
HEDEHUSENE

Hede- 
husene

HEDEHUSENE: I år falder Mors Dag på den 14. maj og Hedehusene Bibliotek varmer op 
onsdag den 10. maj kl. 19.15-20.30. Her inviterer Mette Mundt Ottesen og Margit Henriksen 
på anderledes fortællinger om mødre, sang, kaffe og varme hveder. Du kan også fortælle 
din egen historie om din mor. Gratis billetter kan bestilles på bibliotekets hjemmeside.

Mor fejres på biblioteket

HEDEHUSENE: Murstensbæn-
ken i Charlottekvarteret er nu 
færdig og klar til at blive indvi-
et. Det sker tirsdag den 25. april 
kl. 15-16 ved aktivitetshuset i 
Charlotteager 122B.

Der bliver serveret nogle 
forfriskninger og der er også 
musik og hygge, lover arran-
gørerne.

Murstensbænken hylder He-
dehusenes lokalhistorie, hvor 
tegl og mursten har spillet en 
afgørende rolle. Som en del af 
udsmykningen er der muret 
personlige mursten ind i bæn-
ken – mursten som er lavet af 
Hedehusenes borgere og Char-
lotteskolens elever. Borgmester 
Michael Ziegler har også bidra-
get med en mursten.

En hyldest til byen: 
Murstensbænken 
bliver indviet
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Der er god plads på mur-
stensbænken, som så så-

ledes ud, da den endnu var 
under konstruktion. Elever 

fra Charlotteskolen har 
været med til både at støbe 
murstenene og bygge bæn-
ken. Foto: Anders Hagedorn

Borgmester Michael Ziegler fik også lov til at støbe en mur-
sten, da eleverne var i gang. Foto: Anders Hagedorn

AF STINA FELBY EGERUP
stina.felby.egerup@sn.dk

HEDELAND: Dybere dale, høje-
re bjerge og en sand ødemark. 
Det er nogle af elementerne i 
det forslag, som onsdag blev 
præsenteret som fundamentet 
for en ny udviklingsplan for 
Hedeland Naturpark.

Tre tværfaglige teams er 
kommet med forslag Hede-
lands fremtid, og selvom der 
ikke er udpeget en egentlig 
vinder, så er en dommerkomite 
kommet frem til, at Team SLA 
havde det stærkeste forslag til 
det videre arbejde med Hede-
lands fremtid. I det valgte for-
slag er der lagt vægt på ideerne 
til udvikling af naturen og sam-
menhæng med omkringliggen-
de byer og landskab. 

Forslaget indebærer blandt 
andet en øget dramatisering 
af landskabet med dybe dale, 
»bjerge« og en ødemark. 

Et af hovedgrebene bliver en 
central rute gennem naturpar-
ken, som har fået navnet Horn-
drageren, opkaldt efter en sjæl-

den orkideblomst, som vokser 
i Hedeland.

De bedste ideer samles
Eftersom det har kørt som pa-
rallelopdrag, må kommunerne 
bag Hedeland bruge elementer 
fra alle tre forslag, og der blev 
da også lagt op til, at forslag 
fra de to øvrige rådgiverteams 
kan indtænkes i den endelige 
udviklingsplan. Team RUBOW 
har et særligt øje for brugere 
og forretningskoncepter og 
foreslår blandt andet overnat-
ningshytter i en særlig arkitek-
tonisk udformning, mens Team 
Møller & Grønborg kaster et nyt 
blik på, hvordan foreninger 
kan bidrage til landskabsud-
viklingen.

»De tre forslag markerer 
afslutningen på et såkaldt 
parallelopdrag, som har haft 
til formål at tilvejebringe de 
allerbedste ideer til, hvordan 
Hedeland kan udvikles til en 
spændende naturpark, som 
rækker ud til både lokale bru-
gere og gæster langvejsfra. Det 
er glædeligt, at det er afsluttet 
med tre så stærke og visionære 

forslag til udviklingen af He-
deland Naturpark. Vi glæder 
os til at få arbejdstøjet på og 
skabe en udviklingsplan, der 
kan sætte Hedeland på land-
kortet, sagde Høje-Taastrups 
borgmester, Michael Ziegler 
(K), ved præsentationen på 
Høje-Taastrup Rådhus.

Modige forgængere
Roskildes borgmester, Joy Mo-
gensen (S), sendte ved afslørin-
gen en venlig tanke til de for-
gængere, der tog beslutningen 
om at lave den gamle grusgrav 
til en naturpark.

»Det var modigt af dem at gå 

imod følelsen af »det kan man 
jo ikke«. For der sker så meget 
i Hedeland, som ikke burde 
kunne lade sig gøre. Det er et 
industriområde, der er blevet til 
et smukt naturområde. Der er 
en skibakke, og det forener ope-
ra og natur. Så jo, det kan man 
godt i Hedeland,« sagde hun. 
Også Greves borgmester, Pernil-
le Beckmann (V), fremhæver, at 
de tre forslag kan kombineres. 
»Særligt de forretningsmæssige 
potentialer og formidlingen af 
Hedeland er interessant at kigge 
på. Nu glæder jeg mig over den-
ne milepæl og ser frem til ar-
bejdet med en udviklingsplan, 

der skal bringe Hedeland Na-
turpark på landkortet,« sagde 
Pernille Beckmann og fortalte, 
at man i Greve har haft et digi-
talt borgermøde om Hedelands 
fremtid. »Det efterlod os med 
det indtryk, at mange borgere 
ikke ved, hvad Hedeland inde-
holder, når det folder sig helt 
ud. Og det vil vi gerne have, at 
de skal gøre,« understregede 
hun. Derfor bliver formidling 
af de mange tilbud og mulig-
heder i Hedeland også tænkt 
ind i udviklingsplanen

En god proces
Til at bedømme de tre holds 

forslag har der været nedsat 
en dommerkomite bestående 
af borgmestrene fra de tre 
kommuner, formand og næst-
formand i I/S Hedelands be-
styrelse, chefkonsulent Claus 
Ravn fra Realdania By og Byg 
samt to fagdommere - pro-
fessor i Parkforvaltning på 
Københavns Universitet Tho-
mas Randrup samt arkitek-
ten Mats Olsson. Der skal nu 
udarbejdes en udviklingsplan 
for Hedeland Naturpark, som 
forventes at blive vedtaget af 
de tre byråd senere på året. 
Hedeland Naturpark ligger i 
Greve, Roskilde og Høje-Ta-
astrup Kommuner og dækker 
et areal på cirka 1.000 hektar. 
Udviklingen af Hedeland er 
støttet af Realdania.
De tre projektforslag for Vision 
Hedeland udstilles på Høje-Ta-
astrup Kommunes rådhus frem 
til 28. april 2017. Udstillingen 
er åben i rådhusets åbningstid: 
Mandag-onsdag kl. 10-14.30, 
torsdag kl. 10 -17 og fredag 
kl.10-13.30.

Hedeland skal være endnu vildere
UDVIKLING. Den vilde natur i Hedeland skal være endnu mere vild, og så skal naturparken bindes sammen af en central rute.

Illustration af, hvordan fremtidens Hedeland kan se ud med højere bakker, dybere dale og 
en svævebane over søen. Illustration: ©SLA

/taastrup
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