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Bevaringsværdige Træer i
Høje-Taastrup Kommune

FORORD
Siden gammel tid har der været knyttet myter og historier til særlige træer. I den nordiske mytologis skabelsesberetning skabte
Odin det første menneskepar Askur og Embla af en Ask og en Elm og midt i Asgård
- Gudernes verden - stod Asken Yggdrasil,
verdenstræet, hvis grene og rødder bredte
sig ud over hele verden.
Træer er levende væsener og repræsenterer
den længstlevende livsform, vi kender, - og i
kraft af deres evne til at blive meget gamle,
kan træer binde forskellige tider sammen. I
Danmark er det ældste træ - Kongeegen i
Jægerspris - mellem 1400 og 1600 år gammelt og selvom Høje-Taastrup Kommunes
træer ikke er så gamle, har vi træer, hvis
alder strækker sig over mange generationer.
Egen på Dorphs Allé er tæt knyttet til HøjeTaastrup Kommunes historie - vejen, hvor
Egen er plantet, er opkaldt efter fabrikant
Hugo Dorph, der prægede Taastrups udvikling i begyndelsen af det forrige århundrede.
I dette hæfte er vist bevaringsværdige træer
i forskellige dele af Høje-Taastrup Kommune.
Vækstkraftige og frodige træer er levende
symboler på en kommune i udvikling - det
gælder om at passe på dem!
Venlig hilsen
Claus Dahl
Parkchef

Træer er levende symboler på en kommune i udvikling - det gælder om at passe på dem!
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HVAD BETYDER BEVARINGSVÆRDIEN

KRITERIER FOR UDVÆLGELSEN

Registreringen af bevaringsværdige træer
er et redskab til at beskytte udvalgte træer. Registreringen kan danne grundlag for
en beskyttelse gennem Lokalplanen.

Hvem er myndighed?

Hvornår er et træ bevaringsværdigt?

Kommunens Parkafdeling er myndighed
for samtlige af de kommunalt ejede træer. De bevaringsværdige træer vil blive
udvalgt løbende i henhold til de vedlagte
kriterier og plejet i henhold til Parkafdelingens faglige standard. Parkafdelingen vil
holde træernes udvikling under observation, så de kun figurerer på listen for bevaringsværdige træer, så længe de opfylder
kriterierne.

De bevaringsværdige træer vil løbende blive vurderet ligesom nye bevaringsværdige
træer vil blive udvalgt i fremtiden. I kommunens parker opfattes alle træerne som
udgangspunkt som bevaringsværdige og
er derfor ikke udpeget enkeltvis.

Bevaringsværdien betyder, at man skal
passe særligt godt på disse træer. Bevaringsværdige træer er træer, der skal bevares – dvs. leve så længe som muligt til
glæde for alle. Der må eksempelvis ikke
udføres belægnings- og grave arbejde
under træets krone (dryplinezonen). Har
træet et ensidigt rodsystem, eksempelvis
placeret ved vej, lægges 2 m til dryplinien
for hver meter stammeomkreds. Ligeledes
bør parkering samt asfaltering og kørsel
helt tæt på træerne undgås.
Ved at passe på træer som har en særlig værdi kan vi i fremtiden opleve meget
gamle træer, som er unikke af forskellige
grunde. Unikke træer skal bidrage med
identitet og oplevelser til kommunens områder.
Er man ejer af et træ, som i en lokalplan
er udpeget som bevaringsværdigt, medfører dette, at man skal rette henvendelse til
kommunen, inden der eventuelt tages beslutning om at fælde eller beskære træet.
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Der skal rettes henvendelse til kommunens
Parkafdeling, såfremt der skal udføres arbejde, der på nogen måde kan komme til
at skade træet. Parkafdelingen vil så vurdere, om det er forsvarligt at foretage det
ønskede arbejde og/eller hvilke foranstaltninger, man eventuelt vil kunne stille op
for at beskytte træet. Parkafdelingen kan
kontaktes på telefon 43 59 11 00.

