
LANDSKAB 4/96
/ andscape



KROGH & MOLIN A/S
• ANLÆGSGARTNERE

V;<". • ENTREPRENØRER
Ini • AUT. KLOAKMESTER

■T ROSKILDEVEJ 539
'V 2605 BRØNDBY Dg

TELEFON 43 63 01 22 VS.
TELEFAX 43 63 00 81 LDA

NYANLÆG VEDLIGEHOLDELSE GARDSANERING KLOAK

Ingemann Hansen & Søn

s?
Kontor - Plads Værksted - Plads
Rødegårdsvej 21 I Stengårds Allé 38 B
DK-3000 Helsingør B DK-2800 Lyngby
Telefon 42 19 90 10 Telefon 45 87 56 87
Telefax 42 19 90 07 ^ Værksted 45 87 56 18

Nu i Nordsjælland men stadig i Lyngby

BYTRÆER

PLANTNING
BESKÆRING
PLEJE

RÅDGIVNING

PLANTESKOLE FOR STORE TRÆER

OITAO SKOVVEJ 56 2750 BALLERUP
Ol lAO 44 65 05 65 FAX 44 65 08 74

ANLÆGSGARTNERMESTER

A. WALTHER JENSEN A/S
GL. KØGEVEJ 877 Gå til den faguddannede
2665 VALLENSBÆK STRAND ANLÆGSGARTNER
TELEFON 43 73 32 78

ANLÆGGER OG VEDLIGEHOLDER GRØNNE OMRÅDER

Robert Smith Sørensen
ANLÆGSGARTNERMESTER
»Bakkegård«. Gulbjergvej 24 - Slagslunde, 3660 Stenløse
•s 42 18 33 18 Biltelefon 30 45 83 18

NYANLÆG VEDLIGEHOLDELSE GÅRDSANERINGER SPORTSANLÆG

E. M. DEICHMANN A/S
SCHIMMELMANNSVEJ 30
2920 CHARLOTTENLUND

TELEFON 39 63 36 80

TELEFAX 39 63 36 61

• NYANLÆG • STEN • FLISER
• PLANTER • GRÆS
• VEDLIGEHOLDELSE

Vi bygger grønt LDA

ANLÆGSGARTNER
"LILLE ROSENLUND"
ROSENLUNDSVEJEN 6 . 3540 LYNGE
TLF. 42 18 82 66. FAX 42 18 88 91

Vi udfører anlægsopgaver for amter, kommuner,
boligselskaber, private bygherrer samt 7&
vedligeholdelse af enhver art.

BIRKHOLM
PLANTE
SKOLEH

Specialplanteskolen for Anlægsgartnere,
kommuner og landskabsarkitekter.
Hurtigt tilbud og levering af alle planter.

Aflæg planteskolen
et besøg

Farremosen 4 . 3450 Allerød . Tlf. 48 17 31 26* . Fax 48 14 09 86 HOLM



LA.NDS.KAB 4/96
Landscape

Juni 1996 Tidsskrift for planlægning af have og landskab
Review for Garden and Landscape Planning

Redaktør
Annemarie Lund,
landskabsarkitekt MDL

Melvillevej 16, 2900 Hellerup
Tlf. 31 56 31 67
Fax 33 91 27 70

Redaktionsudvalg
Jeppe Aagaard Andersen, fmd.
Susanne Guldager
Rita Larsen

Mette Schaldemose
Torben Schønherr
Steen Høyer

Ekspedition og annonceafdeling
Arkitektens Forlag
Nyhavn .43
1051 København K
Tlf. 33.13 62 00
Giro 9 00 31 34

Abonnementspriser for 1996
Danmark 505 kr. inkl. moms

Finland, Færøerne, Island, Norge
og Sverige 458 kr. ved forsendelse
B-economique
Grønland 555 kr. inkl.

forsendelse som A-prioritaire.
Andre lande 530 kr.
ved forsendelse B-Economique,
585 kr. ved forsendelse A-Prioritaire.

Løssalgspris pr. hæfte 68 kr.

Landskab udkommer med 8 numre om året.

Landskab udgives af Foreningen af Danske
Landskabsarkitekter i samarbejde med
Arkitektens Forlag.

Foreningen af Danske Landskabsarkitekter
Strandvejen 863
2930 Klampenborg
Tlf. 39 97 01 00

Landskab udgives med støtte af
Kulturministeriets bevilling til almenkulturelle
tidsskrifter. Landskabs artikler og illustrationer
må ikke gengives helt eller delvis i andre blade
og tidsskriftet uden tydelig kildeangivelse.

Repro F Hendriksens Eftf A/S
Tryk Poul Kristensen Grafisk Virksomhed
Forside Søren Ryge Petersen
ISSN 0023-8066

Landskaberne omkring os, 73
Knud W.Ø. Larsen

Velfærdsbyen, 74
Jens Kvorning

Sydvestegnens forstads- og fritidslandskaber, 80
Annelise Bramsnæs

Københavns grønne hovedstruktur, 82
Carlo Drager, Lars Hegndal og Henry Thomsen

Køge Bugt Strandpark, 88
Niels Thougaard

Vallensbæk Ridecenter, 96
Charlotte Skibsted

Store Vejleådalen, 98
Lea Nørgaard

Forstaden og dens landskab, Albertslund som eksempel, 100
Dennis Lund

Ud, 104
Søren Ryge Petersen

Fritidspolitik og rekreationslandskaber i Holland, 108
Lodewijk Wiegersma

Hvorfor diskutere park design?, 110
David Louwerse

Borneo-Sporenburg og Duindoornstad, 112
Adriaan Geuze

Grønt bælte og regionalt parkprojekt
i Frankfurt/Rhein-Main området, 114
Walter Prigge

Nye landskaber i periferien af Paris, 116
Christophe Girot

Summary, 118
Ellen Miriam Pedersen

Diverse, A26, A27, A30, A31, A32

A25



Dumbarton Oaks
Studies in landscape architecture at
Dumbarton Oaks offers residential
fellowships for the academic year
1997-98 to scholars who are com¬

pleting, or have already completed,
terminal degrees in a wide range of
disciplines. Applications are eligible
which concern any aspect of the
history of landscape architecture
(e.g., architectural, art historical,
botanical, horticultural, cultural,
economic, social, agrarian). Grant
assistance in studies in landscape
architecture is also available for

scholarly projects not associated
with a degree or library research.
Before applying, prospective appli¬
cants should request a brochure
detailing the application procedure
from:
Studies in Landscape Architecture.
Dumbarton Oaks. 1703 32nd St.,
NW. Washington, DC 20007. Tel:
202-339-6460. Fax: 202-339-6419.

Havebrugshistorisk Selskab
Onsdag 12. juni kl. 18.00
Ekskursion til haven ved Carlsbergs
Æresbolig. Mødested: Ny Carlsberg
Vej ved Elefantporten. Professor
Johan Lange er guide.
Tilmelding på tlf. 48 17 33 39.
Torsdag 27. juni og 4. juli kl. 19.30

Judith Mursch viser rundt i sin
smukke og fredede rosenhave ved
Søerne. Haven er fra 1865 og rum¬
mer ca. 200 rosensorter. Begrænset
deltagerantal.
Tilmelding på tlf. 42 42 50 90.

Lørdag den 24. august kl. 10.00
Ekskursion til den nyrestaurerede
slotshave ved Frederiksborg Slot i
Hillerød og til den kongelige have i
Fredensborg, bl.a. Dronningens nye
orangeri.
Havebrugshistorisk Selskab. Biilows-
vej 13.1870 Frederiksberg C.

Paradise on Earth
33. IFLA-verdenskongres i Firenze
Kongressen foregår 12.-15. oktober i
Firenze. Programmet beskriver tre
temaer, der vil blive focuseret på i
forelæsninger, workshops og på eks¬
kursioner: de historiske haver, store
urbane parker og naturparker.
Der er ekskursioner til Pratolino park,
Poggio a Caiano, Pistoia og privat¬
haver nær Cortona og Arrezo. Efter
kongressen tilbydes der ture til haver
i Rom, Viterbo, Milano, Venedig og
Sicilien.

Kongresgebyr for IFLA-medlemmer
indtil 1.7.96 650.000 Lit, derefter
750.000 Lit.; studerende hhv.
250.000 Lit og 300.000 Lit.

Studenterkonkurrence
Der er udskrevet en studenterkon¬
kurrence over to temaer: The Urban

Waterway og The Contemplative
Garden. Nærmere oplysninger i kon¬
kurrenceprogrammet. Forslag skal
være modtaget i Firenze 10. septem¬
ber 1996.1. præmien er på 3.500 $,
2. præmien på 2.500 $ og hædrende
omtale på 1.000 $.

Arrangør: The Italian Association of
Landscape Architects (AIAPP).
Kongressekretariat: Eriic Italia. Ms
Cristina Dalla Villa. Via Faentina,
40r. 50133 Firenze.
Tlf. .00 39 55 578900,
fax 00 39 55 583300.

Nordisk Kongres for
landskabsarkitekter

Foreningen af norske landskabsarki¬
tekter, NLA, arrangerer 28.-30. au¬
gust 1997 en nordisk kongres med
titlen: By i 1000 år. Kongressen af¬
holdes i Trondheim. Det foreløbige
program omfatter forelæsninger om
den gamle by, byens udvikling, by¬
ens rum, ekskursioner til VM-anlæg-
gene i Granåsen og Ladehalvøya.
Yderligere oplysninger: NLA.
Gunnar Tørud. Postboks 6064. 7003
Tronheim. Tlf. 00 47 73 96 91 11,
fax 00 47 73 96 92 80.

24.-26. juni. Trilogi. International
konference på Botanisk Museum:
fra 24. juni udstilling i Botanisk
Have 24. juni, 27. juni tur til Lange¬
land, 28. juni til åbningen af udstil¬
lingen 'Mødet med skabelsen' på
Brandts Klædefabrik i Odense.
2.-8. september. 'Renovation and
Restoration of National Patrimony'.
UIFA-DK. Tlf. 45 87 59 32 og
48 47 64 11.
22.-25. september. Jarditec. Paris.
Fagmesse for bolig- og havemiljø.
Arr. Promosalons, tlf. 33 93 62 66.
26.-27. september. Seminar om det
20. århundredes kirkegård. Arr. Arki¬
tektskolen i Aarhus. Tlf. 89 36 00 00,
fax 86 13 06 45.
12.-15. oktober. Paradise on Earth.
The Gardens of The XXI Century.
33nd IFLA World Congress. Firenze,
Italien. Arr. The Italian Ass. of Land¬

scape Architects (AIAPP). Kongres¬
sekretariat: Enic Italia. Ms Cristina
Dalla Villa. Via Faentina, 40r. 50133
Firenze. Tlf. 00 39 55 578900,
fax 00 39 55 583300.
28.-30. august 1997. By i 1000 år.
Nordisk kongres for landskabsarki¬
tekter. Trondheim. Arr. NLA.
2.-4. september 1997. Fremtidens
Grønne Kirkegård, nordisk kongres i
København. Arr. Nordisk Forbund for

Kirkegårdskultur.

PRODANA

TUrflinE
PLÆNEBLANDINGER

åø* ■Professionelle græsblandinger
og græstørv til sport, erhverv og privat brug.

Dækafgrøder (færdigblandinger og rene arter)
samt vilde blomster.

Prodana Seeds A/S ■ Fåborgvej 248 • Box 84 • 5250 Odense SV
Tlf. 6617 0024 Fax 6617 6969

Skov & Landskab kurser
26.-27.8. Blomster i offentlige anlæg.
29.10. Bytræseminar.
21.11. GIS for park og landskab.
Yderligere information: Forsknings¬
centret for Skov & Landskab.
Tlf. 75 88 22 11, fax 75 88 20 85.

