Hedeland Naturpark
Disposition

Borgermøde indspil
KONTAKTER TIL IDEERNE
•
•
•
•
•

Naturvejleder i HTX Thomas Gyalokay 21469414 Thomasgy(at)htk.dk
FB: Brugere af Hedeland: https://www.facebook.com/groups/222559071420063/
Spejder: Per Stigaard, De oule spejdere 28542782 sanne-per(at)famile.tele.dk
Lars Barmeister, Olaf Jørgensen 24409093
Husbåde: Katja Maaz 20402514
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Hedeland Naturpark

Opsummering Borgermøde 10.01.17 afhold i Hedehuset

ØNSKER
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

At bruge vandet mere (vandvejen/netværk)
Et sted at få mad/kaffe
MTB spor
Nemmere stisystem
Sikkerhed
Dyrehold
Overnatning
Siddepladser
Tilstrækkelig p-pladser
Drikkevand
Navne
At bruge Hedeland om natten
Blandingsskov-varieret vegetation
Mere skov-sammenhængende

BEKYMRINGER
•
•
•
•
•

At det bliver for kommercielt
at der ikke er plads til natur mere
Tabe lokal opbakning
Bange for at ikke længre kunne fare vild
Tab af ro

ca 240 deltagere. Generelt i alderen 40+. Representanter fra foreninger og lokalbefolkning

IDEER

STATEMENTS

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Naturcenter
Sundhedcenter
Hængekøjehotel
Terapiskov
Badesø med sauna
Udvidelse
Belysning
Ydre cykelsti
Destination-landmarks-distancekort
Kunstmuseum

Ingen støj!
Få styr på økonomien!
Hedeland er brugsnatur! Det skal ikke bevares
Mindst 3 indgange!
Hedeland skal være et sted man går på opdagelse

Idé, ønsker, bekymringer og lokalkunskap indages gennem samtale og postits i stands
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Hedeland Naturpark

Disposition

ØNSKER
• Ikke nok P-pladser ved minitogbane
• Mangler ophold/shelters/mad/bål. Må placeres på højder, der bliver koldt i
lavningene.
• Et sted å få kaffe
• Sportsplads ved halle i Vindinge
• Tydelige stisystem - loops
• komfort - drikkevand -toilet - Gourmetbål
• Bevaring og oppprioritering af pometet og arboretet
• Flere mountainbike spot” Gerne flere forskellige steder, og gerne
sammenhængende
• Hovedindgang Øst “Nærheden”
• Brug de store sten -de gror til!
• Naturområder der øjet ikke bliver forstyrret!
• Hovedindgang og overnatning i gåafstand til effektiv offentlig transport
• Hundeskov til Reerslevs store hundebestand
• Nr på bommerne, slik at man ved ulykker kan forklare til ambulance hvor
man er hen (som på stranden). + Ambulance kan komme ind gennem
bommerne.
• Flere trampestier/kortlegning af trampestier
• Udbyg go-kart bane mv til egentlig motorsportsportsområde (=larm) og
hold larmen der nede
• Bedre skiltning. Vejvisning helt udefra hovedvejen (skiltning på p-plades:
hvad finder man her? Hvor finder man de øvrige aktiviteter?)
• Amfi: det er ok at der lejlighedsvis holdes større events ud over operaer:
eks sport, alternativ sport, aktivitetsdage med temaer, eks rollespil.
• Naturpauser over det hele, med passende mellemrum til hvile for trætte/
ældre.
• Udfordrende/varierede cykelruder(mtb)
• Dyrehold
• Musik på amfiteateret
• Vandland
• ÅF mærket MTB spor/ruter
• MTB udfordringer med respekt for naturen og andre brugere, evnt på de
mere øde områder, gerne på side af skrenter.
• Skab gerne kommerciell grundlag for spisested, kanoudlejning
• Ingen hovedindgang, men bedre skiltning og info
• Mere overskuelighed over stier + indgange til området
• Badebroer
• Flere uddannende faciliteter
• Flere bænke
• Naturvejleder: naturformidling/læring/events/friluftsliv/
konflikthåndtering
• Bibeholde de gode løbe og vandresteder
• Mere fokus på brug af skibakken

