DET NY HEDELAND
- ET NYT KULTURLANDSKAB
INTRO

DET NY HEDELAND

Hedeland er et bud på et nyt kulturlandskab.
Her er natur og kultur ikke adskilte - i Hedeland
komplementerer natur og kultur hinanden. Det
skaber nye rum for samskabelse, samvær og erkendelse.
I Hedeland er idéen fra det konventionelle kulturhus flyttet ud under åben himmel. Alle kan og må
være med. Hedeland udvikler sig og skabes med og
af de mennesker, der kommer her. Her må graves,
handles og forvandles.

Hedeland er et foranderligt og ufærdigt sted, hvor
oplevelsen er ny hver gang - og derfor kan det heller
ikke formidles i ét billede. Hedeland er et forskelligartet sted fyldt med indtryk og overraskelser, der
intuitivt formidler en ny forståelse af forholdet mellem menneske og natur.

Hedelands fortælling og fysik bliver stærkere med en
række strategiske greb, der dramatiserer, organiserer og
gør oplevelsen af landskabet divers. Huller graves dybere, flade marker bliver til bjerge, og en gennemgående
rute - Horndrageren - tager besøgende igennem områdets
bedste oplevelser. Vildskaben i naturen bibeholdes og styrkes, men nu bliver det nemmere og mere tillokkende for
almindelige besøgende at vælge Hedeland, når søndagens
udflugt skal organiseres. Foreninger og virksomheder får
bedre muligheder for at trives ved at styrke teknik, netværk og ressourcer omkring udvikling og idéer i Hedeland.

Tre landskaber: Hedeland vil fremover være kendt for tre
landskaber med hvert sit særkende - Hedebjergene, Sletten og Ødemarken.
Tre ankomstområder: Hedeland inviterer besøgende
indenfor tre steder i området: Porten ved Vindinge,
Besøgscentret ved Flintesø og Basen i Nord.
Hedeland er helt sin egen: Særlige blå markeringer, installationer og interventioner indsættes i landskabet for at
markere særlige steder og vejlede besøgendes ture gennem landskabet.

Hedeland er scene for foreningsliv, frivilighed og et
nyt natursyn. Det bliver foregangsmodel for oplevelsesdestinationer baseret på frivillige hænder og
menneskelig skaberkraft.

HOVEDGREB FOR FYSIKKEN:
Det nye kulturlandskab: Den menneskeskabte natur får et
stærkere udtryk med nye udgravninger og forhøjninger,
der styrker oplevelsesværdien i Hedeland.
Hedebjergene: En ny landskabstopografi skaber et udfordrende udgangspunkt for aktiviteter i Hedeland, hvor
foreninger selv skaber nye oplevelser.
Forbindelser: Hedeland bliver større og bedre forbundet til
byområderne omkring.

HOVEDGREB FOR FORMIDLING:
Horndrageren: Et rekreativt loop binder Hedelands
landskaber sammen og skaber en sammenhængende og
let tilgængelig indgang til Hedeland.
Istiden og grusgravene: Sporene fra den menneskelige og
geologiske påvirkning af Hedeland bruges i positioneringen af Hedeland som et nyt kulturlandskab, hvor man
kan se, udforske og lege med elementer fra grusgravene

og istiden.
Mærk Hedeland: Med en ny visuel identitet og udbredelse
kan alle besøgende let dele deres oplevelser og begejstring
for Hedeland med deres omgivelser.

HOVEDGREB FOR FORRETNING:
Hedelandsmodellen: Hedelandsmodellen udnytter nye
digitale medier og idémøder til at skabe en positiv spiral
af initiativer og indtægter til Hedelands foreninger og
organisationer.
Udvikling og drift: Hedeland fokuserer midler på indsatser, der står længe og kræver mindre drift. Nye indtægter
kan findes i nye, naturfokuserede boliger i de to nærliggende landsbyer. Driften af naturen i Hedeland omorganiseres, så natur og dyr i højere grad kan passe sig selv,
og samarbejder med lokale skaber grobund for drift af
ankomstområder og ødemarken.
Business cases: Nye indtægtskilder kan findes særligt i de
organiserede oplevelser og services som virksomhedsarrangementer, rehabilitering m.m.
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TRE STRATEGISKE GREB:

1. DET NY KULTURLANDSKAB

Porten ved Vindinge

2. BJERGENE SKABES AF BRUGERNE SELV

Det Ny Hedeland er et bud på et nyt kulturlandskab. Ingen
andre steder kan man som i Hedeland opleve det menneskeskabte landskabs muligheder. Og ingen andre steder
kan man fortsat påvirke og udvikle landskabet sammen
med stærke grupper af ildsjæle.

Hedeland udvikles med en intens rygrad - en landskabstopografi, der samler eksisterende aktiviteter og
nye aktivitetsprægede funktioner. Hedebjergene er et
mulighedsrum, som ikke findes nogen andre steder.

Hedelands identitet er det at grave og de spor, den handling sætter i landskabet:
Bjergene, hullerne og sletten - og kontrasterne mellem dem. I dette greb fortælles
historien om landskabet, der er et resultat af disse menneskeskabte handlinger.

Hedeland udvikles med en intens rygrad af muligheder, hvor eksisterende aktiviteter
får nye mulighedsrum, og hvor nye aktivitetsprægede funktioner og naturtyper
placeres. Rygraden binder Hedeland sammen fra nord til syd med dens topografi,
beplantning, forbindelser, aktiviteter og forskellige brugere.

