Opsamling Borgermøde

"Der skal etableres et naturcenter som f.eks. Naturcenter Vestamager."

"Naturcenter med vandrehjem og café + ishus nær offentlig transport.
- Pas på den gode og den potentielt gode natur."

"1) Mindst 3 indgange! (3 kommuner)
2) Bedre skiltning inde i området
3) Bibeholde som NATUR
4) Sammenhængende vand udnyttes
5) Flere cykelstier
6) Ønske: Rideskole, udlejning af islandske heste
7) Cykelsti fra Greve f.eks. langs Vindingevej - Der mangler 5 km! Operaen er vigtigste bindingselement"

"Hedeland skal være et område, hvor man går på opdagelse - så der skal være mange indgange."

"Indgang ved Fem Ege Station og med et oplysningscenter - evt. interaktivt museum
(Hvor man kan lave noget med grus - et slags geocenter lignende det på Møn)."

"Hovedingang fra Hedehusene-siden (i forhold til offentlig transport)."

"Shelterområde som p.t. er meget oppe i tiden.
2 hovedindgange: 1 ved indgangen til skibakken og amfiteatret og 1 mellem Vindinge og Tune."

"Større/tilstrækkelige P-pladser. P-pladser ved Branhøjgårdsvej er overfyldt, når der køres veterantog."

"Fint med synliggørelse af Hedeland men en mangeårlig beboer appellerer til, at der i al dette
visionsarbejde vil være respekt og hensyntagen til os som bosatte, mens der endnu gravedes grus,

og losseplads fungerede med hvad deraf fulgte af støj-affald og daglig farlig færdsel på vejene for børn og
voksne."

"Natur-/besøgcenter som indgang til hedeland
- Udnyt vejen til kanosejlads
- Naturvejledning af skoleelever"

"÷ hovedindgang."

"Bedre markeringer af tilgangen fra landsbyerne - tydeliggørelse af overgang."

"Hovedindgang øst "Nærheden" fra Brandhøjgårdsvej."

"Natur og sundhedscenter med indgang/placering i Hedeland Nord."

"Masser af vand (grundvand)! - eventuelt regnvandsafledning fra Nærheden og Vindinge."

"Husk plads til de vilde dyr
- Ræve
- Rådyr
- Fugle"

"Mere skovområde. Det er meget svært at finde læ."

"Sikre sammenhængende naturområder.""Mere skovområde. Det er meget svært at finde læ."

"Bevare det uberørte
- Ingen kommercielle aktiviteter

- Gerne overnatning i shelters
- Flere naturlegepladser"

"Naturen er den væsentligste ramme - herefter oplevelsen."

"Efterlade rå ikke-efterbehandlede skrænter efter grusgravning til fri succession og dynamiske geologiske
profiler."

"Trail-løbeområde ("det rå vilde")."

"- Udfordrende cykelruter (MTB)
- Respekt for dyrelivet - det er fedt at møde råvildt, gæs der hvæser og svaner der bader"

"Skoletjeneste med kanoer og lignende
- Bål-huse
- Bevaring af mange små P-pladser
- "Stille" vandrestier
- Naturlegepladser med toilet
- Biodiversitet"

"Pas på og bevar den vilde natur, der findes i Hedeland. Kalk, grundvand og lys giver de vilde planter.
Kanaliser brugere med stort slid uden om den vilde natur."

"Vild natur, hvor øjet ikke bliver forstyrret (huse, biler m.m.)."

"Den "uplejede" vilde natur (skove) med høj biodiversitet bevares og gerne udvides."

"Flere vilde dyr, det er så hyggeligt at se f.eks. vildt og ræve."

"Naturcamping/vandrehjem."

"- Ønske om mere varitet i ridestierne. Især i den nordlige del
- Behold det rå
- Undgå at ødelægge det vilde, som Hedeland har"

"Steder navngives - nemmere at finde rundt."

"Mere vild/fri natur - ikke så meget kultur-natur."

"Større hundeskov ved/over for Reerslev Kirke."

"NB! I vinterhalvåret benyttes området i høj grad af hestefolket. Tag hensyn hertil."

"Naturformidlingscenter med tilknyttet naturvejleder."

"Husk det er natur - mulighed for ro og fordybelse."

"Bæredygtighed og miljømæssigt- ingen sprøjtegifte."

"Ikke for meget motorsport."

"Nemt at bygge klubhuse, offentlige bygninger, toiletter m.v."

"Husk på at inddrage allerede eksisterende planer."

