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BYPARKEN SKAL UDVIKLES
Som en del af Høje-Taastrup Kommunes områdefornyelse
af det centrale Hedehusene, skal Byparken i Hedehusene
udvikles. Vi vil synliggøre og løfte de kvaliteter, der er for
Hedehusene i at have dette store grønne areal liggende
som en del af byens centrum.
Målet er at skabe bedre sammenhæng til byen, bedre
fysiske rammer til aktivitet og ophold og dermed nyt liv
i Byparken. Stierne skal forbedres, parkens indgange
skal synliggøres, og vi vil skabe bedre synergi mellem
parken og fritidshuset, Hedehuset. Måske kan vi også
rykke ved opfattelsen af, hvad en byparks funktion er. Ud
over at være et grønt åndehul i byen, kan byparken blive
det sted, hvor borgere og tilflyttere kan få viden om og
reflektere over Hedehusenes fortid, nutid og fremtid. For
byparken er et produkt af Hedehusenes udvikling - og i
sidste ende af de mennesker, som sætter sig for at være
med til at præge den.
Dette program vil danne grundlag for udarbejdelsen af
et projektforslag for udvikling af parken. Programmet
er baseret på en indledende screening, herunder
observation i parken og dialog med udvalgte brugere og
interessenter samt en inspirationstur, en picnic i byparken
for byens borgere og det første møde i byparkgruppen.
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VISIONEN FOR UDVIKLINGEN ER AT:
-

Gøre Hedehusene Bypark til byens kulturelle 			
omdrejningspunkt

-

Skabe synergi mellem Fritidshuset Hedehuset og 		
parken

-

Udvikle parken i samarbejde med borgere og 			
lokale interessenter

-

Skabe lokal forankring

-

Forbedre muligheder for ophold og rekreative 			
aktiviteter

-

Synliggøre parkens kvaliteter

-

Skabe bedre sammenhæng til byen

-

Have fokus på at skabe oplevelser for de besøgende i
Byparken

BYPARKENS HISTORIE
Byparken og fritidscenteret er resultat af en offentlig arkitektkonkurrence udskrevet i 1985. Man skal på det tidspunkt mange år tilbage i tiden for at finde en kommune, der
beslutter sig for at anlægge en egentlig offentlig bypark. I
konkurrenceprogrammet blev der lagt vægt på at skabe et
oplevelsesrigt samlingssted for byens borgere og et sted,
der kan styrke byens identitet:
’Inden for konkurrenceområdet skal man kunne opleve og deltage i en
lang række bymæssige aktiviteter. Udskriveren lægger derfor megen vægt
på, at der ved byparkens udformning og dens udbud af aktiviteter tilvejebringes et attraktivt område, der på visionær og fantasifuld vis kan medvirke til at styrke byens identitet.’
’Parkens udformning bør i landskabelig henseende være præget af stor
variation og således indrettet, at den kan tilgodese et mangeartet behov
for rekreative udfoldelsesmuligheder året rundt for alle aldersgrupper. Der
lægges stor vægt på, at bypark og fritidscenter udformes som en helhed,
herunder også parkmøbler, belysning, beplantning mm bidrager til et oplevelsesrigt samlingssted for byens borgere.’
				

Idékonkurrence, Fritidsområde i Hedehusene, 1985.

Fritidshuset er tegnet af DOMUS Arkitekter, der vandt konkurrencen, og huset blev indviet i 1988. Byparken er tegnet
af landskabsarkitekt Malene Hauxner og J.P. Schmidt og taget i brug i 1989. Kirsten Ortved stod for den kunstneriske
udsmykning, da parken blev anlagt. Siden er der indkøbt
flere skulpturer og udover skulpturer af Kirsten Ortved, finder

man værker af Finn Nielsen og John Rud Petersen i parken.
Det er i dag Kulturelt samråd, der på vegne af Høje Taastrup
kommune har ansvaret for at indkøbe kunst til parken.
Da arkitektkonkurrencen blev udskrevet var det tanken, at
Fritidshuset Hedehuset en dag skulle udbygges med et
bibliotek. Arkitekterne fik til opgave at vise, hvordan der
kunne bygges ud, når det blev aktuelt. Der er endnu ingen
konkrete planer om at etablere et bibliotek i parken. Men
det nuværende Hedehusene Bibliotek, der ligger på Hovedgaden, har ingen bibliotekshave, og byparken tilbyder
muligheden for at gentænke ideen om et moderne bibliotek
under åben himmel.
Øst for byparken ligger Hedehushallen og det nyanlagte
multifunktionelle bevægelsesanlæg foran hallen. Dette områder tilbyder gode muligheder for idræt og bevægelse. Vest
for parken ligger handelsområdet omkring hovedgaden og
stationen. For at bevare en særlig karakter i parken, er det
derfor oplagt at videreføre og udvikle den oprindelige vision
om at skabe oplevelser i parken og at fokusere på kulturelle
oplevelser. Parken har umiddelbart et stort potentiale for kulturelle oplevelser knyttet til kultur- og fritidslivet i fritidshuset,
landskabsarkitektur, skulpturer, bibliotek under åben himmel
samt formidling af industrikulturarven i området.
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BYPARKEN I DAG
POTENTIALET SOM KULTURPARK ER UUDNYTTET
Byparken rummer potentialet til at blive en ’kulturpark’. Fritidshuset fremstår i dag ikke som en integreret del af parken, men kunne i fremtiden bidrage til at skabe liv og oplevelser i parken. Parken kunne desuden tilbyde formidling
af områdets industrikulturarv og en bibliotekshave eller et
’bibliotek’ under åben himmel.