Dansk Byplanlaboratorium
19.-21. juni. International konferen¬
ce 'Planning of Future Urban Areas'
som led i den internationale bomes¬
se i Egebjerggård, Ballerup og
Kulturby 96.
10.-11. oktober. Alle tiders by, det 46.
danske byplanmøde, København.
Dansk Byplanlaboratorium-
Peder Skramsgade 2B, 1054 Kbh. K.
Tlf. 33 13 72 81, fax 33 14 34 35.

Konferencer, messer m.m.

1. juni-31. august. Havekultur 96,
Valbyparken i København. Tema-
haveudstilling og, fra 22.-25. august,
produktudstilling. Arr. Have & Land-
skabsrådet. Tlf 38 76 00 04,
fax 38 76 00 01.
14.-15. juni. Kulturlandschaft fur das
nåchste Jahrtausend. Arr. Osterrei-
chische Gesellschaft fur Landschafts-

planung und Landschaftsarchitektur.
Tlf. 222 450 46 75.

Gammel Dok
Til 18.08. Bag hækken - det danske
parcelhus. Parcelhuset har gennem
de seneste 40 år været danskernes
foretrukne boligform, omend den
aldrig har været uproblematisk. Nu¬
tidens krav til boligområder med af¬
vekslende, visuelle kvaliteter har,
sammenholdt med husenes generelt
mangelfulde byggetekniske standard
og en massiv generationsspecifik
fraflytning, gjort parcelhusområder¬
ne til et problemkompleks.
Dansk Arkitektur og Byggeeksport
Center, GL Dok. Strandgade 27,
København. Alle dage 10-17. Tlf. 31
57 19 30.

Plænegræs, Frø, Blomsterløg,
Dækafgrøder, Ukrudt- og

Plantebeskyttelsesmidler
Redskaber m.m.

JUL JHI IUI

åår
AA GE PEDERSEN A/S

Indre Vordingborgvej 11
4700 Næstved

Tlf.: 53 72 20 60 Fax 55 77 14 55
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Guidede arkitekttur-ture i
hovedstadsområdet
Dansk Arkitektur Center - Gammel
Dok arrangerer i månederne maj,
juni, juli og august 1996 i anledning
af Dansk Arkitekturår 1996 og i sam¬

arbejde med Kulturby 96 en række
guidede busture og byvandringer i
Københavnsområdet. Turene finder
sted hver lørdag kl, 13 fra Gammel
Dok og har en varighed på fire timer.
Turene henvender sig til alle, der er
interesserede i god bygningskunst
og det fysiske miljøs udformning.
Arkitekter tager med som guider og
fortæller om byggerierne. Sproget er

primært på dansk, men efter behov
med resumé på engelsk. Man kan
vælge mellem fem forskellige bustu¬
re og en byvandring, der alle genta¬
ges tre gange, således at der i alt er
18 arrangementer i sommerens løb.
Hver tur får så vidt muligt ét hoved¬
mål: for eksempel Arken, koloni¬
haveudstillingen i Vallensbæk, Ege¬
bjerggård i Ballerup, Rotunden i
Hellerup, Ikeas butikscenter i Vange¬
de eller McDonald og Handelshøj¬
skolen på Frederiksberg.
I anledning af parcelhusudstillingen
Bag Hækken Gammel Dok, 28.4-18.8
indgår der også tre ture til en række
kendte enfamiliehuse.

Yderligere oplysninger: arkitekt
Esben Larsen, Dansk Arkitektur Cen¬
ter - Gammel Dok, tlf. 31 57 19 30,
fax 31 54 50 10.

Ny direktør på Gammel Dok
Bestyrelsen for Dansk Arkitektur
Center - Gammel Dok har besluttet
at ansætte adm. direktør i KAB -

Bygge- og Boligadministration Jør¬
gen Nue Møller som. ny direktør
med tiltrædelse 1. juni 1996. Den
nyvalgte bestyrelses medlemmer er
arkitekter MAA Christoffer Harlang,
Marianne Ingvartsen og Gøsta
Knudsen, direktør Erik Ross Peder¬
sen, informationschef Karin Peiter¬
sen, arkitekt MAA Inge Vestergaard
og direktør Michael Wittrup.
Jørgen Nue Møller har været admi¬
nistrerende direktør i KAB siden
1984. Han er formand for Realkredit
Danmark og har været medlem af
bestyrelsen i Boligselskabernes
Landsforening og Byfornyelsessel¬
skabet København. Jørgen Nue Møl¬
ler er uddannet som cand.scient.pol.

Akademiraadet
Akademiet for de Skønne Kunster,
hvis virksomhed udøves gennem
Akademiraadet, er statens rådgiver i
kunstneriske spørgsmål. Akademiet
består af 60 medlemmer, valgt af og
blandt Kunstnersamfundets ca. 1400
medlemmer. Akademiets medlem¬

mer vælges for 6 år ad gangen, idet
halvdelen af medlemmerne er på
valg hvert 3. år. For perioden
1.4.1996 -31. marts 2002 har Kunst¬
nersamfundet valgt 30 medlemmer.
Akademiet for de Skønne Kunsters
virksomhed udøves gennem Akade¬
miraadet, hvis 12 medlemmer væl¬
ges af og blandt Akademiets med¬
lemmer.
Halvdelen af rådets medlemmer er

på valg hvert år og efter valgmøde i
Akademiet i marts og efterfølgende
konstituerende møde har Akademi¬
raadet pr. 1.4.1996 følgende sam¬
mensætning:
Arkitektfaggruppen: Tage Lyneborg,
dirigent; Jørgen Selchau; Jeppe
Aagaard Andersen: Karen Zahle,
faggruppeformand; suppleanter Ben¬
te Beedholm og Boje Lundgaard.
Billedhuggerfaggruppen: Henrik B.
Andersen, faggruppeformand; Lone
Høyer Hansen; Anita Jørgensen;
Finn Reinbothe, formand og præsi¬
dent; Erland Knudssøn Madsen;
Øivind Nygård.
Malerfaggruppen: Birthe Kronkvist;
Kjeld Heltoft, faggruppeformand,
næstformand; Finn Mickelborg, vice-
dirigent; Erik Lagoni Jakobsen. Sup¬
pleanter Sys Hindsbo og Inger Lut
Debois.

Akademiraadets medalje¬
uddeling 1996
Thorvaldsens Medaillen, som er den
højeste udmærkelse, Akademiet kan
tildele en billedkunstner, er tildelt
billedhuggeren Bjørn Nørgaard.
C.F. Hansen Medaillen, der er den
højeste udmærkelse Akademiet kan
tildele en arkitekt, er tildelt land¬
skabsarkitekten Sven-lngvar Anders¬
son.

Eckersberg Medaillen er en udmær¬
kelse for indsats af høj kunstnerisk
kvalitet inden for den frie eller den
bundne kunst. Modtagerne var arki¬
tekten Mads Møller, arkitekten Jan
Søndergaard, billedhuggeren Kirsten
Justesen, billedhuggeren Thorbjørn
Lausten, maleren Erik A. Frandsen,
maleren Sys Hindsbo, maleren Bent
Karl Jacobsen, maleren Aksel
Jensen, maleren Kehnet Nielsen,
maleren Lene Adler Pedersen.
N.L. Høyen Medaljen er en udmær¬
kelse for indsats af høj kvalitet
inden for forskning, fortolkning og
formidling af de skønne kunster.
Modtagere var designeren Erik
Magnussen, designeren Per Moller¬
up, designeren Ole Søndergaard.
Thorvald Bindesbøll Medaljen er en.
udmærkelse for indsats af høj kvali¬
tet inden for brugskunst og industri¬
el grafik. Modtagere var museums¬

inspektør Troels Andersen og
arkitekten Allan de Waal.

GaLaBau 96
12. europæiske fagmesse have- landskabs- & sportsplads bebygning

Europas førende
fagmesse for bygning
og pleje af grønneog
fritidsanlæg
♦ Det totale maskinudbud
♦ Højtudviklede "grønne" bygningsmaterialer
♦ Attraktive træbeplantninger og stauder
♦ Højkvalitets udrustning og indretninger
♦ Moderne systemløsninger
♦ Fagligt udbytte på højt niveau

Niirnberg/Tyskland, 18.-21. september 1996

GaLaBau 96

Informationskupon

Navn

Adresse

Postnr./By

Telf/Fax

sendes til:
Dan Trading
Ole Olsens Allé 10
DK-2900 Hellerup
w 39/62 69 37
S3 39/62 98 32

JBUk
JBOBBk. HømaeRG
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LANDSKABERNE OMKRING OS

'Landskaberne omkring os' er en konference om de
landskaber, der omgiver forstaden. Det er i forbindel¬
se hermed også workshops, ekskursioner og en udstil¬
ling — og dette nummer af Landskab. Projektet, som

er arrangeret af Foreningen af Danske Landskabsarki¬
tekter, DL, løber af stabelen i Vallensbæk den 3.-5.

juni 1996.
En af de største landskabelige indsatser i Danmark

er udbygningen af Københavns sydvestegn. Forstads¬
landskabet er et resultat af Fingerplanen fra 1947, der
foreslog, at byvæksten skulle foregå langs 5 trafikkor¬
ridorer, resten - kilerne - skulle forbeholdes landbrug
og rekreative områder. En klar og fornuftig idé for de
grønne områder.

I den videre proces fik byerne og deres infrastruktur
høj prioritet. Kilerne skrumpede ind og blev domine¬
ret af store trafik-og forsyningsanlæg. Trods dette
blev der alligevel skabt gode fritidsområder: Vestsko¬
ven, Køge Bugt Strandpark, Hedeland, Den grønne
Kile og de mindre tværgående landskaber, der forbin¬
der det åbne land med kysten.

Disse fritidsområder ligger der i dag - hidtil med
en lidt upåagtet status, dog med Strandparken som en

markant undtagelse. Nu er områdernes beplantning
pludselig af en størrelse, hvor der dannes rum, og
hvor man kan se under og gå mellem træerne. Syd¬
vestegnen består i 1996 af varierede fritidslandskaber
af stor herlighedsværdi.

Sydvestegnen er på ingen måde færdiganlagt, og
den kommende generation af brugere vil stille andre
krav til områderne end dem, der oprindelig er lagt i
planlægningen

Som sydvestegnen ser ud i dag, findes en samlet
udviklingshistorie, der er værd at fortælle.

Der er smukke landskaber at vise frem, og vi bør
som landskabsarkitekter påvirke områdets kommende
udvikling.

På den baggrund synes Foreningen af Danske Land¬
skabsarkitekter, at det var oplagt, at reagere på Vallens¬
bæk Kommunes forespørgsel i forsommeren 1994,
om DL var interesseret i at stå for et Kulturby 96
arrangement om landskaberne i Københavns sydvest¬
egn. Under arbejdstitlen 'Storbyens kulturskabte
fritidslandskaber' udvikledes projektet i løbet af efter¬
året 94. Dets oprindelige formål var 'at vise, at lang¬
sigtet og bevidst planlægning giver brugelige resulta¬
ter. Med andre ord, at det nytter at skabe kultur, her
eksemplificeret i dokumentationen af fritidslandska-
bernes tilblivelse og nuværende brug'.

Formålet viste sig, i den videre planlægning, at væ¬

re holdbart, men blev undervejs udvidet med, at vi og¬

så måtte give et bud på fritidslandskabernes fremtid.
Hverken landskabet, eller befolkningens brug af det,
er statisk. Denne drejning af projektet medførte også,
at ståstedet - når vi skal se på landskabet - ikke alene
er landskabet selv. Udgangspunktet må være forstaden,
der hvor mennesker er.

Herfra kan historien og diskussionen om sydvest¬
egnens fritidslandskab også sammenholdes med andre
forstadslandskaber i Danmark og i udlandet. Og der¬
for navnet 'Landskaberne omkring os'.