"Naturvejledning som formidler, vært og som konflikthåndtering."

"Matadors grisehandler Larsens ejendom ligger ved Langesø. Grusvejen dertil bør opkaldes efter Matador."

"Bedre skiltning
- Helt ude fra hovedvejene
- Lokal på P-pladserne - hvad findes her?
- Hvor finder man de andre ting?"

"Grejbank til frilufstliv for skoler/institutioner/foreninger."

"Sæt grænser inden igangsættelse
- Støj
- Møg
- Adfærd"

"Der er rigtig mange rådyr! De krydser vejen (farlige situationer).
Kan man indhegne en del, så børn f.eks. har en større chance for at se dyrene."

"Friluftsrådet deltager gerne i et kommende brugerråd."

"- Opret et brugerråd
- Pas på naturen
- ud med bilerne"

"Undgå! byggede ting og konstruktioner (eksempelvis udsigtstårne og lignende)."

"Mulighed for at købe drikke-/madvarer. Det findes ikke p.t."

"Dedikeret MTB-spor. MTB'er skal væk fra de almindelige stier."

"Jeg kan godt lide tanken om land-art. Det vil markere stedet på en særlig måde."

"Inddrag gerne Statoil/Cirkel K's påfyldningsplads = ÷ harmoni."

"Stier til MTB - bliver kørt ned bagfra, når man går tur."

"Der er ved at være for mange cyklister, der ikke tager hensyn."

"Afmærket MTB-sport/-rute."

"Pæle/stolper med numre på, så man ved hvor man er i området - også hvis der er brug for hjælp."

"Grav kanalerne dybe
- Sats på vandaktiviteterne
- Frivillige passer det"

"Der mangler bænke."

"Plads til alle
- Pas på med at være for firkantet
- Rå/råt er for mig også at være omstillingsparat (moden skifter hele tiden)"

"Flere toiletter i området."

"Greve Kommune (ud over Tune-området) skal knyttes tættere til Hedeland."

"Der bør være en kvote for MBT-aktiviteter."

"Byg videre og giv rum for engagement og ejerskab."

"Bedre offentlige forbindelser til Hedeland (bus, tog, m.v.). Det er svært at komme til."

"Skaf penge til opkøb af de eksisterende grusgrave, så de bliver en del af Hedeland."

"Fundraising til islandshestecenter (fællesskaber)."

"- Langrendsløjper
- Materiale/oplysning til skoler/gymnasier
- Bedre oplsyning af aktiviteter"

"- Shelter (udendørsovernatning)
- Kano-/vandaktiviteter
- Bålpladser
- Fiskeri
- Sammenhængende kanaler/åer"

"Vi vil gerne have en stor legeplads med plads til at ALLE børn og dyr (også de vilde) - ikke et nyt Bakken!"

"- Forbind søer
- Behov for badesø
- Sø foran opera bruges også til roning. Kan man videreføre det?"

"Afmærkede MTB-spor."

"Labyrint af hyben/ris som kan holde til brug."

"MTB-arena med teknisk øvebane."

"Lynshelters overalt."

"Skibakken bygges 20 meter højere mod vest ud mod banen."

"For os spejdere er det ønskeligt at der som supplement til spejdergrunden ved Hedehusene og KFUMspejdernes
grund ved Vindinge kom en græseng til større arrangementer, hvor vi kan slå telte op og som har en
toiletbygning,
og hvor der kan bygges shelters til overnatning."

"Shelters og legepladser i det nordlige del-område ved kælkebakken."

"Naturlegeplads med udgangspunkt i musik a la den i Rold skov."

"Tænk veteranbanen ind i hovedankomst."

"MTB-stien og seperate gangstier hver for sig. I dag er det farlig at gå på grund af MTB'er."

"Aktiviteter målrettet mad fra naturen i Hedeland."

"Mulighed for at bade og sejle i kano."

"MTB-spor, hvor man ikke krydser andre stier. For eksempel i dal syd for de syv høje kunne være en
MTB/cykelcross arena."

"Spejder-input: Flere primitive overnatningspladser + en plads med adgang til vand og kloak til ca. 10003000 spejdere."

"Klatretårne med hængebro til alle aldre."

"Oplyst løberute."

"Udbyg gokartbanen m.v. til egentlig motorsportsaktivitetsområde og hold larmen dér."

"Vildmark - vilde stier, svære at færdes på både for ryttere, løbere, cykelryttere, gående. F.eks.
træstammer, vandløb, sten m.m. som forhindringer tæt på beplantning (mountain trail)."