Områder med nyligt afsluttede råstofgrave
skaber rum for nye muligheder.
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3. HISTORIEFORTÆLLINGEN SKER, NÅR
MAN BEVÆGER SIG RUNDT I HEDELAND
‘Horndrageren’ er Hedelands egen Margueritrute, en rute
at bevæge sig gennem Hedeland på, til fods eller i bil. Det
er her, historiefortællingen om Hedelands geologi, natur
og historie udspiller sig.
Horndrageren er en rundtur, man kan bevæge sig på i Hedeland. I kombination med
den øvrige wayfinding og follies ledes de besøgende rundt i Hedelands varierede natur,
menneskeskabte landskaber og gennem dets særlige steder. Når man bevæger sig
på Horndrageren, vil man opleve den store variation i landskabsrummenes åbenhed,
geologi, naturindhold, topografi og historie.

Smeltevandet er et stort vådområde, med øer og store, spejlende
vandflader. En stille tur på vandet og roen sænker sig.

Illustrationen ovenfor viser, hvordan området og dets geologi kontinuerligt er blevet
forandret af mennesker, hvor materiale er blevet udgravet, flyttet og der er blevet
fyldt op eller efterladt huller. Det er et snit i de historiske lag, der kan opleves i
terrænet i 2030. Horndrageren tager den besøgende med rundt gennem alle disse
lag, historier og uventede overraskelser.

Eksperimentariet
Vinterrasserne

Engene

Hedeland består overordnet af 3 forskellige områder: HEDEBJERGENE,
der skaber sammenhæng fra nord til syd, SLETTEN op mod Brandhøjgårdsvej og Villershøjvej samt ØDEMARKEN.

A

HEDEBJERGENE
A.1. SMELTEVANDET
Der udgraves et nyt vådområde i den nordlige ende af Hedebjergnene. Der er fokus på at skabe et markant anderledes kano
og kajakoplevelse, med snoede kanaler, flere små øer, stejle
skrænter og et vandfald.
A.2 Skibakken
A.3 Lergraven
A.4 DE NYE BJERGE
Med råjord og overskudsjord fra nærområdet skabes flere
bakker, der sammen med plantning af nogle af områderne og
bedre forbindelse over den nuværende Stærkendevej skaber
bedre sammenhæng mellem hjertet ved Vindingevej, ligesom
der skabes landskabelige relationer og forbindelse til området
ved højene syd for Vindingevej som er et attraktivt område for
mange pga. af den naturmæssige og rumlige diversitet. Kernen
har et højt aktivitetsniveau med skibakke, mtb spor, lysløjpe,
rutchning på skrænterne, stenskred med saming af områdets
sted, områder til klatring,
Her skabes ny natur

B.1

A.5 DET NYE FORENINGS- OG NATURCENTER
A.6 Engene og bakkerne
A.7 og A.8 BANERNE
Alle støjende aktiviteter placeres i dette område, fx kan der
etableres ørken- og sandkørselsbaner i den grusgrav, der er
i området. Området udbygges ad hoc og sikres støjdæmpet
med jordvolde og bakkeanlæg som i dag, samt skærmes med
beplantning.

A.1
C.1
C.3
C.4

B
B.2

B.1 DEN NORDLIGE ADGANG TIL HEDELAND
Er karakteriseret ved en serie af mindre rumligeheder og flere
forskellige aktiviteter. Mellem kælkebakken og kolonihaverne
etableres ny legeplads Der laves forbedrede adgangsfaciliteter
via Hovedgaden og via Brandhøjgårdsvej særligt for fodgængere
og cyklister.
B.2 SLETTERNE MED GRAVHØJENE
På Setterne mærkes vinden og de store vidder. Her etableres
hegning til afgræsning af områderne vha. kameler. Hegnene, der
er en signatur for området, bliver afgrænsning af Hedeland mod
Brandhøjgårdvej.

C.2

C.5

SLETTEN

A.2

B.3 Flintesø
B.3

B.4 Amfien
B.5 PÅ ISHAVETS BUND
Når NCC er færdig med at grave her bevares det store hul,
sandet, gruset og de stejle vægge, med blottede skrænter så
digesvalerne kan flytte ind, de geologiske spor kan formidles og
områdets grusgravningshistorie opleves.

B.4

B.6 Ridecenter
A.3

B.7 Golfbane
B.8 Vinterasserne
B.9 Bunkerne (beskyttet natur)

A.4
C.6

C

B.5

ØDEMARKEN
C.1 SKOVOMRÅDET
Det eksissterende skovområde vokser mod nord og danner en
kant langs indgangen mod nord
C.2 GLACIALSØERN OG DE ÅBNE OMRÅDER
Her kan skabes mulighed for samling af mange mennesker, på
de flade områder og glacialsøerne bliver et trækplaster.

B.6
A.5

C.3 MOUNTAINBIKE BANER
Graveområdet omdannes så hullet fortsat er markant. Det bruges til forskellige former for MTB løb, træningsbaner mv, hvor
gruset stadig er det væsentligste matieriale.
C.4 STORE HEDE
De efterbehandlede råstofgrave kan bidrage til fremme af den
næringsfattige natur og supplere de allerede eksisterende moser og søer i området.