Projektet består som nævnt dels af en faglig konfe¬
rence, dels af workshops, ekskursioner og en udstil¬
ling, som DL håber får en bred tilslutning. Det er

sidstnævnte del, som Kulturbyfonden, centralt og

decentralt, har støttet med store økonomiske midler.
DLs samarbejdspartnere har været Kulturbysekretari¬
atet og sydvestegnens 2 amtskommuner, København
og Roskilde, samt de 9 kommuner Vallensbæk, Gre¬
ve, Albertslund, Brøndby, Høje Taastrup, Ishøj, Sol¬
rød, Glostrup og Roskilde, der alle takkes for et godt
samarbejde.
Knud W.Ø. Larsen,

formandfor Foreningen afDanske Landskabsarkitekter

'Landscapes Around Us' is a
conference which takes as its sub¬
ject the landscapes surrounding
Copenhagen suburbs. It hosts
workshops, discussions and an
exhibition - and this issue of
Landskab coincides with it.
The project as such, organised by
the Association ofDanish Land¬
scape Architects, will take place
in Vallensbæk, south ofCopen¬
hagen, on June 3-5, 1996.
The modern south-west metropol¬
itan region, including urban
development alongfive trafficked
corridors with wedges incorporat¬
ing both farmland and outdoor
facilities, was a major undertak¬
ing. The areas in question are
Vestskoven (Westwood), Køge
Bugt Strandpark (Bay Beach),
Hedeland (Moorland), Den grøn¬
ne Kile (Green Wedge), and lesser,
traversing landscapes.
The conference aims to demon¬
strate that conscious long term
planning may lead to useful
results and that the making of
culture is worth-while; examples
show the making andpresent use
oflandscapes createdfor spare-
time activity. There will be dis¬
cussions, moreover, offuture
suburban and recreational land¬

scapes, in Denmark as well as
abroad.
The Cultural Capital Foundation
has kindly supplied the endeavour
with funds. Collaborators were
the Cultural Capital Secretariat,
with the two counties ofthe
south-west coastal region, and the
nine boroughs of Vallensbæk,
Greve, Albertslund, Brøndby,
Fløje Taastrup, Ishøj, Solrød,
Glostrup, and Roskilde.
We gratefully acknowledge their

generous support.
Knud W.Ø, Larsen
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VELFÆRDSBYEN

AfJens Kvorning

Industry

Herover. Desire lines. Begrebet er
trafikteknisk, men ordet og
bestræbelsen har 60ernes byplan¬
mæssige ambition i sig - at beskri¬
ve og give plads for alle ønsker til
den moderne by, at lokalisere dele¬
ne overskueligt hver for sig og at til¬
rettelægge bevægelsen mellem dem
mest hensigtsmæssigt. (Hook)
Th. Det tætte lave boligkvarter, hvor
de enkelte enklaver er forbundet via

portgennemgangen - et arkitekto¬
nisk referencebillede for 60ernes

byplanarkitekter. (Hook)
• Above: Desire lines. This is a

technical concept indigenous to
traffic planning but the word and
the endeavour carry the ambition of
1960s-style planning: describing,
leaving room for what everybody
would like a modern town to be,
placing functions in their separate
compartments, and facilitating
transport between them. (Hook)
Right: Dense-and-low housing in
which enclaves are connected by
mural gates - an architectural frame
of reference in 60s-style planning
(Hook)

Køge Bugt-byerne er manifestet over velfærdssamfun¬
dets by, således som 60erne opfattede og var i stand
til at realisere denne vision. De bærer og manifesterer
troen på statens mulighed for at styre samfundet og

tage vare på alles interesser. Og de skabtes af et plan-
lægningsfag, som endnu troede på sig selv, et fag der
blev blev troet på, og som blev betroet store opgaver.

Mange af idealerne var udviklet i 30rne. Corbusi-
ers monumentale opgør med den klassiske by: 'Il faut
tuer la rue corridor' - gaden må slås ihjel - lancerede
kravet om bolighuse placeret frit i en park og ikke
langs med en gade.

30rnes feterede forum for diskussionen om den
moderne by, CIAM - congres internationaux d'archi¬
tecture moderne - tilføjede en lang række krav og

slogans til dette opgør med den klassiske by og den
klassiske arkitektur. Det drejede sig om at udnytte
den mest moderne produktionsteknologi i bygnings-
produktionen og at komme fri af romantiserende
forestillinger om boligen. Kun den rationelle tænk¬
ning og den moderne teknologi kunne løse boligpro¬
blemet og skabe funktionsduelige byer, som kunne
leve op til det moderne menneskes krav om frihed.
Byen måtte deles i områder for beboelse, produktion,
service, kultur og cirkulation. Netop cirkulationen,
trafikken, var udtryk for den moderne tids frigørelse
af mennesket. Det kunne nu bevæge sig, hvorhen det
ville og så hurtigt, at helt nye muligheder opstod.

Disse synspunkter fra 30rnes avantgardetænkning
blev optaget af 60ernes politikere og planlæggere.
Men også underlagt nye vilkår og realiteter og nye
måder at opfatte idealerne på.

I 60erne kom mange af byidealerne til os via Eng¬
land, der med sin new towns-politik havde fået skabt
et laboratorium for udvikling af tanker om den nye,

åbne by.
Arne Gaardmand skriver i sin bog om dansk plan¬

lægning, at sammenligningen mellem Køge Bugt¬
planlægningen og den engelske new towns-planlæg-
ning ikke holder, fordi den engelske organisation reelt
satte det lokale demokrati ud af spillet, hvilket ikke
var tilfældet under Køge Bugt-planlægningen. Hvis
man i 70er traditionen mest interesserer sig for pro¬

cessen og det organisatoriske, er indvendingen måske
rigtig, men hvis man interesserer sig for indholdet,
byideerne og den metodik, der blev anvendt i plan¬
lægningsarbejdet, så er sammenligningen holdbar.

Der er en åbenlys kobling mellem Køge Bugt-plan-
lægningen og den samtidige engelske praksis.

England havde allerede i 50eme realiseret et par

meget studerede nye byer, Harlow og Stevenage, hvor
mange af de faste ingredienser i efterkrigstidens plan¬
lægning var blevet introduceret, bl.a. naboskabsenhe-
den med skolen som størrelsesgivende og det moder¬
ne butikscenter, bilbetjent, men med hensyn til den
interne struktur opfattet som en lille fodgængerenkla¬
ve og med plads til de store nye butiksenheder, der
var på vej til fuldstændig at omkalfatre den kendte
butiksstruktur.

I begyndelsen af 60erne fremkom forslag til en ny

generation af new towns og i den sammenhæng kom
planlægningsrapporten for byen Hook til at indtage
rollen som lærebog i moderne byplanlægning.

Førsteudgaven kom i 1961, netop det år da Køge
Bugt-planlægningen gik i gang, og den blev genop¬

trykt 6 gange, noget der vist aldrig før er overgået en

publikation af den art. Ironisk nok blev byen Hook
aldrig realiseret, men planen blev referencesættende i
hele Europa.

Hook-rapporten er uhyre systematisk både i sine
forsøg på at beskrive og normsætte byens indhold og i
sin hierarkisering af vejstrukturen og byens forskellige
elementer. Samtidig viderefører den traditionen såvel
fra de gamle havebyer og fra de tidlige efterkrigsbyer

neighbourhood centre

area
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Herunder. Det moderne center, hvor det travle liv og de mange møder, der kendes fra den historiske by,
iscenesættes i nye omgivelser - og i flere planer, hvis det skal være rigtigt overbevisende.

Ambitionen var det trygge liv i boligområdet og de mange tilbud i centeret. Så var behovene opfyldt. (Hook)
• Below: A modern centre, in which a busy life with many meetings, familiar in urban history,

is staged in a new environment - and at several levels if it is to convince.
The ambition was a combination of life in suburban security with the many things on offer at the Centre.

Then all needs would be met. (Hook)

med hensyn til en omhyggelige landskabsbehandling
- både når det gælder byens placering i landskabet og
de interne landskabselementer.

Den samme metodik og den samme betoning fin¬
des i Køge Bugt-planrapporterne - ja endog i visse til¬
fælde den samme tegneteknik og den samme farve¬
sætning af illustrationerne. For første gang i Danmark
opstilles i Køge Bugt-planlægningen normer for alle

Velfærdsbyen. Drømmen om den
moderne, konfliktfrie og letopfatte-
lige by, hvor alle aktiviteter har fået
deres velovervejede plads. Her set
fra den obligatoriske høj.
Illustration fra 'The Planning of a
new town' (Hook)
• The welfare town. The dream of
a modern, easily conceptualised
town without conflict, where each
activity has been 'placed'. Seen
from the indispensable hillock.
Illustration from 'The Planning of a
New Town' (Hook)

byens funktioner både når det gælder opland, enheds-
størrelse og placeringsprincipper. Og interessen for
landskabet er også markant - og omhyggeligt turneret.

Det er altid kontroversielt at hævde, at et bestemt

værk er inspirationskilde for et andet. Der er oftest
også tale om, at meget af det, der indgår som argu¬
menter for en sådan påstand, er fællesgods i den på¬
gældende periode. At det, man altså hævder er inspi¬
rationskilden, blot er et særligt afklaret udtryk for de
bestræbelser, alle i den pågældende periode følger.
Det gælder langt hen ad vejen også sammenligningen
mellem Hook-rapporten og Køge Bugt-planerne.
Mén alligevel er det berettiget at hævde, at der er me¬

get direkte og envejs inspiration.
Få år efter Hook-rapporten og midt i arbejdet med

Køge Bugt-planlægningen kom fra England et andet
referenceværk for velfærdssamfundets planlægning -

Traffic in Towns. Det var resultatet af et kommisions-

arbejde, der var sat i gang under indtryk af de kolos¬
sale funktionsproblemer, væksten i privåtbillismen på¬
førte de historiske byer. Men i arbejdsgruppen bag

rapporten lå også ambitionen om at fremstille et stan¬
dardværk om trafik i byen. Og det lykkedes at skabe
et standardværk. De forskellige vejkategorier blev slå¬
et fast og blev indlejret i planlægningen som et uan¬

fægtet kriterium for, om der var tale om tidssvarende
planlægning eller ej. Var hele systemet ned til bolig¬
vejen ikke med, var det ikke moderne planlægning.
Var der ikke niveaufri skæringer på alle de overordne¬
de vejkategorier, var det ikke moderne planlægning.

Troen på denne type af metodisk tænkning, der
optimerede en række enkeltdele i den nye by, havde
et fast greb i Køge Bugt-planlæggerne. Men den sam¬
me tænkning gik også igen i centraladministrationen
og skabte derfra de overordnede vilkår for de nye

bydannelser.
Forsøget på at gribe ind i byggesektorens struktur

kulminerer med montagecirkulæret året før Køge
Bugt-planlægningen påbegyndes. Hvis det skulle være

muligt at opfylde et af velfærdssamfundets kardinale
mål, nemlig boliger til alle, så var det nødvendigt at
ændre strukturen i byggesektoren. Forsøget var gjort
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før med kravet om utraditionelt byggeri. Men med
1960-cirkulæret ændredes byggeriet for alvor, men

også de enheder, som byggeriet leverede til byen. Der
skulle bygges store samlede bebyggelser for at indfri
rationaliseringsfordelene ved den industrielle produk¬
tionsform og basiselementer skulle gentages. Og basis¬
elementer var ikke blot enkeltdele, det var hele byg-
ningsblokke. Planlægningen måtte indrette sig på

blev sundere af at vokse op i en havebolig. I den tidli¬
ge efterkrigstid havde arkitekterne ihærdigt advokeret
for det lille billige hus og.netop udviklet de typer,
som en ny organisering af byggemarkedet udviklede
til at blive det forkætrede masseprodukt: typehuset.

