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Blue Green City - Let the nature flow! 

The trans-disciplinary Build4People Ecocity Transition Lab was held at Phnom Penh City 
Hall from 01-06 March 2020. The goal of the collaborative planning workshop was to 
create an understanding of the relevant local issues in a case study area. The local 
administration proposed a site for this case study that is situated within the 
dynamically growing Chbar Ampov district at the urban-rural edge in the southeast 
section of Phnom Penh next to National Road 1.  

The Build4People Ecocity Transition Lab was undertaken by means of active interaction 
of the international Build4People experts’ team (professors and professionals) from 
Germany, Phnom Penh Capital Administration representatives (including architects 
and urban planners), local authority, housing developers, local university professors, 
and other local experts, supported by students from the Paññāsāstra University of 
Cambodia and of Norton University.  

In a joint Post-It Session, “problems – dreams – solutions” were identified and 
prioritized. There was consensus that the important vision elements for the site 
included: “Local Sewage Plant”, “Waste Separation” and “Maximum of Livability & 
Comfortable Life”. Also, the expectation was raised that the international experts 
should contribute "sustainable" solutions for resolving the prevalent problems. 

Following the Post-It Session, major issues and potential solutions were explored more 
deeply in hands-on-planning sessions with several topics such as “Water, Green & 
Climate”, “Traffic & Mobility”, and “Social Behavior & Education”. During those 
sessions plans and diagrams were made and then reported back to the Ecocity 
Transition Lab participants. 
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Derived from the main issues of the Ecocity Transition Lab’s kick-off event developed 
during the hands-on-planning sessions, the following days were filled with the 
elaboration of preliminary integrated planning concepts for the site. This happened in 
close exchange with representatives of the city administration in a dynamic and multi-
disciplinary teamwork process. All work packages of the Build4People team 
contributed inputs regarding the analysis and the development of first strategies for a 
sustainable site development in Chbar Ampov district. 

Inspired by the motto “Let the nature flow!”, that was conceived by one of the hands-
on-planning working groups, due to the underlying wetland and landscape structure of 
the site, the so-called “Blue Green City” approach was established.  

As a first result of the “Blue Green City” approach, several plans were developed: The 
Land Use Plan, Urban Structure Plans and related planning concepts illustrate the 
mutual integration of urban climate and green corridors, a water management 
strategy and mixed-use urban design. Special focus was given to stormwater 
management, protection from flooding, and wastewater management, which had 
been identified as major issues for and by the local community.  

Furthermore, a new transport infrastructure and new functions for Khan Chbar Ampov 
were considered. It was suggested that new connections should be established to 
overcome the barriers between gated Boreys and existing neighbourhoods, which 
should be upgraded in the future. With this project, the synthesis of urban and rural 
structures, and material flow systems, should also be demonstrated.   

In addition, an energy strategy, approaches for behavior change and proposals for the 
transformation of urban development processes, will foster the comprehensive 
sustainable urban development of the site in Chbar Ampov as an exemplary Ecocity 
demonstration project.  

At the final session on the last day, the results of the collaborative planning week were 
presented by the Build4People team headed by Mr. Rolf Messerschmidt (CEO, Eble 
Messerschmidt Partner) and moderated by Andreas von Zadow. Welcoming and 
closing remarks were contributed by Dr. Michael Waibel (University of Hamburg, 
Build4People representative), Mr. Vannak Seng (General Secretary of Phnom Penh 
Capital Administration) and H.E Mr. Nuon Pharath (Vice-Governor of Phnom Penh 
Capital Administration). 

Finally, the Land Use Plan, Urban Structure Plan and related planning concepts shall 
serve as a starting point to further discuss and specifically develop an eco-town 
development within Chbar Ampov. This will also serve to develop valid strategies and 
site selection criteria for sustainable urban development in Phnom Penh in general. 

The main facilitation of the Ecocity Transition Lab was carried out by WP3 on Sustainable 
Neighbourhoods represented by EMP: Eble Messerschmidt Partner (CEO Rolf Messerschmidt, 
Oliver Lambrecht, Marcelo Rivera as Urban Designers and Architects) and Andreas von Zadow 
(Process Designer von Zadow International).  
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This team has been supported by Phnom Penh Capital City Administration, the coordination of 
Dr. Michael Waibel and of the research associate Ravi Jayaweera, both University of Hamburg), 
the local coordinator Dr. Susanne Bodach and the Cambodian Institute of Urban Studies (CIUS) 
(Director Dr. Tep Makathy, research associate Tola Mach) as well as students from the 
Paññāsāstra University of Cambodia (PuC) and from Norton University. 

