Kimsesiz alandan Berlin’in
en sevilen yerine
Bugünkü duvar parkı alanı geçmişte çok çeşitli
biçimlerde kullanıldı. Önce tören alanı, sonra yük
garı ve 1961-1989 arasında Berlin’i çevreleyen sınır
hattının bir parçası olarak. Batıda o dönemdeki
şehrin kenarında yoğun kullanılan bir sanayi bölgesi,
doğuda ise ölüm hattı. Peyzaj mimarı Profesör Gustav
Lange'nin tasarımına göre 1994’te merkezi çayır, güneş
tepesi ve huş ağacı ormanını kapsayan ilk alan açıldı.
Park, takip eden yıllarda kuzeye doğru genişletildi.
“Eski” duvar parkının yönetiminden Pankow ilçesi
sorumludur.
Mauerpark’ının alanı, 2020 yazında iki katına çıktı.
Aynı şekilde Gustav Lange’nin tasarımı temelinde,
Brunnenviertel’e doğru uzanan eski sanayi bölgesi
alanlarında, daha sakin kullanımlar için 7 hektarlık
ek park oluştu. Genişlemenin yönetiminden, eyalet
şirketi Grün Berlin sorumludur.
Eberswalder Strasse kısmında oluşan ön alanındaki bir
sergi de genişletilmiş duvar parkına dahildir. 2018
başında burada inşaat çalışmaları sırasında doğu ve
batı Berlin arasındaki eski sınır tesislerinin kalıntıları
bulundu: Eski DDR’den araba veya kamyonla kaçmayı
önlemek için araç engeli ve bir kaçış tünelinin girişi.
Her ikisinin 2020 sonunda görünmesi bekleniyor.

Berlin: Yaşamaya değer

Mauerpark, vatandaşlar
tarafından ve vatandaşlar
için bir yer
Mauerpark daha en başından yoğun vatandaş katılımı
olan bir yerdi. Henüz duvarın yıkılmasından hemen
sonra sakinler bu alanı, ağaç dikme aksiyonları ile
sahiplendi. Mauerpark’ının genişletilmesi de
vatandaşlar ile temel isteklerin planlamaya dahil
edilebildiği yoğun bir işbirliği içerisinde gerçekleşti.
Bunların arasında örn. azaltılan bit pazarı tezgah
yerleri, mevcut ticari “Kartoffelhalle” ve ortak bahçe
“Mauergarten’in” parka uyumlu entegrasyonu ve
ayrıca yeni bir oyun sahasının tasarımı yer almaktadır.
Ancak değiş tokuş bununla bitmemektedir. Güncel
olarak vatandaşlar ve Grün Berlin vakfı ile diyalog
halinde, yeşil alanların 1993’te açılan kısmının,
mevcut kullanımlar, etraftaki şehir alanı ve iklim
gözetilerek, kalıcı olarak geliştirilmesi hedefi
gözetilmektedir.

Mauerpark
(Türk)

14,5 Hektarlık Büyük Şehir
Vahası

İyi bir birliktelik için

Neredeyse hiçbir park tesisi Berlin’in yaşam tarzına
Mauerpark kadar bağlantılı değildir. Doğu ve Batı
Berlin arasındaki eski sınır alanında kalmaktadır, tarih
ile örülü bir hatıra yeri ve aynı zamanda Wedding ve
Prenzlauer Berg semtleri arasında yeşil bir vahadır.
Parkı her gün, özellikle de yaz akşamlarında ve pazar
günleri kurulan bit pazarında, binlerce insan ziyaret
etmektedir.

MÜZİK
Sadece işaretli alanlarda, başka park ziyaretçilerini ve bölge
sakinlerini rahatsız etmeyecek şekilde müzik çalmaya izin
vardır.

Park, çimenlik ve güneş tepesi etrafındaki canlı ve
sevilen ana parktan oluşmaktadır, Haziran 2020’de,
birçok yeşil dinlenme alanı sunan başka alanlar da
eklendi.
Mauerpark ziyaretçilerini, jogging, kaykay, basketbol
oynama, bit pazarı tezgahları arasındaki keşifler veya
Pazar günü amfitiyatrodaki karaokede, çocuklar ile
oyun sahasında, bahçecilikte veya yapraklı kubbe
altında öylesine gezinirken ve iyi bir kitapla çimlerin
üstünde rahatlarken, sıklıkla stresli olan gündelik
şehir yaşamına bir mola vermeye davet etmektedir.
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MANGAL
Mangal yapmaya izin vardır: belirlenmiş alanlarda tüm yıl
boyunca 08:00’den 20:00’ye kadar; Haziran’dan Ağustos’a
kadar olan dönemde 21:00’e kadar.
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Manuel Frauendorf Fotografie
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ÇÖP
Oluşan çöplerin yeri yeşil alanlar değil, öngörülmüş olan
çöp kutularıdır.

Tasarım:
Spring. Brandideas GmbH

DUVAR YAZILARI
Eski “Berlin duvarının” bir parçası olan, salıncaklar
alanındaki “Hinterland duvarı” bir anıttır. Tarih ile yaratıcı
etkileşimin duvar parkının ruhunun bir parçası olması
nedeniyle duvarın, park yönünde grafiti yapılmasına
müsaade edilmektedir. Daha sonrasında boş sprey
kutularının yeri, tehlikeli atık kutularıdır.

Mauerpark’ındaki alanlar hakkındaki bilgileri
buradan alabilirsiniz:
Grün Berlin GmbH
+49 30 700906710
e-posta: service@gruen-berlin.de
www.gruen-berlin.de

TİCARET
Mauerpark’ında her türlü ürün ticaretine izin verilmez
ve gereken şekilde cezaya tabidir. Mauerpark’ının hemen
yanında çok sayıda tedarik tesisi mevcuttur.
KÖPEKLER
Köpek sahipleri, bakım yükümlülüklerini karşılamalı ve
bırakılan tüm atıkları bertaraf etmelidir. Köpekler, Bernauer
Straße kısmındaki köpek yürüyüş bölgesinde serbestçe
dolaşabilirken, duvar parkının kalan diğer alanlarında
tasma zorunluluğu vardır. Oyun sahalarında köpeklerin
bulunmasına izin verilmez.

Mevcut park hakkındaki bilgileri buradan alabilirsiniz:
Berlin Pankow bölge ofisi
+49 30 902950
e-posta: poststelle@ba-pankow.berlin.de
www.berlin.de/ba-pankow
Berlin, Haziran 2020

BİSİKLET SÜRMEK
Mauerpark yollarında bisiklet sürülmesine prensip olarak
izin vardır. Ancak yayalar her zaman önceliklidir.
Bezirksamt
Pankow
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