Velfærdsdanskerne fik den by, de gerne ville have —

eller hvis man skal stille sig bedrevidende an: mente

gerne at ville have. Byen, hvor man kunne være sig

disse vilkår, og det gjorde den. Bebyggelsesplanlæg¬
ningen, som havde været en væsentlig planlægnings-
aktivitet i 30rne, indgik kun sjældent i forbindelse
med den overordnede planlægning. Den definerede,
ud fra overvejelserne over trafiksystemet, maskestør¬
relser, som passede til de enheder, man ønskede for at

optimere den industrielle produktion.
Samtidig med at byggesektoren blev industrialise¬

ret, og byplanlægningen blev indrettet til at give
plads til resultaterne af den industrielle produktion,
så skete der noget andet, som i mindre grad baserede
sig på rationelle overvejelser. Boliger til alle blev for
mange familier synonymt med parcelhuse til alle.
Nok passede det ikke helt ind i den type af forestil-"
linger om det kollektive og det rationelle som 30er-
planlægning oprindeligt havde været baseret på, men

der blev behændigt fundet plads til også denne udlæg¬
ning af velfærdsforestillingen, fordi havebyen var en

anden tradition, som lå gemt i tankegodset. Den gode
bolig havde næsten altid været synonym med havebo¬
ligen. Steen Eiler Rasmussen skrev engang, at børn

selv, hvor man let kunne komme frem, hvor der var

den service, man havde brug for — og hvor der ikke
skete noget uventet.

I dag er der mange reparationsarbejder i gang. De
store montagebebyggelser gennemgår omfattende for¬
nyelser. Der er diskussion om de store villaområder
kan overleve nye generationers krav og leve op til de
ressourcebetingelser, vi er nødt til at indrette os på.

Hvis 60erne byen skal nytænkes og refortolkes må
disse overvejelser imidlertid tage udgangspunkt i de
bærende kvaliteter, der er nedlagt i området. Ikke, hvad
der lige nu er særligt chikt. Det betyder, så vidt jeg kan
se, at det er landskabet omkring og i Køge Bugt-byer¬
ne, dér rummer potentialet for en sådan nytænkning.
Lyserød eternit hjælper ikke. Og det er i høj grad et

spørgsmål om at fa lagt flere fortolkningslag på byen,
ikke om at gennemføre en fuldstændig nyfortolkning
på grundlag af, hvad der netop i dag synes rigtigt.

Dybden og mangfoldigheden må kunne styrkes.
Jens Kvorning, arkitekt MAA, lektor ved
Kunstakademiets Arkitektskole

Adskillelsen af trafikarterne som kri¬
teriet for den moderne plan fører til
idealisering af fodgængertunnelen -

den er lige ved at blive et af de
mest behagelige steder at opholde
sig. Mindre ironisk er det værd at
bemærke, at der ofres stor omhu på
at studere, hvorledes bevægelsen
og åbningen mod fodgængertunne¬
len kunne gøre den til et accepta¬
belt sted. (Traffic in Towns)
• Separation of types of traffic as
a criterion of modernity leads to
idealisation of the pedestrian tunnel
- almost the most pleasant location
in which to dwell. Less ironically, it
is worth noting that great care is
taken to study how the tunnel's
opening, and motion towards it,
might make it an acceptable place.
('Traffic in Towns')
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SYDVESTEGNENS FORSTADS- OG FRITIDSLANDSKABER

AfAnnelise Bramsnæs

Vestskoven, Store Vejleådalen
og Den grønne Kile
Udsnit af Geodætisk Inst. 4 cm kort
• Wood, valley and wedge:
Vestskoven, Store Vejleådalen, and
the Green Wedge. Map section

Gengivet med tilladelse fra Kort¬
og Matrikelstyrelsen A 139-72 ©

1:75.000

Vækstperiodens byer
Københavns sydvestegn blev udbygget i vækstperio¬
den fra 1960erne og 70erne. Byområderne er resulta¬
tet af et behov for at bygge meget og hurtigt og af
forsøg på en gennemgribende overordnet planlægning
af byudviklingen. Egnsplanrådets forslag til udbyg¬
ning af Københavnsegnen fra 1960 lokaliserede væk¬
sten til sydvestegnen, og planlægningen koncentrere-,
des om Ballerup-området, Høje Taastrup-fingeren og

Køge Bugt-fingeren. Et grundlæggende element i den

Da sydvestegnen imidlertid ikke havde samme land¬
skabelige attraktioner som f.eks. Nordsjælland, der
hidtil havde tiltrukket byvæksten, foreslog planlægger¬
ne allerede i 'Den grønne Betænkning' fra 1936 og igen
i senere overordnede planer, at der i de grønne kiler i
sydvestegnen skulle skabes nye attraktive rekreations-
arealer ved skovplantning, fredninger og sikring af of¬
fentlig adgang gennem regionale stiforløb.

Det mærkelige er, at det stort set lykkedes. Takket
være en udbygning af planlægningslovgivningen, navn-

planlagte vækst var videreførelsen af Fingerplanens
princip om 'De grønne kiler'. Ikke mindst Egnsplan¬
rådets afløser Hovedstadsrådet var med til at sikre og

udbygge dette princip. Imellem hver byfinger skulle
stadig holdes store arealer åbne for at sikre befolknin¬
gens adgang til åbent landskab og rekreative arealer,
og imellem de enkelte byenheder skulle holdes min¬
dre landskabskiler åbne for at sikre nærrekreation og

identitet omkring afgrænsningen af lokalområder'.

lig By- og Landzoneloven fra 1969, og på trods af
permanent pres fra især kommunerne for at bygge ud
i kilerne genfindes stadig den klare fingerbystruktur.
Takket være en stor folkelig opbakning og lokalpoliti¬
ske ønsker om at gøre vestegnens byområder til at¬
traktive bosætningsområder er der opbygget nye land¬
skaber, som er med til at strukturere og karakterisere
sydvestegnen, områder, der i international sammen¬

hæng er bemærkelsesværdige og præmierede.
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Vestskoven

Den grønne Betænknings forslag om en Vestskov op¬
træder første gang i 'Betænkningen om Københavns-
egnens grønne Områder', men først efter flere for¬
skellige udvalg og myndigheders forsøg på at igang¬
sætte realiseringen lykkes dette i 1965, hvor opkøb af
arealer og anlæg af skovplantninger gradvist begynder.
I dag udgør skovarealerne næsten 1.500 ha, mens en

del af gartnerierne stadig ikke er overtaget.

Skovplantning på halvdelen af arealet og åbne græs¬

sletter på resten blev modificeret, hvor man stødte på
mindre moseområder, der blev udgravet til småsøer.
Store, kunstigt skabte bakker fremkom ved at skovdi¬
striktet tog imod fyld, overskudsjord og slagger fra
hele vestegnen. Navnlig Hersted Høje midt i skoven
på en åben slette er med til at skabe Vestskovens
identitet. Herfra kan hele den tætbyggede og flade
vestegns landskab overskues, her kan man i bogstave¬
lig forstand fa luft under vingerne, hvilket de mange

hang-gliders udnytter. På trods af, at Vestskoven gen¬

nemskæres af adskillige larmende motorveje og venter

på endnu een, må etablering af Vestskoven betragtes
som en usædvanlig indsats, hvor det er lykkedes på
samme tid at skabe rekreative arealer for vestegnens

befolkning og at understrege struktur og identitet i
Fingerbyen.

Køge Bugt Strandpark
Ideen om Køge Bugt Strandpark er lige så gammel
som Vestskoven i sin oprindelse og i kampen for rea¬

lisering, og i 1980 indvies Strandparken, et 5 kvm
stort og 8 km langt område med sandstrand og klit¬
ter, lystbådehavne og strandenge - kun 15 km fra
Københavns centrum. Gennem oppumpning af sand
skabtes en bred sandstrand med klitrækker på en ek¬
sisterende revledannelse. Efterhånden har vind og vejr
arbejdet med klitterne, så de i dag har et næsten 'na¬
turligt' udseende, og plantningerne begynder at dan¬
ne rum om indsøerne bag sandstranden.

Ligesom Vestskoven må realiseringen af Strandpar¬
ken ses som en usædvanlig satsning fra både lokale og

statslige myndigheder for at skabe rekreative mulighe-
'der et par hundrede meter fra de store, nye boligom¬
råder i Køge Bugt-fingeren. Samtidig blev Strandpar¬
ken ligesom Vestskoven et enestående overordnet
landskabstræk. Strandparken besøges på en varm

sommerdag af op til 100.000 københavnere.

Vallensbækkilen

Den sidste grønne kile omkring Vallensbæk, blot kal-'
det 'Kilen', den inderste del af det åbne land imellem

Taastrup-fingeren og Køge Bugt-fingeren, har været
under etablering de seneste år. Her er ikke som i de
øvrige kiler tale om en overordnet struktur, men om

en mosaik af forskellige rekreative anlæg som ridesko¬
ler, golfbaner, kolonihaver, idrætsanlæg m.v. imellem
større, åbne landbrugsarealer, hvor engarealerne om¬

kring St. Vejleåen er det væsentligste landskabselement.
'Kilen' bærer, ligesom det tværgående landskabsstrøg

omkring St. Vejleådalen, også præg af de involverede
kommuners store satsning på sport og friluftsliv. I pe¬

rioden fra 1960erne til i dag er investeret endnu mere

i egentlige sportsanlæg og nærrekreative arealer end i
de store projekter nævnt ovenfor. En del af fritidsan¬
læggene er karakteristiske ved stærke, præcise udtryk,
som store, egentlige bygningsanlæg i landskabet.

Øverst. Køge Bugt Strandpark er
byens badestrand - sat i relief af
store tekniske anlæg, som sikrer
vandkvaliteten. Kunne tekniske

anlæg være endnu smukkere?
Herover. Vestskoven støtter de nye
byområders identitet, men motorveje
og højspændingstraceer skærer
tilfældigt igennem. Kunne infrastruk¬
turen samles i stærke landskabsarki-
tektoniske udtryk i stedet for?
• Top: The Bay Beach, Køge Bugt
Strandpark, offset by large aqua-tech-
nical installations which guarantee
adequate quality, is that town's leisure
beach. Might it be possible for tech¬
nical installations to look even better?
Above: The Vestskoven sustains the

identity of new urban areas but a
motorway and high voltage tracks cut
through at random. Might it instead
be possible, in landscape design
terms, to combine infrastructural
elements into a potent expression?
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KongshOlm parken i Albertslund
Syd. Regnvandsbassiner i samspil
med motorvejene. Landskabsarkitek¬
ter Nørgård, Ginman og Harboe.
Inspiration for et frodigt samspil

•imellem natur og infrastruktur?
• Kongsholm Park, Albertslund
South. Rain-water basins playing
against the motorways. Landscape
architects Nørgård, Ginman og Har¬
boe. Will this lead to better inter¬

play of nature with infrastructure?

Præcist formede bakker i Alberts¬
lund Syd, karakteristiske for perio¬
dens store rekreative anlæg. Land¬
skabsarkitekter Nørgård, Ginman og
Harboe
• Precisely sculpted knolls in
Albertslund South, typical of their
period and its huge recreational
designs. Landscape architects,
Nørgård, Ginman og Harboe

Et anlæg, som er værd at nævne er landskabsarkitek¬
terne Nørgård, Ginman og Harboes udtryksfulde
formning af bakker og regnvandsbassiner i Store Vej¬
leådalen ved Albertslund syd, et bevidst modspil til
motorvejens dominerende struktur.

Det urbaniserede landskabs identitet

En samlet vurdering af sydvestegnens landskaber, kan
ikke undgå først at hæfte sig ved det faktum, at det
reelt var muligt gennem planlægningen at sikre de
grønne kiler og bånd som potentiale, at sikre plads
imellem bydelene til fremtidig udbygning for sport

og rekreation, samt at skabe en identitetsgivende
struktur.