B.7

C.7

C.5 ØDE HASTRUP
Øde Hastrup er i dag præget af støj, støv og tung trafik fra
grusgravene, men kan på sigt rumme et værdifuldt og unikt
naturområde, hvor skrænter og søer efter udgravning har både
biologisk og rumligt potentiale.

B.8

C.6 TURKISERNE
Graveområdet bliver i fremtiden en mosaik af søer og huller. De
turkise farver i vandet givert stedet sit navn.
C.7 og C.8 NATUREKSPERIMENTARIET
De langsomme områder. I natureksperimentarier er der naturlig
succession, og alting får langsomt og konstant lov at ændre og
udvikle sig.
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B_ Sletten
BRANDING & FORMIDLING

Hedelandsmodellen

Hjemmeside og app

EVENTS og finansiering

ÅBNINGSTRÆK OG FASER
Frem mod 2030 arbejdes der på en række
indsatser på forskellige niveauer - både på
det fysiske, formidlingsmæssige og forretningsmæssige. Åbningstrækket er at etablere
Horndrageren og Besøgscenteret ved Flintesø.
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La Manière de montrer les jardins de Versailles er en række vejledninger
skrevet af Louis XIV til oplevelsesruter gennem Versailles haveanlæg.
Vejledningerne anviser de ruter, der bedst viser dens skønhed for
Solkongens gæster. Nogle af vejledningerne er skrevet med afsæt i særlige
sociale begivenheder og besøg på Versailles, mens andre er skrevet med
en særlig royal gæst i tankerne, som led af depression og træthed, hvorfor
ruten er kortere end ruter henvendt til andre gæster. Anlæggets skønhed
må indtages i de mængder, den enkelte gæst er i stand til. Louis XIV skriver
selv, at der er så meget skønhed i haven, at man kan blive ør i hovedet, hvis
ikke opmærksomheden har en retning at støtte sig op ad. Vejledningerne
hjælper gæster til at opleve og lade sig betage af havens skønhed, uden at
de mister opmærksomhedens orientering.
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HORDRAGEREN OG BESØGSCENTERET
VED FLINTESØ
Horndrageren er en 13 km lang oplevelsesrute. Den formidler og skaber adgang
til en lang række steder og kan sammenlignes med en ‘scenic-route’ i fx.
amerikanske State parks.

“GRAND CANYON”

INDTÆGTER
Indtægterne til fremtidens Hedeland
kommer fra flere kilder, der spænder fra
etablerede markeder og praksisser til helt
nye markeder, der vinder frem gennem nye
teknologier. - F.eks.:
Danmarks førende rehabiliteringsområde
Danmarks førende Outdoor-område for firmaarrangementer, teambuilding mv.
Hedelands Sensommerfest

2020

“KAPTAJNEN”
“GRAND CANYON”

FASE 1

SENSOMMERFESTEN

Brand etableret

“GRAND CANYON”

MÆRK HEDELAND
Oplevelser skal mærkes, dokumenteres
og deles gennem formidlingsstrategien
‘Mærk Hedeland’. Strategien taler til alle
fem sanser og udbreder de store oplevelser gennem besøgende og deres egne
digitale spor.

2017
HORNDRAGEREN &
VELKOMSTCENTER HEDELAND

i

SENSOMMERFESTEN

SENSOMMERFESTEN
“KAPTAJNEN”

nav

Mæ
rk

Horndrageren er en af Hedelands
sjældne arter. En orkidé, der har
indfundet sig på trods af og i kraft
af at vi mennesker flytter rundt
på råstofferne og har skabt et
næringsfattigt grundlag, der er
perfekt for netop denne sjældne
rødlistede art. Horndrageren ligger
navn til Hedelands helt egen
margueritrute, der gør det nemt og
oplevelsesrigt at finde vej i Hedeland.

SENSOMMERFESTEN

B1_ ??
B2_ ??
B3_ ??
B4_ ??
B5_ ??

C1_ ??
C2_ ??
C3_ ??
C4_ ??
C5_ ??

ALLE KENDER HEDELAND
Ingen andre steder kan man som i Hedeland opleve det menneskeskabte landskab. Og ingen andre steder kan man fortsat påvirke og udvikle landskabet sammen
med stærke grupper af ildsjæle. Alle kender Hedeland!

2030

“KAPTAJNEN”
“GRAND CANYON”

TRE HOVEDPORTE
Der mange veje til Hedeland i dag og det er
svært at vide præcis hvor man skal køre til
for at opleve Hedeland. Fremover er man
ikke i tvivl; Når man ankommer i bil er der
tre nye hovedporte til hedeland: PORTEN
VED VINDINGE i overgangen mellem parkeringspladsen, hovedstien og vindinge
“KAPTAJNEN”
langsø, BESØGSCENTERET VED FLINTESØ og BASEN I NORD

App’en Hedeguiden kan downloades af alle besøgende til Hedeland. App’en
indeholder point of interest, ruter, faciliteter, events og åbningstider mv.

FASE 2

HEDEBJREGENE
& HULLERNE
“KAPTAJNEN”
Allerede fra straten går man i gang med
atCANYON”
etablere Hedebjergene; et stort sam“GRAND
menhængende og varieret volumen,
som skaber sammenhæng fra nord til
syd. Hen mod slutningen af Fase 2 tegner der sig en aktivitets-bjergkæde hen
over Hedeland. Løbende etableres samtidig huller og søer langs Horndrageren i
de gamle grave-områder.