"Markerede gå/løbe/cykelruter - eksempelvis 3 km (blå), 5 km (grøn), 10 km (rød), som går i "ring", som
man kan følge rundt og komme tilbage til sit udgangspunkt.
Man skal kunne hoppe på ruten flere steder."

"Overnatning med bål og shelters."

"- Oplyste stier til aftenmotion
- Ingen hovedindgang
- Det vil være vanskeligt (uden store attraktioner = store investeringer) at tiltrække betalende gæster
- Lav delen vest for Vindinge til naturområde med shelters til overnatning"

"Naturcampingplads."

"Internationalt MTB-stadion til brug for DM, EM og VM i cykelcross/MTB."

"- Mountainbikebane
- Kano
- Kun fiskeri i én sø
- Hundebadesø
- Shelters
- Grillplads især i Vindinge (syddelen)

- Pas på skovområderne for at bevare roen og dyrelivet
- Foreningshytte som kan lejes i første omgang af foreninger og skoleklasser i de 3 kommuner - det kan så
senere udvides
PAS PÅ NATUREN!"

"De af Hedelands grusgrave, der stadig benyttes til grusgravning vil være ideelle til mountain bike, så resten
af Hedeland bliver fredeligere."

"Bæredygtige MTB-spor, der kan understøtte og tiltrække internationale konkurrencer. Sporet kan deles
med trailløbere og X-terra."

"Overnatningsmuligheder af varieret slags
- Shelters
- Græsmark til lejrslagning
- Små terasser/plateauer til lille telt/bivuak
- Hængekøjer (stolpeskov)

Adgang til vand og toilet"

"Udvikle islandshestecenteret
- Multihus med ridehal, café og kavlingfremvisning
- Renovering af baneanlæg
- Afholdelse af DM, NM og kavlinger"

"Udbygge udflugtsmulighederne ved at etablere spisested. Suppleret med kanoudlejning og lignende
aktiviteter."

"- Implementer trapper for gangbesværerede (gerne af beton eller granit)
- Intelligent lys rund om søen ved Operaen til aftenturene
- Der mangler skraldespande!"

"- Flere ridestier - også uden andre stier i nærheden
- Stier langs landevejene Brandhøjgårdsvej og Stærkendevej
- 1 spor med spring til jagtridning"

"Høflighedskoder for cyklister i forhold til gående!"

"Cykelsti fra Reerslev til Tune-delen."

"Cykelsti rundt om Hedeland, som forbinder nærliggende landsbyer."

"Motionstrappe. Trappe til træning af puls/løb/kravle op ad/2 trin ad gangen. Amfiteatres trin er for små i
"grunden"."

"Sommer-bobslædebane ved skibakken, så den kan udnyttes hele året."

"Vandruter for kano og gåben.
- Badesø"

"- Kanosejlads
- MTB-spor"

"Bad ved skihytten, så f.eks. HedelandsDysten kan starte der.
- Implementer vejanvisninger, så man kan finde rundt"

"Jungelsti med udfordrninger for børn og voksne (f.eks. klatrevæg for unge)."

"Udvidelse af veteranjernbane til Tune (hvilket skulle være planlagt)."

"Autocamperovernatning."

"Flere fugleture/planteture efter årstiderne."

"- Videreudvikling af ridecenter og -stier
- "Rasteplads" til hest
- Husk i vinterhalvåret er det primært "hestefolket" som er derude
- Eventuelt shelter"

"Gør skibakken til et mere markant element. Forlæng og forhøj bakken."

"Shelters!"

"- Badesø med sauna (strand)
- Shelter med toilet og vand"

"Amfiteatret bruges mere - mange penge at bruge på en forestilling."

"Permakultur
- Dyrkning af trinlige "nyttehaver"
- Piledyrkning"

"- Bibeholde de gode løbe- og vandresteder
- Mere fokus på brug af skibakken"

"Veteranbane beholdes. Eventuet udbygges lidt måske ud af Hedelandet, så man kan køre helt til Roskilde."

"MTB-cykling
- Markerede ruter
- Fjern vild pastinak"

"Kanosejlads ad sammenhængende vandveje."

"Et mål for gåtur med børn. En sjov attraktion for børn kunne være en kæmpe svævebane eller lignende."

"Kultur + institutioner
- Husk Tunestillingen"

"Vores insitutioner skal have mulighed for at komme på besøg i Hedeland."

"Bevaring og opprioritering af pometet og arboretet."