Derefter er det værd at hæfte sig ved de forestillin¬
ger, som var baggrund for planerne i både betænknin¬
gen om 'Københavnsegnens grønne Områder' og i
Fingerplanen, udtrykt i følgende citater:

'Den almindelige bypark, 'Anlægget', er først og

fremmest en erstatning for skove, søer og åbent land
for de byboere, som kun har en frieftermiddag eller en

friaften til rådighed, eller blot tid til en spadseretur.
Hvor man disponerer over en hel dag, en weekend el¬
ler mere, har man mulighed for at tage ud til de rigti¬
ge skove og det rigtige land, som byder på mere fred
og afspænding fra bylivet end selv de bedste parker...

Egnsplanudvalgets første arbejde 'Den grønne Be¬
tænkning' (1936) var en indsats for at begrænse den
fremadskridende ødelæggelse af egnens naturværdier,
for at skaffe befolkningen adgang til disse og for at
tilføre egnen nye værdier. '(Egnsplankontoret, 1947)

Denne opfattelse af rekreation og af formålet med de
grønne kiler og bånd har været stærkt betonet op til i
dag, og jeg mener, det er udtryk for nordisk mentali¬
tet, præget af et landbrugssamfund i en relativt lang¬
som urbaniseringsproces. Det har været implicitte
kriterier for udformningen af de store landskabspro-
jekter, som skulle ligne rigtig skov' og rigtig strand'.

Sammenholder man det med sydvestegnen i dag,
ligner det en vellykket strategi. Det, som mest karak¬
teriserer vestegnen, er den store skala og de ensartede
proportioner. Alt udtrykker organiseringens rationali¬
tet, langt fra de proportioner, der refererer til menne¬

skekroppen eller til de små nuancer i vestegnens land¬
skab. De nye landskaber, Vestskoven og Køge Bugt
Strandpark har imidlertid en skala og en identitet,
som formår at skabe overordnede referencer, både

rumligt og funktionelt, til de store byenheders side¬
ordnede enshed, og skovlandskabets og strandens
stoflighed relaterer sig direkte til kroppens sanser.

Identiteten udfordres imidlertid stadig af den over¬

ordnede infrastrukturs imperialisme, fordi urbanise¬
ringsprocessen er meget andet end bebyggelse. Den er

først og fremmest de store vejanlæg med uendelige
udfletninger, udbredelse af støj og skærende lys og

fysiske barrierer i landskabet. Det er elmasternes ko¬
lossale netværk, store rensningsanlæg og forbræn¬
dingsanlæg, som optager synsfeltet på lang afstand,
reklamer og belysning, som ikke lader stjernehimlen i
ro. Selv i Vestskoven hærger lyset og larmen fra mo¬

torvejen aftenturens ro, med mindre man har forsy¬
net sig med ørepropper og solbriller.
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Realiteten er, at de urbane strukturer i dag er så do¬
minerende og altomfattende, at hverken søer, skove
eller det traditionelle danske landbrugslandskab i sig
selv kan yde et symbolsk og oplevelsesmæssigt mod¬
spil som 'natur. Det kommer særlig tydeligt frem i et
åbent, mosaikpræget landskab som 'Kilen', der er
stærkt præget af de omgivende og gennemskærende
motorveje og højspændingsanlæg, men uden at disse
anlæg er bearbejdet i sammenhæng i relation til det
samlede landskab. De forekommer kun som begræns¬
ninger af de oplevelser, man tror, man skal have i fri-
tidslandskabet.

Potentialer i sydvestegnen ens landskabsudvikling?
Hvis man tager som udgangspunkt, at de urbane
strukturer uundgåeligt vil påvirke og ofte dominere
oplevelsen af de bynære landskaber, må konsekvensen
være at søge de mulige potentialer, der kan udspringe
af den situation. 1 stedet for at lade de store tekniske

anlæg, som er nødvendige i et moderne, teknologisk
baseret samfund, brede sig sektorvist, ukoordineret og

landskabeligt uhensigtsmæssigt, kan man forestille
sig, at netop denne nødvendige infrastruktur blev et
centralt element i både den fysiske og økonomiske
udbygning. En koordinering kunne rejse diskussion
om problemer og potentialer, herunder indflydelsen
på landskab, natur og rekreation. Infrastrukturens
faktiske, men uantastede dominans kunne erstattes af
en udformning, som bevidst manifesterer denne do¬
minans i landskabelig skala, struktur og form.

Et arkitektonisk udtryk for den teknologisk højt ud¬
viklede infrastruktur kunne blive et inspirerende mod-
og medspil i Vestskoven og et alternativ som overord¬
net struktur og identitet i 'Kilens' åbne landskab.

I stedet for et anonymt og overdøvet landbrugs¬
landskab, kunne bevarede, restaurerede eller ny land¬
skaber udtrykke vækst og naturpræget stoflighed,
udsprunget af stedets naturlige potentiale i en for¬
muleret dialog med de store anlæg.

Det kan synes abstrakt, men inspirationen findes
allerede i området, hvor de store tekniske anlæg på
Avedøre er naboer til Køge Bugt Strandpark. Her ma¬

nifesteres både i arkitektur og funktion, at miljøtek¬
nik er integreret i byens landskab og naturforvalt¬
ning. Forsigtige forsøg med udformning af støjvolde
og beplantning langs motorvejene er ét andet eksem¬
pel, og solceller opsat som autoværn på Holbækmo¬

torvejen er blot begyndelsen på fremtidens store ener-

gi- og recirkuleringsanlæg. De landskabelige og arki¬
tektoniske muligheder er store.

Hypoteser
Diskussionen af sydvestegnens landskaber drejede sig
oprindeligt om at skabe rigtig natur' med forbillede i
Københavnsegnens' nordlige landskaber. En vurdering
i dag må snarere blive, at det drejer sig om at skabe
en sammenhængende identitet, hvori landskabets na¬
turindhold kan udfoldes. Een strategi har været at
skabe de store sammenhængende regionale landska¬
ber som Vestskoven og Køge Bugt Strandpark. En
alternativ eller supplerende strategi må være at for¬
mulere urbaniseringens fysiske infrastruktur, 'central¬
nervesystemet' som stærke rumlige og landskabelige
udtryk i dialog med by og rekreative anlæg. Heri lig¬
ger udfordringer til landskabsformning i stor skala.
Dimensioner og koncepter vil være i størrelse med
land art, men transformeret fra det rent kunstnerisk

og æstetisk bestemte til også at omfatte et funktionelt
bestemt koncept. En sådan 'Sydvestegnens strategi'
kan ende med at være landskabeligt stærkere end stra¬

tegien for de nordlige områder, som var ideal og refe¬
rence for 'den rigtige natur'. I urbaniseringsprocessen
forsvinder det, som var den oprindelige attraktion,
hvorimod en planlagt urban landskabsstruktur kan
fastholde sin identitet. Planlægning og afgrænsning af
natur- og landskabsområder er imidlertid afgørende
for lokalisering af infrastrukturens rammer. Reelt bli¬
ver det to sider af samme projekt, og to opgaver, som

*

mod sædvane kræver nye indsatser både økonomisk
og politisk. Det forudsætter, at også den overordnede
planlægning erkendes som et landskabsarkitektonisk
spørgsmål, og det forudsætter, at landskabsarkitekter
inddrages i et tidligt tværfagligt samarbejde og ikke
kun bagefter, i udformningen af de enkelte anlæg.
Annelise Barmsnæs, landskabsarkitekt MDL, lektor ved
Kunstakademiets Arkitektskole

Referencer: Egnsplankontoret, (1947):
Skitseforslag til en egnsplan for Storkøbenhavn.
Teknisk kontorfor udvalget tilplanlægning af
Københavnsegnen.
Miljø Danmark no 7 dec/jan. 1995/96, side 16-17
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Forsøg med solceller opsat
som autoværn på et stykke
af Holbækmotorvejen.
Miljø Danmark nr. 7 jan.
1996
• An experiment: solar
cells form a crash barrier
along a section of the
Holbæk Motorway



KØBENHAVNS GRØNNE HOVEDSTRUKTUR
— videoklip fra en film afCarlo Drager, Lars Hegndal og Henry Thomsen

En film om politikernes, planlæggernes og befolkningens ønske om en grøn storby

Dyrehaven, I fortiden enevoldskonger-
nes jagtmark, i nutiden et af køben¬
havnernes store fritidsområder
• Dyrehaven (Deer Park). Formerlya
hunting ground favoured by absolute
monarchs, nowadays popular for outings
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Mølleådalen, herover, er den danske
industris vugge.
Med idylliske åforløb, smukke møl-
ledamme og grøn frodighed forbin¬
der den Dyrehaven med Skov- og
søkilen
Th. Skov- og søkilen, 3.000 hektar
skov og sø i det nordvestlige storby¬
område
• Mølleå Valley, above, is the
cradle of Danish industry.
The valley, full of charming streams,
exquisite dams and lushness,
connects Dyrehaven with the wood-
and-lake wedge.
Right: Wood-and-lake wedge, 3,000
ha of woodland and lakes in the
north-west metropolitan area

Landskab 4/96 83



Storbyområdet har direkte kontakt til
Hjortespringkilen, et bevaret, åbent
landskab mellem to byfingre
• The metropolitan area is linked
directly with the Hjortespringkilen,
a landscape between two city fingers

Vestvolden starter i Utterslev Mose,
Hjortespringkilens inderste del.
Vestvolden er et 14 km langt for¬
svarsværk, der i dag er et rekreativt
bånd, et bueslag, som binder de
grønne kiler sammen
• Vestvolden (Western Rampart)
begins at Utterslev Bog, the interior
part of the Hjortespring wedge. The
rampart is a 14 km long construc¬
tion, formerly part of Copenhagen
defensive works, today a recreative
bow uniting two wedges
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Vestskoven, 1.500 hektar skov og
slette er det største rekreative

projekt i Danmark nogensinde og
med den største menneskabte høj,
der gør det muligt at drageflyve i
den flade vestegn
• Vestskoven (Westwood),
1,500 ha woodland and plain is the
most extensive recreational project
ever to be undertaken in Denmark,
having the highest man-made ridge,
which makes hang-gliding possible
in the flat westlands
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I Vestskovens vestlige ende løber
Store Vejleå, der binder kilerne sam
men herude.
Ådalen har en stor rekreativ værdi

og et meget smukt forløb, hvor den
krydser Den grønne Kile
• At the far end of the Vestskoven,
Store Vejleå unites the wedges.
The valley is valuable from a recrea¬
tional point of view; where it cros¬
ses the Green Wedge its beauty is
unsurpassed

i
$
'

V

Den grønne Kile er de mange fritids¬
aktiviteters kile, den præget af
store rekreative anlæg, men også af
landbrug og åen, der løber videre
mod Køge Bugt
• The Green Wedge hosts much
spare time activity but also nourishes
farms, and the stream that runs on

towards Køge Bay
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Køge Bugt Strandpark har 8 km
sandstrand, klitter, strandsøer og
havne -15 km fra Københavns cen¬

trum, og alt er menneskeskabt
• Køge Bugt Strandpark offers 8 km
of sandy beach, dunes, lakes and
ports, just 15 km from central Copen¬
hagen - and everything is man-made

Også Vestamager er menneske¬
skabt, en landindvinding i Kalvebod¬
kilen med enestående strandenge
• Western Amager is a man-made
addition to the Kalvebod Wedge, a
process of land-reclamation resul¬
ting in exquisite meadows
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KØGE BUGT STRANDPARK

AfNiels Thougaard

Visionen om Køge Bugt Strandpark,
perspektiv 1974
• Bay Beach as a vision,
a perspective from 1974

Et karakteristisk træk ved Københavnsområdet er de

grønne kiler, der skyder sig ind i hovedstaden fra
nord, vest og syd. Mod øst er byen begunstiget af en
blå kile: Øresund. Kilerne udgør meget vigtige struk¬
turerende elementer i hovedstadens bystruktur og har
udspring i Fingerplanen fra 1947. Hovedprincippet i
denne plan var at standse byens lagvise vækst og sikre,
at den fremtidige byvækst blev koncentreret i smalle
byfingre.