Nedenstående kriterier skal overvejes ved
udpegning af bevaringsværdige træer i
kommunens øvrige områder. For at blive
et bevaringsværdigt træ skal træet udover
kravet til sundhed opfylde mindst et af de
øvrige nedenstående kriterier.
•
•
•
•
•

Arkitektonisk værdi
Oplevelsesmæssige værdi
Kulturel eller social dimension
Botanisk sjælden art
Alder - historie

Sundhed
Sundheden skal være god for at træet kan
komme i betragtning som et bevaringsværdigt træ. Træet skal undersøges for
eventuelle svampeangreb. Stammeformen
og grenvinklers sandsynlige fremtidige
udvikling indgår ligeledes i en vurdering af
træets fremtidige sundhedstilstand. Træets historik og placering er ligeledes en del
af vurderingen, dvs. er der kendskab til
indgreb i eksempelvis træets rodsystem

eller er der synlige skader, der kan have
betydning for træets fremtidige sundhed.
Arkitektonisk værdi
Træet kan indgå som en del af en helhed – i en komposition sammen med andre træer eller bygninger og dermed give
en større rigdom og liv til omgivelserne.
Træets struktur blandt andet med hensyn
til grenbygning og vækst indgår også i
vurderingen. Såfremt træet er en del af
en allé, vil det enkelte træ være underlagt
kravet til helheden.
Den arkitektoniske værdi er på samme
måde som æstetik i høj grad præget af
den tid vi lever i. I dag har vi i landskabsarkitekturen såvel nutidige som historiske
elementer, og træer som arkitektoniske
elementer kan være stramme og kontrollerede som en formklippet allé eller blødt
formet og naturlige som det ubeskårede
træ. Ifølge Malene Hauxner (1993) er ”et
æstetisk sprog ikke en smagssag. Sjældent står vi alene med vores valg, men
befinder os i fællesskaber med samme
tanker og paradigmer. – Arkitektur er
hverken bundet til dagen eller til evigheden, men til en epoke”. ”Der er en sammenhæng mellem det udtryk vi vælger
og det vi finder betydningsfuldt i tilværelsen.”

Bevaringsværdige træer
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KRITERIER FOR UDVÆLGELSEN
”Kunstneriske virkemidler beror ofte på
modsætningsforhold. Man kan – finder jeg
– godt sammenligne spillet imellem en mur
og en levende formet skulptur eller en rig
plantevækst, med dialogen imellem det
mandlige og det kvindelige i tilværelsen.
Det ene stimulerer det andet, ornamentet,
skulpturen eller det vegetative stimulerer
murfladens ro. Modsat får muren sin betydning ved at stabilisere, give styrke til,
det levende, der står foran det”.
Træer kan bidrage til at skabe en arkitektonisk sammenhæng ved eksempelvis at
ændre bybilledets skalaforhold og med
sit grønne løv eller nøgne grenstruktur at
bringe de enkelte elementer i en bedre
balance med hinanden som eksempelvis
egetræerne på Roskildevej, hvor træerne
skaber en frodig kontrast til vejforløbet.
Når sådanne arkitektoniske sammenhænge er særligt vellykkede, er målsætningen
at bevare træerne til glæde for nuværende
og kommende generationer.
Kulturel eller social dimension
Træet kan have en kulturel eller social
dimension. Det kan eksempelvis være
plantet af Borgmesteren i en særlig anledning eller være et kendt mødested i
kommunen.
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Træet kan være skænket til kommunen
som en gave og derigennem knyttes en
særlig historie til træet.
Botanisk sjældent træ
Træet kan være et botanisk sjældent træ –
typisk et eksotisk træ.

gamle kan bidrage med identitet og historie, men der er stor forskel i de enkelte
arters evne til at blive meget gamle. Egetræer kan eksempelvis blive meget gamle,
mens piletræer sædvanligvis ”kun” bliver
100-150 år gamle.
Unge træer, der er placeret i en sammenhæng, så de på sigt vil komme til at give
et arkitektonisk modspil til omgivelserne

og blive en oplevelsesmæssig værdi for
området kan ligeledes gøres bevaringsværdige.
Gennem en sådan status sikres træets
sundhed for fremtiden og træet vil kunne
bidrage som et markant træ i en længere årrække – fordi træet er blevet passet
godt på fra starten.

Oplevelsesmæssige værdier
Træer kan give identitet og stemning til et
område – det kan eksempelvis være en
overdådig blomstring, løvets filtrering af
lyset, flammende efterårsfarver eller en
særpræget bark.
Træer har en stemningsskabende værdi og
kan påvirke det enkelte menneske med en
ekstra dimension, som får mennesker til
at glemme hverdagen, abstrahere fra nuet
og en kort stund befinde sig i en anden
verden - væk fra byens pulserende liv.
Det kan eksempelvis være et bestemt træ,
hvor der knytter sig minder - som et særligt træ, man husker fra barndommen.
Alder
Træer er den længst levende livsform, der
kendes, og netop træers evne til at blive

Minder .........