FASE 3

HEDELAND 2030
Gravearbejdet er den handling, der i dag ses allermest tydeligt i landskabet, og det er også i det
greb, det nye kulturlandskab formidles; huller og
bjerge. Det der fjernes, og det der tilføjes - der er
det hedelandske kulturlandskabs udtryk og form.
Det er dette greb, der er strategien for den videre
udvikling. Der graves huller og bygges bjerge, som
sætter et tydeligt præg som en både fysisk og forståelsesmæssig rygrad i det nye Hedeland.

BASEN I NORD

BESØGSCENTERET
VED FLINTESØ

SLA logo
HEDEBJERGENE
PORTEN VED VINDINGE

Smeltevandet er et vådområde, der udgraves i den nordlige del
ad Hedebjergene på de lavestbeliggende områder. Området
strækker sig mod syd ved Hedebjergene.
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Lørdag formiddag samles familier ved Vindinge Langsø.
Det er et godt udgangspunkt for turen ud i Hedeland.
Om lidt går turen op i Hedebjergene.

1.

SEKS FYSISKE GREB

STØRRE OG BEDRE FORBUNDET
TIL BYOMRÅDERNE OMKRING

Vi foreslår at udvide Hedelands perspektivområde, så det
bliver større, end det er i dag, og så Hedeland kobles bedre
sammen med byerne omkring. Det betyder, at der opstår
helt nye byudviklingsmuligheder for byer som Vindinge
og Stærkende, ligesom Nærheden har en stor rekreativ
naturressource i Hedeland, som det skal være lettere at
komme til at opleve
AFGRÆNSNING OG PERSPEKTIVOMRÅDER
Hedeland afgrænses rumligt af en skarp kant langs Brandhøjgårdsvej. Gravhøjene i
slettelandskabet er den første markering af Hedeland, og den rumlige overgang til den
østlige side af Brandhøjgårdsvej gøres markant ved at udvide skovrejsningsområdet
ved Reerslev, som vi foreslår udvidet til at strække sig helt fra Hedehusene i nord til
Reerslev og Tune i syd.

Skovrejsningsområde udvides omkring
Reerslev, så det strækker sig fra Hedehusene til Tune
Skovrejsningsområde udvides omkring
Reerslev, så det strækker sig fra Hedehusene til Tune
Hedeland afgrænses mod syd af Tjærebyvej, hvor der ligger en række pladskrævende
og støjende aktiviteter såsom motocrossbane, køreteknisk anlæg mv. Lidt sydligere
ligger Roskilde Lufthavn. Andre støjende aktiviteter placeres også i dette område
fremover - f.eks. kan der etableres ørken og sandkørselsbaner i den grusgrav, der
er i området. Området udbygges ad hoc og sikres støjdæmpet med jordvolde og
bakkeanlæg som i dag, samt skærmes med beplantning.

Mod nord og vest udvides Hedelands perspektivområde op til Holbækmotorvejen
som en del af Roskilde kommunes strategi ’Den grønne ring’. Området mod nordøst
er landskabeligt i familie med Hedeland, fordi der også graves her. Hedeland strækker
sig derfor naturligt helt op til motorvejen mod nordvest og til Køgevej mod vest.

2.

SEKS FYSISKE GREB

3 VÆSENTLIGT FORSKELLIGE RUM

Hedeland består af tre væsentligt forskellige hovedrum:
HEDEBJERGENE, der som et stort, varieret volumen skaber sammenhæng fra nord til syd og formidler Hedelands
proceslandskab, SLETTEN, der fortæller historien om
mennesket i landskabet, og ØDEMARKEN, der giver besøgende mulighed for at blive ‘væk’ i naturen. De tre områder er vidt forskellige og fortæller sammen historien om
alt det, Hedeland er.

A
B
C

3.

4.

SEKS FYSISKE GREB

TRE HOVEDADGANGE

Når man ankommer i bil, er der tre nye hovedporte til
hedeland: PORTEN VED VINDINGE i overgangen mellem
parkeringspladsen, hovedstien og vindinge langsø.
BESØGSCENTERET VED FLINTESØ med udsigt over hedeland. BASEN I NORD med børneinstitution og naturformidling.
Etableringen af de tre nye hovedporte styrker organisationen, brandet og
formidlingen af Hedeland, og de bliver naturlige udgangspunkter eller stop på
turene ud i Hedeland. Herfra guides man ud på Horndrageren.

Hedebjergene bliver et landmark og et rumligt og oplevelsesmæssigt
referencepunkt i området. Bjergene er det område i Hedeland, hvor mere
intense aktiviteter og faciliteter placeres. Her plantes mere, laves flere stier
og flere aktivitesmuligheder end i de andre områder.

PORTEN VED VINDINGE er en naturbase og det centrale udgangspunkt for
gåture, de aktive og foreningerne. Her er hands-on formidling af natur og geologi
til skoleklasser, besøgende i weekender og frivilligholdet. Her er undervisning,
organisering af frivillige og foreninger mv. Laden bliver et samlingspunkt for de
mange foreninger, aktører og beboere, der bor tæt på.

På Sletten fornemmer man de vidt forskellige måder, Hedeland er blevet
brugt på og forvandlet gennem tiden. Her er gravhøje, kirketårne, golfspil,
kratere og det store hul efter den seneste grusgravning stadig at se i 2030.

