viviam. O centro administrativo era 
marcado pela presença de um palácio e de uma igreja Romana. Possuía um pequeno porto 
a Este, junto das margens do rio Berkel, e encontrava-se a Norte conectada por terra com 
Deventer. (Anexo A - fig. 5)
No final do século XII, foi criada uma conexão directa entre os rios IJssel e Rhine que veio 
transformar todas as cidades ao longo do IJssel em cidades mercantes e dependentes do 
rio. Por força desta mudança, Zutphen relocalizou o seu porto a Oeste e escavou um canal 
a Norte da cidade para reforçar a sua fortificação. Este canal fez com que a cidade ficasse, 
em todo o seu redor, delimitada por água e veio estabelecer uma segunda ligação entre o rio 
IJssel e Berkel. As muralhas sob forma de anéis foram removidas e novas muralhas foram 
construídas de acordo com os limites dos canais de água envolventes. No entanto, um dos 
anéis ficou visível sob a forma de rua principal da nova cidade. (Anexo A - fig. 6)
O novo porto atraiu inúmeros mercantes e artesãos à cidade, que acabaram por se instalar a 
Norte, na restante porção do banco de areia. Esta área, por não ficar localizada no interior da 
muralha da cidade, torna-se uma cidade independente, à qual chamaram de “De Nieuwstad” 
(New town). Possuía a sua própria igreja, Nieuwstadskerk, e as suas ruas foram planeadas de 
forma perpendicular para que a ligação a Zutphen fosse efetuada através de uma ponte, dado 
que as cidades se encontravam separadas pelo rio Berkel. Em Zutphen, surgem os primeiros 
edifícios góticos com a construção da igreja Broederenkerk. (Anexo A - fig. 7)
Durante o séc.XIV, estabeleceu-se uma aliança entre cidades mercantis geradora de grande 
prosperidade e riqueza. A Liga Hanseática pretendia manter o monopólio comercial sobre quase 
todo o Norte da Europa e Báltico unido, através do estabelecimento de leis e regulamentos que 
promoviam o comércio. Várias cidades Holandesas ao longo do IJssel uniram-se e fizeram 
parte desta aliança. Zutphen foi uma das sete. Por esta altura, um dos antigos anéis de 
muralha construído pelo império franco deu lugar a três mercados: Groenmarkt (mercado das 
verduras), Houtmarkt (mercado das madeiras), Zaadmarkt (mercado das sementes), onde os 
produtos das trocas mercantis eram vendidos.
Até ao final do século XIV, Zutphen sofreu um crescimento populacional e económico e, por 
isso, surgiu a necessidade de se planearem novas construções a Este da cidade, junto à 
bacia do rio Berkel. Por ser uma zona de inundação, o solo foi sujeito a diversas alterações de 
modo a garantir a segurança da população. Aqui surgiu o novo distrito denominado Polsbroek, 
que mais tarde se veio chamar Spittaalstad. O leito do rio IJssel diminuiu e o seu curso foi 
alterado para garantir espaço entre as margens e as muralhas da cidade. O rio Berkel sofreu 
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novas bifurcações, com a escavação de novos canais em torno deste novo distrito e suas 
muralhas. A maior parte do espaço que sobrou entre o rio e a cidade foi utilizado para fortificar 
este limite e prevenir futuras inundações e ataques militares. (Anexo A - fig. 7)
No séc. XV, com a deslocação das rotas mercantis para Este e Norte da Holanda, o crescimento 
da cidade estagnou. (Anexo A - fig. 8) Com o desenvolvimento da artilharia e consequente 
necessidade estratégica de defesa das cidades, as suas muralhas passaram a ser feitas 
em forma de estrela (fortificação abaluartada). Parte da cidade sofreu alterações com estas 
construções e foi necessária a demolição de ruas, edifícios e jardins. A cidade encontrava-se 
separada de Spittaalstad por muralhas (Boompjeswal) e canais de água. (Anexo A - fig. 10)
A cidade pouco se alterou até ao final do séc. XIX, data a partir da qual se iniciaram novas 
mudanças. Nesta altura as muralhas foram removidas e com a disponibilidade de novos 
terrenos entre as margens do rio e a cidade, os mercadores começaram a construir novas 
casas. Uma vez que construídas na bacia do rio, tornou-se necessária a construção de novas 
paredes de retenção, com o intuito de as proteger contra possíveis cheias. No mesmo período 
foi construída a Norte da cidade uma ponte para a linha de caminho-de-ferro que ligava Arnhem 
a Deventer e que ocupava o espaço resultante da remoção das muralhas. Foram edificadas 
novas barreiras físicas o que para o rio significou o início do estrangulamento no seu trajeto 
urbano, denominado por “Bottle neck”. (Anexo A - fig. 11)
No séc. XX a cidade cresceu para Sul e Este condicionada pelas barreiras existentes a Norte 
(comboio) e Oeste (rio). A maior parte das actividades portuárias foram relocalizadas longe do 
centro e a Norte da linha de comboio, acabando por se desenvolver aí uma zona industrial e 
de negócios, após a segunda guerra mundial. (Anexo A - fig. 12 e 13)
Actualmente, ainda é possível observar os vários distritos da antiga cidade através da 
observação da malha urbana, parte das estruturas das suas muralhas e resquícios dos seus 
inúmeros canais. Pode-se afirmar que a cidade se encontra dividida em três zonas: o centro 
histórico, junto ao leito do rio IJssel; a zona industrial, a Norte da linha de caminho-de-ferro (De 
Mars); e as zonas de expansão urbana, a Nordeste e Sudeste do centro.  Na zona do centro 
histórico existem resquícios da muralha que rodeava antiga cidade de Zutphen e Nieuwstad 
e parte da fortificação abaluartada do séc. XV. Podem ainda ser encontradas subterradas as 
muralhas que rodeavam Spittaalstad a partir do séc. XIII. 

3.1.3 Tipologias de edificado
O município de Zutphen conta com cerca de 47.000 habitantes (51.000 habitantes, se 
incluída a aldeia de Warnsveld). Desenvolveu-se harmoniosamente, mantendo a interação 
adequada entre o seu património histórico e as novas dinâmicas de crescimento urbano. 
O reconhecimento do valor histórico e as boas práticas de gestão de património permitiram 
proteger a identidade e os ícones da cidade. Possui um total de 1.345 edifícios históricos que, 
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na sua grande maioria, datam do séc. XIV sendo os mais antigos do final da idade média (séc. 
XII e XIII). (Anexo A - fig. 17)
A zona do centro, com diferentes tipologias de edificado, encontra-se equipada com instalações 
adequadas às necessidades dos moradores. Apresenta uma maior abundância de habitações 
do tipo misto, com o rés-chão utilizado para fins comerciais. Este tipo de habitação acompanha 
os limites dos mercados medievais (Groenmarkt, Houtmarkt, Zaadmarkt) e ramifica-se na 
Laarstraat, Spittaalstraat e Nieuwstad, ruas que definiram no séc. XIV as antigas muralhas 
das cidades de Spittaalstad e Nieuwstad. Igualmente dominantes nestas zonas encontram-se 
habitações geminadas. (Anexo A – fig. 14 e fig. 19)
Existem cerca de 300 lojas de elevada qualidade e de fácil acesso, sendo uma grande parte 
de pequenas dimensões e especializada, principalmente ao nível do sector alimentar. A zona 
comercial mais rentável localiza-se em torno dos mercados medievais, principalmente no 
Houtmarkt e Zaadmarkt. Possui um número elevado de metros quadrados de retail parks 
(Polsbroek e Basseroord) providos de estacionamento, escritórios e lojas, que resultaram de 
um restauro feito a edifícios do pós guerra. (Anexo A - fig.15)
As casas unifamiliares encontram-se maioritariamente nas regiões periféricas da cidade, 
exceptuando o lado Oeste, e os apartamentos localizam-se na zona da estação de comboios 
e a Sul da cidade velha. Das zonas de habitação especial destacam-se a casa de repouso 
St. Elizabeth em Nieuwstad, destinada ao cuidado de idosos e pessoas necessitadas. (Anexo 
A - fig. 14) A cidade é provida de uma vasta gama de instalações culturais, pedagógicas, 
religiosas, de saúde, entre outros serviços distribuídos pela cidade. As instalações culturais 
passam pelo teatro, museus, centro de congressos e os pedagógicos pelas várias escolas 
desde a primária à secundária localizadas na periferia e centro da cidade. Tem uma vasta 
gama de serviços de saúde e edifícios públicos emblemáticos, como o tribunal, câmara 
municipal e esquadra de polícia.
A nível religioso apresenta edifícios de culto cristão, judaico e islâmico. As igrejas construídas 
no séc. XVII, Nieuwstadskerk e Broederenkerk permanecem intactas e preservadas, ao invés 
da primeira igreja da cidade, Sint Walburgiskerk (igreja romana) alterada e ampliada ao longo 
dos anos. Recentemente, foram construídas uma mesquita (David Evekink) e uma sinagoga 
(Nieuwstad). Nas proximidades de Cabinetgracht e Nieuwstad encontram-se também muitas 
igrejas de menores dimensões. (Anexo A - fig. 16)