mindre omfang. Fælles for alle indgange er, at de virker sekundære og skjulte. Særligt den indgang, der benyttes fra
Charlottekvarteret fremstår mørk og gemt. At parken ydermere ligger skjult bag en række parcelhuse langs hovedgaden, gør ikke adgangen lettere eller synligheden bedre.
MANGE KENDER ELLER BRUGER IKKE PARKEN
Det virker som om, Byparken ikke er kendt af alle i byen,
og mange giver udtryk for, at det er mange år siden, de
har været i parken. Dette hænger bl.a. sammen med ovenstående beskrivelse af parken, samt det faktum at mange
mennesker i Hedehusene har ’nok’ i deres egen have. De
har ikke et udtalt behov for ’en grøn oase’ at rekreere i.

PARKEN FREMSTÅR FRAGMENTERET
Byparken består af en række forskellige områder; plænen,
bakkerne, regnvandsbassinet, frugtlunden, alleen mv. Vi ser
det som en kvalitet, at parken tilbyder mange interessante
og forskelligartede landskabsrum. Men der mangler sammenhæng mellem de forskellige områder. Parken virker fragmenteret og opfattes ikke som en helhed af de besøgende. PARKEN FREMSTÅR UTRYG OM AFTENEN
Parken er mørk og mange beboere giver udtryk for at de
føler sig utrygge i parken om aftenen. Dette kan for mange
PARKENS AFGRÆNSNING ER UTYDELIG
Mange besøgende er i tvivl om, hvorvidt alle de forskellig- resultere i et fravalg af parken i de mørke timer.
artede områder er en del af selve parken. Nogle antager
fejlagtigt, at det kun er plænen, der udgør byparken. Andre PARKEN SOM GENNEMGANGSRUM
aner ikke, hvor regnvandsbassinet ligger, og få opfatter det Rigtig mange benytter parken som gennemgangsrum, og
som en del af parken. Parkens afgrænsning er således uty- særligt er der mange, der krydser igennem parken diagonalt fra Charlottekvarteret til Hovedgaden. Der er opstået
delig for brugerne af parken.
en trædesti henover plænen, der afslører borgernes foretrukne rute. Det er de færreste, der stopper op og gør opDET ER SVÆRT AT FINDE IND I PARKEN
Alle nuværende indgange til parken bliver brugt i større eller hold på turen igennem parken.
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INSPIRATIONSTUR TIL KØGE
Som start på opgaven var styregruppen og andre interesserede på inspirationstur til Søndre Havn i Køge
ERFARINGER FRA INSPIRATIONSTUR:
Skab oplevelser på en rute.
Brug kunstnerisk behandlede skilte på ruten til at formidle et
områdes fortid, nutid og fremtid.
Gør det oplevelsesrigt at komme der igen og igen.
Brug kunst og kultur til at skabe oplevelser.
Brug midlertidige faciliteter og aktiviteter til at afprøve og
udvikle et område.
Skab gode rammer for fællesskab, fx om at dyrke haver,
grille og spise sammen.
Lad folk være med til selv at udvikle og bygge gode steder,
de passer godt på.
Installer et musikanlæg, der kan bruges af alle via bluetooth,
fx i container.
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PICNIC I BYPARKEN
ARRANGEMENTET HAVDE FLERE FORMÅL:
- At skabe opmærksomhed om Byparken. Der ønskes på
sigt mere kendskab til parken. Dette kendskab vil vi ‘så den
første spire til’ allerede nu, og vi inviterede derfor byens
borgere til at bruge en dag i parken. Ved at arrangere en
skattejagt rundt i parken, fik vi ført deltagerne rundt i parkens yderområder - til steder mange aldrig havde oplevet
før. Skattejagten gav information om parkens fortid, nutid
og fremtid på en utraditionel måde.
- At skabe rammerne for at den første dialog med forskellige borgere kunne finde sted. Under ‘inspirationsparasoller’
skabte vi mulighed for at tale uformelt med deltagerne på
dagen og vi nåede en anden målgruppe, end de der normalt deltager i traditionelle borgermøder.
- At skabe opmærksomhed om projektet og få folk gjort interesserede i at være med til at præge udviklingen af parken. Vi inviterede fx deltagerne til at tilmelde sig den åbne
‘Byparkgruppe’.
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ARRANGEMENT I PARKEN 09.06.13