Contributions have been made by WP1 on Behavior Change (Annalena Becker), WP2 on 
Sustainable Building (Dr. Dirk Schwede, Kristina Karagianni), WP4 on Urban Green (Prof. Jan-
Peter Mund, Amelie McKenna), WP5 on Urban Climate (Prof. Dr. Lutz Katzschner), WP6 on 
Sustainable Urban Transformation (Dr. Michael Waibel, Ravi Jayaweera).  
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ទីក្រុងដែលមានពណ៌ខ ៀវ និងបៃតង - ទុរឱ្យធម្មជាតិលហូំរខោយ លួនឯង! 

សិក្ខា សាលាអន្តរជំនាញ Ecocity Transition Lab នន្គម្រោងលំម្ៅដ្ឋា ន្ដែលោន្ចីរភាព
សរោប់របជាជន្ (Build4People) ររូវបាន្ម្រៀបចំម្ ីងម្ៅសាលារាជធានី្ភ្នំម្ពញពីនងៃទី ០១-០៦ ដែ 
មីនា ឆ្ន  ំ២០២០។ ម្ោលម្ៅនន្សិក្ខា សាលាម្ វ្ីដែន្ក្ខររមួោន ម្ន្េះ គឺម្ែីមបដីសវងយល់អំពីបញ្ហា ពាក់ព័ន្ធ
ដែលកំពុងម្កីរម្ ងីម្ៅកនុងរំបន់្ ដែលជាកមមវរថុនន្ករណីសិកា។ រែាបាលមូលដ្ឋា ន្បាន្ម្លីកម្សនីនូ្វ  
ទីតងំមួយសរោប់ករណីសិកាម្ន្េះ ដែលសថិរម្ៅកនុងែណឌ ចារអំម្ៅ ជារំបន់្ដែលកំពុងោន្ក្ខររកី
ចម្រមីន្យ៉ា ងសកមម សថិរម្ៅចំណុចរបសពវរវាងរំបន់្របជំុជន្ និ្ងរំបន់្ជន្បទ ម្ៅភាគអាម្គនយន៍ន្    
រាជធានី្ភ្នំម្ពញ ជិរែលូវជារិម្លែ ១។ 

សិក្ខា សាលា Ecocity Transition Lab នន្គម្រោងលំម្ៅដ្ឋា ន្ដែលោន្ចីរភាពសរោប់របជា
ជន្ម្ន្េះ បាន្ែំម្ណីរក្ខរម្ៅ ម្ដ្ឋយោន្ក្ខរចូលរមួពិភាកាោន យ៉ា ងែុលែុសរវាងរកុមអនកជំនាញអន្តរ
ជារិនន្គម្រោងលំម្ៅដ្ឋា ន្ដែលោន្ចីរភាពសរោប់របជាជន្ (សាស្ត្សាត ចារយ និ្ងអនកជំនាញ) មកពី
របម្ទស    អាលលឺម៉ាង់ រំណាងរែាបាលសាលារាជធានី្ភ្នមំ្ពញ (កនុងម្នាេះោន្មស្ត្ន្តីជាសាថ បរយករ និ្ងអនក
ម្ វ្ីដែន្ក្ខរទីរកុង) អាជាា ្រមូលដ្ឋា ន្ រកុមហ ុន្អភិ្វឌ្ឍន៍្លំម្ៅដ្ឋា ន្ សាស្ត្សាត ចារយសាកលវទិាល័យកនុង
រសុក និ្ងអនកជំនាញកនុងរសុកែនទម្ទៀរ ម្ដ្ឋយោន្ក្ខរជួយោរំទពីនិ្សសរិមកពីសាកលវទិាល័យ
បញ្ហា សាស្ត្សតកមពុជា និ្ងសាកលវទិាល័យន័្ររុន្។  