BESØGSCENTERET VED FLINTESØ er placeret på den østlige del af p-pladsen, højt
over Flintesø, hvor der er en formidabel udsigt over området. Det hele kan ses inde fra
husets store åbne rum, og man oplever alle delene i bilen på vejen til besøgscenteret.
Det er således et centralt sted at formidle Hedelands mange landskabelige lag, fordi
de opleves særligt lige her.

I Ødemarken er det naturen, det vilde, der får lov at styre. Området udvides
med Øde Hastrup og Store Hede. Vildmarkslivet har gode kår.

BASEN I NORD er en børneinstitution, der placeres i den nordlige del af Hedeland i
relation til Hedehusene og Nærheden. Om dagen fungerer Basen som institution for
børn fra Hedehusene og Nærheden. Den er mødested for dagplejere, børnehaver og
Trekroner
SFO’er, der kommer til området med tog
eller med Hedelandsbussen.

5.

SEKS FYSISKE GREB

HIERARKI I STIER OG ADGANGE

6.

SEKS FYSISKE GREB

FORSKELLIGE OMRÅDER

Hedeland består overordnet af 3 forskellige områder:
HEDEBJERGENE, SLETTEN og ØDEMARKEN. De består
hver især af en række delområder med vidt forskellig
karakter, oplevelser og muligheder. Forskelligheden gør
de besøgende i stand til at navigere i et oplevelsesrigt og
aktivitetsfyldt landskab og mærke modsætningerne.

Hedebjergene er rygraden, der kobler Hedeland sammen
fra syd til nord. Det er bånd af beplantning, topografi,
stier og aktiviteter, der kæder Hedeland sammen og skaber nye rum og muligheder. Bjergene skaber en stærk
forbindelse mellem nogle af de mest brugte aktivitetsområder idag, og er samtidig åbne for nye programmer - initieret af ildsjælene.

HORNDRAGEREN er en 13 km lang oplevelsesrute, man kan vandre langs eller køre
i bil, evt. mod betaling. Den formidler og skaber adgang til en lang række steder og
kan sammenlignes med en ‘scenic-route’ i f.eks. amerikanske State Parks. Her vil
være let adgang for småbørnsfamilier og funktionhæmmede, for dem, der gerne vil
nå at se så meget som muligt, og for dem, der bare vil prøve en anden køretur, end
de plejer.
Der er mindre parkeringspladser undervejs, hvor man kan komme ud i området.

Hedeland er et patchwork af forskellige rumligheder og naturtyper. Det vil vi dyrke
endnu mere. Frem mod 2030 kommer der flere bjerge, flere søer, skovområder, flere
områder hvor succesionen kan opleves. I Hedeland kan naturen selv, og brugere og
besøgende må gerne være en del af natur og drift og bruge området på måder, de
ikke gør i dag. Vi foreslår, at fokus på drift, pleje og brug udvikles med mere vild
natur, fordi naturen i sig selv ikke kræver pleje og har godt af at blive brugt. Og det
harmonerer rigtig godt med værdierne i Hedeland.

Hedebjergene er høje af overskudsjord med beplantede områder, vandre- og
cykelruter med naturoplevelser og skovpartier. På mange kilometer lange stiforløb,
kan man bevæge sig op og ned i terrænet, til høje toppe og lave vådområder. Man
har skiftevis udsyn og lukkede rum. I 2030 vil Hedebjergene hæve sig markant fra
Ødemarken og Sletten og skabe nye bevægelsesrum og tilbyde motionsformer, vi
ikke kender. Beplantningen hæver sig og gør bakken større, end den er nogen steder,
andre steder er der åbne og græsklædte bakker. Bjergene er en markant rumlig
markør og refrencepunkt, når man bevædger sig i det ny Hedeland.

Fremtiden vil, for en stor del af forvaltningen af Hedeland – ligesom i resten af vore
naturområder – utvivlsomt ende med at tage bestik af netop de biologiske værdier,
idet disse værdier er i tilbagegang overalt i Nordeuropa, og fordi Danmark for længst
har forpligtet sig til at bremse tilbagegangen i biodiversitet. Målet for Hedeland er
derfor en naturforvaltning, der er så helstøbt, at den ikke bare gavner naturen men
også formår at gøre befolkningen til aktør og medejer i en biologisk meningsfuld
forvaltning.

DET EKSISTERENDE STINET er velfungerende og bruges af mange forskellige
brugere.Stinettet organiseres i en række ruter med forskellige farvekoder. Disse
udpeges sammen med brugerne og som forskellige ruter med temaer, der passer ind
i formidlingen af geologi, natur og historie.
OFF THE BEATEN TRACK er en række ruter der laves ad hoc af foreninger i samarbejde
med Hedeland I/S. De markeres simpelt som i de store naturområder i Sverige og
Norge på sten eller træer. De supplerer de stier, der allerede er, men som mange
gerne vil have mulighed for at søge væk fra.

