
Val d’Europe - miasto XXI wieku 

 

Celem mojej prezentacji jest przedstawienie Panstwu Val d’Europe – nowego miasta powstalego w 

Regionie Paryskim, w wyniku Partnerstwa Publiczno Prywatnego, zawartego pomiedzy Panstwem 

Francuskim a  EURO DISNEY w 1987 roku. 

Miasto przewidziane docelowo na 60 000 mieszkancow, liczace aktualnie 30 000 mieszkancow jest 

usytuowane jako ostatnie w 40 km pasmie miasta liniowego Marné La Vallée bedacego satelita Paryza. 

Bylo ono poczatkowo przeznaczone do obslugi  najwiekszego w Europie kompleksu turystycznego  

EURO DISNEY przyjmujacego rocznie 15 000 000 gosci. 

Konwencja ramowa podpisana na 30 lat, a nastepnie przedluzona do 2030 byla baza do sporzadzenia 

projektu zagospodarowania przestrzennego tego miasta zajmujacego teren 1000 hektarow z 2 230 

hektarow ustalonych w umowie. Mamy tu do czynienia z sytuacja wyjatkowa, kiedy miasto powstaje w 

ciagu kilku lat na dziewiczym terenie, podczas gdy w warunkach normalnych ten proces rozklada sie na 

dziesieciolecia.  

Program obejmuje trzy kierunki rozwoju : budowa parkow atrakcji, budowa miasta i rozbudowa 

infrastruktury publicznej (zarowno budynkow uzytecznosci publicznej jak i transportu). Po ponad 20 

latach Val d’Europe kontynuuje swoj planowy rozwoj, kontekst sie zmienia, natomiast Ekologia jest 

zawsze na pierwszym planie. 

Mysla przewodnia tej inwestycji byla dlugoterminowa wizja stworzenia zrownowazonego terytorium 

gdzie dynamika ekonomiczna idzie w parze z jakoscia zycia. Zarowno urbanistyka jak i architektura sa 

zaprogramowane jako rozwiazania ekologiczne. Celem projektantow bylo stworzenie optymalnych 

warunkow do zycia, pracy i wypoczynku jego mieszkancow, dbalosc o jakosc przestrzeni publicznych, 

polprywatnych i terenow zielonych. 

W projektach gabaryty budynkow dostosowano do skali ludzkiej, powrocono do gestosci zabudowy 

starych miast, a wielkosc dzielnic jest wyznaczana przez dostepnosc pieszego czyli 15 minut marszu. 

Dostepnosc piesza jest podstawa ruchu w miescie, natomiast samochody, dla ktorych parkingi sa 

przewidziane w podziemiach budynkow sa tolerowane, ale ich ruch jest ograniczony. Miasto dysponuje 

duza iloscia swietnie zaprojektowanych terenow zielonych i przestrzeni publicznych gdzie mieszkancy 

moga sie spotykac i nawiazywac kontakty w miejscach pieknych i zapamietywalnych.  

Od ponad 20 lat Val d’Europe rozwija sie harmonijnie dzieki metodologii zaproponowanej przez 

DISNEY, ktora swietnie wpisala sie w metody pracy francuskiej Pracowni Planowania Przestrzennego, 

bogatej ze swojej strony, w 50 letnie doswiedczenia w budowie miast satelitarnych wokol Paryza. 

Pierwsze szkice dotyczace urbanistyki Val d’Europe powstaly w pracowni architektow amerykanskich 

Cooper, Robertson & Partners, ktorzy wykorzystali swoje doswiadczenie zdobyte przy budowie 

pierwszego miasta IRVIN, akompaniujacego Parki DISNEY w Orlando na Florydzie, zaprojektowanego 

przez  Arch. L Watson (1926 – 2012). 

W poszukiwaniu wizerunku Val d’Europe, szukano inspiracji w historii urbanistyki i architektury 

europejskiej. Postanowiono wzorowac sie na tym co Paryz i Europa stworzyly najlepszego w tej 

dziedzinie. Stad powrot do urbanistyki i architektury tradycyjnej: prymat urbanistyki nad architektura, 



struktura urbanistyczna jest wyznaczana przez zhierarchizowany system ulic, placow i towarzyszacej jej 

zabudowy pierzejowej.  

W budowie miasta uczestniczyli urbanisci i architekci amerykanscy, belgijscy, luksemburscy, greccy, 

wloscy i francuscy. W celu zapewnienia jednorodnosci kompozycji przestrzennej pieciu dzielnic, 

wszystkie budynki zostaly zrealizowane w wyniku oglaszanych konkursow, a zapraszani architekci 

zaakceptowali realizacje projektow w ramach tej samej kompozycji urbanistycznej, na wzor orkiestry w 

ktorej muzycy interpretuja te sama partyture na roznych instrumentach. (w jezyku francuskim istnieje 

popularne okreslenie « agir de concert » czyli dzialac razem). 

Wszyscy uczestnicy projektu  staraja sie, aby stopniowo, Val d’Europe przeksztalcalo sie w miasto  o 

dynamice wlasnej, stad  zabieganie o stworzenie nowych miejsc pracy niezaleznych od kompleksu 

turystycznego DISNEY. 

Powstalo tu najwieksze centrum handlowe w regionie paryskim, zalozono Uniwersytet Descartes, 

wybudowano mediateki, kina, sale teatralne, restauracje, sale sportowe, baseny. W planie 

zagospodarowania przestrzennego miejsca specjalne zajmuja budynki uzytecznosci publicznej, szkoly, 

przedszkola, szpital i budynki administracyjne. Powstala rowniez specjalna strefa ekonomiczna dajaca 

3 000 miejsc pracy. 

Wkrotce powstanie nowa dzielnica ekologiczna, najwieksza we Francji, ktora bedzie sie szczycila sie 

labelem Passivhaus. 

Po licznych doswiadczeniach urbanistyki nowoczesnej, miasto tradycjonalne o gestej i mieszanej 

zabudowie okazalo sie najlepszym rozwiazaniem pod wzgledem ekologicznym, socialnym, i 

racjonalnym ekonomicznie, jezeli chodzi o zuzycie energii a takze realizacje i utrzymanie infrastruktury. 

 

Miasto uzyskalo wiele nagrod miedzy innymi : 

Charter Award of Excellence w 2006, 

PRIX Européen d’Architecture Philippe Rhotthier en 2008 

ULI Global Award of Excellence w 2008, Categoria « Résidential/Planed Communnity 

Palladio Award 2008 dla P.C. Bontempi za Place de Toscane w kategorii « New Design & Construction » 

 

 

Zapraszam do konsultacji stron internetowych poswieconych VAL d’EUROPE i ZAC DES STUDIOS 

 

https://www.google.com/search?q=val+d%27europe&tbm 

https://www.epamarne-epafrance.fr/projet/le-val-deurope-entre-attractions-et-attractivites/ 
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