3.1.4 Tecido urbano 
A maioria dos espaços urbanos da cidade são de pequena escala. Estendem-se ao longo de 
edifícios históricos importantes e são geralmente delimitados pelas paredes das ruas, fazendo 
com que o espaço público se torne legível e claro. Nas zonas onde houve intervenção 
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indevidamente planeada, os espaços públicos perderam a sua clareza e definição 
(Nieuwstadkerk, Isendoorstraat, Bassroord, Overwelving, IJseelkade). 
A delimitar alguns destes espaços encontramos uma rede de caminhos que permaneceram 
inalterados desde o séc. XVI e que fizeram outrora parte da malha urbana das cidades 
de Zutphen, Nieuwstad e Spittaalstad. Ruas como Nieuwstad, Dieserstrast, Laarstraat e 
Spittaalstraat, que em tempos ligavam as 3 cidades e Berkelsingel, que definia o caminho 
na muralha, mantiveram a sua estrutura original até aos dias de hoje. Com a necessidade de 
alargamento de vias e criação de espaço para o tráfego automóvel, uma pequena área de ruas 
e becos do antigo centro de Zutphen acabou por desaparecer (zona de Gravinnenhofsteeg). 
Spittaalstad foi a antiga cidade que mais sofreu alterações e poucas foram as ruas que se 
mantiveram inalteradas. (Anexo A - fig. 19)
Com o intuito de preservar e proteger o carácter histórico da cidade, foi restringida a circulação 
automóvel em determinadas zonas do centro. Essas zonas encontram-se maioritariamente 
próximas das actividades comerciais locais e monumentos. De forma a escoar a circulação 
automóvel em direcção a outras cidades, foi criado um anel circular que faz a ligação à 
auto-estrada N348. O acesso pedonal faz-se facilmente em todos os locais, assim como a 
deslocação em bicicleta. Constituindo a bicicleta o meio de transporte primário da população 
de Zutphen, existem vias cicláveis dedicadas. No entanto, toda a cidade se torna adequada 
para a utilização deste meio de deslocação. A linha de caminho-de-ferro é extremamente 
marcante no desenho da cidade e traça a divisória entre a zona industrial e o centro da cidade. 
(Anexo A - fig. 18)
O crescente aumento do uso do automóvel exigiu a criação de lugares de estacionamento 
distribuídos pela cidade. Actualmente não se verifica escassez de lugares. Os aparcamentos 
foram distribuídos pela cidade nas proximidades de áreas comerciais e residenciais. A maioria 
do estacionamento existente ao longo do centro histórico encontra-se reservado a residentes. 
Junto às áreas comerciais do mercado e retail parks, frente de água, câmara municipal, escolas 
e igrejas, existem grandes áreas de estacionamento pago. Nas imediações da estação de 
comboio e dos lagos Grote gracht  e Vispoortgracht localizam-se as áreas de estacionamento 
gratuito. Existe também a possibilidade de estacionamento gratuito ao longo da Vispoorstraat, 
embora limitado a duas horas. (Anexo A - fig. 20)

3.1.5 Tecido verde 
Na Idade média as populações instalavam-se nos locais mais elevados dos vales dos rios, 
onde o solo era fértil e permitia o desenvolvimento de actividades agrícolas sem risco de 
inundações. As zonas mais baixas, onde a abundância de pasto era maior, eram utilizadas 
para o pastoreio. A presença dos animais nos terrenos agrícolas permitiu a sua fertilização, 
conseguida pela deposição de excrementos ricos em matéria orgânica e inorgânica.
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Estas fertilizações reforçaram o micro relevo do terreno e criaram uma camada espessa de 
húmus. Os solos resultantes deste processo foram essenciais para o crescimento agrícola e a 
fundação de quintas e vilas. O aglomerado destas quintas resultou mais tarde na criação das 
cidades e transformação da paisagem. A cidade de Zutphen foi uma das cidades resultantes 
deste processo. 
Apesar das constantes alterações da estrutura urbana, determinados sobretudo por 
acontecimentos históricos, Zutphen continua a constituir-se como uma cidade bastante verde. 
Ao longo das margens do IJssel é possível observar extensos quilómetros de paisagem 
ribeirinha sob a forma de pastagens e florestas. Caracterizadas pela sua vegetação hidrófila, 
contribuem para proteger o curso do rio de assoreamento, estabilizar as margens, controlar 
os riscos de cheia e preservar a biodiversidade dos ecossistemas. A extensa porção de verde 
das margens parece confluir em direcção à cidade, sob a forma de apontamentos dispersos 
e fragmentados. As áreas com maior mancha verde correspondem às zonas das antigas 
muralhas, antigos leitos de cheia e às actuais linhas de água do rio Berkel e IJssel. Existe 
como que uma sugestão de anéis verdes que rodeiam o centro e os seus antigos distritos 
Spittaalstad e De Nieuwstad. Destas fazem parte árvores de arruamento, parques públicos, 
praças, separadores, vegetação ribeirinha, entre outros. As espécies junto às linhas de água 
são de natureza ripícola (Alnus sp., Betula sp., Salix sp., Populus sp.) e nas restantes zonas 
da cidade podem ser muito variáveis (Castanea sativa, Acer pseudoplatanus, Acer giraldii, 
Platanus acerifolia, Tilia tomentosa). Os espaços verdes privados localizam-se, sobretudo, 
nos pátios internos das zonas de prédios, em pequenos jardins das casas unifamiliares e junto 
de alguns edifícios emblemáticos, como a igreja Sint Walburgiskerk e a escola primária. (Fig. 
4 / Anexo A - fig. 21)

Estrutura verde privada

Estrutura verde pública
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Estrutura hidrográfica
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N 1/10000

 Fig 4. - Mapa de análise das tipologias verdes
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3.1.6 IJsselfront - A frente ribeirinha do Rio IJssel
IJsselfront é o nome que se dá a frente ribeirinha do rio IJssel, conhecida pelas suas 
características paisagens ripícolas e cidades medievais. Pode, no entanto, adoptar diversos 
nomes, de acordo com a sua localização e relação com as zonas envolventes. Na cidade de 
Zutphen, a IJsselfront é designada por IJsselkade. Encontra-se localizada a Oeste do centro 
histórico e define todo o espaço urbano que acompanha a frente do rio e a área de intervenção 
do projecto. A IJsselkade foi sofrendo diversas modificações ao longo da história, num processo 
evolutivo que se torna essencial conhecer para melhor compreender as dinâmicas de relação 
tempo-espaço, identificar os valores histórico-culturais das estruturas existentes e perceber 
as relações de interligação estabelecidas entre o espaço e a população.
O primeiro documento cartográfico que representa o espaço correspondente à IJsselkade 
data de 1773, quando ainda se encontrava fora dos limites da cidade, no leito de cheia do rio 
IJssel. Nesta época, apenas uma ínfima parte do seu desenho correspondia à estrutura da 
muralha da cidade e definia os seus limites a sul. (Anexo A - fig. 23)
Em 1850, após a demolição das muralhas da cidade e consequente avanço da expansão 
urbana sobre o leito de cheia, começa a ser possível identificar grande parte dos seus limites 
actuais. Detecta-se a presença de dois parques, a Norte, junto à linha de caminho-de-ferro, e a 
Sul, junto ao lago do rio Berkel, sobre o antigo desenho da fortificação abaluartada.Os parques 
encontram-se interligados por uma avenida larga que apresenta um desnível em altura em 
relação ao cais. O desnível é marcado por uma linha de árvores frondosas de grande porte 
que acompanha toda a frente do rio. A presença de árvores emblemáticas aparece também 
marcada ao longo do percurso do rio Berkel. (Fig. 5 / Anexo A - fig. 25)