Hedehusene
station

Trekroner
station

HEDEBJERGENE

Der findes mange veje til Hedeland i dag, og det er svært
at vide præcis, hvor man skal køre til for at opleve Hedeland. Fremover er man ikke i tvivl. Inde i Hedeland introduceres et hierarki i stierne, hvor de eksisterende ruter og
stier suppleres af Horndrageren, stierne i Hedebjergene
samt en række off-piste ruter, hvor man bevæger sig ud i
terrænet med meget simple anvisninger.

station

Roskilde
station

SEKS FYSISKE GREB

Dele af det udpegede område er allerede høje bakker og store kuperede områder.
Her skabes stier og udsigtspunkter og tilføres nye beplantning. Pleje og beplantning
gør at området også i syd, skiller sig ud fra ødemarken. De nye bjerge etableres på
strækningen fra skibakken, vest for amfiteateret over Stærkendevej til området
ved aktivitetsbanen til parkeringspladsen ved Vindinge Langsø, her skabes
topografi, beplantning og stier, der sammenkitter området, der i dag kun er meget
svagt forbundet. vandet graves frem, hvor det er muligt, så der skabes flere
sammenhængende vådområder. Dem kalder vi Smeltevandet og løber fra nord til
syd på de laveste områder.
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På Ishavets Bund kan man opleve Digesvalerne
huller i skrænterne
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gravhøj - no extraction

På Basen i Nord kan man låne sommerfuglenet og forstørrelsesglas
til naturekspeditionen.
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I bunden af råstofgravene går man på Ishavets Bund. Her har gravemaskiner
gravet alle de lag ud, som isen aflejrede. Skrænterne, det turkise vand og lyden af
gruset gør oplevelsen unik.

UDDYBNING AF HORNDRAGEN

FORMIDLING

FORMIDLING

FORRETNINGSMODEL

FORRETNINGSMODEL

Med Det Ny Hedeland vises, hvordan landskabet udvikler
sig sammen med mennesker. Her udvikles og bruges naturen, så sanserne og kroppen stimuleres. Her bruger vi
landskabets højde og dybde for at dramatisere og skabe
oplevelser under den åbne himmel. Her dykker istiden
og grustiden frem til overfladen for at danne en unik
naturlig destination i Danmark.

Oplevelser mærkes, dokumenteres og deles gennem
formidlingsstrategien ‘Mærk Hedeland’. Strategien taler til sanserne og udbreder de store oplevelser gennem
besøgende og deres digitale spor.

Forretningsmodellen for Hedeland handler om at skabe
en model, der knytter sted, de frivillige og foreningerne
sammen med kommunerne, fonde og Hedeland I/S. I Det
Ny Hedeland skabes en forretningsmodel, hvor drift kan
minimeres, og indtægter kan komme fra flere forskellige
kilder, der hjælper med at skabe et robust fundament for
yderligere store og små udviklinger i området og hos foreningerne.

Det er et af Hedelands stærkeste kendetegn, at det er
formet og udviklet af menneskelig aktivitet. Sådan skal
det fortsat være. Derfor skal foreningslivet og det frivillige engagement blive ved med at forme Hedeland. I
fremtidens Hedeland ser vi to primære grupper af frivillige, som er med til at drive Hedeland: Foreningerne og de
frivillige naturforvaltere. Vi har udviklet to strategier, der
skal understøtte de to forskellige måder at engagere sig:
Hedelandsmodellen for foreningerne og en formidlingsog samarbejdsstrategi for de frivillige naturforvaltere.

DESTINATION HEDELAND

HEDELAND ER HELT SIN EGEN
Det formidlingsmæssige hovedgreb er Hedelands egen
Margueritrute: Horndrageren. Omkring den ligger en
række af Hedelands særlige steder, hvor udsigt, geologi,
historie og natur er særligt spændende at opleve. Man kan
gå langs søen, over vandet, op på højen, nede i hullet og
på Sletten. Follies og inventar som broer, stolper og hegn
leder én på vej og udpeger nye oplevelsesmuligheder
Frem mod 2030 lægges endnu et lag til Hedelands udvikling. Det handler om at
skabe arkitektur, wayfinding, landskabsarkitektoniske støttepunkter og follies
i et nyt vokabular med enkle materialevalg, en gennemgående signaturfarve og
simpel guidance. Dermed erstattes tidligere skilte, der skabes klare indgange og
afgrænsninger og særlige steder understreges og iscenesættes, så der skabes en
særlig fornemmelse af Hedeland.
Man ved, man er i Hedeland, fordi det, man ser, og det, man mærker, er noget
særligt, og det understøttes af de overgange og støttepunkter, der findes i området.
De åbne landskaber skal fornemmes allerede fra vejen. Det er skift i rumlighed,
stoflighed, atmosfære, farver og duft, der gør, at man mærker, man er kropsligt
tilstede. Overgangene er små steder, der er udpegede i landskabet, og som formidler
en overgang, peger på noget, man kan se, giver lys eller ophold.