Vurderes situationen i dag, må det konstateres, at
alt andet lige har byudviklingen gennem de sidste 50
år fulgt Fingerplanens hovedretningslinier og udviklet
sig langs de eksisterende og planlagte S-baner og over¬
ordnede veje. Enkelte af byfingrene er svulmet op, og

det er gået ud over de grønne områder. Et grelt eksem¬
pel herpå er Hjortespringkilen, som på visse stræk¬
ninger er blevet reduceret til en grøn stiforbindelse,
fordi boligerne absolut skulle placeres i grønne omgi¬
velser. Herved er et vigtigt friluftsområde og en ka¬
rakteristisk grøn kile gået tabt.

De grønne kiler markerer sig klarest i Københavns
vestegn, hvor Vestskoven, Den grønne Kile og

Strandparken udgør tre værdifulde rekreative områ¬
der, ikke alene for de, der bor i de tilgrænsende by¬
fingre, men også for befolkningen i hele det Storkø¬
benhavnske område.

Nyplantet strand, 1978
• Newly planted beach, 1978

De sidste årtiers planlægningsinitiativer i hovedstads¬
området har koncentreret sig om at fastholde Finger¬
planens grønne hovedstruktur samtidig med, at der
blev iværksat konkrete anlægsarbejder i vestegnen. Re¬
sultaterne af disse anlægsarbejder - for så vidt angår
de grønne områder - er resulteret i, at Vestskoven er
blevet rejst, og det store fritidslandskab Strandparken
er anlagt i den nordlige del af Køge Bugt. Der forelig¬
ger detaljerede planer for anvendelsen af Den grønne
Kile til rekreative formål. En række større friluftsan-

læg er allerede indpasset i kilen, det gælder bl.a. he¬
stesportscenter, ridebaner, sportsbaner, golfbaner m.v.

De overordnede planer for kilen er tilrettelagt således,
at de respekterer de kommunale, regionale og natio¬
nale friluftsinteresser, som knytter sig til denne kile.

Udover de grønne kiler, der udgør svømmehuden'
mellem byfingrene, karakteriseres hovedstadsområdet
også ved en række grønne forbindelser, bueslag, mel¬
lem kilerne. I vestegnen drejer det sig om Vestvolden,
Store Vejleådalen og Lille Vejleådalen. Disse grønne

forbindelser udgør sammen med kilerne værdifulde
fritidsområder og naturområder, og de tegner tilsam¬
men en markant grøn hovedstruktur, som er med til
at give vestegnen en identitet, der værdsættes højt ik¬
ke alene af beboerne i vestegnen, men også af meget
store dele af hovedstadsområdets befolkning.

Dispositionsplan for Køge Bugt¬
området, 1966
• Master plan of the Bay Beach
area, 1966
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Planlægningsopgaver langs Køge Bugt
En af de største planlægningsopgaver, der nogensinde
er blevet gennemført i Danmark, har været koncen¬
treret omkring de kystnære landskaber langs Køge
Bugt. I perioden fra 1961 til 1975 blev planlægning¬
opgaverne omkring Fingerplanens tommelfinger vare¬

taget af Køge Bugt-udvalget. Udvalget bestod af re¬

præsentanter fra hver af otte kommuner langs Køge
Bugt samt de to amter København og Roskilde.

Grundlaget for udvalgets opgaver var fastlagt i en

særlig lov om planlægning af Køge Bugt-området.
Udvalgets opgave var at samordne byplanlægningen
af båndbyen langs Køge Bugt, en strækning på i alt
30 km fra København til Køge.

Den primære opgave var at fastlægge de planlæg¬
ningsmæssige rammer for 10 nye byer langs bugten,
hvor der ifølge planerne og de befolkningsmæssige
prognoser skulle skaffes plads til 150.000 indbyggere.

Da Køge Bugt-udvalget startede planlægningsarbej¬
det, var der 4.000 helårshuse og godt 5.000 sommer¬

huse i området. Udvalgets to væsentligste opgaver

bestod derfor i at udarbejde en dispositionsplan og en

tidsfølgeplan for områdets udbygning. Kravet om en

tidsfølgeplan var begrundet i ønsket om at sikre, at
de private og kommunale investeringer blev koordi¬
neret med de store offentlige investeringer, som bl.a.
omfattede anlæg af en ny S-bane, motorveje m.v. For
at sørge for at de nye bysamfund blev velfungerende,
gik opgaven endvidere ud på, ud over at sikre anlæg
for såvel den individuelle som den kollektive trafik,

1:350.000

Regionale friluftsområder
i Københavns Amt.

1. Dyrehaveområdet.
2. Skov- og søområdet

3. Hjortespringområdet
4. Vestskovområdet

5 Den grønne Kile
6. Strandparken

7. Kalvebodområdet.
8. Vestvolden

9. Hedeland
• Regional leisure areas

in Copenhagen County
1. Dyrehaven

2. Woodland and lakes
3. Hjortespring area

4. Vestskoven and surroundings
5. Green Wedge

6. Strandpark
7. Kalvebod area

8. Vestvold
9. Moorlandogså at sikre opbygning af arbejdspladser, skoler, in¬

stitutioner, servicecentre, handelscentre m.m.

En meget vigtig opgave, som også blev pålagt ud¬
valget, var at sikre, at de nye bysamfund og båndbyen
i sin helhed blev forsynet med friarealer og rekreative
områder.

Da de nye byer blev opbygget langs kysten, var det
en nærliggende tanke at udnytte de rekreative mulig¬
heder, nærheden til kysten frembyder, og de særlige
muligheder, der i øvrigt er i strandområderne.
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Strandengene findes langs den op¬
rindelige kystlinie ved åernes udløb.
Afgræsning er nu ophørt, og strand¬
engene gror til med tagrør buske.
• Beach meadows stretch along the
original coastline near the mouths
of streams.

No actual land-reclamation is taking
place any longer, and meadows are

grown with reed and bush

Områdets geologiske dannelse
Hovedparten af landskaberne i Køge Bugt-området
hører geologisk under den østsjællandske morænefla¬
de. Som alle andre steder i Danmark begynder histo¬
rien om kystens dannelse ved istidens afslutning. Af-
smeltningsforløbet er gang på gang blevet afbrudt af
koldere perioder, og Køge Bugts form er bestemt af
det sidste isfremstød, der er kommet fra øst. Kystlini¬
en er fremkommet ved morænefladens delvise hav¬

dækning, idet den meget svagt hældende landoverfla¬
de fortsætter som Køge Bugts bund. Herved får det
kystnære lavvandede område, strandplanet, en ual¬
mindelig stor bredde.

Kystudviklingen i den nordlige del af Køge Bugt er

præget af dette forhold samt af materialevandringen

ne gennemføres, blev der gennemført en lang række
kysttekniske undersøgelser. De bekræftede alle, at det
ville være muligt at anlægge det nye fritidslandskab.

Fra plan til virkelighed
Ideen om at skabe et rekreativt fritidsområde i på
dette sted går helt tilbage til en af de allerførste sam¬
lede planer, der er udarbejdet for hovedstadsområdet:
'Københavnsegnens grønne Områder' fra 1936.
I denne plan omtales for første gang mulighederne
for at foretage en sandopfyldning i den nordlige del
af Køge Bugt for herved at skabe en badestrand ud
for den militære øvelsesplads ved Avedørelejren.

Denne idé snuppede Landsforeningen Dansk Ar¬
bejde. På det sted, hvor storbyens nye badestrand

langs stranden. I brændingszonen er havbunden sær¬

lig udsat for erosion og udvaskning, og det frigjorte
sand er transporteret ind mod kysten. I Køge Bugt er

denne proces foregået meget langsomt, og i løbet af
dette århundrede har det resulteret i dannelsen af en

række barreøer eller sandøer uden for den egentlige
kystlinie.

Mellem sandøerne og den gamle kyst har der dan¬
net sig fladvandede laguneagtige områder, som er ble¬
vet fyldt med grøde og grønalger og har begunstiget
rørsumpvegetation.

Disse særegne kystmorfologiske forhold har dannet
udgangspunkt for opbygning af det nye, rekreative
fritidsområde i den nordlige del af Køge Bugt. For at
skaffe sikkerhed for om projektet i det hele taget kun-
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Strandsøerne er 2-3 meter dybe og har
udviklet et specielt plante- og dyreliv,
men giver også plads for sejlads
• Lakes along the beach are up to 3 m
deep; they have developed special
biotopes but also allow boating

Ishøj Strand at skabe et stort velbeliggende frilufts- og badeområde.'
Mange planer og skitser er udarbejdet i årenes løb, men først i 1975
kom der gang i inddæmningsplanerne. Køge Bugt-udvalget blev ned¬
lagt, men som et vilkår for, at kommunerne langs Køge Bugt ville ac¬

ceptere det, blev det pålagt det nydannede Hovedstadsråd at gennem¬
føre inddæmningsprojektet efter de retningslinier, Køge Bugt-udval¬
get havde fastlagt.

Hovedstadsrådet dannede i 1975 et interessentskab bestående af

Hvidovre, Brøndby, Vallensbæk, Ishøj og Greve kommuner, Køben¬
havn og Roskilde ainter samt København og Frederiksberg kommu¬
ner, som fik til opgave at realisere inddæmningsprojektet. De to sid¬
ste kommuner blev medtaget, fordi Strandparken ligger 15 km fra
centrum, og fordi det store fritidslandskab ville blive til glæde og

gavn for storbyens to centrale kommuner. De fornødne tilladelser til
projektet blev indhentet, og på tre år, fra 1977 til 1980, blev selve

skulle anlægges, gennemførte foreningen i 60erne et
stort inddæmningsarbejde på 450 ha til industrifor¬
mål. Det pågældende område har senere faet navnet
'Industrikvarteret Avedøre Holme'.

Den kraftige byudvikling i 50erne og 60erne, hvor
stadig flere arealer blev inddraget til byformål, fik by¬
udviklingsudvalget for Københavnsegnen til at udta¬
le: 'der skal sikres tilstrækkelige arealer til rekreative
formål, ikke alene for den fremtidige bosiddende be¬
folkning, men også for andre dele af den storkøben¬
havnske befolkning, for hvem Køge Bugt-kysten i sta¬

dig højere grad vil blive nødvendig som et rekreativt
område ved havet. Udvalget ønsker i denne forbindel¬
se at pege på de muligheder, der foreligger for ved op¬

fyldning af fladvandet ud for Brøndby, Vallensbæk og

anlægsarbejderne gennemført, så Strandparken kunne indvies den 8.
juni 1980.

Strandparkens opbygning
Kystlinien og de specielle kystmorfologiske forhold har været medbe¬
stemmende for Strandparkens landskabelige udformning. Der er ble¬
vet brugt 5 mill, kubikmeter sand til opbygning af det 500 hektar
store fritidslandskab. Strandparkens kystlinie er 8 km lang, og på det
bredeste sted ligger den nye kystlinie op til 1 km uden for den op¬

rindelige kystlinie.
Adgangen til Strandparken sker fra fem større veje, som alle har

tilslutningsanlæg til overordnede vejanlæg i Københavns vestegn.

Strandparken ligger ud for fire af Køge Bugtbanens S-stationer. Der
er indpasset et fint net af stier i Strandparken, som er tilsluttet de lo¬
kale stianlæg i de enkelte kommuner. Herudover er stianlægget også
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Fugleøerne er Strandparkens vigtig¬
ste fugleområder. På de 7 øer yngler
hvert år ca. 500 par fugle. Dert er
vigtigt, at øerne friholdes for tæt
vegetation
• The Bird Islands form the Strand-

park's most important bird habitat.
Around 500 couples breed each year
in these seven islands. The islands
must be kept free of dense
vegetation

parkens længde er der derfor opbygget en sammen¬

hængende kystsikring, dels ved hjælp af klitrækken og
dels ved hjælp af et særligt dæmningsanlæg, som er

anlagt rundt om havnelagunerne. Bag klitrækken er

der i hele Strandparkens længde etableret en række
søer, som har karakter af saltvandssøer, fordi de står i

åben forbindelse med Køge Bugt. Som et led i høj-
vandssikringen er der ved havnene opbygget ind- og

udløbsbygværker, som sikrer, at tidevandsskiftet i
Køge Bugt medvirker til en jævn udskiftning og frisk-
ning af vandet i søerne.

tilsluttet det overordnede regionale stianlæg, så der er

gode adgangsmuligheder fra hele det storkøbenhavn¬
ske område.