ម្ៅកនុងវគគរបមូលគំនិ្ររមួោន ម្ដ្ឋយម្របីរបាស់រកដ្ឋសសអិរ (Post-It) ោន្ក្ខរកំណរ់ និ្ងចារ់
អាទិភាពម្លី “បញ្ហា  កដីសុបិន្ត ែំម្ណាេះរសាយ”។ ោន្ក្ខរឯកភាពោន ជារមួថា ចំណុចសំខាន្់ៗដែលររូវ
បញ្ចូ លម្ៅកនុងអនុ្សាសន៍្ចកាុវសិ័យសរោប់ទីតងំម្ន្េះរួមោន្៖ “ម្រាងចរកសោអ រទឹកសអុយ” “ក្ខរដញក
សំរាម” និ្ង “ក្ខរបម្ងកីន្ភាពអាចរស់ម្ៅបាន្ និ្ងជីវរិរបកបម្ដ្ឋយផាសុកភាពែល់ករមិរអរិបរោ”។ 
ម្លីសពីម្ន្េះ ោន្ក្ខរម្លីកម្ ងីនូ្វក្ខររពឹំងទុកចង់ឱ្យអនកជំនាញអន្តរជារិរមួចំដណកបម្ងកីរជា 
“ែំម្ណាេះរសាយរបកបម្ដ្ឋយចីរភាព” ម្ែីមបមី្ដ្ឋេះរសាយបញ្ហា ដែលកំពុងម្កីរោន្ជាទូម្ៅ។  

ម្រក្ខយពីវគគរបមូលគំនិ្រម្ដ្ឋយម្របីរបាស់រកដ្ឋសសអិរ Post-It ម្ន្េះរចួ ោន្ក្ខរដសវងយល់
ក្ខន់្ដរសុីជម្រៅបដន្ថមម្ទៀរអំពីបញ្ហា សំខាន់្ៗ និ្ងែំម្ណាេះរសាយដែលអាចោន្ម្ៅកនុងវគគម្ វ្ីដែន្ក្ខរ
ជាក់ដសដង ម្ដ្ឋយម្ផាដ រម្លីរបធាន្បទជាម្រចីន្ ែូចជា “ទឹក, ភាពនបរង និ្ងអាក្ខសធារុ” “ចរាចរណ៍ 
និ្ងចល័រភាព” និ្ង “ឥរយិបងសងគម និ្ងក្ខរអប់រ”ំ។ កនុងវគគទងំម្ន្េះោន្ក្ខរម្រៀបចំដែន្ក្ខរ និ្ងគូស
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ែារក្ខម រពមទងំោន្ក្ខរម្ ងីរាយក្ខរណ៍ម្ៅក្ខន់្អនកចូលរមួកនុងសិក្ខា សាលា Ecocity Transition 
Lab។ 

ដែអកតមបញ្ហា សំខាន្់ៗដែលររូវបាន្ម្លីកម្ ងីកនុងពិ្ីម្បីកសិក្ខា សាលា Ecocity Transition 
Lab និ្ងបញ្ហា ដែលម្លីកម្ ងីកនុងវគគម្ វ្ីដែន្ក្ខរ ម្ៅនងៃបន្តបនាា ប់ោន្ក្ខរពិភាកាោន ពីទសសន្ទន្
បឋមសដីពីក្ខរម្ វ្ីដែន្ក្ខរចរមុេះសរោប់ទីតងំម្ន្េះ។ ម្ៅកនុងវគគម្ន្េះោន្ក្ខរពិភាកាយ៉ា ងជិរសនិទធជាមួយ
នឹ្ងរំណាងមកពីរែាបាលសាលារាជធានី្ ម្ៅកនុងែំម្ណីរក្ខរម្ វ្ីក្ខរជារកុមែ៏សកមមដែលោន្ក្ខរចូលរមួ
ពីសោជិករកុមដែលោន្ជំនាញម្ែសងៗោន ។ រកុមក្ខរងារមកពីរគប់កញ្ច ប់ក្ខរងារទងំអស់នន្កមមវ ិ្ ី
លំម្ៅដ្ឋា ន្ដែលោន្ចីរភាពសរោប់របជាជន្បាន្រមួចំដណកែដល់ជាធារុចូល សរោប់ក្ខរវភិាគ និ្ង
ក្ខរម្រៀបចំយុទធសាស្ត្សតែំបូងៗ ម្ែីមបឱី្យោន្ក្ខរអភិ្វឌ្ឍរបកបម្ដ្ឋយចីរភាពកនុងែណឌ ចារអំម្ៅ។ 

ជាមួយនឹ្ងបាវចនា “ទុកឱ្យ្មមជារិោន្លំហូរម្ដ្ឋយែលួន្ឯង! (Let the nature flow!)” ដែល
ជាបាវចនាបម្ងកីរម្ ងីកនុងរកុមក្ខរងារមួយ កនុងចំម្ណាមរកុមក្ខរងារដែលម្ផាដ រម្លីក្ខរម្រៀបចំដែន្ក្ខរ 
ម្ដ្ឋយសារដរទីតងំម្ន្េះសំបូរម្ដ្ឋយរំបន់្ែីម្សីម និ្ងរំបន់្ម្ទសភាព អភិ្រកម “ទីរកុងពណ៌ម្ែៀវ និ្ង
នបរង (Blue Green City)” ររូវបាន្បម្ងកីរម្ ងី។ 