Linha de caminho de ferro
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N

 Fig 5. - Mapa de análise da IJsselkade em 1865
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Na cartografia de 1905 percebe-se a construção de edifícios que vieram completar a frente 
da IJsselkade e consequentemente quebrar o anel de água do rio Berkel, que se estendia 
em torno da cidade. Com o soterrar do canal, perde-se o lago que o rio Berkel formava junto 
ao parque de menores dimensões. Ao passo que o parque do cais, a Norte, sofre pequenos 
ajustes de traçado através da introdução de um caminho que estabelece uma ligação directa 
à IJsselkade e um novo desnível. A Este deste parque, surge uma nova mancha de verde 
assinalada por dois eixos entrecruzados de linhas direitas. A Norte da linha de caminho-de-
ferro constrói-se um porto, Noorderhaven, a Sul da Vispoorthaven sob o leito do rio, uma 
piscina flutuante (badhuiswe), e sob a IJsselkade uma linha de eléctrico. (Anexo A - fig. 26)
Em 1934, a zona industrial estende-se para Norte da cidade e novos espaços verdes são 
introduzidos nas imediações da estação de comboio. As árvores junto ao cais são removidas, 
permitindo uma maior percepção sobre a protuberância do cais. O esboço do parque do cais 
passa a possuir linhas mais rectilíneas e a sua área é reduzida pelo alargamento das estradas 
que o envolvem. Acaba por se tornar uma ilha verde, despida de vegetação, no meio de vias 
de circulação. (Anexo A - fig. 27) Na carta de 1988, o parque do cais parece voltar a ocupar 
uma maior área e sobre este surge a construção de um restaurante, o IJsselpaviljoen. A área 
verde que se encontrava junto à estação desaparece com a pressão do crescimento urbano 
e uma nova área é introduzida a Oeste. Como consequência da destruição da Segunda 
Guerra Mundial, existem relatos de que a piscina terá sido queimada e o caminho do eléctrico 
removido. (Anexo A - fig. 28)
Actualmente, a IJsselkade acabou por se tornar um espaço público fragmentado, obsoleto e 
desaproveitado. No entanto, continua a ser possível observar parte dos elementos históricos 
que caracterizavam este espaço urbano de frente ribeirinha. Em termos arquitectónicos, 
foram preservados os edifícios do séc. XIV que constituíam a fachada desta frente de 
água, assim como o IJsselpaviljoen, restaurante construído no séc. XX. (Anexo A - fig. 50) 
Verifica-se a introdução de uma nova construção com funções de bar, na zona de entrada 
do parque do cais, em linha com a Marspoortstraat. (Anexo A - fig. 51) Ao nível do desenho 
do espaço urbano, esta área continua a ser provida de dois parques, a Norte e a Sul dos 
seus limites, e de uma avenida de circulação que efectua a ligação entre ambos. O parque 
do cais, anteriormente composto por duas zonas, é agora definido a Norte por um parque de 
estacionamento associado ao IJsselpaviljoen e a Sul por um pequeno espaço verde. Este por 
sua vez, é fragmentado pela introdução de uma zona pavimentada com um coreto, pequenos 
muretes, esculturas e elementos de água com funcionalidade de recreio. O seu traçado 
biomórfico define dois prados de pequenas dimensões e zonas muradas compostas por 
vegetação arbustiva. A praceta do coreto é constituída por um padrão ondulatório desenhado 
pela alternância de materiais e é pontuada por árvores e pequenos
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 Fig 6. - Vista aérea e registo fotográfico actual da IJsselkade 
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muretes sob a forma de banco. O design adotado foi um dos primeiros trabalhos efectuado 
pelo Arquitecto Paisagista Holandês Herbert Dreiseitl, seguidor da filosofia fundada por Rudolf 
Steiner (Antroposofia). (Fig. 7 / Anexo A - fig. 42, 44 e 48)

O desnível que se fazia sentir entre a cidade e o cais aparece marcado por um dique e 
permanece desprovido das árvores emblemáticas que o definiam em 1850. As suas funções 
portuárias terão sido substituídas pela criação de um parque de estacionamento, que acaba 
por ocupar uma grande parte da superfície total desta frente. 
A IJsselkade é o cartão-de-visita da cidade e o ponto-chave para a criação de um elo de 
ligação entre o rio e o seu centro.  

3.2 Síntese
Para bem compreender as dinâmicas das frentes de água urbanas deve ter-se em conta a 
relação entre o porto e a cidade, a mudança funcional dos espaços portuários de zonas de 
produção para zonas de consumo e a capacidade destes espaços refletirem a conjuntura 
social e cultural das cidades. 
Tomando estas diretivas como ponto de partida, pode afirmar-se que as relações espaciais 
entre porto e cidade no caso da cidade de Zutphen foram rompidas, uma vez que a cidade 
virou as costas à sua frente de água e esta se tornou uma peça independente. Em termos 
funcionais representa o resultado da terceira fase do modelo concebido por BIRD em 1963, 
a fase da decadência e abandono, consequência do avanço e desenvolvimento dos sectores 
marítimo, tecnológico e económico. A par do desaproveitamento das suas funções produtivas, 
não se desenvolveram atividades ligadas ao lazer e consumo que permitissem a sua vivência 
como espaço público. Relativamente às vivências sociais e culturais, a cidade de Zutphen 
negligencia todas as potencialidades de enaltecer o carácter histórico e coletivo da sua frente 
ribeirinha. A malha da cidade de Zutphen, a IJsselkade e o rio IJssel podem ser encarados

 Fig 7. - Registo fotográfico actual da IJsselkade - elemento de água de Herbert Dreiseitl 
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como peças singulares e independentes de um todo tripartido que outrora funcionava como 
um sistema. Faziam parte de um modelo funcional, estruturado e possuíam uma forte 
relação entre si. Estavam envolvidos numa linguagem própria das dinâmicas da cidade e das 
atividades praticadas pelos seus habitantes. Essa interligação, tão importante na estruturação 
da cidade e das suas vivências, perdeu-se, fruto do abandono e desvalorização progressiva 
das suas frentes ribeirinhas. Metaforicamente estes três elementos – a malha citadina, a 
IJsselkade e o rio IJssel - podem ser comparados a peças de Lego, dispostas ao acaso, 
prontas a ser encaixadas num jogo com inúmeras combinações possíveis. O conceito do 
projeto é encontrar elementos de ligação lógicos, definindo as regras necessárias para que 
se estabeleçam interligações entre as várias peças. Esses elos de ligação devem não só criar 
um sistema harmonioso e coeso, como também permitir o desenvolvimento futuro de novas 
valências. 
A proposta desenvolvida, dando resposta ao desafio, pretende criar uma ligação entre a 
cidade e o rio através de pontos-chave e conceber o aproveitamento da IJsselkade como 
espaço público de lazer.

3.3 Proposta

3.3.1 Reflexão crítica da proposta do atelier 
No período anterior ao estágio foi desenvolvido pelo atelier um trabalho de registo, recolha e 
pesquisa de informação sobre a área de intervenção e a sua envolvente, assim como sobre 
a temática a ser conduzida no seu contexto. Esta primeira fase de levantamento, iniciou-se 
pela visita ao local e pela elaboração de um registo de observação fotográfica e escrita das 
particularidades observadas. Posteriormente foram recolhidas bases de dados cartográficas, 
bibliográficas e fotográfica de arquivos fornecidos pelo município e de livros históricos que 
compilam toda a informação. Em Janeiro de 2012 foi realizado um inquérito à população local 
de forma a garantir a sua participação e a confirmação da análise subjectiva do projetista.
No período em que decorreu o estágio, realizaram-se no atelier “Design meetings”, onde 
durante cerca de 30 minutos foram esboçadas ideias e propostas pelos vários arquitetos 
paisagistas, urbanistas e estagiários que constituem o atelier. Essas reuniões servem para 
desbloquear processos de design e para manter inúmeras possibilidades abertas numa fase 
inicial de esboço da proposta. Para além disso, foram realizadas no decorrer do estágio tarefas 
de pesquisa de projetos de frente ribeirinhas semelhantes ao caso de Zutphen, desenhos e 
montagem de um novo parque infantil.
Da análise pessoal efectuada sobre o projeto apresentado pelo atelier retiraram-se os 
seguintes pontos fortes e pontos fracos. (Anexo A - fig. 70)
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Pontos fortes: 
• estabelce uma ciclovia ao longo da margem ribeirinha;
• preserva o coreto na zona de parque;
• apresenta várias soluções para o aparcamento temporário de barcos turísticos;
• estabelece um conjunto de plataformas flutuantes que permitem a acessibilidade em 

períodos de cheias;
• cria uma plataforma para barcos táxi para estabelecer futuras ligações com a margem 

oposta;

Pontos fracos:
• apresenta um traçado rígido e inadequado à filosofia de vida da população (Antroposofia);
• relocaliza o café/bar na entrada principal, retirando possível espaço de recreio;
• propõe a construção de uma escadaria que implica a segurança do parque infantilexistente;
• não apresenta novas estruturas de recreio;
• propõe a remoção dos muros e a construção de novos muros para solucionar os problemas 

de falta de espaço nos passeios;
• desaproveita os potenciais do espaço público através do usso do espaço para o 

estacionamento automóvel;
• não institui normas que fechem o acesso rodoviário à Marspoorstraat (rua que faz a ligação 

da frente ribeirinha com os mercados medievais);

