SELSMOSEN

Her etablerer Høje-Taastrup Kommune et nyt blåt
parkrum med mulighed for oplevelse, leg og læring
Selsmosens første etape er færdig. Regnvandsbassinet er udvidet, og der
er slået pælebroer til mosens to nye øer. I anden etape af bliver området
beplantet og udstyret med aktiviteter.

Vandhaver
Det forventes, at broerne kan åbnes sidst i december 2011.
Den øvrige del af parken vil blive indviet i maj 2012.
Når projektet står færdigt vil stier, vandplanter og bevoksning på bredden
udgøre en unik naturoplevelse og skabe sammenhæng mellem Taastrup
Teater og Taastrup Station. I parken vil der blive mulighed for en række
aktiviteter. I vandet bliver der tømmerflåder, vandlabyrint, klatrebro,
trædesten og kajakpolo. På bredden bliver der beachvolley, parkour-bane,
forhindringsbane og løbesti.

Sti til teateret

Kajakpolobane

Baggrund
Ønsket om at forebygge oversvømmelser danner grundlag for projektet.
Den 5. juli 2007 gik Selsmosen over sine bredder, og derfor skulle
regnvandsbassinet under alle omstændigheder udvides med ca. 10.000
kubikmeter.

Nye øer

Som en konsekvens af udvidelsen inddrages størstedelen af parkens
grønne områder. Det vil Høje Taastrup Kommune kompensere for, ved at
etablere alternative rekreative aktiviteter og nye forbindelser på og over
søen i parken. Samtidigt skal området gøres mere attraktivt for hele byen
og der skal skabes en mere klar forbindelse mellem Taastrup Teater og
Taastrup Station.

Tømmerflåder
Parkourbane
Trædesten

Projektet er udviklet af tegnestuen Force4, i tæt samarbejde med
områdets borgere og brugere. Udvidelsen er en del af områdefornyelsen
Kulturringen, hvor grundejere, virksomheder, kulturinstitutioner, skoler og
boligorganisationer i 2005 gik sammen i et partnerskab for at gøre
området mere attraktivt.

Vandskydere

Klatrebro
Vandleg med
skolebassiner

Hovedidé
Projektets hovedide er, at skabe et nyt blåt parkrum, med en klar
cirkulation i øst og et oplevelsesrigt og engagerende miljø i vest.
Østsiden skal blive den klare, overskuelige forbindelse mellem Taastrup
Teater og Taastrup station. Belysning af broerne skal lede folk gennem
området og skabe øget tryghed for besøgende og beboere. Det vil også
give området en smuk og stemningsfuld aftenbelysning.

Beachvolley

Vestsiden derimod, inviterer med sit slyngede stiforløb, pladser og
sydvendte opholdsmuligheder, varierede overflader og åbne flader, til
ophold, bevægelse, og til at komme helt tæt på vandets overflade. Det
skal være et sted, hvor man søger ud for at dyrke motion og få gode
oplevelser, og ud for sportspladsen etableres en række tilbud, som
fokuserer på vand og bevægelse.
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