Bevaringsværdige træer
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MATADORENS EG
Eg har gennem tiden været den vigtigste
træart i Danmark til skibe, byggeri og
møbler, fordi det er en meget stærk træsort.
Af samme grund har Eg været anvendt som
symbolet på styrke - og magt. Et velvalgt
træ til Dorphs Allé, der er opkaldt efter en af
Taastrups magtfulde mænd gennem tiden Hugo Dorph - ”Taastrups Mads Skjern”!
I 1894 kom Hugo Dorp til Taastrup og
etablerede sig som manufakturhandler; han
kom fra Lolland med en startkapital på 3000
kr, som han havde lånt og opdagede hurtigt,
at der var en fremtid inden for konfektionssyet
tøj, og hans virksomhed udviklede sig med
eksplosionsagtig hast.

Nedenstående foto er fra Taastrup på det tidspunkt,
hvor egetræet på Dorphs Allé blev plantet.

Spadserende på Køgevej

Samtidig havde Hugo Dorph en stor interesse i
byggeri. I 1925 byggede han den store fabrik på
Selsmosevej, der i mange år husede Taastrup
Posthus. I 1936 beskæftigede fabrikken ca.
350 personer, inklusive hjemmesyersker.
I 1918 påbegyndte han på en mark ud til
Køgevej opførelsen af privatboligen Hvidesten
- en herskabsvilla med sidebygning til stald,
garage, chauffør bolig, og en selvstændig
gartnerbolig, samt park, frugthave og
skov, i alt 16000 kvm. Udover byggeri til
privatbolig og virksomhed var Hugo Dorph
bl.a. involveret i byggeriet af Taastrup
Realskole i 1905 og Taastrup Nykirke i 1907.

Egen på Dorphs Allé er over 100 år gammel
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Dorphs Allé er opkaldt efter Hugo Dorph og fra
billedmateriale på Byhistorisk Samling anslås
kæmpe Egen at være fra omkring år 1900.

Taastrup Nykro, hvor Køgebilen, der transporterede
rejsende mellem Taastrup og Køge, gjorde holdt Taastrup Nykro lå over for banen.

Køgevej med mange små forretninger.

Bevaringsværdige træer
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HAKKEMOSEN
På Hakkemosevej, der fører ned til
Hakkemosen, står nogle af kommunens
ældste træer. Kastanierne fra 1896 udgør
en markant allé, der kan ses på lang
afstand i landskabet og er af historisk
værdi for området.

forekomster af lerlag i undergrunden fra sidste
istid. Idag er Hakkemosen et af kommunens
mest benyttede grønne områder.

Den smalle vej fører ned til Hakkemosen,
hvor der fra 1847 - 1915 lå et stort
teglværk, som var kommunens første
moderne industri - 40 år før den egentlige
industrialisering i Danmark startede.

Teglværkets produktion var mekaniseret og
teglværket var et af de første teglværker
i Danmark, der investerede i en ringovn.
Ringovnen effektiviserede brændingen,
sparede brændsel og forøgede produktionen
betragteligt. Denne er tildækket med jord
idag, men kan ses som en forhøjning i
landskabet.

Hakkemose Sø var det område, hvor der
blev gravet efter ler - her var der rige

På Hakkemosegården boede
teglværksejer og grundlægger Johannes Peter

Hakkemosevej

Langgaard sammen med sin familie
om sommeren. Langgaard var blandt
foregangsmændene inden for dansk
industri. Han havde teknisk begavelse og
udover at modernisere teglværksdriften
stod han for forskellige opfindelser; i sin
ungdom konstruede han bl.a. bandager,
der kunne rette skæve rygge og etablerede
et orthopædisk institut, hvor han kunne
følge patienterne.
Senere lavede han opfindelser til Tivoli
og Dyrehavsbakken. En af de kendeste
opfindelser var kraftprøven, der oprindeligt
var lavet som et tyrehoved, man slog på.