Det primære mål i forbindelse med Strandparkens
udformning har været at skabe et landskabsområde,
som på en naturlig måde kunne tilpasses det østsjæl¬
landske landskabsbillede. Beplantningen af klitræk¬
ken og planterne, der i øvrigt er anvendt omkring
parkeringspladser på havneøerne og langs den tidlige¬
re kystlinie, er valgt, så Strandparken fik en naturlig
tilpasning til det eksisterende kystlandskab.

Strandparken har en meget bred forstrand på 80 til
100 meter og bag denne en klitrække med en højde på
godt 3 meter. Klitrækken, som er tilplantet med mare¬

halm og hjælme, udgør et meget vigtigt landskabs¬
træk i Strandparken. Den tjener som højvandssikring,
ikke alene af det rekreative område, men også af den
eksisterende bebyggelse langs kysten. Under ugunsti¬
ge vind- og vejrforhold kan vandstanden i Køge Bugt
stige 1,5 til 2 meter over daglig vande. I hele Strand-

Strandparkens maritime karakter er blevet understre¬
get ved, at der er indpasset fire store lystbådehavne i
området.

Havnene er anlagt efter 'ø-havnsprincippet', hvil¬
ket gør dem velegnede til etapedelinger. Samtidig kan
havnene opdelés i overskuelige enheder. Mellem øer¬
ne fremkommer beskyttede vandområder, som er vel¬
egnede øvelsesområder for småbåde og joller. Der er

udarbejdet detaljerede planer for de fire havneområ¬
der, som fastlægger særlige byggefelter, hvor de byg¬
ningsanlæg, der er nødvendige for havnenes funktion,
kan placeres.

Ud over den fleksibilitet, som havneøerne fremby¬
der, har en meget vigtig faktor under planlægningsar¬
bejdet og formningen af lagunerne og havneøerne væ¬

ret at skabe et attraktivt og levende havnemiljø. Det
har været prioriteret højt under planlægningsproces¬
sen af det maritime havnemiljø at sikre, at disse om¬

råder på en naturlig måde tilpassede sig Strandparkens
overordnede landskabsbillede.
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Stranden består af den nøgne forstrand og de forblæste klitter, bag ved er græsarealer og krat.
Kun få planter kan gro i klitterne, f.eks. marehalm og hjælme.
Kunstmuseet Arken var oprindelig tænkt placeret helt ud i vandkanten ved Ishøj havn
• The beach consists of a naked foreshore, wind-swept sand dunes, and behind them grass and bushes.
Only a few species such as lyme grass and galea will grow among the dunes.
Originally, the Ark Museum was planned to stand on the very edge of the water

Naturovervågning i Strandparken
I søområderne er anlagt kunstige øer, som er blevet
yndede opholds- og rastepladser for fugle. Siden etab¬
leringen er der gennemført naturovervågning af hele
området. Overvågningen bekræfter, at der er sket en
tilvækst af sjældne plantearter og en forøgelse af fug¬
lelivet, idet Strandparken har skabt forbedrede leve¬
vilkår for plante- og dyreliv.

En række informationstavler fortæller de besøgen¬
de i Strandparken herom. Samtidig appelleres der til,
at alle besøgende medvirker til at beskytte det kun-

Den flora- og faunaudvikling, som er foregået i området i de 16 år,
bekræfter, at der er tale om et fritidsområde og et landskabsområde af
enestående betydning for hovedstadsregionen. Derfor bør det meget

nøje og kritisk vurderes, hvilke nye aktiviteter der kan indpasses i det¬
te enestående naturområde.

Den nyeste aktivitet, der er kommet i Strandparken, er museet for
moderne kunst: Arken.

Forhåbentlig vil det vise sig, at dette bygningsanlægs kunstudstil¬
linger og de mange kulturaktiviteter, der er planlagt i Arken, vil kun¬
ne samordnes med og harmoniseres med Strandparkens øvrige land¬
skabelige fritidsaktiviteter og naturoplevelser.

'WiM'&if

stigt skabte naturområde. Strandparken indeholder
rige muligheder for udøvelse af mange fritidsaktivite¬
ter, men det forudsættes, at udøvelsen af disse fri¬
tidsaktiviteter sker under hensyntagen til kystlandska¬
bets sårbare og særegne natur.

For yderligere at skabe information om og forståel¬
se for nødvendigheden af at beskytte naturområderne
er der siden 1993 blevet gennemført en række natur¬

vejlederarrangementer, der har været meget populære
og overordentlig velbesøgte.

Strandparken i fremtiden
Strandparken er tilrettelagt med henblik på at tilgo¬
dese mange vekslende krav til fritidsaktiviteter i kyst¬
zonen. Siden ibrugtagen har den robuste opbygning
bekræftet, at den er en velegnet tumleplads for mange

fritidsaktiviteter tæt ved storbyens centrum. Det er

imidlertid samtidig vigtigt at erindre sig, at det fri-
tidslandskab, som er anlagt, også skal respekteres som

et naturområde, selv om det er kunstigt anlagt.

Københavnsområdets grønne kiler er blevet fremhævet som et ene¬

stående og meget karakteristisk træk for hovedstaden. De er blevet
kaldt både storbyens 'lunger og storbyens 'grønne krone'. Der er

ingen tvivl om, at de grønne kiler har haft og fortsat også vil have en
enestående betydning for hovedstaden. Der er derfor god grund til at

passe- godt på kilerne og medvirke til, at de grønne områder friholdes
for uønsket byggeri. Det overordnede mål er at sikre, at også de kom¬
mende generationer kan få glæde og gavn af de grønne kiler.
Niels Tbougaard, arkitekt MAA, Københavns Amt
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VALLENSBÆK RIDECENTER

AfCharlotte Skibsted

I Vallensbæk Kommune ligger store regionale fritids-
landskaber med bl.a. organiserede fritidsanlæg såsom
ridecenter, idræts- og tenniscenter og golfbaneanlæg.
Alle er forbundet med sti- og parkanlæg, som giver
kommunen en grøn og frodig struktur. Mottoet kun¬
ne være fra gartnerilandskab til rekreativt oplevelses-
landskab.

Min tegnestue er landskabsarkitekt på disse anlæg,
som i dag er et dagligt tilskud for regionens borgere
og de mange sportsforeninger. På anlæggene afholdes
hvert år internationale stævner og konkurrencer.

Her vises alene Vallensbæk Ridecenter, som i dag
er et Team Danmark-center, anlagt som det ene af
landets to internationale hestesportscentre med skole-
ridningsbaner, spring- og dressurbaneanlæg og et
vidtrækkende net af ridestier, som fortsætter ud i na¬

bokommunerne.

Ridecenterets landskab udgøres af et stort voldan¬
læg med alléplantninger af hestekastanier og på vol¬
dene ud mod motorvejen hesteskoformede krat af
slåen og tjørn. Desuden er der en mindre skovplant¬
ning, egelunde, cirkelformede krat i farefolden og le¬
vende hegn omkring baneanlæggene.
Charlotte Skibsted, landskabsarkitekt MAA, MDL,

med tegnestue i Veksø

Ridecenterets landskab udgøres af et stort voldanlæg med
alléplantninger af hestekastanier på den brede voldkrone.
På voldene ud mod motorvejen er hesteskoformede krat af
slåen og tjørn
• The centre's landscape consists of banks with horse chestnut
avenues on a broad rim. On the slopes facing the motorway:
bushes made with blackthorn and hawthorn
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Vallensbæk Ridecenter.
1. etape med spring- og dressurbane
omgivet af volde, fårefolde, fugle¬
skov og Vallensbæk Mose
• Vallensbæk Riding Centre
Stage 1 having a dressage and
jumping ground, surrounded by
banks, sheepfolds, woodland with
bird reserves, and Vallensbæk Bog

Det rekreative landskab omkring Vallensbæk landsby med ride¬
center, idræts- og tenniscenter og golfbane. Stjerneudstyknin¬
gens læhegn bevares og giver området en grøn og frodig struk¬
tur
• Recreational landscape around Vallensbæk village, with
Riding Centre, sports and tennis grounds, and a golf course.
A quickset hedge marking the stellar parcelling will be maintai¬
ned so as to allow the area to appear verdant and lush
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STORE VEJLEÅDALEN Lea Nørgaard

Albertslund, byplan: Peter Bredsdorff,
Knud Svensson, Ole Nørgård,
Chr. Høegh

Kongsholmparken: Landskabsarki¬
tekter Nørgård, Ginman og Harboe.
Civilingeniør: Ole Mortensen

Vallensbxk Sø: Landskabsarkitekter

Ginman, Harboe og Borup

Store Vejleådalen: Store Vejleå-

udvalget og landskabsarkitekter
Edith og Ole Nørgård

Motorvejene, æstetisk konsulent:
LandskabsarkitektJørgen Vesterholt

Arken: Arkitekt Søren Robert Lund

Køge Bugt Strandpark: Køge Bugt¬

udvalget medforskellige konsulenter

Store Vejleådalen strækker sig fra Vestskoven i nord,
hvor Risby Å og Nybølle Å løber sammen til Store
Vejleå, og til Køge Bugt i syd, hvor åen løber ud i
Strandparken ved Ishøj Havn, og den krydser under¬
vejs Den grønne Kile.

Store Vejleådalen er en smeltevandsdal, der skærer
sig blødt gennem 'Heden' , den relativt flade moræ¬

neaflejring mellem København og Roskilde. 'Hede'
kommer af det gamle ord hedd', der betyder åbent,
fladt land. I vikingetiden mundede åen ud i en fjord
omtrent ved det nuværende Albertslund, og det er

muligvis herfra, åen har faet sit navn, idet en vejle er
et vadested i en fjord eller sø. Dalbunden har henlig-
gefsom moser og engdrag, mens 'Hedens' frugtbare
jord for en stor dels vedkommende har været anvendt
til intensivt landbrug og gartneri. Området har da og¬

så været kaldt 'Københavns spisekammer'.
Selve ådalen var med sine mose og engområder i

lang tid en barriere for færden gennem landskabet,
kun krydset i nord af Gammel Landevej, den tidligere
landevej til Roskilde, og i syd af den daværende Kø¬
gevej over Vejlebroen. Gennem de sidste tre århundre¬
der er ådalen blevet krydset af større menneskeskabte

anlæg: I 1700-tallet af den 'nye' Roskildevej, i 1800-
tallet af jernbanen og i 1900-tallet af motorvejene. I
1930rne blev der foretaget endnu et indgreb ved etab¬
leringen af 'Vallensbæk Pumpelaug', hvis formål var
at afdræne den sydlige del af ådalen, så de fugtige eng¬

områder kunne omlægges til landbrugsjord. Åløbet
blev flyttet til den nuværende placering i dalens vest¬

side, der blev anlagt diger og gravet afvandingskana¬
ler; den nord-sydgående af disse følger omtrent det
oprindelige åløb midt i dalen.

Op gennem 50erne og 60erne blev en stor del af
landbrugsarealerne inddraget i byudviklingen. Moser
og enge var gennemskåret af store vejanlæg, jernbaner
og højspændingsledninger, og ådalen havde på lange
strækninger mistet sit naturpræg.