លទធែលទី ១ នន្ក្ខរម្របីរបាស់អភិ្រកម “ទីរកុងពណ៌ម្ែៀវ និ្ងនបរង (Blue Green City)” គឺ
ោន្ម្រៀបចំនូ្វដែន្ក្ខរជាម្រចីន្។ ដែន្ក្ខរសដីពីក្ខរម្របីរបាស់ែី ដែន្ក្ខរសដីពីរចនាសមព័ន្ធទីរកុង និ្ង
ទសសន្ទន្ដែន្ក្ខរដែលពាក់ព័ន្ធបងាា ញពីក្ខរម្ វ្ីសោហរណកមមម្ៅវញិម្ៅមកនន្បរសិាថ ន្កនុងទីរកុង 
និ្ងរចករម្បៀងនបរង យុទធសាស្ត្សតរគប់រគងទឹកនិ្ងរចនាទីរកុងសរោប់ក្ខរម្ោលបំណងម្របីរបាស់រមួ។ 
ោន្ក្ខរម្ផាដ រក្ខរយកចិរតទុកដ្ឋក់ម្លីក្ខររគប់រគងទឹកលូ ដែលបាន្ពីទឹកម្ភ្លៀង ក្ខរក្ខរពារទឹកជំន្ន់្ 
និ្ងក្ខររគប់រគងទឹកសអុយ ដែលររូវបាន្សហគមន៍្មូលដ្ឋា ន្ចារ់ទុកថាជាបញ្ហា ្ំៗសរោប់ពួកម្គ។ 

ម្លីសពីម្ន្េះ ម្ហដ្ឋា រចនាសមព័ន្ធគមនាគមន៍្ងមី និ្ងមុែងារងមីសរោប់ែណឌ ចារអំម្ៅ ក៏ររូវបាន្
យកមកម្ វ្ីក្ខរពិចារណាែងដែរ។ ោន្ក្ខរម្លីកម្សនីថា គួរោន្ក្ខរបម្ងកីរកដន្លងភាា ប់ទំនាក់ទំន្ងងមីៗ 
ម្ែីមបភីាា ប់ទំនាក់ទំន្ងរវាងបុរ ី និ្ងសហគមន៍្ដែលោន្រសាប់ ដែលគួរររូវបាន្ដកលមអបដន្ថមនាម្ពល     
អនាគរ។ តមរយៈគម្រោងម្ន្េះ គួរោន្ក្ខរបងាា ញពីក្ខរសំម្យគរចនាសមព័ន្ធទីរកុង និ្ងជន្បទ និ្ង
របព័ន្ធសរោប់សរមួលែល់លំហូរសំខាន្់ៗ។  
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ម្លីសពីម្ន្េះ ជាយុទធសាស្ត្សតថាមពល អភិ្រកមម្ែីមបមី្ វ្ីក្ខរផាល ស់បដូរឥរយិបង និ្ងសំម្ណីម្ វ្ីក្ខរ
ផាល ស់បដូរែំម្ណីរក្ខរអភិ្វឌ្ឍន៍្ទីរកុង   នឹ្ងជំរុញឱ្យោន្ក្ខរអភិ្វឌ្ឍទីរកុងរគប់រជុងម្រជាយរបកបម្ដ្ឋយ       
ចីភាពម្ៅទីតងំែណឌ ចារអំម្ៅ ដែលជារំបន់្គំរូសរោប់គម្រោង Ecocity។ 