Efter at teglværksproduktionen blev nedlagt på grund af opbrugte ler-forekomster,
oprettedes en Flisefabrik, hvor den senere
forfatter Morten Korch var leder fra 1909
til 1912 - fabrikken lukkede i 1915. Selvom
Teglværket var Danmarks største satte
det kun små spor i området. Sengeløse og
de andre landsbyer var fortsat præget af
landbrug.
På billedet fra slutningen af 1800-tallet
ses arbejdere (der også bestod af kvinder
og børn) fra Hakkemose Teglværk foran
ringovnen.

Hakkemose Teglværk

Bevaringsværdige træer
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STRIDEN OM SENGELØSE GADEKÆR
Piletræet Ved Kæret i Sengeløse blev plantet i 1950´erne, hvor gadekæret blev
istandsat - gamle piletræer blev fældet og
området blev forskønnet, hvilket gav anledning til meget debat. I et læserbrev fra
en af Sengeløses borgere, Ebbe Skovgaard,
kunne man læse denne protest over de
nye tiltag (uddrag):
”Denne By, som har et af de smukkeste
Gadekær i Landet, omgivet som det er af
Haver og Huse og en dejlig Række gamle
Pil, er i sig selv en Helhed og et Billede
saa fredeligt og skønt, som tænkes kan.
Her paa denne Plet, som er overladt os af
tidligere Generationer, er Byen ved at lave
”Park” - akkurat som en sund og smuk
Kvinde maler og pudrer sig, saa hun ligner
et vandrende Lig.”
Protesten satte gang i debatten:
”Undertegnede med flere kan ikke se, at
der er noget galt i at fælde 3 raadne Træer,
da de staar og skæmmer Pladsen ved Stenen, og siden pynte op og beplante Pladsen. Hr Skovgaard skulde tage sin Cykle
og kører ud og se Mindestenene, omkring
hvor de staar. Alle vegne er der beplantet
og pyntet op, man ser ingen Steder, det
ligger som her til Parkeringsplads for Biler
og Tærskeværker”.
Idag 50-60 år efter plantning er piletræet
blevet et kæmpe træ, der sætter præg på
kæret.
Pilen, Ved Kæret i Sengeløse
14
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HEDEHUSENE SKOLE

TRÆER PÅ PRIVATE EJENDOMME

Hedehusene Skole blev bygget i 1915
og taget i brug i 1916. Inden byggeriet
blev sat igang var der stor diskussion om
placeringen - folk fra Hedehusene ville
gerne have den bygget i Hedehusene ved
Vesterkøb, mens beboerne i Baldersbrønde
protesterede mod denne placering og
derfor blev skolen bygget midt imellem
Hedehusene og Baldersbrønde.

Træer på private ejendomme bidrager til
at gøre Høje-Taastrup til en grøn og frodig
kommune. Her er vist et par eksempler på
træer, der kunne gøres bevaringsværdige.
På billedet til højre ses et gammelt bøgetræ, der står ved Skolevej i Taastrup
By. Bøgen var oprindeligt en del af en
allé, der førte til Blaakildegaard, hvor
Byhistorisk Samlig og Arkiv ligger idag.
Bøgen dominerer vejforløbet sammen
med blodbøgen på modsatte side og giver
et fint modspil til vejens bygninger og
beplantning.

Mange børn havde langt til skole og
forældrene havde brug for børnenes
arbejdskraft i det daglige arbejde, så det
var ikke alle børn, der kom i skole - selvom
der fra 1914 var indført skolepligt.
Skolen bestod af fire klasseværelser med
plads til 30 børn hver samt en gymnastiksal
og på kvisten boede lærerne.

Skolens lærerstab 1916-17
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Skolens to store gamle træer er plantet umiddelbart
efter skolens opførelse.

Klassebillede fra 1921

På billedet til venstre ses et stort kastanietræ,
der står på Bartholinstræde i Vridsløsemagle.
Træet markerer det buede vejforløb.

Kastanietræ på Bartholinstræde i Vridsløsemagle

Bøg ved Skolevej

Bevaringsværdige træer
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GRØNNE OMRÅDER

BEVARINGSVÆRDIGE TRÆER

Alle træer i de grønne områder er som
udgangspunkt bevaringsværdige. Kommunen
har mange små parker og naturprægede
områder, som bidrager til livet i HøjeTaastrup.

