
14                                                                         Wenen 2022 - Stichting het Panorama   Wenen 2022 - Stichting het Panorama   15

5. Stadtpark Wien, 1862 
9 ha

6. Uitzicht vanaf Uniqa tower 
met licht kunstwerk van Pippilotti Rist

Vienna’s Stadtpark offers an everchan-
ging landscape on various levels.  

The park on the left bank of the River 
Wien was opened on 20 August 1862. 
In 1863 the so-called children’s park 
was added on the right bank of the 
Wien. The final layout was completed 
in 1872, After various bridge construc-
tion projects along the River Wien. 
The current overarching of the river 
was carried out by architects Friedrich 
Ohmann and Josef Hackhofer in 1906, 
creating an interesting jugendstil 
promenade.  
Today, the Stadtpark is regarded as a 
link between the city centre and the 
third district: pedestrians approaching 
the park from any side will find a dif-
ferent environment.

binnenstad

metro netwerk

79&park, AJ Landskab
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Riddarholmen, AJ Landskab

2023 Stockholm Zweden 

Hammarby Sjöstad Skogskyrkogården

Stora Sjofallet, Urbio

Van woensdag 14 t/m zondag 18 juni 2023 gaan we op excursie naar 
Stockholm; bekend als een van de meest gastvrije steden ter wereld. De 
eigentijdse, stedelijke aantrekkingskracht van Stockholm bestaat uit een 
mooi evenwicht tussen de eeuwenoude geschiedenis en de nabijheid van 
de natuur. Stockholm is gelegen op veertien eilanden, waar het meer van 
Mälaren overvloeit in de Baltische Zee. Een derde bestaat uit natuur, een 
derde uit water en een derde uit bebouwing. 

De verweving van natuur en cultuur is de grote kwaliteit van deze stad. 
Zweedse landschapsarchitecten zijn gewend aan werken met en in de grootse 
natuur en de Zweden lopen voorop in duurzame ontwikkelingen. De focus van 
de excursie ligt op deze projecten. Voorbeelden zijn Jaktgatan, Lövängsgaten 
en Hammarby Sjöstad; het Zweedse paradepaardje op milieugebied met een 
modern warmtenet, een biomassacentrale, ondergrondse afvoer van huisvuil, 
hergebruik van water en groen openbaar vervoer.

Maar natuurlijk staan ook een aantal klassiekers op het programma, zoals 
de historische stadsdelen Gamla Stan, Södermalm en Djurgården, maar ook 
Skogskyrkogården: een begraafplaats waarin het landschap, de beboste 
heuvels, centraal in het ontwerp staan doen we aan. 

Gelegen aan de zuidoostkust van Zweden, verloopt het weer in Stockholm 
volgens de vier verschillende seizoenen. De zomers zijn warm en het wordt 
zelden donker tijdens zomeravonden. De winters zijn overwegend mild en 
regenachtig, maar kunnen ook behoorlijk koud en besneeuwd zijn. De kleuren 
van de herfst zijn spectaculair in de stadsparken en de lente wordt breeduit 
verwelkomd door de lokale bevolking die gewikkeld in dekentjes en nippend 
aan een drankje het terras op gaat bij restaurants en cafés. De stad is 
gemakkelijk te voet of met het openbaar vervoer te verkennen.