Pontos fracos

Pontos fortes

 Fig 8. -  Diagrama ilustrativo dos pontos fortes e fracos da proposta do atelier

N 1/1200N 1/1200
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3.3.2 Visão geral para a cidade de Zutphen
Independentemente da forma de intervenção escolhida, para assegurar o sucesso de uma 
intervenção de renovação de uma frente de água é necessário garantir a inserção das medidas 
aplicadas num contexto urbano da cidade. O desenho projetado à escala local passa pelo 
planeamento metropolitano das diversas tipologias de ocupação do solo. 
Com o intuito de garantir a qualidade paisagística, infraestrutural, social e ecológica da 
proposta a apresentar, julga-se necessário traçar uma visão unificadora da cidade de Zutphen. 
As medidas a aplicar deverão não só estabelecer pontos de ligação ao longo da malha da 
cidade como também favorecer o sentido de lugar e apropriação por parte da população. 
A nível do sistema de circulação reconheço a necessidade de alargar a interdição da 
circulação automóvel nas zonas do centro histórico da cidade. Essa medida justifica-se pelo 
facto das ruas possuírem pequenas dimensões, com um elevado valor histórico, e pela sua 
proximidade aos mercados medievais e zonas comerciais locais. As ruas interditas localizam-
se maioritariamente em torno dos mercados: o Groenmarkt encontra-se em declínio comercial 
e a ampliação da acessibilidade pedonal traria a possibilidade de encaminhar as pessoas 
para a zona ribeirinha. A norte, junto à ponte, propõe-se a construção de um túnel, reduzindo 
a velocidade da saída da via rápida na IJsselkade e permitindo a eliminação da circulação 
automóvel na margem ribeirinha. A medida acompanha os planos do projeto imobiliário 
programado para as traseiras da estação de comboio. (Anexo A - fig. 71)
A nível do estacionamento proponho eliminar todos os lugares atualmente existentes ao longo 
da frente ribeirinha e da IJsselkade, relocalizando-os nos terrenos baldios das traseiras da 
estação de comboio. Esta medida contribuiria para a forte valorização estética do local, para 
a melhoria da acessibilidade e do contacto com a água, permitindo uma maior interação dos 
habitantes com o espaço ribeirinho. (Anexo A - fig. 72)
No que toca ao edificado proponho a recuperação dos edifícios históricos com fachadas 
danificadas e evidências de abandono. Nas habitações do tipo misto da Marspoorstraat sugiro 
a implementação de medidas de promoção do comércio, principalmente em redor do Groenm 
arkt. (Anexo A - fig. 73)
Para a estrutura verde equaciono a criação de três tipos de corredores verdes: de caráter 
ribeirinho-paisagem, caráter ribeirinho-urbano e de caráter histórico. Os corredores a criar 
iriam acompanhar a frente ribeirinha do rio IJssel, os canais do rio Berkel e Hoofdgracht e 
as zonas que definem as antigas muralhas. A cobertura vegetal e a água são elementos 
estruturantes na caracterização da cidade de Zutphen. No entanto, porque manifestamente 
pouco cuidados, encontram-se dificilmente reconhecíveis. Com a criação destes cintos 
verdes, a cidade tornar-se-ia mais atraente, dotada de uma melhor coordenação entre os 
espaços edificados e os espaços abertos, permitindo uma gestão ecológica mais adequada. 
(Fig. 9 / Anexo A - fig. 74)
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Sendo a história de Zutphen determinada pela presença dos rios IJssel e Berkel julgo 
imperativo que estes elementos, no futuro, continuem a desempenhar um papel essencial 
no seu desenho, sem no entanto interferirem negativamente com as vivências da população. 
Pretende-se aplicar medidas que minimizem problemas decorrentes do estrangulamento do 
seu leito, do escoamento de águas superficiais e de inundações ocasionais, possibilitando a 
criação de espaços de qualidade, capazes de garantir a harmonia entre o antigo e o novo. 
Uma das soluções avançadas para reduzir o impacto da constrição do leito do rio é a criação 
de um “bypass” (bifurcação artificial de um rio) que não só iria diminuir a velocidade da corrente 
como também proporcionaria a oportunidade de desenvolvimento de novos e variados tipos 
de habitats (florestas ripícolas, praias fluviais, bancos de areia, prados floridos, entre outros), 
promovendo o aumento da biodiversidade. (Fig. 10 / Anexo A - fig. 75)
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 Fig 9. - Diagramas da situação actual de Zutphen e respetivas medidas a adoptar ao nível de estrutura verde 

 Fig 10. - Diagramas da situação actual de Zutphen e respetivas medidas a adoptar ao nível de estrutura hidrográfica
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3.3.3 Projeto para a frente ribeirinha de Zutphen
Depois de definidos os pontos-chave de ligação ao longo da estrutura da cidade foi necessário 
compreender quais seriam os pontos de reunião possíveis entre a cidade e o rio. 
Através da leitura da rede de caminhos e do tecido verde da cidade mostrou-se, de forma 
intuitiva, a necessidade de estabelecer dois sistemas unificadores para o desenho da proposta, 
nas dimensões e transversal e longitudinal. O eixo transversal estabelece a ligação entre a 
cidade e a área a intervencionar. O eixo longitudinal procura estabelecer uma ligação entre as 
paisagens ripícolas do rio IJssel que se encontram a norte e a sul da zona de intervenção. Os 
dois sistemas podem ser entendidos como complementares, uma vez que o primeiro unifica a 
paisagem urbana e o segundo a paisagem ribeirinha. (Fig. 11 / Anexo A - fig. 76)

O eixo transversal proposto (Fig. 12 / Anexo A - fig. 77) assenta no prolongamento das ruas 
que culminam na IJsselkade. Destas cinco ruas, Molengracht, Brugstraat, Marspoorstraat, 
Berkelkade, Kuiperstraat, resultam os cinco pontos de ligação à cidade e consequentemente 
as cinco entradas no novo espaço ribeirinho. Cada uma das ruas termina num elemento 
construído, onde decorre um determinado tipo de atividades. A Molengracht encaminha-
nos para a zona de restauração onde se ergue o IJsselpaviljoen desde 1988. Rodeado por 
novas composições de herbáceas e gramíneas, torna-se um refúgio e a esplanada ideal para 
contemplar o rio. A Brugstraat conduz-nos para uma escadaria sob a forma de anfiteatro 
onde o rio se torna o protagonista. As escadas funcionam como bancos e emolduram o 
cenário ribeirinho que se estende do outro lado da margem. Proporcionam espaço para o 
desenvolvimento de eventuais brincadeiras na água e outras atividades de carácter aquático. A 
Marspoorstraat marca o eixo mais importante, que faz a ligação entre os mercados medievais 
e a frente ribeirinha. Para sinalizar esta ligação, propôs-se a conceção de uma quarta praça

 Fig 11. - Diagrama ilustrativo do conceito - eixo transversal e eixo longitudinal
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que relembra o antigo ponto de trocas comerciais e assinala agora a entrada principal da área 
de intervenção e o local de encontro entre os utentes. A rua foi interdita à circulação automóvel 
para facilitar os fluxos pedonais e a entrada no espaço ribeirinho. A Berkelkade termina no 
ponto de encontro ente o rio Berkel com o rio IJssel. É uma das ruas mais estreitas e aquela 
que acompanha o fluxo de água desde o centro da cidade até à margem. A assinalar este eixo 
encontra-se uma ponte pedonal/ciclável delimitada por uma encosta de relvado e um conjunto 
de escadas que permitem subir o muro. A Kuiperstraat, rua pouco movimentada, passa a 
estender-se até ao rio, como um pontão, proporcionando ao utilizador a possibilidade de se 
sentir a flutuar sobre a água. Este pontão servirá também estrategicamente para atrair mais 
utentes à rua e ao espaço através do olhar. 
O eixo longitudinal (Fig. 13 / Anexo A - fig. 78) consiste no prolongamento da paisagem ripícola 
das margens do rio IJssel para um espaço de caraterísticas urbanas. Pelo recurso a formas 
ovaladas definem-se as áreas por onde a vegetação vai rasgar o pavimento. As suas formas 
relembram parte do antigo desenho do parque, por volta de 1905, e têm como função reduzir 
a rigidez da área pavimentada, introduzir cor, forma e textura ao longo do espaço, bem como 
criar pontos de recreio, repouso e contemplação. Estendem-se ao longo do plano como áreas 
de relvado ou áreas de composição herbácea e gramíneas e vão alternando entre cavidades 
e montículos. Integram os elementos de água projetados pelo Arquiteto Paisagista Hebert 
Dreiseitl, muito apreciados pela população local, e introduzem novas estruturas de recreio, 
como um escorrega e jogos de água. (Anexo A - fig. 89)
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 Fig 12. - Diagrama ilustrativo do eixo transversal  Fig 13. - Diagrama ilustrativo do eixolongitudinal
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 Fig 14. - Plano geral da proposta individual (escala 1:1200)