På de følgende sider er vist bevaringsværdige
træer i kommunen.
De bevaringsværdige træer vil blive udvalgt løbende i henhold til de vedlagte kriterier og plejet i henhold til Parkafdelingens faglige standard. Parkafdelingen vil
holde træernes udvikling under observation, så de kun figurerer på listen for bevaringsværdige træer, så længe de opfylder
kriterierne.

De grønne områder er meget forskelligartede
i størrelse og indhold - fælles for områderne
er, at det er træerne, der giver struktur.
Enkelte steder er der meget gamle træer
som eksempelvis i Mølleparken.
Magda’s Have er det sidste nye grønne
område i Taastrup. Her er hjørnet af Taastrup
Hovedgade og Skolevej udnyttet til at skabe
en lille hyggelig oase. Om sommeren kan
man sidde med kig til store platantræer,
omgivet af skønne græsser og blomster.

Gammel Bøg i Mølleparken

Bagerst i folderen er kort over Høje-Taastrup Komune, hvor de bevaringsværdige
træer er tegnet ind. Der er et nummer ved
hvert træ, som henviser til samme nummer på kortet.

Magdas Have på hjørnet af Taastrup Hovedgade og
Skolevej med plataner som afgrænsning mod vejen
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Placering

Østerparken, p-plads

Østerparken

Østerparken

Placering

Taastrup Hovedgade

Dorphs Allé

Vesterparken

Årsag til
bevaring

Egetræer, 2 stk., fra
omkring år 1990, placeret i
runde bede på p-plads. Med
tiden vil træerne dominere
p-pladsen visuelt og give
stemning og modspil til den i
øvrigt golde p-plads.

Platanallé fra ca. 1970.
Platanerne skaber et unikt
vejforløb. Trækronerne og
de karakteristiske stammer
indrammer det smalle vejrum.
Vinter og forår ses kronernes
elegante grenmosaik og året
rundt står de særprægede
stammer med de brogede
barkpartier, der lyser op med
kontraster i lyse, mørkegrønne og brunlige nuancer.

Vingevalnød fra omkring
1995, står på en gammel
stenplads tilbagetrukket
fra vejen. Med tiden kan
den udvikle sig til et flot
og dominerende træ.
Om efteråret får træet
gule høstfarver og lange,
hængende rakler.

Årsag til
bevaring

Plataner fra 1960´erne
- 1970´erne. Punktvis
plantning, der giver
atmosfære og et grønt
modspil til hovedgaden.

Eg fra omkring år 1900. Den
gamle eg giver en historisk
dimension til pladsen. Den
dybt furede egebark, som
er karakteristisk for arten,
udstråler ælde. Egetræet
på Dorphs Plads er en smuk
repræsentant for den historie,
der er knyttet til egen.
Arkitektonisk er egetræet
meget velproportioneret og
fylder pladsen.

Platanallé fra ca. 1970 2002. Platanerne skaber
et fint vejforløb. Vinter og
forår ses kronernes elegante
grenmosaik og året rundt står
de sær-prægede stammer
med de brogede barkpartier,
der lyser med kontraster
i lyse, mørkegrønne og
brunlige farvenuancer.

Sundhedstilstand

Sundhedstilstanden er god,
men træerne ser ud til at lide
af vandmangel i varierende
grad. Træerne står i en
bund af cotoneaster og det
kunne overvejes at erstatte
bunddækket med en mindre
aggressiv beplantning.

Sundhedstilstanden er god.
Træerne kan blive væsentligt
større, såfremt vilkårene
er tilstrækkeligt gode. Hvis
træerne bliver meget større
kan det overvejes enten at
tynde alléen eller at omkredsbeskære træerne.

Sundhedstilstanden er god.
Udviklingen af forholdet
mellem de to stammer
checkes med mellemrum.
Vækstvilkårene er gode og der
skal udelukkende foretages
standard træpleje.

Sundhedstilstand

Sundhedstilstanden er
generelt god.
Enkelte træer mistrives: De
to plataner på Hovedgaden
tættest på stationen er tynde
i kronerne. Det kan være
blæst/træk, da de står tæt på
hjørnet. Stress forårsaget af
vandmangel og/eller hunde
kan være andre grunde.

Sundhedstilstanden er god
og træet skal udelukkende
tilses i henhold til almindelig
træpleje.