ម្ៅកនុងវគគចុងម្រក្ខយម្ៅនងៃចុងម្រក្ខយ   លទធែលដែលបាន្ពីក្ខរសហក្ខរោន ម្ វ្ីដែន្ក្ខរម្ៅកនុង
រយៈម្ពលម្ពញមួយសបាដ ហ៍ររូវបាន្បងាា ញម្ដ្ឋយរកុមក្ខរងារនន្គម្រោងលំម្ៅដ្ឋា ន្ ដែលោន្ចីរភាព
សរោប់របជាជន្ ែឹកនាមំ្ដ្ឋយម្លាក Rolf Messerschmidt (CEO នន្ Eble Messerschmidt 
Partner) និ្ងសរមបសរមួលម្ដ្ឋយម្លាក Andreas von Zadow។ សុន្ារកថាសាវ គមន៍្ និ្ងសុន្ារកថា
បិទ ររូវបាន្ដងលងម្ដ្ឋយបណឌិ រ Michael Waibel (សាកលវទិា Hamburg រំណាងកមមវ ិ្ ី 
Build4People) ម្លាក ម្សង វណណៈ (អគគម្លខា្ិក្ខរនន្រែាបាលសាលារាជធានី្ភ្នំម្ពញ) និ្ងឯកឧរតម 
នួ្ន្ ផាររ័ន (អភិ្បាលរងសាលារាជធានី្ភ្នំម្ពញ)។ 

ចុងម្រក្ខយ ដែន្ក្ខរសដីពីក្ខរម្របីរបាស់ែី ដែន្ក្ខរសដីពីរចនាសមព័ន្ធទីរកុង និ្ងសូចនាករសដីពីក្ខរ
ដែន្ក្ខរដែលពាក់ព័ន្ធ នឹ្ងម្របីរបាស់ជាចំណុចចាប់ម្ែដីមសរោប់បន្តក្ខរពិភាកា និ្ងក្ខរអភិ្វឌ្ឍរំបន់្
របជំុជន្បរសិាថ ន្កនុងែណឌ ចារអំម្ៅ។ ទសសន្ទន្ម្ន្េះក៏នឹ្ងម្របីរបាស់សរោប់ម្រៀបចំយុទធសាស្ត្សតដែល
ោន្សុពលភាព និ្ងកំណរ់ពីលកាណៈវនិិ្ចឆ័យម្រជីសម្រសីទីតងំសរោប់ក្ខរអភិ្វឌ្ឍទីរកុងរបកបម្ដ្ឋយ
ចីរភាពម្ៅកនុងរាជធានី្ភ្នំម្ពញជារមួែងដែរ។  

ក្ខរសរមបសរមួលសិក្ខា សាលា Ecocity Transition Lab ររូវបាន្ម្ វ្ីម្ ីងម្ដ្ឋយ WP3 ដែល
ម្ផាដ រម្លីសហគមន៍្របកបម្ដ្ឋយចីរភាព រំណាងម្ដ្ឋយ EMP៖ Eble Messerschmidt Partner 
(CEO Rolf Messerschmidt, Oliver Lambrecht, Marcelo Rivera កនុ ងរួនាទីជាអនករចនាទីរកុង 
និ្ងសាថ បយយករ) និ្ង Andreas von Zadow (អនកម្រៀបចំែមំ្ណីរក្ខរនន្ Zadow International)។  

រកុមក្ខរងារម្ន្េះបាន្ទទួលក្ខរោរំទពីរែាបាលសាលារាជធានី្ភ្នំម្ពញ ក្ខរសរមបសរមួលពី
បណឌិ រ Michael Waibel និ្ង Ravi Jayaweera មស្ត្ន្តីរសាវរជាវ ដែលអនកទងំពីរនាក់មកពីសាកល
វទិាល័យ Hamburg), ក្ខរសរមបសរមួលកនុ ងរសុកម្ វ្ីម្ ីងម្ដ្ឋយបណឌិ រ Susanne Bodach និ្ង
វទិាសាថ ន្កមពុជាសរោប់សិកាពីទីរកុង - CIUS (របធាន្ បណឌិ រ Tep Makathy, មស្ត្ន្តីរសាវរជាវ ោ៉ា ច 
រុលា) និ្ងនិ្សសិរមកពីសាកលវទិាបញ្ហា សាស្ត្សតកមពុជា និ្ងសាកលវទិាល័យន័្ររុន្។  
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ម្លីសពីម្ន្េះោន្ក្ខររមួចំដណកពី WP1 ម្ផាដ រម្លីក្ខរផាល ស់បដូ រឥរយិបង (Annalena 
Becker), WP2 (បណឌិ រ Dirk Schwede និ្ង Kristina Karagianni), WP4 ទីរកុងនបរង (សាស្ត្សាត
ចារយ Jan-Peter Mund, Amelie McKenna), WP5 អាក្ខសធារុទីរកុង (សាស្ត្សាត ចារយបណឌិ រ Lutz 
Katzschner), WP6 ក្ខរផាល ស់បដូ រទីរកុងម្ដ្ឋយនិ្រន្តរភាព (បណឌិ រ Michael Waibel, Ravi 
Jayaweera)។ 

 