• Sikre sammenhængende naturområder
• Campingplads/hotel/Vandrehjem/B&B - i kombination med opera
hedeland, naturen og golfklubben
• Store - tilstrækkelige p-pladser (p-plads ved Brandhøjgårdvej er overfyldt
når der kører Avg
• Hotel/cafe overfor skibakken
• Cykelstier til Hedeland
• Hovedindgang-naturcenter-picticplads--> Hedeland Nord spejderpladsen
• Ulike overnatningsmuligheder: shelters, græssmark til telte, stolpe til
hængekøjehotel
• Der bør være en kvata 5% for NIMBY aktiviteter (Not In My BackYard). Plass
til ting folk flest ikke kan like
• Lynshelters (gerne ved golfbanen). Med lynafleder
• Temporære p-pladser til events
• De grusgrave som pt stadig bruges kan passende med tiden blive til et MTB
område, så at resten af Hedeland fredes
• Autocampere overnatning
• naturcamping
• Spejderne: i tillægg til spejdergrundene ved Hedehusene og Vindinge vil
det være godt med en større græsseng til større arrangementer hvor de
kan slå telt op og har toiletfaciliteter, og hvor der kan bygges sheltere til
overnatning.
• Gerne navn på veje til pladser
• Fjerne vejen gennem søen v skibakken så der kan sejles kano
• Tænk veteranbanen ind i hovedankomsten
• 2 hovedindgange, et ved skibakken/amfi, et på vegen mellem Vindinge og
Tune
• Foldere med turforslag, lige som skov- og naturstyrelsen
• Vilde naturaktiviteter
• Vand samles i netverk. aktiviteter på vandet: svævebane, falde i, kano osv
• Skab mulighed for større koncerter
• Flere aktiviteter i skibakken. Den bruges kun 5 dager om året
• Naturtavler med områdets dyre- og planteliv
• Bænke med smuk udsigt (ønske fra ældre), gerne udover vandet
• Områder med vild skov med høje trær. Der skal være områder hvo man kan
blive væk.
• Flere afmerkede vandreruter, gerne med overnatningsmuligheder.
• Ponyridning
• Afmærkede løberuter med distance
• Udvid stierne til det sydlige Hedeland
• Bedre mulighed for at hunde kan gå frit
• Flere områder med læ=skov
• Aktiviteter til folk i 15-20 års alderen
• Efterlade rå skrænter fra grusgravene til succesion og dynamisk
geologiske profiler.
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• Greve kommune skal knydtes nærmere til
Hedeland på en eller anden måde.
• Motionstrappe. Indarbejd gerne en trappe man
kan gå/løbe/kravle op ad-få pulsen op! Amfiets
trappe er desverre for små i “grunden”
• Lanrend
• Busstoppested mangler
• Om 10 år foregår spejdernes lejr (40 000) i
Hedeland
• Skilte med de forskjellige planter, orkideer,
insekter. Historien
• At kunne gå på tværs i gennem området
• Flere uformelle picnicpladser, som i Lergraven,
spredt i Hedeland
• Åbne gallopp bakker og smalle ridestier
• Kælkebakke
• Grøn korridor

Hedeland Naturpark

Disposition

IDEER
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Potentiale i vandlandskabet. Istedet for at tage til albertslund. Fjern veje. Sejle rundt
Naturcenter/Sundhedscenter
Vikingeby
Flere dyr. Kuer, får, vilde heste, geiter. Frivillige, laug/pansionister til at passe i
weekender.
Stolpeskov
Hængekøyehotel
Vandveje - kono, robåde
Vinsmagning. En rejse i vinland/lokal vin i cafeen
Hytte til udlejning
Vandregps - ruter fremfor skiltning.
Naturcentre/besøgscenter som indgang til Hedeland
Mulighed til at finde spiselige planter
Formidling via TV Lorry/ TVøst
Badesø m/sauna (VInterbadning)
Gerne oplyste stier til aftenmotion i vinterhalvåret
Området vest for Vindinge kunne udvikles til naturområde m shelters og overnatning
m faciliteter
MTB arena med teknik bane
Område til byhaver. Permakultur som frivilligt arbejde
Lav et naturfromidlingscenter med tilknyttet naturvejleder, så skoleklasser kan
komme ud og få brugbare oplevelser.
Navne på stier og steder så der kan findes rundt
Brug Hedeland som undervisingsområde Samarbejde med Fugleværnsfonden, byg
fugletårn med forklaring, arranger fugleture
Udlejning af heste/hesteture
Cykelsti fra Greve, fx langs Vindingevej, der mangler ca 5 km
Bygg en god børnehavehytte, så kommunens børnehaver på skift kan lege
skovbørnehaven
Badesø med strand (med havsand)
Oplyst løberude
Skibakken bygges højere (20 m i højde mod vest) + langrensløjpe
Skab oplevelser baseret på mad hentet i Hedeland
MTB bane syd for de 7 høje (Ørnemosedal?), der er ideelt til formålet.
Cykeltegn med betaling
Frugttrær, nøddebusk, tranebær
Videreudvikling af ridelivet, ridesporten. Rasteplads for heste
Lad de omkringliggende byer vokse sig sammen med “skov og meditationshuller”
Ydercykelsti omkring Hedeland
Skattejagt ala troldeskoven
Labyrintbane ala Flore slotte (laves af hyben/rødtjørn eller ting som kan holde det
tett