Sundhedstilstand er god.
Træerne kan blive væsentligt
større, såfremt vilkårene
er tilstrækkeligt gode. Hvis
træerne bliver meget store
kan det overvejes enten at
tynde alléen eller at omkredsbeskære træerne.

1. Eg - Quercus

2. Platan - Platanus

3. Vingevalnød - Pterocarya

4. Platan - Platanus

5. Eg - Quercus

6. Platan - Platanus

Foto

Se træernes placering på kort A bagerst i folderen - TRYK HER
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x acerifolia

fraxinifolia

x acerifolia

x acerifolia

Se træernes placering på kort A bagerst i folderen - TRYK HER
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Roskildevej

Placering

Selsmoseskolen

Selsmoseskolen

Parkskolen

Portal af popler fra omkring Egeallé fra ca. 1970 - en
smuk indramning af vej og
1970 danner tag over
vejen og en fin karakterfuld
omgivelser.
overgang mellem områderne.
Popler lever generelt ikke
så længe som mange andre
træarter og poplerne her
forventes at kunne blive
omkring 100 år.

Egetræer i grupper
fra 1965-70, plantet af
C.Th. Sørensen efter
Roskildevejens udvidelse til
4 spor. Træerne giver liv og
mildner der triste vejforløb.

Årsag til
bevaring

Punktvis beplantning af
plataner fra ca. 1970
bidrager med frodighed til
skolen og
skaber en flimmrende
belys-ning på p-pladsen.
Grupperne slører skolens
triste arkitektur og vil
med tiden danne tag over
indkørslen.

Kastanieallé fra ca. 1950
giver stemning og karakter
til overgangen mellem skolen
og parken.

Robinier i gruppe fra ca.
1965-70 danner en smuk
sammenhæng og et godt
miljø mellem bygningerne.

Sundhedstilstanden er god.

Sundhedstilstanden er god.

Sundhedstilstand

Sundhedstilstanden er
tilsyne-ladende god, men
vækstfor-holdene er dårlige.
Træerne skal opstammes af
hensyn til busserne.

Kastanierne er angrebet
af kastanieminermøl,
som almindeligvis ikke
svækker træet i en grad,
så dette bliver en risiko for
omgivelserne.

Sundhedstilstanden er god.
Nogle af træerne har tendens
til spidse grenvinkler og
vurderes løbende. Såfremt
træerne skygger meget i
skolens nordlige fløj, kan et
eller to træer fældes uden at
det vil gå ud over helheden.

Platan 10. Platanus x acerifolia

Alm. hestekastanie 11. Aesculus hippocastanum

Placering

Sydskellet/Mølleholmen

Årsag til
bevaring

Sundhedstilstand

Grønhøjgårdsvej

Sundhedstilstanden er god.

Foto

Foto

Gråpoppel 7. Populus x canesens

8. Eg - Quercus

Se træernes placering på kort A bagerst i folderen - TRYK HER
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9. Eg - Quercus

Robinie 12. Robinia pseudoacacia
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Blaakildegaard,
Bystævnet

Blaakildegaard,
Bystævnet

Taastrup Kultur-center Taastrup Kultur-center

Skyrækker - et sjældent træ Piletræ fra ca. 1970 giver
i kommunen. Giver et grønt
frodighed til området.
modspil til vej og bygninger.

Gruppe af bøg, rødbøg
og taks fra omkring år
1900 giver variation og
farvespil til området.

Lindetræ fra 1979
på historisk plads. Det
velproportionerede
lindetræ vil med
årene udvikle sig til et
karakterfuldt træ, der
dominerer vejen og
området.

Plataner fra omkring
1970, punktvist beplantet
giver liv og modspil til
den triste p-plads.

Blodbøg fra omkring
1920-30. Bøgen er smuk
og velproportioneret
og giver karakter til
kulturcentrets have.

Sundhedstilstanden er god.

Sundhedstilstanden er
god.

Sundhedstilstanden er
god.

Sundhedstilstanden
er tilsyneladende god
til trods for dårlige
vækstbetingelser.

Sundhedstilstanden er
god.

Bøg, Blodbøg og taks
Fagus sylvatica, Fagus sylvatica f.
16.Purpurea og Taxus baccata

17. Lind - Tilia

18. Platan - Platanus x acerifolia

Placering

Borgerskolen

Tumlingen, Rugvænget

Årsag til
bevaring

Kastanier og robinier fra
1965-70 giver liv og karakter
til området.

