
Permeabilitat=connexions

Es recolza sobre l' existent dur (PONT)
i s' obre cap el tou (CANAL)

O1_   ESPAI INTERSTICIAL RESIDUAL

Dos eixos importants de
comunicació (la
carretera al nord i el
metro al sud) i el canal
divideixen els barris i
aïllen la parcel.la.
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Dues linies de metro, una aèrea i una soterrada, coincideixen
al pont d' Otto Wagner. Representa una barrera peatonal ja
que en pb, els arcs estructurals impedeixen el pas dels
peatons.

Es proposa una combinació d' actuacions per permeabilitzar la
comunicació transversal. Dues passarel.les peatonals a
diferents cotes, el traçat d' un nou carrer i el canvi d' ús de
dels arcs del pont cusen els barris i donen accés al nou
equipament.

Encreuament de fluxes peatonals que asseguren la
continuitat de la ciutat.

Amb un sistema de
contenció i salts d'
aigua que permet l'
oxigenació i la
creaci'ó d' activitat
orgànica, i un
augment de l' ample
del llit del canal, el
passeig fluvial pren
protagonisme.

La parcel.la es troba al punt mig dels fluxes
petonals de les tres estacions de tren més
properes, situades a la part est, oest i nord.

El canvi de traçat de la carretera est aprovat al pla de
desenvolupament urbà del 2005, permet connectar les dues
parts i dóna continuïtat a la falca verda.

Desenvolupament i Recerca
Usos diversos

Transport públic
Habitatge i treball

Cinturó verd i connexió amb el riu

Important via de transport públic
FLORSLDORF-AXIS BRÜNNER STRASSE

Oci i entrenteniment
Actes culturals

Espai verd

BANHOF WIEN-EUROPA MIXTE

Àrea de logística

Eix comercial
Renovació urbana

Àrea residencial i de negocis
Turisme
Patrimoni cultural

SIEMENS-ALLISSEN

DONAUFELD

U2 DONAUSTADT/FLUGFELD ASPERN

WESTGÜRTEL

Arsenal
Business center

ROTHNEUSIEDL

CENTRE DE CIUTAT

Manteniment del paisatge
Centre d' events

Entreteniment, oci i cultura

PRATER-MESSE-KRIEAU-STADION

Reserva per habitatges al camp
Reestructuració de les zones industrials

LIESING MITTE

Porta occidental a Viena
Turisme

WIENTAL

Parc al riu

XII. Meidling

XV. Rudolfsheim Fünfstadt

VI.Mariahilf

V. Margareten

ESPAI OFEGAT

NO PRESÈNCIA DEL CANAL

POTENCIACIÓ DEL CANAL

INTERACCIÓ AMB L' ENTORN

Aportació d' activitats dotant
el lloc d' una sèrie d'
equipaments públics, tals com
un pavelló, un parc i pistes
esportives.

XII. Meidling

XV. Rudolfsheim Fünfstadt

VI.Mariahilf

V. Margareten
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Porta occidental a Viena

Turisme

WIENTAL

Parc al riu

Wiental no és només la porta verda que entra a la ciutat
desde l' oest, sinó també un dels elements estructurals més
importants de la ciutat apart del Canal del Danubi, el riu
Danubi i la carretera Gürtel.
Les premises de desenvolupament parteixn de la base d'
experimentar amb el paisatge del riu per a dissenyar l' àrea
davantera al Schönbrunn Palace i la propera concentració d'
usos econòmics.

Cinturó

Riu Danubi
Canal Danubi

ANÀLISIS PROPOSTA

Ens trobem en una parcel.la situada
entre 4 barris diferents, totalment
aliena a la vida que es desenvolupa en
tots ells.

RÒTULA

Lloc de pas Lloc per estar

Els quatre barris han
crescut des dels seus
respectius centresi són
els seus límits els que
defineixen la zona
estudiada.

O2_   INFRAESTRUCTURES LONGITUDINALS PERMEABILITAT TRANSVERSAL
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Längenfeldgasse

Gumpendorfer

El traçat de la
carretera
(Gaudenzdorfet Gürtel),
una benzinera i un
establiment fast food
fraccionen la parcel.la.

03_   PARC LINEAL FRACCIONAT CONTINUÏTAT DEL WIENTAL

Gürtel

Fast food
Benzinera

+

El canal no té
protagonisme en el river
park i s' ha convertit
en un abocador.

04_   PARC LINEAL FRACCIONAT PASSEIG FLUVIAL= activitat orgànica|oxigenar|pulmó

CONNEXIÓ PARC LINEAL

Wiental no és només la porta verda que entra a la ciutat
desde l' oest, sinó també un dels elements estructurals més
importants de la ciutat apart del Canal del Danubi, el riu
Danubi i la carretera Gürtel.
Les premises de desenvolupament parteixn de la base d'
experimentar amb el paisatge del riu per a dissenyar l' àrea
davantera al Schönbrunn Palace i la propera concentració d'
usos econòmics.

L' edifici
utilitza com a
teló de fons
el pont de l'
Otto Wagner,
i s' obre cap
al nord, el
passeig
fluvial. És un
element de
transició
dur-tou i d'
adequació del
canvi de cota
(pont +24.00,
riu +20.5)
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