N 1/1200
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A vegetação escolhida é essencialmente de carácter ripícola e plantas helófitas (plantas 
adaptadas a encharcamentos temporários), uma vez que o espaço projetado tem de estar 
preparado para suportar ambientes muito húmidos e encharcamento esporádico nos períodos 
de cheias. Ao nível do substrato arbóreo, espécies como Betula papyrifera, Alnus incana e 
Ulmus minor foram utilizadas para pontuar o espaço e criar barreiras visuais, procurando 
criar nas pessoas o desejo de descobrir o que se passa para além delas. (Anexo A - fig. 85)
No que toca ao substrato herbáceo foram escolhidas espécies do tipo Ranunculus flammula, 
Eupatorium maculatum, Butomus umbellatus, Menyanthes trifoliata, Iris sibirica ‘Cambridge’, 
Lythrum salicaria, entre outras, em combinação com gramíneas do tipo Thypa minima, 
Scirpus lacustris, Eriophorum angustifolium, Molinia caerulea, Carex muskingumensis, Juncus 
effusus. Estas composições vegetais foram escolhidas em simbiose com as formas do espaço 
e pretendem criar uma sensação explosiva de cor e textura no enquadramento visual com o 
rio. (Anexo A - fig. 86, 87 e 88) 
Os dois eixos constroem-se ao longo de um desenho ondulatório que pretende ir de encontro 
aos cânones da Antroposofia, filosofia fundada por Rudolf Steiner, extremamente apreciada 
e seguida pelos moradores de Zutphen. Para além disso funciona como uma representação 
metafórica dos níveis da subida do leito do rio. O desenho é traçado através do revezamento 
da direção de tijolos Holandeses de tonalidade cinzento claro e escuro. 
De forma a garantir a acessibilidade do novo espaço ribeirinho foram alargados os passeios e 
introduzidas lombas de abrandamento da velocidade na via de circulação automóvel. Ao longo 
do passeio, junto ao muro, recuperou-se a alameda de árvores emblemáticas que marcavam 
o início da frente ribeirinha em 1850. A falta de informação relativa à flora utilizada na altura e 
as condições do arruamento levaram-me a escolher a espécie Gleditsia triacanthos, árvore de 
crescimento rápido, extremamente tolerante a solos húmidos em zonas fluviais e às condições 
urbanas invernais (utilização de sal nas vias de circulação). É conhecida pela sua folhagem 
leve, coloração exuberante e fácil adaptabilidade. A escolha do seu posicionamento ao longo 
da rua foi determinada pela extensão das formas ondulatórias do pavimento até ao passeio. 
No lado correspondente à fachada dos edifícios, foi traçada uma ciclovia de dois sentidos com 
separadores verdes intercalados para que o ciclista possa usufruir de uma certa dinâmica e 
diferenças ao longo do seu percurso. Os muros foram mantidos por razões de segurança e 
submetidos a uma cobertura de aço corten. A escolha do material justifica-se pela necessidade 
de recuperação do murete e introdução de elementos de modernidade. 
Para responder à problemática do estrangulamento do rio, foi removida uma das áreas 
pavimentadas da frente ribeirinha que teria feito parte do leito do rio em 1823. Esta intervenção 
proporciona excelentes vistas do restaurante (IJsselpaviljoen) sobre o rio e permite a redução 
da velocidade da corrente.
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 Fig 15. - Montagem da zona do pontão no verão e no inverno
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V. Conclusões e recomendações 
Através do estudo e proposta apresentados é possível compreender as potencialidades dos 
espaços públicos de frente ribeirinha e verificar que independentemente dos conceitos chave - 
reabilitação, reestruturação ou renovação - o sucesso da intervenção de valorização depende 
de um conjunto vasto de fatores inerentes à cidade e à população local. Fatores como o 
abandono, não só permitem um desenho solto e flexível, como também facilitam a introdução 
de modificações e a projeção de inúmeros cenários para um só local. Sobre este cenário, o 
projetista tem nas suas mãos a possibilidade de mudar ou criar a imagem de uma cidade. O 
desafio passa pela acertada decisão sobre o caráter a dar a esta frente ribeirinha, seja ele de 
teor arquitetónico, paisagístico ou uma interação entre ambos. 
Face à corrente temática “Climate change” e consequente subida do nível das águas do mar é 
de extrema importância adotar medidas que permitam consciencializar e alertar as populações 
para os seus riscos imprevisíveis, sem contudo deixar de garantir a sua segurança. Os futuros 
projetos de valorização destas frentes ribeirinhas urbanas devem estar aptos às imprevisíveis 
mudanças e garantir o usufruto das suas valências ao longo das várias estações do ano. 
Problemas como leito de cheia ou inundações ocasionais devem ser previstos e utilizados 
para potenciar o desenvolvimento de novas atividades lúdicas ou de contemplação, permitindo 
o aproveitamento destes espaços noutra perspetiva. No final de contas, a água é o elemento 
central e unificador de todo o cenário destas intervenções. 
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 Fig 2. - Mapa de localização da área de projecto

 Fig 1. - Mapa de localização da cidade de Zutphen e seu centro
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 Fig 4. - Mapa de identificação nominal do sistema hidrográfico 
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 Fig 10. - Cartografia da cidade de Zutphen de 1698 e 1785

 Fig 11. - Cartografia da cidade de Zutphen de 1823 e 1878
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 Fig 12. - Cartografia da cidade de Zutphen de 1901 e 1941

 Fig 13. - Cartografia da cidade de Zutphen dos anos 50 e 2002
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Estrutura verde

Base

N

Edifícios protegidos pelo estado

Edifícios preservado - forma original

1/10000N

 Fig 17. - Mapa de análise do estado de conservação do edificado

 Fig 16. - Mapa de análise das tipologias de edificado III
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Estrutura hidrográfica

Estrutura verde

Base

N

Circulação automóvel

Circulação pedonal

Linha de caminho de ferro

Ciclovia

Edificado

1/10000N

N

Overwelving

IJsselkade

Berkelsingel

1/10000

Marspoortstraat

Gravinnenhofsteeg

10

14

Groenmarkt

Houtmarkt

Zaadmarkt

Spittaalstraat

Laarstraat 

Isendoorstraat

Nieuwstad 

Dieserstrast
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 Fig 19. - Mapa de identificação nominal das vias de circulação

 Fig 18. - Mapa de análise das vias de circulação 
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Estrutura hidrográfica

Estrutura verde

Base

N

Estacionamento pago

Estacionamento reservado a residentes

Estacionamento gratuito

Estacionamento gratuito (max. 2 h)

Edificado

1/10000N

Estrutura verde privada

Estrutura verde pública

Paisagem ripícola

Edificado

Estrutura hidrográfica

Base

N 1/10000

 Fig 21. - Mapa de análise das tipologias verdes

 Fig 20. - Mapa de análise do estacionamento
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Edificado

Estrutura hidrográfica

Estrutura verde

Base

N

Muralhas 1823

Muralhas do séc. XIII-XVI (soterrada) 

Muralha reconhecível na estrutura urbana 

Resquícios da muralha desenterrada

Resquícios da muralha existente

1/10000N

Edificado

Estrutura hidrográfica

Estrutura verde

Base

N

Muralhas 1773

Limite da IJsselkade actual

Via de circulação

N

 Fig 23. - Mapa de análise da IJsselkade em 1773

 Fig 22. - Mapa de análise do sistema de muralhas
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Vegetação arbórea

Edificado

Estrutura hidrográfica

Estrutura verde

Muralhas 1843

Limite da IJsselkade actual

Vias de circulação

Base

N

Linha de caminho de ferro

Vegetação arbórea

Edificado

Estrutura hidrográfica

Muralhas 1865

Limite da IJsselkade actual

Vias de circulação

Estrutura verde

Base

N

 Fig 25. - Mapa de análise da IJsselkade em 1865

 Fig 24. - Mapa de análise da IJsselkade em 1843
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Linha de caminho de ferro

Vegetação arbórea

Edificado

Estrutura hidrográfica

Muralhas 1905

Limite da IJsselkade actual

Vias de circulação

Estrutura verde

Base

N

Base

Linha de caminho de ferro

Vegetação arbórea

Estação de comboio

Edificado

Muralhas 1934

Limite da IJsselkade actual

Vias de circulação

Estrutura hidrográfica

Estrutura verde

N

 Fig 27. - Mapa de análise da IJsselkade em 1934

 Fig 26. - Mapa de análise da IJsselkade em 1905
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Base

Linha de caminho de ferro

Vegetação arbórea

IJsselpaviljoen

Edificado

Muralhas 1988

Limite da IJsselkade actual

Vias de circulação

Estrutura hidrográfica

Estrutura verde

N

 Fig 28. - Mapa de análise da IJsselkade em 1988
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 Fig 29. - Registo gráfico da IJsselkade em 1617

 Fig 30. - Registo gráfico da IJsselkade em 1843



Plano geral da proposta individual 
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 Fig 31. - Registo fotográfico de 1861

 Fig 32. - Registo gráfico da IJsselkade em 1870
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 Fig 33. - Registo gráfico da IJsselkade séc. XX (por volta de 1905 )

 Fig 34. - Registo gráfico da IJsselkade séc. XX (por volta de 1905 )
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 Fig 35. - Registo gráfico da IJsselkade séc. XX (por volta de 1934)

 Fig 36. - Registo gráfico da IJsselkade séc. XX (por volta de 1988)
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 Fig 37. - Plano da situação actual da área de projecto 

1/1000N
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 Fig 38. - Vista aérea da situação actual área de projecto (transversal) 

 Fig 39. - Vista aérea da situação actual área de projecto (longitudinal) 
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 Fig 40. - Registo fotográfico actual da IJsselkade - entrada

 Fig 41. - Registo fotográfico actual da IJsselkade - entrada (inverno)
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 Fig 42. - Registo fotográfico actual da IJsselkade - elemento de água de Herbert Dreiseitl 

 Fig 43. - Registo fotográfico actual da IJsselkade - elemento de água de Herbert Dreiseitl  (inverno)
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 Fig 44. - Registo fotográfico actual da IJsselkade - elemento de água de Herbert Dreiseitl 

 Fig 45. - Registo fotográfico actual da IJsselkade - elemento de água de Herbert Dreiseitl (inverno)
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 Fig 46. - Registo fotográfico actual da IJsselkade - zona de repouso

 Fig 47. - Registo fotográfico actual da IJsselkade - zona de repouso (inverno)
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 Fig 48. - Registo fotográfico actual da IJsselkade - coreto

 Fig 49. - Registo fotográfico actual da IJsselkade - zona de parque
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 Fig 50. - Registo fotográfico actual da IJsselkade - IJsselpaviljoen

 Fig 51. - Registo fotográfico actual da IJsselkade - café/ quiosque
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 Fig 52. - Registo fotográfico actual da IJsselkade - parque de estacionamento

 Fig 53. - Registo fotográfico actual da IJsselkade - parque de estacionamento (inverno)
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 Fig 54. - Registo fotográfico actual da IJsselkade - dique

 Fig 55. - Registo fotográfico actual da IJsselkade - ponte que marca a junção do rio Berkel com o rio IJssel
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 Fig 56. - Registo fotográfico actual da IJsselkade - entrada a sul 