Sundhedstilstand

Sundhedstilstanden er god.
En robinia mod fodboldbanen
har en spids grenvinkel og
holdes under observation.

Taastrup Teater

Sundhedstilstanden er
tilsyneladende god til trods
for dårlige vækstbetingelser.

Foto

13. Robine - Robinia

pseudoacacia

Skyrækker 14. Ailanthus altissima

Se træernes placering på kort A bagerst i folderen - TRYK HER
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15. Pil - Salix

Blodbøg 19. Fagus sylvatica f.“Purpurea”
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Placering

Hedehusene Skole

Hotelvej, Gammelsøhøj

Hedehuset

Lærk fra ca. 1980 plantet Røn og bøg fra ca. 1900
som en smuk lund, der giver indgår som en helhed i
en stemningsfuld, flimrende samspil med bygningen.
belysning til skulpturhaven.

Årsag til
bevaring

Lind og Kastanie fra ca.
1920. Træerne giver karakter
til skolens område og har
historisk værdi, da de er
plantet umiddelbart efter at
skolen blev opført i 1917.
Træerne giver modspil til
skolens bygninger og skaber
især om sommeren en
afstand til vejen.

Vingevalnød fra ca. 1990
plantet ved den fredede høj.
Vingevalnøden vil med tiden
udvikle sig til et stort smukt
mange-stammet træ med
sine efterårsfarver og lange,
hængende rakler. Placeringen
vil gøre vejforløbet meget
markant.

Allé af Fuglekirsebær
fra 1988 giver stemning til
området. Træerne har alle
deres individuelle form, som
giver et særpræget udtryk

Sundhedstilstanden er god.

Sundhedstilstand

Træerne er sunde. Der er
udført en ændring i belægningens højde og materiale,
der har medført, at der er
lagt ca. 20cm sand hen over
rodsystemet. Træerne støder
sammen med bygningen og
træernes kroner skal holdes
fri af ledninger.

Sundhedstilstanden er god.

Varierende sundhedstilstand.
Alléen skal tyndes, så de
enkelte træer kan udvikle
sig. Så vidt muligt skal der
tages hensyn til, at de mest
veludviklede og sunde træer
bevares.

Vingevalnød 24. Pterocarya fraxinifolia

Fuglekirsebær 25. Prunus avium

Placering

Tåstrup Idrætspark

Tåstrup Idrætspark
Skulpturhaven

Årsag til
bevaring

Skovfyr fra ca. 1970 en meget særpræget allé
omkring banerne, der giver
variation til området.

Sundhedstilstand

Sundhedstilstanden er god.

Espens Vænge

Sundhedstilstanden er god.
Fældning af birk, der ikke
har tilstrækkelig med plads
til at udvikle sig på grund af
konkurrence fra røn og bøg.

Foto

Foto

20. Skovfyr - Pinus

sylvestri

21. Europæisk lærk - Larix decidua

Se træernes placering på kort A bagerst i folderen - TRYK HER
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Seljerøn - Sorbus intermedia
22. Bøg - Fagus sylvestris

Lind - Tilia
almindelig hestekastanie

23. Aesculus

hippocastanum

-

Se træernes placering på kort B bagerst i folderen - TRYK HER
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Placering

Højager
(for enden af vejen)

Placering

Marbjerg Byvej

Marbjerg,
ved vandværk

Årsag til
bevaring

Blodbøg, der bidrager med
variation i landskabet.

Årsag til
bevaring

Kastanie fra omkring 1940,
der står smukt og markant i
landsbyen.

Kastanie fra omkring 1940,
der står smuk og markant i
landsbyen.

Sundhedstilstand

Sundhedstilstanden er god.

Sundhedstilstand

Sundhedstilstanden er
ikke optimal. etablering
af flisebelægning m.v. i
udkanten af dryplinjen har
muligvis stresset træet, der
har sat en sekundær krone/
vanris. Træet holdes under
observation.

Sundhedstilstanden er ikke
optimal, eventuelt plaget
af kastanieminermøl, der
generelt ikke er en trussel
for træet. Træet holdes
under observation.

