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baggrund
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.
Projektforslaget 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, møder med byparkgruppen
og det udarbejdede program af juli 2013.

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

5

arkitektonisk greb
Konceptet for udviklingen af Hedehusene Bypark er
baseret på en nænsom tilgang, hvor der bevares så
meget som muligt af de nuværende strukturer i parken.
Der bygges således videre på det eksisterende:
Landskabelige træk i parken understreges og
iscenesættes, kulturarven formidles og Byparken som
’skulpturpark’ videreudvikles. Vi foreslår derfor to enkle,
stærke hovedgreb:
• En sammenhængsskabende oplevelsessti
• En serie ’landskabsskulpturer’
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oplevelsesstien
Oplevelsesstien forholder sig til den mest benyttede
rute igennem Byparken, nemlig den selvopståede
(ikke anlagte) forbindelse mellem Charlottekvarteret
og Hedehusene handelscentrum. Den foreslåede
oplevelsessti tilbyder således en alternativ (anlagt) rute,
der forbinder de to hjørner af parken. Oplevelsesstien
er ikke 100% tro mod den nedtrådte fugleflugtsrute
diagonalt igennem parken, men tilbyder i stedet en
landskabsmæssig rig oplevelse igennem parken, ved
at føre den besøgende fra det syd-vestlige hjørne ved
Charlottekvarteret igennem det viltre bakkelandskab,
langs en storslået ’væg’ af gamle egetræer, bagom
en skærm af nøddetræer, forbi et formidabelt kig over
regnvandsbassinet og videre igennem et skovområde
for til sidst at ende i parkens nord-østligste hjørne ved
Hovedgaden.
Det er muligt at nogle besøgende i parken fortsat vil
vælge at traversere parken i fugleflugt og uden hensyn
til den nyanlagte sti. Vi mener dog alligevel stien har sin
berettigelse, som oplevelsesrigt alternativt. Et alternativ,
der ikke byder på uoverskuelige omveje, men små,
præcise ’detours’, der højner oplevesen igennem parken,
fortæller historie og danner en ny stærk ’rygrad’ i parken.

Funktion
På oplevelsesstien kobler sig funktioner som bænke, lys
og affaldsstativer samt ikke mindst formidling af områdets
kulturarv. Oplevelsesstien optræder de fleste steder
som en 1,5m bred sti, andre steder folder den sig ud og
danner mindre pladser eller ’opmærksomhedszoner’ i
forbindelse med særligt udvalgte landskabelige hot spots.
Materialitet
Stien fremstår indenfor budgettet som en grussti, men
vha. fondsmidler anbefales det at ’opgradere’ stien til et
smukt og gennembearbejdet historiefortællende element,
der via en grafisk belægningsleg formidler Hedehusenes
eksistensgrundlag: De naturlige ressourcer som ler, kalk
og grus. Med afsæt i innosite vinderforslaget ’it’s all about
earth’ kan oplevelsesstien optræde som et koncentrat
eller en fastfrysning af naturens ressourcer og dermed
byens kultur- og industriarv ved at lade stien fremstå
som en ’sample’ af beton, tegl, sten, grus og ler. Således
kan kulturarven og materialiteten både ses med øjet og
mærkes under fødderne og giver dermed en kropslig
oplevelse af Hedehusenes historie.
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landskabsskulpturerne
Det foreslås at etablere 5-7 nye skulpturer i parken.
Landskabelige skulpturer, der iscenesætter de
landskabelige værdier i parken ved fx at understrege
bakkelandskabet, bakketoppen, skråningen, skoven,
søen og æblelunden. Skulpturerne bliver således præcise
nedslag i parken, der peger på et landskabeligt forhold
og tilgængeliggør dette sted ved at give forbedret
adgang. Ydermere byder hver skulptur på sin egen
aktivitet og formidlingsmæssige historie hægtet til hver
skulptur. Skulptur-serien består af:
•
•
•
•
•
•
•

Portalen
Gyngerne
Toppen
Trappen
Skovpavillonen
Stigerne
Platformen

Materialitet
Alle skulpturerne udføres i cortenstål, som den primære
materialitet, og fremstår således som en ’familie’. Alt
efter behov og funktion kan den enkelte cortenskulptur
apteres med reb, træ, sejl eller glas. Cortenstålet er
valgt som primært materiale idet stålet vil fremstå som
en smuk, præcis og skarp kontrast til landskabet både
pga. materialets hårdhed, stramhed og farve. Samtidig
associeres cortenstål med industri, fabrik og funktionalitet,
hvilket er rammende i forhold til den historie skulpturerne
skal formidle.
Formidling
På stålet kan der formidles kulturhistorie via tekst på
stålet (evt. indgraveret) og der kan suppleres med QR
koder, der bliver et shortcut til viden og oplysninger samt
billeder, film og lyd, der kan bidrage til den samlede
fortælling.
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portalen
Som ankomst til bakkeområdet fra Charlottekvarteret
foreslås to stålskiver skåret ind mellem bakkerne, som
støttemure, der danner en velkomst igennem en præcis
passage, en kløft. Portalen bliver således en tydelig
indgang/udgang/overgang mellem bakkelandskabet og
verdenen udenfor.
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gyngerne
I bakkelandskabet placeres tre mega-gynger på de tre
største bakketoppe. Således bliver bakkelandskabet et
udflugtsmål for børn og barnlige sjæle, det bliver attraktivt
at begive sig på bakkens top og der opstår en relation
bakkerne imellem.
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trappen
Den højeste bakke i parken markeres og artikuleres
ved at der placeres et udsigtspunkt på bakkens top.
Udsigtsposten bliver et landmark, en destination på
gåturen, der tilbyder udsigt over hele parken samt over
jernbanen til det kommende ’Nærheden’.
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udsigten
På et centraltbeliggende sted i parken, i mødet mellem
fladen, bakkerne, regnvandsbassinet og Fritidscenteret
udpeges et særligt vigtigt område. En opholdstrappe, der
fungerer som samlingssted, destination for picnic’en eller
pause på løberuten. Et sted, man stopper op og nyder
udsigten ud over regnvandsbassinet eller via trappen
bevæger sig ned mod bassinet.
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skovpavillonen
I skovbrynet mellem græsplæne og regnvandsbassin
opstår en skovpavillon. Cortensøjler rejser sig som
artificielle træer i skovbrynet og danner sammen
med en mindre scene ramme om kulturelle aktiviteter
og arrangementer i parken. Det er her, der afholdes
koncerter, teaterstykker, udendørs dans o.l. Til hverdag er
der her man kan komme forbi, tilkoble sin smartphone og
høre musik eller man kan downloade digitale bøger til sin
Ipad. Pavillonen benyttes også af skoler og institutioner til
ude-undervisning.
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stigerne
I Æblelunden på græsplænen
placeres en gruppe stiger,
der rejser sig fra plænen mod
æbletræernes kroner og inviterer
til hermed til æblerov! Stigerne
fremstår som skulpturelle
figurer, på en måde drilagtige
og funktionsberøvede i deres
fastlåshed, men samtidig
sjove legeredskaber, der
peger på æbletræerne og gør
æbleplukningen lettere.
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platformen
Ved regnvandsbassinet placeres en skive, en platform,
en vandret flade i kanten på bassinet. En skive, der
muliggør ophold ud over bassinet. Oplevelsen vil selvsagt
forstærkes betydeligt såfremt, der kommer vand i
bassinet. Hvilket der arbejdes på fra kommunens side.
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