 Fig 57. - Registo fotográfico actual da IJsselkade - zona de estacionamento (inverno)



70

 Fig 58. - Registo fotográfico actual da IJsselkade - zona da antiga muralha

 Fig 59. - Registo fotográfico actual da IJsselkade - zona da antiga piscina
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 Fig 61. - Registo fotográfico do Zaadmarkt

 Fig 60. - Registo fotográfico do Houtmarkt



72

 Fig 62. - Registo fotográfico da Waterstraat

 Fig 63. - Registo fotográfico do Groenmarkt
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 Fig 64. - Registo fotográfico da Marspoorstraat

 Fig 65. - Registo fotográfico da Berkelkade



74

 Fig 66. - Registo fotográfico da IJsselkade 

 Fig 67. - Registo fotográfico da Kuiperstraat
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 Fig 68. - Registo fotográfico das ruas medievais

 Fig 69. - Registo fotográfico das ruas medievais
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 Fig 70. - Diagrama ilustrativo dos pontos fortes e fracos da proposta do atelier

Pontos fracos

Pontos fortes

N 1/1200
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Circulação pedonal

Circulação automóvel

 Fig 71. - Diagramas ilustrativos da visão para a cidade de Zutphen - sistemas de circulação
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Zonas de estacionamento

Zonas interditas ao estacionamento

 Fig 72. - Diagramas ilustrativos da visão para a cidade de Zutphen - estacionamento
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Edificios históricos

Edificios históricos a recuperar

 Fig 73. - Diagramas ilustrativos da visão para a cidade de Zutphen - edificado
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Caráter ribeirinho-urbano

Caráter ribeirinho-paisagem

Estrutura verde

Caráter histórico

 Fig 74. - Diagramas ilustrativos da visão para a cidade de Zutphen - estrutura verde
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Bypass

Alumento do leito de cheia

Estrutura actual do rio

Estrutura verde

Estrutura do rio em 1823

 Fig 75. - Diagramas ilustrativos da visão para a cidade de Zutphen - sistemas hidográficos
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Marspoorstraat

IJsselpaviljoen

Escadaria

Praça

Ponte

Pontão

Berkelkade

Kuiperst
raat

Molengracht

Brugstraat

Áreas de relvado 

Áreas de composição 

herbácea e gramíneas 

Cavidades

Montículos

 Fig 77. - Diagramas ilustrativos do eixo transversal  Fig 78. - Diagramas ilustrativos do eixo longitudinal

 Fig 76. - Diagramas ilustrativos do conceito - sistema de eixos
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10.17

8.01

lengte 58 m
eter

 Fig 79. - Plano geral da proposta do atelier (escala 1:1200)

N 1/1200
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 Fig 80. - Plano geral da proposta individual (escala 1:1200)

N 1/1200
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 Fig 81. - Montagem da zona do pontão
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 Fig 82. - Montagem da zona do pontão (inverno)
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 Fig 83. - Montagem da zona da escadaria
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 Fig 84. - Montagem da zona da escadaria (inverno)
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Alnus incana

Betula papyrifera

Gleditsia triacanthos

Ulmus minor

Fraxinus ornus

 Fig 85. - Diagrama da ilustrativo da estrutura arbórea
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 Fig 86. - Diagrama ilustrativo das áreas de composição herbácea e gramíneas 
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Eriophorum angustifolium

Eriophorum angustifolium

Butomus umbellatus

Lythrum salicaria Eupatorium maculatum Thypa minima Molinia caerulea

Thypa minima

Eupatorium maculatum Butomus umbellatus Carex muskingumensis

Ranunculus flammula Molinia caerulea Eriophorum angustifolium

Scirpus lacustris Carex muskingumensis Juncus effusus

Juncus effusus Menyanthes trifoliata
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4

5

 Fig 87. - Diagrama da composição herbácea e gramíneas - especificação de espécies



92

Lythrum salicaria

Eupatorium maculatum Butomus umbellatus

Butomus umbellatus Juncus effusus Menyanthes trifoliataThypa minima

Ranunculus flammula

Ranunculus flammula Thypa minima Eriophorum angustifolium

Iris sibirica Cambridge Carex muskingumensis Molinia caerulea

Scirpus lacustris
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Butomus umbellatus Juncus effusus Menyanthes trifoliata
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 Fig 88. - Diagrama da composição herbácea e gramíneas - especificação de espécies
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Primavera Verão Outono Inverno

0.4 - 0.6 m 0.6 - 0.8 m

0.3 - 0.4 m 0.5 - 0.6 m

0.3 - 0.4 m 1 - 1.2m

1 - 1.5 m 0.1 - 0.5 m

0.4 - 0.5 m 0.4 - 0.5 m

0.4 - 1.2 m 0.4 - 0.8 m

Floração Spread Height Primavera Verão Outono Inverno
Carex muskingumensis 0.4 - 0.6 m 0.6 - 0.8 m

Thypa minima 0.3 - 0.4 m 0.5 - 0.6 m
Scirpus lacustris 0.45 m 1 - 1.2 m

Eriophorum angustifolium 1 - 1.5 m 0.1 - 0.5 m
Molinia caerulea 0.5 m 0.5 m

Juncus effusus 0.4 - 1.2 m 0.4 - 0.8 m

Inflorescência
Carex muskingumensis

Thypa minima
Scirpus lacustris

Eriophorum angustifolium
Molinia caerulea

Juncus effusus

Verão Outono Inverno

0.4 - 0.5 m 0.1 - 0.5 m

0.5 - 1 m 1 - 1.2 m

0.1 - 0.5 m 1 - 1.5 m

1 - 2 m 0.75 - 1 m

0.1 - 0.5 m 1 - 1.5 m

0.4 - 0.6 m 0.6 - 0.9 m

Floração Spread Height Primavera Verão Outono Inverno
Ranunculus flammula 0.5 m 0.1 - 0.5 m

Eupatorium Maculatum 0.5 - 1 m 1 - 1.2 m
Butomus umbellatus 0.1 - 0.5 m 1 - 1.5 m
Menyanthes trifoliata 1 - 2 m 0.75 - 1 m

Lythrum salicaria 0.1 - 0.5 m 1-1.5 m
Iris sibirica 'Butter and Sugar' 0.4 - 0.6 m 0.6 - 0.9 m

Inflorescência
Ranunculus flammula

Eupatorium Maculatum
Butomus umbellatus
Menyanthes trifoliata

Lythrum salicaria
Iris sibirica 'Butter and Sugar'

Primavera

 Fig 89. - Tabela das características das espécies propostas
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Floração Spread Height Primavera Verão Outono Inverno
Ranunculus flammula 0.5 m 0.1 - 0.5 m

Eupatorium Maculatum 0.5 - 1 m 1 - 1.2 m
Butomus umbellatus 0.1 - 0.5 m 1 - 1.5 m
Menyanthes trifoliata 1 - 2 m 0.75 - 1 m

Lythrum salicaria 0.1 - 0.5 m 1-1.5 m
Iris sibirica 'Butter and Sugar' 0.4 - 0.6 m 0.6 - 0.9 m

Inflorescência
Ranunculus flammula

Eupatorium Maculatum
Butomus umbellatus
Menyanthes trifoliata

Lythrum salicaria
Iris sibirica 'Butter and Sugar'
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Floração Spread Height Primavera Verão Outono Inverno
Ranunculus flammula 0.5 m 0.1 - 0.5 m

Eupatorium Maculatum 0.5 - 1 m 1 - 1.2 m
Butomus umbellatus 0.1 - 0.5 m 1 - 1.5 m
Menyanthes trifoliata 1 - 2 m 0.75 - 1 m

Lythrum salicaria 0.1 - 0.5 m 1-1.5 m
Iris sibirica 'Butter and Sugar' 0.4 - 0.6 m 0.6 - 0.9 m

Inflorescência
Ranunculus flammula

Eupatorium Maculatum
Butomus umbellatus
Menyanthes trifoliata

Lythrum salicaria
Iris sibirica 'Butter and Sugar'
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Escorrega

Jogos de água

Clareira

Dique

 Fig 90. - Diagrama das áreas de relvado e dos cenários pretendidos
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 Fig 91. - Imagens de referência dos cenários e materiais pretendidos 

Utilizar bancos que são extensões do pavimento 

Acentuar as curvas do desenho do pavimento

Criar escadaria em pedra com bancos integrados

Aplicar aço corten no muro Utilizar tijolos vermelhos para a marcação das ciclovias

Plantar as árvores, criando aberturas na estrutura do pavimento

Utilizar tijolos de tonalidade cinzenta 

Utilizar outro tipo de tijolos para marcar os desenhos do 

pavimento
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 Fig 92. - Registo fotográfico de períodos de cheia
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 Fig 93. - Mapa representativo dos períodos de cheia sobre o desenho da proposta



98

 VII. Anexos B
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 Fig 1. - Plano geral da proposta do atelier - jardim para um lar de idosos (Autoria: Hosper)

Amstelveen Zonnehuis
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 Fig 2. - Registo fotográfico da 1ª fase da proposta realizada (Autoria: Hosper)
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 Fig 4. - Estudo sanzonal das espécies a plantar na 2ª fase, ao longo das diferentes estações do ano (Autoria: Inês Queirós)

 Fig 3. - Estudo sanzonal das espécies a plantar na 2ª fase (Autoria: Inês Queirós)
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Lavandula dentata Royal Crown

