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TRWAŁOŚĆ I TYMCZASOWOŚĆ ARCHITEKTURY
NA PRZYKŁADZIE ZESPOŁU KRÓLEWSKIEJ
POLICJI HOLENDERSKIEJ KMAR
Artykuł poświęcony jest trwałości jako podstawowemu założeniu każdego projektu o charakterze wojskowym.
Opisuje projekt zespołu Kmar na terenie lotniska Schiphol, przykład przełożenia takich uwarunkowań na projekt
architektoniczny. Wyjątkowość omawianego projektu polega na sposobie zorientowania i odizolowania kompleksu od niesprzyjających warunków terenu. Prezentowany obiekt to rodzaj oazy wybudowanej na wodzie.
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Zespół Kmar, budowany obecnie na terenie Międzynarodowego Portu Lotniczego Schiphol w Amsterdamie, ma zostać otwarty w 2013 roku i działać póki
zajmowany przez niego teren nie będzie potrzebny
np. na nowy pas startowy. Takie nagłe i nieprzewidziane potrzeby nie są w portach lotniczych niczym
niezwykłym więc 50 lat wydaje się być maksymalną
długością życia tego obiektu. Pomimo zakładanego tymczasowego charakteru zespołu projekt i realizacja miały spełniać aktualne holenderskie normy
wymogi. Trwałość i tymczasowość to cechy charakteryzujące każdy projekt powstający na terenie lotniska – budynki i obiekty wojskowe nie są w tym przypadku żadnym wyjątkiem.
Podjęta przez rząd holenderski decyzja o wybudowaniu nowego zespołu Kmar była odpowiedzią
na rosnące konieczność wprowadzenia dodatkowego personelu zabezpieczającego porty i lotniska Holandii, a szczególnie główne wrota kraju, czyli Międzynarodowy Port Lotniczy Schiphol. Zapewnienie
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bezpieczeństwa w tych miejscach należy do obowiązków Królewskiej Policji Holenderskiej (Koninklijke Marechaussee).
W wyniku międzynarodowego konkursu, który
odbył się w 2001 roku, przygotowanie projektu zespołu i nadzór nad jego realizacją powierzono zespołowi Zvi Hecker Architect. W roku 2006, z uwagi
na wysokie koszty budowy, realizacja gotowego już
projektu została wstrzymana. Trzy lata później, po
tym jak ogólnoświatowy kryzys finansowy znacząco ograniczył koszty budowy, rozpoczęła się realizacja zespołu Kmar w ramach ustalonego budżetu.
Teren wybrany na potrzeby projektu rozciąga się
na wschód od głównego terminalu lotniska Schiphol
i na południe od długoterminowego parkingu. Plac
budowy zajmuje powierzchnię 50 tys. m² na wysokości 3,6 m pod poziomem morza i graniczy ze zjazdem
NE4 z autostrady od strony północnej oraz z Sloterveg od strony południowej, skąd jest główny dojazd
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do obiektu. Od strony wschodniej i zachodniej działkę ograniczają kanały.
Lokalizacja zespołu pociągnęła za sobą kilka
ograniczeń, które wywarły znaczący wpływ na cały
projekt. Jednym z istotnych czynników przy ustalaniu ostatecznego układu budynków była konieczność ochrony budynków przed hałasem generowanym przez przyległą autostradę oraz pasy startowe
lotniska. Usytuowanie poszczególnych elementów
projektu musiało uwzględniać limity wysokościowe
narzucane przez radary lotnicze. Szczegółowe rozmieszczenie wszystkich budynków zostało zatem
podyktowane ich wrażliwością i ekspozycja na hałas oraz limitami wysokości. Mniej wymagające elementy, takie jak kryte obiekty sportowe czy strzelnica, usytuowane są bliżej autostrady, schowane
częściowo w grobli sześciometrowej wysokości.
Grobla – naturalny element systemu kanałów i holenderskiego krajobrazu stała się z konieczności
funkcjonalnym i architektonicznym elementem projektu.
Założenia programowe kompleksu Kmar wymagały zestawienia kilku powiązanych wzajemnie
funkcji w jeden wielofunkcyjny zespół o charakterze mieszkalnym, roboczym i szkoleniowym. Zapewnia miejsca dla 1600 pracowników ochrony lotniska
Schiphol. W wytycznych konkursowych podkreślano, że zespół widziany z lotu ptaka powinien stanowić wyraźny architektoniczny akcent głównych
wrót Holandii.
Program funkcjonalny składa się z następujących funkcji:
1. Biura i towarzyszące strefy robocze. Biura podzielone są na kilka powiązanych ze sobą wydziałów i rozmieszczone częściowo na dwóch dolnych