VED INDGANGENE
Indgangene markeres med hedelandsbiotoper, hvor de samme træer, blomster
og græsser plantes i de områder, man ankommer til i Hedeland, f.eks. ved
parkeringspladserne. Når man bevæger sig i Hedeland på solrige og blæsende dage i
oktober, vil man få øje på grupper af træer, der vibrerer i vinden og viser sølvfarvede
og næsten hvide blade. Det er grupper af sølvpopler, der skinner i sølv. Lyset fra den
lavtstående sol reflekteres af det vibrerende løv, som vinden løfter og vender de
sølvhvide bladundersider ud mod omverden.
MATERIALER
Materialerne er groft hugget tømmer, beton og malet jern eller træ. Der tilstræbes et
simpelt udtryk, der rammer stemningen i Hedeland og passer ind.
FOLLIES OG LANDKSKABSARKITEKTONISKE ELEMENTER
De arkitektoniske lag suppleres af elementer af træ, der skaber mulighed for at gå
langs kanten af en sø, op ad en bakke til en særlig udsigt eller over vand.
Alle disse elementer ligger i tilknytning til Horndrageren og kan derfor opleve
i det meste af Hedeland som små elementer i et lag, der giver nye oplevelser og
erkendelser af stedet.
SIGNATURFARVE
Her guider elementerne og de kendetegnende blå farver den besøgene til nye
oplevelser.
Elementerne vil fungere som pejlemærker i oplevelsen af Hedeland. I sammenhæng
med app’en formidler de Hedelands forskellige lag. Wayfinding-systemet guider
den besøgende til at finde elementerne, hvis blå farve gør opmærksom på, at man
nu har fundet et særligt sted. Samtidig markerer elementerne et sted, hvorfra man
kan orientere sig i det større wayfinding-system.

MÆRK HEDELAND

HORNDRAGEREN: Hedelands natur og historie formidles bedst på stedet. Et
hovedgreb for formidlingen handler derfor om at vise besøgende vej til Hedelands
interessepunkter og skabe og formidle oplevelser.
ISTIDEN & RÅSTOFINDVINDINGEN: Historien stikker dybt ned i lag af kalk, sten,
grus og sand. Denne historie bruges i positioneringen af Hedeland som et nyt
kulturlandskab. Her kan man opleve historien, når man f.eks. bevæger sig i bunden
af grusgravene på det, vi kalder Ishavets Bund, eller på toppen af Hedebjergene.
Hedeland skal mærkes og opleves med krop og sanser.

NY VISUEL IDENTITET
Hedelands visuelle identitet tager udgangspunkt i nogle af de ældre skilte på
området, som viser skrænter og sletter. I sin nye version viser den visuelle identitet
det nye kulturlandskab med bjerge, huller og vandet.
EJERSKAB OG BRUG AF LOGO
Hedelands visuelle identitet ejes af Hedeland I/S, men det er et logo, som vil blive
brugt så meget som muligt af så mange som muligt i relation til området.
MÆRK HEDELAND
#MærkHedeland er en løbende video- og fotokonkurrence, hvor besøgende
dokumenterer øjeblikke fra deres besøg i Hedeland. Hver måned udvælges de mest
sanselige billeder og video, som deles på Hedelands sociale medier. Materialet bliver
opsamlet på Hedelands hjemmeside.

FOR KROP OG SJÆL: I Hedeland skal naturen og kroppen bruges. Naturen har godt
af det, og vi har godt af det. Her er der plads til at udfordre kroppen med sindrige
mountainbikebaner, afvekslende rideture og vandre- og klatreture.

HEDELAND.DK
En ny hjemmeside bliver udviklet til at invitere besøgende indenfor i Hedeland.

MÆRK HEDELAND: Hedeland er et fælles projekt, der lever på tværs af kommuner,
byer og interesser. Med en ny visuel identitet og udbredelse kan alle besøgende let
dele oplevelser og deres begejstring for Hedeland med deres omgivelser.

STEDNAVNE OG NAVNEKONKURRENCE
De navne, der allerede bruges, har en god historie, der kan udbredes. Med den
visuelle identitet indføres en navnekonkurrence, hvor alle kan komme med forslag
til navne på stier, steder, søer og områder i Hedeland.

HEDELANDS FORRETNINGSMODEL

ORGANISATION
Organiseringen af Hedeland ser vi fortsat som et offentligt interessentskab ejet af
de 3 kommuner, Greve, Roskilde og Høje-Taastrup, der har til opgave gennem opkøb
af ejendomme at planlægge, anlægge og drive fremtidens Hedeland. Til forskel
fra i dag tilføres der flere ressourcer til sekretariatet i I/S Hedeland i form af en
naturvejleder og en eventmanager. Samarbejderne mellem I/S Hedeland og frivillige
foreninger og virksomheder om konkrete aktiviteter og events opprioriteres i
fremtidens Hedeland. Synlighed og markedsføring af Hedeland prioriteres ligeledes
højt. Hvor der i dag er stort fokus på drift, vil der i fremtiden være lige så stort
fokus på at udvikle Hedeland gennem konkrete projekter, der ikke mindst skaber
indtægter til I/S Hedeland.
HEDELANDSMODELLEN
Hedelandsmodellen udnytter nye digitale medier og idémøder til at skabe en
positiv spiral af initiativer og indtægter til Hedelands foreninger og organisationer.
Hedelandsmodellen hjælper med at organisere de frivillige, indhente midler til nye
initiativer og med at hjælpe de nye initiativer på vej med midler og kompetencer.

FRIVILLIGHED, DRIFT OG EN SÆRLIG
HEDELANDSMODEL

FORENINGERNE
Foreningerne er en stor del af Hedelands kraft og identitet. De skal fortsat være
med til at forme Hedeland - for eksempel spiller de en central rolle i udformningen
af Hedelands nye vartegn, Hedebjergene. For at styrke foreningerne har vi udviklet
Hedelandsmodellen, som er beskrevet på modstående side.
NATURFORVALTERNE
Det er ambitionen, at Hedelands brand som rekreativt naturområde i fremtiden er så
stærkt, at det vil tiltrække et stort antal frivillige. For at skabe grobund for et stærkt
frivillignetværk foreslår vi, at der ansættes en projektkoordinator/naturvejleder,
som kan organisere det frivillige engagement. Ansættelsen af en naturvejleder kan
ske med løntilskud fra Friluftsrådet (op til 250.000,- kr. om året).