1. Bergenia "Abendglut"
2. Vinca minor
3. Pennisetum alopecuroides "Hameln"
4. Sedum Herbstfreude
5. Hosta fortunei albopicta
6. Nepata faassenii "Walker's Low"
7. Lavandula dentata "Royal Crown"7.       
8. Festuca glauca
9. Knautia macedonica
10. Phlomis russeliana
11. Geranium endressii
12. Achillea millefolium
13. Lunaria rediviva 

Spread Height Sunlight Spring Summer Autumn Winter
1. Bergenia "Abendglut" 0.60 m 0.2 ‐ 0.3 m full/part shade

2. Vinca minor 0.3 ‐ 0.6 m 0.1 m part shade/shade
3. Pennisetum alopecuroides "Hameln" 1 m 1.2 m  full

4. Sedum Herbstfreude 0.1 ‐ 0.5 m 0.5 ‐ 1 m  full
5. Hosta fortunei albopicta 0.8 ‐ 1 m 0.4 ‐ 0.5 m  full/part shade

6. Nepata faassenii "Walker's Low" 0.9 m  0.9 m  full/part shade
7. Lavandula dentata "Royal Crown" 0.5 ‐ 1 m  0.5 ‐ 1 m  full

8. Festuca glauca 0.1‐0.5 m 0.3 ‐ 0.4 m full
9. Knautia macedonica 0.4 ‐ 0.6 m  0.4 ‐ 0.6 m  full
10. Phlomis russeliana 0.30 ‐ 0.90 m 0.30 ‐ 0.90 m full/part shade
11. Geranium endressii 0.5  ‐ 1 m 0.1 ‐ 0.5 m full/part shade
12. Achillea millefolium 0.60 ‐ 0.90 m  0.2 ‐ 1 m  full
13. Lunaria rediviva  0.3 ‐ 0.4 m  0.4 ‐ 0.6 m  full/part shade
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Spread Height Sunlight Spring Summer Autumn Winter
1. Bergenia "Abendglut" 0.60 m 0.2 ‐ 0.3 m full/part shade

2. Vinca minor 0.3 ‐ 0.6 m 0.1 m part shade/shade
3. Pennisetum alopecuroides "Hameln" 1 m 1.2 m  full

4. Sedum Herbstfreude 0.1 ‐ 0.5 m 0.5 ‐ 1 m  full
5. Hosta fortunei albopicta 0.8 ‐ 1 m 0.4 ‐ 0.5 m  full/part shade

6. Nepata faassenii "Walker's Low" 0.9 m  0.9 m  full/part shade
7. Lavandula dentata "Royal Crown" 0.5 ‐ 1 m  0.5 ‐ 1 m  full

8. Festuca glauca 0.1‐0.5 m 0.3 ‐ 0.4 m full
9. Knautia macedonica 0.4 ‐ 0.6 m  0.4 ‐ 0.6 m  full
10. Phlomis russeliana 0.30 ‐ 0.90 m 0.30 ‐ 0.90 m full/part shade
11. Geranium endressii 0.5  ‐ 1 m 0.1 ‐ 0.5 m full/part shade
12. Achillea millefolium 0.60 ‐ 0.90 m  0.2 ‐ 1 m  full
13. Lunaria rediviva  0.3 ‐ 0.4 m  0.4 ‐ 0.6 m  full/part shade

 Fig 5. - Estudo das características das espécies a plantar (Autoria: Inês Queirós)
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 Fig 1. - Plano de urbanização proposto pelo atelier - 3ª fase do projecto (Autoria: Hosper)

Nieuwkoop
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 Fig 2. - Plano de dimensionamento dos lotes da nova urbanização (Autoria: Inês Queirós)
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 Fig 2. - Sobreposição do traçado histórico da floresta com a situação atual (Autoria: Inês Queirós)

 Fig 1. - Localização da floresta a intrevir

Utrecht park
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 Fig 3. - Registo fotográfico da entrada (Autoria: Inês Queirós)
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 Fig 4. - Registo fotográfico da clareira (Autoria: Inês Queirós)
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 Fig 5. - Registo fotográfico da floresta esparsa (Autoria: Inês Queirós)
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 Fig 6. - Fase de processo

Diagramas que procuram integrar o desenho histórico evitando a remoção das árvores emblemáticas existentes (Autoria: Inês Queirós)

 Fig 7. - Diagrama com possíveis actividades a desenvolver na floresta e sinalização dos locais de entrada dos tractores (Autoria: Inês Queirós)
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 Fig 9. -

Restaurar a linha visual 
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 Fig 13. -

Criar área de contemplação

 Fig 17. -

Melhorar a floresta

 Fig 10. -

Recuperar desenho histórico

 Fig 14. -

Diferenciar o eixo do recreio

 Fig 18. -

Construir valas

 Fig 11. -

Acentuar centros do desenho

 Fig 15. -

Acentuar o foco do recreio

 Fig 19. -

Criar áreas arbustivas

 Fig 12. - 

Diferenciar o eixo da floresta

 Fig 16. - 

Distribuir actividades 

 Fig 20. - 

Promover contacto criança-natureza

 Fig 8. - Plano geral da proposta (Autoria: Inês Queirós)
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 Fig 21. - Images de referência - exemplos de possíveis instalações de “landart” nos pontos centrais da proposta 

(Autoria conjunta Hosper e Inês Queirós)
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 Fig 22. - Images de referência - exemplos de possíveis instalações de “landart” nos pontos centrais da proposta

(Autoria conjunta Hosper e Inês Queirós)
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 Fig 23. - Images de referência - possíveis equipamentos de recreio, através do aproveitamento dos materiais 

existentes no local (Autoria conjunta Hosper e Inês Queirós)
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 Fig 24. - Images de referência - possíveis equipamentos de recreio, através do aproveitamento dos materiais 

existentes no local (Autoria conjunta Hosper e Inês Queirós)



115

 Fig 25. - Imagens refrência - vegetação  - Plantação de Cornus sanguinea

 Fig 26. - Imagens refrência - vegetação  - Limpar a floresta de invasoras 

e pequenos arbusto 

 Fig 27. - Imagens refrência - vegetação  - Plantação de Sambucus nigra

 Fig 28. - Imagens refrência - vegetação  - Plantação de Glanthus nivalis, 

Anemone nemorosa, Primula elatior, Ranunculus auricomus



116
 Fig 30. - Fotomontagem da zona de entrada (Autoria: Inês Queirós)

 Fig 29. - Fotomontagem da zona de recreio (Autoria: Inês Queirós)
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Druten’s heerenloo

 Fig 1. - Registo fotográfico da maquete de estudo de um jardim para um centro psiquiátrico (Autoria: Inês Queirós)
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 Fig 1. - Estudo de localizações possíveis e dimensionamento do logótipo para a entrada do famoso projecto do atelier (Autoria: Inês Queirós)

 Fig 1. - Estudo da influência do sol num lote habitacional a ser comprado por um cliente (Autoria: Inês Queirós)
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Antwerpen Park Groot Schijn

 Fig 3. - Plano da proposta do atelier para a reabilitação do parque Groot Schijn, Antuérpia, Bélgica  (Autoria conjunta Hosper , BULK  e Inês Queirós)

 Fig 2. - Localização da área a intrevir - Park Groot Schijn

 Fig 1. - Conceito (AutoriaHosper)
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 Fig 4. - Registo fotográfico da situação actual do parque (Autoria: Inês Queirós)
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 Fig 6. - Visualização da praça proposta (Autoria conjunta Hosper , BULK  e Inês Queirós)

 Fig 5. - Primeiros estudos do desenho e forma da praça principal (Autoria: Inês Queirós)
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 Fig 7. - Segunda fase de estudo do desenho e forma da praça principal (Autoria: Inês Queirós)
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 Fig 8. - Estudos do desenho e forma do caminho e plateia do campo de atletismo (Autoria: Inês Queirós)
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Betula pendula

RAND
plantafstand 1-3 meter
hoogte 10-12m

OVERGANG
plantafstand 3-5 meter
hoogte 12-15m

VOEG
solitair
hoogte 15-20m

principe beplanting PGS

Fraxinus excelsior

Alnus glutinosa

Quercus robur

Alnus x spaethii Spaeth

I II III

 Fig 10. - Perfil ilustrativo dos três tipos de ambientes - clareiras, vegetação ribeirinha, prados floridos - ao longo do parque (Autoria: Inês Queirós)

 Fig 9. - Diagrama ilustrativo da distribuição e respectiva identificação do estrato arbóreo nos vários locais da proposta (Autoria: Hosper)
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 Fig 11. - Perfis ilustrativos do estudo efectuado para a escolha das tipologias de ambientes 

 (Autoria: Inês Queirós)

 Fig 12. - Perfis ilustrativos do estudo efectuado para a escolha do estrato arbóreo 

 (Autoria: Inês Queirós)
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 Fig 14. - Fotomontagens da praça principal durante o inverno e verão (Autoria conjunta Hosper , BULK  e Inês Queirós)

 Fig 13. - Perfil ilustrativo dos ambientes vegetativos propostos (Autoria: Hosper e BULK)
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 Fig 15. - Registo fotográfico da maquete produzida (Autoria: Inês Queirós)
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 Fig 16. - Registo fotográfico da maquete produzida (Autoria: Inês Queirós)
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Berlin IGA