Almindelig hestekastanie 28. Aesculus hippocastanum

Almindelig hestekastanie 29. Aesculus hippocastanum

Foto

Foto

Blodbøg 26. Fagus sylvatica “f. Purpurea”
Se træernes placering på kort C bagerst i folderen - TRYK HER

28

Bevaringsværdige træer

Se træernes placering på kort D bagerst i folderen - TRYK HER

Bevaringsværdige træer

29

BEVARINGSVÆRDIGE TRÆER

BEVARINGSVÆRDIGE TRÆER

Placering

Ved Kæret,
Sengeløse

Ved Kæret, Sengeløsevej

Placering

Hakkemosevej

Årsag til
bevaring

Pil fra omkring 1950, der
står smukt og markant ved
gadekæret og bidrager med
stemning og liv.

Ask fra omkring 1920 giver
stemning og en smuk spejling i
gadekæret.

Årsag til
bevaring

Markant kastanieallé fra
1896, hvor træerne hører til
blandt kommunens ældste.
Historisk værdi for området,
(Se side 22).

Sundhedstilstand

Sundhedstilstanden er god.
Pil bliver ikke så gammel
som mange af de øvrige
træarter. Det vurderes, at
træet kan blive omkring
100 år.

Sundhedstilstanden er
god. Asken er ikke ramt af
asketoptørre, som har ramt
mange asketræer.

Sundhedstilstand

Sundhedstilstanden er
varierende og allén holdes
under opsyn.

Foto

Foto

30. Pil - Salix

Ask 31. Fraxinus

Se træernes placering på kort E bagerst i folderen - TRYK HER
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excelsior

Almindelig hestekastanie
32. Aesculus hippocastanum
Se træernes placering på kort F bagerst i folderen - TRYK HER
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TRÆERNES BLADE OG FRUGTER
Robinie blade og hængende klase med blomster

Blad fra Skyrækker

Platanblad

Lindeblade
Kastanieblad
Kastanie i den
piggede skal
Frugtstand
Tom skål
Bælg med frø

Fugle-Kirsebær
blade og blomster
Askeblad

Agern

Skål med bog
(frugten fra Bøg)

Frugt
Bøgeblade
Egeblade
Askens sorte knopper
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KORT A - TAASTRUP BY
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SYDSKELLET

8

MØLLEHOLMEN

10

Østerparken P-plads - 2 egetræer
Østerparken - Platanallé
Østerparken - Vingevalnød
Taastrup Hovedgade - Plataner, punktvist
Dorphs Plads - Eg
Vesterparken - Platanallé
Sydskellet/Mølleholmen - Popler
Grønhøjgårdsvej - egeallé
Roskildevej - Eg i grupper
Selsmose Skolen - plataner, punktvist
Selsmose Skolen - kastanieallé
Parkskolen - robinier i gruppe
Borgerskolen - kastanier og robinier
Vuggestuen Tumlingen - Skyrækker
Taastrup Teater - Piletræ
Blåkildegård, Bystævneplads - Bøg, Rødbøg og Taks
Blåkildegård, Bystævneplads - Lind
Taastrup Kulturcenter - plataner, punktvist
Taastrup Kulturcenter -Blodbøg
Taastrup Idrætspark - allé af Skovfyr
Taastrup Idrætspark, Skulpturhaven - lund af lærk
Espens Vænge - Beplantning med rønne- og bøgetræer		

7
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KORT B - HEDEHUSENE

KORT B - HEDEHUSENE
23.
24.
25.

Hedehusene Skole - Lind og Kastanie
Gammelsøhøj, Hotelvej - Vingevalnød
Hedehuset - allé af Fuglekirsebær		

23

25

24
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KORT C - HØJE-TAASTRUP
26.

Højager - Blodbøg

26
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KORT D - MARBJERG

KORT D - MARBJERG
28.
29.

Marbjerg Byvej - Kastanie
Marbjerg Byvej ved vandværket - Kastanie

28

29
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KORT E - SENGELØSE

KORT E - SENGELØSE
30.
31.

Ved Kæret - Pil
Ved Kæret - Ask

31
30
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KORT F - HAKKEMOSEN

KORT F - HAKKEMOSEN
32.

Hakkemosevej, kastanieallé

32
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Træer bidrager med historie, stemning og oplevelser. Det gælder om,
at bevare særligt smukke eller særprægede træer, så vi i fremtiden
kan opleve gamle og spændende træer i Høje-Taastrup Kommune.
Træet på billedet er et af Mølleparkens gamle piletræer.