- At skabe en 1:1 oplevelse af, hvordan man i fremtiden kan
forestille sig liv og aktivitet i parken. Arrangementet gav
deltagerne en kropslig oplevelse af at være sammen i parken. Vi grillede, hørte musik og hyggede os sammen, hvilket for mange deltagere var en øjenåbner i forhold til parkens potentiale som byens grønne mødested.

PICNIC I BYPARKEN
Spiseplads

BORGERNES ØNSKER...

Plantekasser/ byhave

Grill

Loppemarked Events

UDENDØRS KONCERTER/
Åbne parken mod søen
SPILLE MUSIK Svævebane

Dukketeater

Fitness for børn og voksne

Soppebassin
Land art

Hængekøjer

Vand i søen
Trampolin

Legeplads

Saftpresser

Svømme

Café
Klatrevæg
Kæmpekanin
Åbne parken mod søen Gåtur
Skulptur til skygge
Squashbaner
Rutsjebane

Skøjtebane
Danse

Forhindringsbane
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PICNIC I BYPARKEN
- Der er stort lokalt engagement og mange borgere med
lyst til at være med til at udvikle og bruge byparken mere.
- Picnic’en samlede borgere fra alle dele af Hedehusene
på tværs af sociale og kulturelle forskelle.

ERFARINGER FRA ET 1:1 EKSPERIMENT

- Mange ønskede mere musik og flere koncerter i parken.
Picnic’en viste, at parken egner sig godt til musik. Ved at
afprøve det, fik flere lyst til at bruge parken på den måde.
Så vis hvad parken kan ved at afprøve nye aktiviteter.

- Mange efterspurgte picnic som en tilbagevende tradition.
- Byparken er så stor, at den selv, når der er over 150 men- Gentag denne event og skab nye traditioner, så flere hører
nesker på en gang ikke føles fyldt. Det kræver rigtig mange om det og deltager fra år til år. Brug erfaringerne fra år til
mennesker at få oplevelsen af myldrende byliv i parken.
år.
Derfor bør parken indrettes, så den tilbyder gode oplevelser, også når der kun er få mennesker i parken.
- Spejderne ønskede at genbruge tæpper og parasoller
til Skt. Hans arrangement. Gør det nemmere at lave flere
- Mange kendte ikke parken og dens forskellige dele i for- arrangementer i parken ved at have udstyr, der kan lånes.
vejen. Der er behov for at lade flere gå på opdagelse i parken og lære den bedre at kende.
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BYPARKGRUPPEMØDE 1
ADGANGSFORHOLD:
Marker den indgang til parken, der bruges fra
Charlottekvarteret bedre. Måske med træbelægning.
Men husk vedligeholdelse og om det bliver for glat.
Markere indgangene bedre, fx med skulptur. Marker alle
indgange; de bruges alle alt efter hvor man kommer fra
og transportform. Klip evt hække ned ved indgangen ved
Hedehuset. Skab bedre skiltning.

IDEUDVIKLING 25.06.13

TILRETTELAGT LIV I PARKEN:
Café, fx selvbetjeningscafé eller måske bemandet
udeservering. Udendørsbiograf, fx selvbetjeningsbiograf
’træk en film’. Tangoaftener, Zulu Sommerbio, jazz om
lørdagen, årlig æblemosteri ved frugtlunden, bygge-drageworkshops og ølsmagning. Høstfesten kunne fortsætte i
byparken, når butikkerne i hovedgaden lukker.