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Inddrag tank station påfyldingsplads=- harmoni
Skøjtebane drevet af solfangere
Områder for børn med haver, dyrkning+høns
Krigsveteranområde med de voksnes byggeplads, til veteraner med
ptsd.
Terapipark Nacadia
Kunstmuseum i triangelen Amfi-skibakke-Kunst
Koble sosialrådgivning ind i vedligehold
Frihold nogle grusprofiler som fortæller om istiden
Øer til hekking for fugle
Leje areal ud til firmafest/teambuilding
Grejbank til læringsaktiviteter, friluftsliv, skoler, klubber
Downhill MTB sti i skoven på skibakken
Svævebane fra skibakken over søen
Klatrebjerg på skråning, evnt amfitheateret
Kulturby 96 kunstværker
Husbåde i ny stor sø i nord, udvide Hedeland med Nymølle og Rokwool
(Katja Maaz 20402514)
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BEKYMRINGER

STATEMENTS

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

• Det vilde, det rå, det uspolerede” Det er godt!
• Hedeland blir mest brugt i nord. Måske pga P-pladserne
• Få styr på den overordnede økonomi. Staten burde hjælpe til. RåstoflovenRåstofplanen mangler!
• Vindinge kan blive centrum
• Det er ok at det kun er til lokalt brug
• Der skal være mange indgange til Hedeland. En mere officiel indgang bør være den
store p-plads nær multibane
• Mindts 3 indgange (3 kommuner)
• Opera er vigtig brandingelement
• Skridt til en oplevelse er at gå på nettet. Hav en opdateret hjemmeside med forslag
“Lige nu kan man se sjaggerne i store flokke...”
• Afgræns cykler og fodgængere
• At man får slået fast at amfiteateret IKKE er et amfiteater!
• Hverdagsliv. Nærområder! Nærtur
• Der skal være plads til den vilde natur: reve, rådyr, fugle.
• Naturens kvaliteter består bl.a i fortællingen om succesionen!
• Understreg det særegne: Hedeland er menneskeskabs brugsnatur, ikke et
oltidslandskab der skal plejes og bevares. Bygg svævebane, put&take, klatrebane i
trætoppernex
• Hedeland skal være et sted man går på opdagelse
• Ingen støj! Ikke for meget motorstøj
• Frivilligt abejd: pilemark m pilehus
• Aktivitetsområdet bliver brugt, men er hemmelig!
• Ridestierne er kedelige, fordi det er det samme landskab over det hele, og de nye
slutter blindt!
• Hedebostien er nøjlen til Hedeland
• Den smukkeste og roligste skov må ikke ødelægges af et hotel

•
•
•
•
•

Lad ikke mountainbike tyrranisere for meget
Respekt for dyrelivet. Det er fedt at møde råvildt, gæs der hvæser og svaner der bader
- ishuse
-campingplads
Bæredygtighed også miljømessig: ingen sprøjtegift
Bevar lokal opbakning og andvendelse (Vh Tune IF team
Plads til at forsvinde (“motorvej” gennem området vil være synd - mulighed for at være sig selv)
Husk at passe på skoven og roen
Vi er så glade for at ride i Hedeland, og vil gerne fortsette
Vigtig at bibeholde det som NATUR
Undgå for mange byggede ting/konstruktioner, udsigtsposter osv.
Ingen bebyggelse tættere på end nu.
Husk på å indrage allerede skisenterets planer
Bevaring af mange små p-pladse
plads til dyr
Forbud mod trucker
Hvordan sikrer vi at de nuværende og kommende grusgrave bliver en del af hedeland?
Ikke for kommercielt
Ingen installassjoner
Bange for en ny Hovedindgang. Hurtigt en ny “Bakken”
Fint med at synliggøre Hedeland, men som mangeårig beboer appelerer jeg til at der vil være
respekt og hensyntagen til os som har bosat os mens der endnu gravedes grus og var fungerende
losseplads med hvad deraf fulgte af støj - affald og store lastebiler som gjorde vores daglige
ferdsel såvel for børn som voksne til en farlig færd.
Husk, det skal ikke gøres til et tivoli!
Orkideerne
Bevar trampestierne
Bekymret for at hovedindgange spilles op mod hinanden istedet for at styrke området.
Husk børnene!
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