i dwóch górnych kondygnacjach z zapewnieniem
pionowej i poziomej komunikacji.
2. Kwatery. Pokoje dwuosobowe rozmieszczone
są wokół trzech dziedzińców dostępnych przez wejście główne. Jednoosobowe pokoje oficerskie rozmieszczone są na dwóch sąsiednich piętrach i skorelowane pionowo, zarówno funkcjonalnie, jak i wizualnie.
3. Ośrodek szkoleniowy, obiekty sportowe oraz
strzelnica. Ta część projektu usytuowana jest częściowo w grobli i ma bezpośrednie połączenie z centralnie usytuowanymi zewnętrznymi terenami sportowymi.
4. Restauracja z przyległą kuchnią. Centralna lokalizacja stołówki zapewnia wygodny dostęp z wszystkich części zespołu. Zawody sportowe można
śledzić z tarasu restauracji.
5. Logistyka, garaże itp. Ta część projektu połączona jest z parkingiem wojskowym, garażem oraz
obiektami usługowymi. Jej celowo nierzucający się
w oczy wyraz architektoniczny kontynuuje formę i wysokość grobli.
6. Centrala energetyczna. Ta struktura jest częściowo zanurzona w grobli.
7. Parking. Parkingi podzielono na dwie części
usytuowane po obu stronach kompleksu.
Ten program funkcjonalny mógł być przekształcony w formę architektoniczną na wiele rozmaitych
sposobów. Koszary wojskowe najczęściej występują w formie wolnostojących budynków w otoczeniu parkingów. Chociaż jest to bardzo popularne rozwiązanie, nie daje ono gwarancji jakości.
Projekt Kompleksu Kmar wziął pod uwagę w organizacji zwróconego do wewnątrz zespołu niesprzyjające warunki zewnętrzne. Budynki rozmieszczone są w układzie warstwowym osłaniając się
nawzajem, a grobla wzdłuż autostrady zapewnia
dodatkową ochronę.

182

Rafi Segal pisze: „Wybrana strategia przeobraża
kampus jako całość w swego rodzaju krajobraz funkcjonujący też jako swoiste miasto zbudowane z intymnych przestrzeni oraz budynków połączonych w obrębie przepuszczalnego muru”.
Proces projektowy miał wiele faz póki funkcjonalne potrzeby zespołu nie utworzyły formalnej całości.
Mimo dużej skali, zespół można porównać do schematu niewielkiego domu:

W wymiarze symbolicznym zespół wciela naturę
demokratycznego społeczeństwa, w którym otwartość i wolność uzależnione są od policyjnej i wojskowej ochrony. Tę wewnętrzną sprzeczność społeczeństwa demokratycznego widać w projekcie zespołu Kmar. Nieprzerwana ściana budynków ochrania
otwartą przestrzeń wewnętrzną. Forma samych budynków podkreśla tę metaforę. Ciężkie niższe piętra
z betonu dźwigają dwie lekkie wyższe kondygnacje
ze stali i szkła, stanowiąc aluzję do dualistycznej natury demokratycznego społeczeństwa.

Centralnie usytuowane wejście główne prowadzi
w prawo do biur (gabinetu) a w lewo do kwater (sypialnie) i dalej do obiektów sportowych (siłownia)
oraz do centralnie ulokowanej restauracji (jadalnia).
Tereny sportowe można porównać do przydomowego ogrodu, natomiast garaże i warsztaty – ze stojącą dalej wiatą na samochód.

Obiekty wojskowe są z definicji trwałe, mają przecież odeprzeć każdy atak. Z drugiej strony ich zniszczenie jest raczej z góry zakładaną ewentualnością
niż odległym prawdopodobieństwem. Trwałości i nieprzewidywalna długość istnienia obiektów wojskowych odzwierciedlają ogólną sytuację na świecie.

Architektonicznie zespół przypomina otoczone
murem średniowieczne miasto z jednym, istotnym
wyjątkiem: w projekcie Kmar to mur jest miastem.
Miasto „żyje” w murze, który chroni jego wewnętrzną otwartą przestrzeń– miejsce, w którym spotykają się ludzie.

Trwałość i tymczasowość to dwa aspekty wszystkich ludzkich wysiłków. Trwałość architektury, liczona w latach czy wiekach, zależy od siły jej przekazu
oraz akceptacji kolejnych pokoleń. Doskonałym przykładem wiecznej trwałości jest Partenon chociaż tymczasowo istnieje jako ruina własnej wielkości.

BIBLIOGRAFIA
Peter C.J. van Bruggen, Lkol bd, „Nieuwbouw district Schiphol – Koninklijke Marechaussee”, DVD Journal, czerwiec
2010.
Rafi Segal, Els Verbakel, „Royal Dutch Military Police Campus, Zvi Hecker´s Landscape Urbanism” [w:] Architectural Design – Cities or Dispersal, cz. 78, nr 1, styczeń-luty
2008, s. 84–87.
„Headquarters of the Dutch Military Police” [w:] 100 x 400 –
Rihan.cc_77, nr 1, cz. 2, czerwiec 2008, s. 997–999.

„Zvi Hecker: military police complex, Amsterdam, The Netherlands” [w:] The Architectural Review, nr 4 (kwiecień 2005)
„Police Militaire Du District De Schiphol“ [w:] Architecture
Méditerranéenne, nr 60, czerwiec 2004, s. 78–79.
Kurt W. Forster, Metamorph, Rizzoli, New York 2004.
Klaus-Dieter Weiss, „Blitzgeflecht“ [w:] Architektur Aktuell,
nr 12, 2003.
„Hecker’s Labyrinth”, The Architectural Review, cz. 209, nr
1249, marzec 2001, s. 27.