FORRETNING
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FINANSIERING OG SAMARBEJDER

FOLLIES
Små bygværker i stål bliver nye pejlemærker rundt om
i Hedelands landskaber. Ved første blik kan man blive i
tvivl om, hvorvidt objekterne er fragmenter eller efterladenskaber fra stedets industri. Ved nærmere eftersyn
optræder de som præcise iscenesættelser af de specifikke
landskabssituationer, de indgår i..

Elementerne er placeret særlige steder i landskabet, og deres form imødekommer
de behov og særlige muligheder, der findes der. Samtidig vil flere af dem kunne
placeres forskellige steder, og ved at flytte dem kan man ændre eller understrege en
bestemt brug og oplevelse af de steder, de placeres.
Som grusgravningsmaskinerne er alle elementer lavet som simple sammensvejsede,
galvaniserede og malede objekter. De kan let flyttes rundt med en traktor i
landskabet i takt med, at det forandrer sig og defineres på ny.
De er alle ligetil og billige at fremstille, simple at vedligeholde og besidder en stor
robusthed som står i kontrast til deres flygtige mobile karakter. Elemementerne

kan placeres simpelt i landskabet på justerbare fødder og plader og lynsikres for
et beskedent beløb. De er industrielle i detaljeringen og leder tankerne hen mod
de maskiner, der har formet det menneskeskabte landskab. Som kontrast til deres
industrielle karakter er de nye elementer formet til de mennesker, der skal indtage
dem som f.eks. ly på vandreturen, shelter for overnatning, fugleskjul, sauna, overdækket bålplads, udsigtspunkt eller stjernekiggersted.

EKSEMPLER PÅ FOLLIES

Grusgravningsmaskiner

PÅ HØJDERYGGEN

PÅ SØEN

OP AD BUNKEN

PÅ SKRÆNTEN

I BAKKEN

PÅ FLADEN

Overgangen mellem land og vand er interessant og vandet er normalt ikke et sted
man kan færdes uden både, kajakker eller kanoer. Et objekt som flyder i vandkanten, gør søens flade indtagelig. Herfra kan det særlige fugleliv studeres på nært hold
gennem skjulets afskærmede blik mod vandet.

Rundt om i Hedeland findes mange menneskeskabte bunker. De er karakteriserede
ved at have præsise geometriske former og være så stejle at de kan være svære at
bestige for mange. Trappeelementet gør bakken indtagelig og hele bakken til en
form for bygværk på grund af dens kejleformede og dermed tydeligt menneskeskabte fremtoning. På trappens sider krager små siddepladser ud.

Skrænten karakteriseres ved at man altid er oppe i forhold til noget andet, på
sammen tid har man en beskyttende ryg bag sig. Landskabets særlige kvaliteter
forstærkes ved at lade skræntens rum blive en del af strukturens og trække det
helt op i dens inderste hjørne. Shelteren terraserer sig ned i flere niveauer, med
soveplateauet øverst oppe og trukket helt tilbage.

På toppen af bakken har man udsyn. Man kan overskue landskabet hele vejen
rundt. Det er et særligt sted at slå sig ned. En nedsænkning. Et nyt beskyttet sted
på toppen der indbyder til et ophold med læ og udsyn. Sætter man sig helt ned,
opleves et indrammet blik hvor kun himlen kan ses. Elementet er usynlig i bakkens
silhuet. Et usynligt pejlemærke.

Mellem højderyg og vild bevoksning åbner fladen sig. Det åbne land udspænder
rummet mellem Hedelands landskablige pejlemærker.

Ved Løkkeshuse er et landskab med små stejle bakker, der endnu ikke er tæt
begroet.

Det let kuperede landskab ved Vinkelsø og dens form giver mulighed for at skabe
en opholdssituation med pittoreske kig.

Et stort cirkelslag af bakker gør bakkekammen mellem Ørnemosedalen og Herredsfoged engen til et særligt sted.

I umiddelbar nærhed til Naturbasen giver et nedslag her mulighed for ophold tæt ved
vandet ved den pittoreske Vindinge Langsø.

Vindinge Langsø (02)
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Bakkerne ved Løkkeshuse (10)

Vinkelsø (08)

Bakker mellem Ørnemosedalen og Herredsfoged Engen (06)

På fladen er lyet placeret. Siddende under det lave tag er man beskyttet for regnen, mens overblikket over de åbne vigder er bevaret. Gennem hullet i taget stiger
røgen op. I lyet kan en lille flok slå sig ned rundt bålet og nyde skumringen gennem
et indrammet blik hen over fladen.

Ved Flintebjerg (12)

På højderyggen kan man se langt til begge sider. Den er oplagt at vandre på. Fra
alle sider og på lang afstand vil man kunne se det tårnlignende objekt der peger
på højderyggen i landskabet. Et hævet plateau kan indtages som siddested for de
vandrende. Herfra kan man nyde udsigten når madpakken skal spises, eller man
har brug for et mindre hvil.
Mellem et for Hedeland typisk landskab på højderyggens vestlige side og ikoniske
Flintebjerg på den østlige side løber højderyggen som et særligt træk i landskabet.

Landskabsryg vest for Flintbjerg (11)