KULTUR I PARKEN:
SPONTANT LIV I PARKEN:
Scene til musik, dans, optræden. Fx lyd-container som i
Kravle, springe, tov til at trække sig op i, svævebane. Fx
Køge, hvor man kan koble sig på med sin smart phone.
på bakkerne. Bevar gerne natur på bakkerne. Børn skal
Mulighed for at ændre scenens størrelse. Fx lokale
kunne bevæge sig for at få en god oplevelse i parken.
foreninger og ildsjæle. Få større kirkekoncerter til at
Udsigtspost i bakkerne. Generelt flere siddepladser i
optræde i parken fremfor i kirken. Øvelokale i glas på
parken. Fx bænke, borde-bænke eller hængekøjer. Overvej plænen. Faste events med optræden. Gør det nemmere at
grill-pavilloner. Robust design. Overdækning. Fx forskellige holde arrangementer i parken. Mere åbenhed og aktivitet i
hytter/ pavilloner i samme design.
Fritidshuset. Loppemarked.
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BYPARKGRUPPEMØDE 1
KULTURARV:
Lav spor. Måske en slags udendørs teknisk museum med
tipvogne. Der kan fortælles mange historier om Hedehusene
gennem tiderne: Om landevejskroerne på Christian 4.s tid.
Om Soldaterne, der anlagde hovedgaden. Om gravhøjen
ved stationen. Om kafferisteriet Danmark. Om runestenen
ved kirken.
BIBLIOTEKSHAVE:
Bib to go med e-bøger kombineret med bogbyttecentral
med almindelige bøger. Steder at koble mobil og tablet
på lydanlæg, så man kan lytte til lydbøger sammen. Flere
steder at sidde og læse. Gratis hot spot i parken, så man
kan søge information. Mulighed for forplejning; trække en
kop kaffe eller en vand.
REGNVANDSBASSINET:
Der skal vand i søen, mulighed for at komme tættere på
vandet fx på en bro, platform eller en Noahs ark i søen,
skab visuel synlighed til søen fra resten af parken.

IDEUDVIKLING 25.06.13

BOTANIK:
Variation i beplantningen. Flere farver. Urtehave,
rosenhave, mulighed for at lære noget om planter, fx skilte
med QR koder.
LEGEPLADSEN:
Godt sted at sidde, men bænkene skal opgraderes. Her
kunne være picnicborde, mulighed for at grille. Generelt
behov for flere siddemuligheder.
TRYGHED - LYS OG LYD:
Gør parken mere åben, skabe mere gennemsigtighed
gennem parken. Få flere til at bruge samme sti, så der er
flere mennesker, der kan se hinanden. Skab spændende
lysoplevelser på ruten igennem parken. Overvej gaslygter.
Lav evt. lydtapet som oplevelse eller små lydrum.
PARKERING:
Behov for mere parkering ved Hedehuset og at gøre
ankomsten mindre baggårdsagtig. Vigtigt at kunne komme
til med varevogn.
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SAMMENFATNING

PRIMÆRE FOKUS I DET VIDERE ARBEJDE

FOKUSERE PÅ INDGANGENE/ ANKOMSTEN
Der skal arbejdes med at skabe gode tydelige adgangsveje både fra Hovedgaden, men også fra indgangene fra
Charlottekvarteret. Adgangen til Nærheden skal også tænkes ind i planen som en fremtidssikring af projektet.

KULTUR I PARKEN
Tilstedeværelsen af kultur i parken skal være tydelig, og der
skal arbejdes videre med ideerne omkring formidling og læring. Der skal arbejdes videre med de konkrete ideer om en
bibliotekshave og formidling af Hedehusenes kulturarv.

HELHED OG FORBINDELSER
Der skal arbejdes med, hvorledes der på bedst mulig vis bliver skabt større sammenhæng i parken. Dette gælder både
fysiske, visuelle og mentale forbindelser på tværs i parken,
ligesom det også gælder sammenhæng i inventar, belysning
o.l., der kan give parken en sammenhængende karakter eller identitet.

Vi vil undersøge hvad en kulturpark er eller kan være, og vi
vil lade os inspirere af andre gode eksempler. Fx har vi som
nævnt været på inspirationstur til Tråden i Køge. Et andet
godt eksempel på formidling af kulturarv er havnekajen på
Islands Brygge, hvor områdets kulturhistoriske spor indgår
som en rumlig histroieortælling på stedet.

LANDSKABELIGE FORHOLD
Der skal arbejdes med landskabet i parken, så de eksisterende karaktertræk understøttes og måske understreges.
Man kunne fx forestille sig at understrege parkens hovedelementer; regnvandsbassinet, bakkerne og plænen.

LIV I PARKEN
Der skal i det videre arbejde fokuseres på hvilket liv, der skal
skabes rammer for i parken. Der skal tænkes i rammer, der
understøtter både det spontane parkliv (siddemuligheder,
leg, læring, fordybelse), ligesom der også skal skabes gode
rammer for at tilrettelagte aktiviteter let kan finde sted (koncerter, biograf, undervisning, danseaftener etc.). Der skal
endvidere arbejdes med hvorledes, der kan skabes bedre
interaktion mellem fritidscenteret og parken.

OPLEVELSER I PARKEN ÅRET RUNDT
Der skal arbejdes med, hvorledes der kan skabes oplevelsesværdi i parken, så turen igennem parken bliver en oplevelse - også på de kolde, våde eller mørke dage, hvor man TRYGHED
Der skal arbejdes både med trygheds- og stemningsskamåske er en af de eneste i parken.
bende lys.
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