 Fig 1. - Plano da proposta do atelier para a criação de novas áreas no parque IGA, Berlim, Alemanha (Autoria conjunta Hosper e Inês Queirós)

1 23 4 5

6
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 Fig 2. - Planos de detalhe da proposta - zona de recreio e entrada - norte (Autoria conjunta Hosper e Inês  

Queirós)
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 Fig 3. - Planos de detalhe da proposta - zona de jardins temáticos e zona do lago (Autoria conjunta Hosper e Inês Queirós)
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 Fig 5. - Fotomontagens das áreas de parque propostas - caminho, zona do lago, clareira do jardins temáticos e miradouro (Autoria: Inês Queirós)

 Fig 4. - Maquete 3D da zona dos jardins temáticos e da zona do lago  (Autoria: Hosper)



133
 Fig 6. - Planos de detalhe da proposta - zona da colina e zona da ponte (Autoria conjunta Hosper e Inês Queirós)
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 Fig 7. - Perfis ilustrativos de várias zonas do parque - zona da ponte e zona da colina (Autoria: Inês Queirós)



135

 Fig 8. - Imagens ilustrativas das diferentes estruturas construídas - bancos, ponte, escadas

(Autoria : Inês Queirós)
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 Fig 9. - Imagens ilustrativas das das diferentes estruturas construídas em promenorm (Autoria: Hosper)



137

1. 

Urban design Center lake park

meadow park

green island park

recreational slope 

culture dock

2. 

3. 

4. 

6. 

5. 

Fuxin city center

PARK PROGRAM

20m 100m

 Fig 1. - Apresentação do programa para o parque a construir em torno de um lago na cidade Fuxin, China (Autoria conjunta Hosper e Inês 

Queirós)
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 Fig 3. - Modelo 3D da proposta (Autoria: Inês Queirós)

 Fig 2. - Plano da proposta do atelier (Autoria: Hosper)
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 Fig 5. - Plano da circulação pedonal e respectivas imagens referência (Autoria: Hosper)

 Fig 4. - Plano da circulação automóvel e respectivas imagens referência (Autoria: Hosper)
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 Fig 7. - Plano da estrutura arbórea e respectivas imagens referência (Autoria: Hosper)

 Fig 6. - Plano de estacionamento e respectivas imagens referência (Autoria: Hosper)

Gleditsia triacanthos - sidewalks

Gleditsia triacanthos - sidewalks

GleditsiaTriacanthos - sidewalks

Acer campestre - Hedges

Metasequoia glyptostroboides - 
waterlines

Tilia cordata - middle of the street

Tilia cordata - middle of the streets

Acer campestre - hedges
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 Fig 8. - Plano do sistema de água e respectivas imagens referência (Autoria: Hosper)

 Fig 9. - Plano do tecido verde e respectivas imagens referência (Autoria: Hosper)
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 Fig 11. - Imagens referência dos materiais e espécies arbóreas propostas para a Culture dock (Autoria: Hosper)

 Fig 10. - Plano geral e plano de plantação da Culture dock (Autoria conjunta Hosper e Inês Queirós)

natural stone porphyry (3 tints of red) (1

natural stone porphyry (3 tints of red) (1)

natural stone porphyry (3 tints of red) (1)

reference size of paving: paths (1) 

dimension: 7x25cm, 10x25cm, 15x25cm

reference picture of asfalt paving: parking lot (4)

reference size of paving: 
lower level of the stairs dimension: 
8x8cm (3) 

color scheme

 Wooden benches on stairs

Pattern of paving: path
GINKGO BILOBA - AUTUMN GINKGO BILOBA - SPRING

Recreational slope

1. Salix alba

2. Betula pendula

3. Larix decidua

4. Alnus incana

Concert hall

5. Acer platanoides

6. Betula pendula

7. Pyrus ussuriensis

8. Malus toringo

9. Tilia platyphyllos

10. Corylus colurna

Shopping center park

13. Ginkgo biloba

Parking lot

11. Amelanchier lamarckii

12. Quercus palustris
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> the shape of the stairs is straight and formal
> different sizes of steps, for walking and sitting
> combination of natural stone and wood
> sitting parts of wood
> lower plateau is wider

10 5m

10 5m

10 5m

10 5m

 Fig 11. - Desenhos e perfis da escadaria proposta para a Culture dock (Autoria: Hosper)

 Fig 12. - Imagens referência de tipologias de escadas que serviram de inspiração para a escadaria da Culture dock (Autoria: Hosper)

 Fig 13. - Imagens da escadaria proposta para a Culture dock (Autoria: Inês Queirós)
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 Fig 15. - Imagens referência das espécies arbóreas propostas para a Recreatinal slope (Autoria: Inês Queirós)

 Fig 14. - Plano geral e plano de plantação da Recreational slope (Autoria conjunta Hosper e Inês Queirós)

Recreational slope

1. Salix alba

2. Betula pendula

3. Larix decidua

4. Alnus incana

Concert hall

5. Acer platanoides

6. Betula pendula

7. Pyrus ussuriensis

8. Malus toringo

9. Tilia platyphyllos

10. Corylus colurna

Shopping center park

13. Ginkgo biloba

Parking lot

11. Amelanchier lamarckii

12. Quercus palustris

SALIX ALBA LARIX  DECIDUA ALNUS INCANABETULA PENDULA
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 Fig 16. - Estudo das diferentes tipologias de estrato arbóreo possíveis na Recreatinal slope (Autoria: Inês Queirós)
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10 5m

10 5m

10 5m

10 5m

path with prints (1) sloping grass

concrete sitting edges along the water (2) concrete sitting edges along the water (2)

concrete sitting edges along the water (2)

path with prints (1)

color scheme

> recreational slope of grass with sitting edges
> lower path on the water with sitting edge of concrete
> sitting edge of different width
> patterns printed on the path

 Fig 18. -  Imagens referência dos materiais propostos para a Recreational slope (Autoria: Hosper)

 Fig 17. - Desenhos e perfis do jardim proposto para a Recreatinal slope (Autoria: Hosper)
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 Fig 19. -  Estudo das diferentes tipologias de bancos para 

Recreatinal slope (Autoria: Inês Queirós)
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Recreational slope

1. Salix alba

2. Betula pendula

3. Larix decidua

4. Alnus incana

Concert hall

5. Acer platanoides

6. Betula pendula

7. Pyrus ussuriensis

8. Malus toringo

9. Tilia platyphyllos

10. Corylus colurna

Shopping center park

13. Ginkgo biloba

Parking lot

11. Amelanchier lamarckii

12. Quercus palustris

 Fig 21. - Imagens referência das espécies arbóreas propostas para o Meadow park  (Autoria: Inês Queirós)

 Fig 20. - Plano geral e plano de plantação do Meadow park (Autoria conjunta Hosper e Inês Queirós)
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>large grassy park spaces with paths curving through
>sloping stairs on wateredge is a combination of a stairs and a 
slope  
>paths of concrete with sandy colour and richly decorated edges
> play elements in the northern par

sloping stairs

10 5m

10 5m

10 5m

10 5m

 Fig 22. - Desenhos e perfis da escadaria proposta para o Meadow park (Autoria: Hosper)

 Fig 23. - Imagens referência de tipologias de estruturas que serviram de inspiração para o Meadow Park (Autoria: Hosper)
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Recreational slope

1. Salix alba

2. Betula pendula

3. Larix decidua

4. Alnus incana

Concert hall

5. Acer platanoides

6. Betula pendula

7. Pyrus ussuriensis

8. Malus toringo

9. Tilia platyphyllos

10. Corylus colurna

Shopping center park

13. Ginkgo biloba

Parking lot

11. Amelanchier lamarckii

12. Quercus palustris

TILIA PLATYPHYLLOSQUERCUS PALUSTRIS CORYLUS COLURNA AMELANCHIER LAMARCKII

 Fig 25. - Imagens referência das espécies arbóreas propostas para o Green island park (Autoria: Inês Queirós)

 Fig 24. - Plano geral e plano de plantação do Green island park (Autoria conjunta Hosper e Inês Queirós)
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> islands of grass with different heights
>     sloping stairs on the waterline is a combination of a 
stairs   and a slope
> sitting edges curving up on the edges of the islands
>  south facing grass spaces

10 5m

10 5m

10 5m

10 5m

sitting edges (1) grass shapes with heights 0,5m-1,5m (3)

grass shapes with heights 0,5m-1,5m (3)

sitting edges (1)

stairs with sand colour paving  and conrete edgespaths with sand colour paving (2) 

color scheme

 Fig 26. - Desenhos e perfis da escadaria proposta para o Green island park (Autoria: Hosper)

 Fig 27. - Imagens referência de tipologias de estruturas que serviram de inspiração para o Green island park (Autoria: Hosper)



152

 Fig 28. - Imagens referência de tipologias de estruturas que serviram de inspiração para o Green island park (Autoria: Inês Queirós)
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 Fig 29. - Montagens das várias zonas dos parque (Autoria conjunta Hosper e Inês Queirós)
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 Fig 30 - Montagens das várias zonas dos parque (Autoria conjunta Hosper e Inês Queirós)
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 Fig 31. - Montagens das várias zonas dos parque  (Autoria conjunta Hosper e Inês Queirós)