Den overordnede planlægning
Allerede i 'Den grønne Betænkning' fra 1936, som

var en forløber for regionplanarbejdet, skitseredes et

større parksystem for Københavnsegnen. Det tog sit
udgangspunkt i 'den uberørte natur' (i anførselstegn,
fordi stort set hele det danske landskab er et kultur¬

landskab). Vestskoven, som man allerede var begyndt

96 Landskab 4/96



at tale om i 1920rne, og Køge Bugt Strandpark var i princippet
foreslået i Den grønne Betænkning', hvor Store Vejleådalen indgik i
et parksystem, der strakte sig fra Køge Bugt gennem ådalen og videre
gennem Harrestrup Å til Porsemosen og Veksø mose.

Fingerplanen fra 1947 foreslog en ny byenhed i Herstederne ved
Vridsløselille. Planen indeholdt også forslag til en Vestskov, der skulle
strække sig fra Vestvolden mod vest langs nordkanten af de fremtidi¬
ge byområder ved Glostrup og Vridsløselille og derfra fortsætte ned
gennem Store Vejleådalen og Vallensbæk Mose til byområderne ved
Køge Bugt.

De første dispositionplanskitser for den ny byenhed ved Hersteder¬
ne udlagde store friarealer, med bl.a. bypark og sportsplads helt ind
til centrum i den nye by og med fortsættelse af Vestskoven ned gen¬

nem Store Vejleådalen.
I de planer, som blev gennemført med planlægningen af Alberts¬

lund Syd, var byarealet vokset, og de grønne områder inden for by¬
grænsen indskrænket til kanalstrøget, mens arealet uden for bygræn¬
sen, Kongsholmparken, udlagdes som bydelspark. I takt med byud¬
viklingen nord for Roskildevej anlagdes tillige Egelundsparken og

nord for Herstedøster landsby Albertslund Stadion - og i 1967 plan¬
tedes det første træ i Vestskoven.

Kongsholmparken
De altdominerende landskabstræk i Kongsholmparken er 'bjerget',
sletten og vandet. Bjerget blev - som det første af sin slags i hoved¬
stadsområdet - opbygget af overskudsjord, overvejende fra anlæg af
Albertslund Syd. Sletten mellem bjerget og byen blev friholdt for be¬
plantning i større omfang for at synliggøre ideen med den tætte by
på grænsen til åbent land. De mindre lunde danner vægge i det store

parkrum, hvor beplantningerne fortrinsvis er anlagt langs dalens si¬
der, så virkningen af dalens svage profil forstærkes.

Hovedadgangen til parken fra bydelen foregår via de niveaufrie
krydsninger under bydelens ydre forsyningsgade - herved får stiun¬
derføringerne en funktion som 'byporte'. Lige inden for portene blev
der - i samarbejde med beboerne - anlagt legepladser og andre nær¬

aktiviteter.

Søerne blev anlagt som del af et regnvandsteknisk anlæg. Store
Vejleå modtager store mængder regnvand fra de tilgrænsende byom¬
råder, og det var derfor nødvendigt at anlægge forsinkelsesbassiner.
Rådhussøen i Albertslund Syd og den gennemgående kanal fungerer
således som opsamlingsbassin for regnvand. Fra kanalen ledes våndet
gennem 4 terrasserede damme, der tillige var tænkt anvendt som

soppebassiner, og videre til åen.
Tueholmsøen i Kongsholmparken og Vallensbæk Sø nord for Val¬

lensbæk Mose blev anlagt som meget store forsinkelsesbassiner i selve
åløbet, og bredderne blev udformet med stor variation for at kunne
opfylde forskellige formål - sejlads, badning, fiskeri og fugleliv. Søer¬
ne anlagdes omkring motorvejsudfletningen og i samspil med dennes
geometri. Den opgravede jord fra søerne blev sammen med materia¬
ler fra en tidligere losseplads indbygget i bakkeformationer, støjvolde
og dæmninger. Støjbeskyttelsen af de rekreative områder blev dog til
dels hindret af, at der langs motorvejen løber en hovedledning for
Københavns vandforsyning.
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Store Vejleådalens planlægning
I takt med byudviklingen - ikke blot i Albertslund,
men også i Ishøj, Vallensbæk og Taastrup kommuner
blev en voksende mængde landbrugsarealer inddraget
i byudviklingen. De fire kommuner nedsatte derfor i
starten af 1970erne 'Store Vejleå-udvalget', hvis for¬
mål var at udarbejde forslag til, hvordan hele ådalen
kunne udnyttes rekreativt. Samarbejdet omkring den¬

landskabsbilledet gennem at foretage afskærmende
beplantninger, som i størst muligt omfang udelukke¬
de synet af bebyggelse, motorveje, jernbaner og andre
tekniske anlæg, bortset fra landsbyerne Vallensbæk og

Tranegilde, som gerne måtte kigge frem i landskabet.
Afskærmningen mod omgivelserne udformedes som

smalle skovbælter langs dalsiderne, for optisk at frem¬
hæve dalens svage skålform. Flere steder kunne skov-

ne planlægning havde sin baggrund i kommunernes
fælles interesse i - og samarbejde omkring — anlægget
af førnævnte Tueholmsø og Vallensbæk Sø. I 1975
blev landskabsarkitekterne Edith og Ole Nørgård
koblet på opgaven og udformede et skitseprojekt,
som i dag for en stor dels vedkommende er gennem¬
ført.

Hovedvægten blev lagt på at skabe et attraktivt
landskabsområde. Samtidig skulle der tages rimeligt
hensyn til økonomi, vedligeholdelse og mulighed for
etapevis gennemførelse. Udformningen skulle på sam¬
me tid give de enkelte områder i dalen visse fælles¬
træk og bevare muligheden for mange forskelligartede
landskabelige oplevelser ved færden gennem området.
Der skulle være stor fleksibilitet i anvendelsen med

mulighed for en frodig aktivitetsudfoldelse, uden at
det udefra måtte fremtræde rodet.

Skitseforslaget rummede tillige en målsætning om,
at der i udformningen af Store Vejleådalen som rekre¬
ativt landskab skulle tilstræbes en koordinering med
de tilgrænsende landskabsområder: Vestskoven, Den
grønne Kile og Køge Bugt Strandpark. Det overord¬
nede indhold i skitseforslaget fra 1975 var at beherske

bælterne som kiler vokse ud i dalen og tegne et land-
skabsrum, der slyngede sig gennem dalen på samme

måde som åen. Skovkilerne kunne være tætte eller

udformet med aktivitetslysninger, især placeret på ste¬

der, hvor eksisterende bebyggelse kunne indgå i akti¬
viteterne, eller hvor bestående aktiviteter o.a. kunne
fortsætte uden at danne skår i det sammenhængende
landskabsrum.

Skitseforslaget omfattede konkrete forslag til ud¬
formning af søerne samt forslag til hovedstiplan og

forskellige aktiviteter, eksempelvis nærrekreative op¬

holdsarealer for de tilgrænsende bebyggelser, idræts-
og rideanlæg, golfbaner, knallertbane, spejderaktivite-
ter, vintersport, rokanal og forskellige pædagogiske
formål såsom børnelandbrug, skolebotanisk og geolo¬
gisk område samt 'gammeldags' bondegård.

Ved sammenligning mellem planen fra 1975 og

Store Vejleådalen, som den ser ud i dag, kan man se,

at mange af tankerne fra dengang nu er ført ud i li¬
vet, omend ikke alle aktiviteter er placeret, som man

dengang forestillede sig. Visse steder var det ønske¬
ligt, om de foreslåede skovbælter i større omfang blev
etableret i tilknytning til nybyggeri langs dalen. Der
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er også kommet nye aktiviteter til, og bl.a. har etable¬
ringen af en 'kogræsserforening' givet anledning til
debat om, hvorvidt det er acceptabelt, at områder i
dalen indhegnes og således begrænser tilgængelighe¬
den for offentligheden.

Vallensbæk Sø vil snart skifte udseende, idet man

står overfor at gennemføre planerne om etablering af
en bølgebryder på langs af søen, hvor Vallensbæk
Vandskicenter etablerer en bane, der kan benyttes ved
internationale konkurrencer. Disse planer har givet
anledning til en del diskussion, hvor tilhængerne læg¬
ger hovedvægten på idrætslivet og muligheden for at
kunne tiltrække de store arrangementer - og mod¬
standerne blandt andet frygter effekten på fugle- og

dyreliv. I tilknytning til planerne er det foreslået, at
der udføres skærmende beplantning, dels i form af en

birkeskov ud mod det rekreative landskab og dels i
form af poppelhegn ved motorvejsudfletningen.

Københavns Amt har gennem de sidste par år ar¬

bejdet med et naturgenopretningsprojekt i Store Vej¬
leådalen. Der arbejdes bl.a. med en vintervandstands-
hævning syd for Vallensbæk Sø med det formål at åbne
mulighed for, at den oprindelige flora og fauna, som
var knyttet til moseområderne, igen kan indfinde sig,
og man har udført foranstaltninger til en 'bugtning'
af åløbet. Engarealerne holdes afgræsset af køer, så de
ikke springer i skov.

En tur gennem Store Vejleådalen
Starter man i nord bevæger man sig fra Vestskoven,
måske med en afstikker til Ole Rømer-museet og Vest¬
skovudstillingen eller Albertslund Stadion og badesø,
langs med golfbanerne og under motorvejsudfletnin¬
gen ved Klovtofte, som danner port til selve ådalen.
Herfra fortsætter man langs med Egelundparken, der
er nærrekreativt område for Albertslund Vest. Inden

man bevæger sig over Roskildevej ved spejderområ¬
derne ved den tidligere Roskilde Kro, mødes stien og
åen for første gang. Syd for Roskildevej udvider åen
sig til en lille sø, der fungerer som regnvandsbassin,
man passerer den oprindelige Vridsløselille landsby,
hvor en nedlagt gård fungerer som 'gammeldags' bør¬
nelandbrug, sportsbanerne ved Hyldagerskolen samt
en knallert- og gokartklub, som oprindeligt var plan¬
lagt at skulle ligge i motorvejstrekanten ved søområ¬
det. Stien føres under jernbanen på 'elefantriste' gen¬

nem en snæver tunnel, så man kan kigge direkte ned
i åen under sig og høre vandets løb.

Efter tunnellen åbner et stort landskabsrum sig,
man bevæger sig nu ind i Kongsholmparken, hvor
man ser Høeghsbjerg i det fjerne og passerer under¬
vejs kanalforbindelsen til 'vandhaverne' — de terrasse¬

rede damme, der afslutter kanalen i Albertslund Syd.

Høeghsbjerg, som er opkaldt efter den tidligere stads¬
ingeniør Chr. Høegh, der deltog aktivt i Albertslunds
planlægning, tårner sig nu op i synsfeltet, og man kan
vælge at tage turen op til toppen eller fortsætte langs
Tueholmsøen og under motorvejen. Bilerne, som man

har kunnet høre længe, synes meget tæt på, hvad enten
man følger åen under og gennem motorvejsudfletnin¬
gen eller fortsætter langs søen mod øst og følger kana¬
len ved sejlklubben, hvor man dukker under motor¬

vejen og frem igen ved Vallensbæk Vandskicenter.
På kanten af dalens østside ligger Vallensbæk Ride¬

center, en ridebane er indbygget i bakkerne fra søer¬

nes overskudsjord. Videre mod syd forløber Store Vej-
leå langs Vallensbæk og Tranegilde mosers engdrag.
Mod vest grænser landbrugslandet op til åen. Ved
landsbyerne Tranegilde og Vallensbæk løber Store
Vejleådalen sammen med Den grønne Kile, og lige
ved krydsningen mellem de to grønne kiler er Val¬
lensbæk Idrætscenter placeret.

Syd for Køge Bugt-motorvejen snævrer dalen ind,
og åen løber tæt op ad baghaverne i det gamle Val¬
lensbæk. Her er åen blevet så stor, at den kan besej¬
les, hvilket ses af at der i flere af haverne ligger små¬
både. Nu forlader hovedstien åen og løber langs et
kolonihaveområde. Syd for jernbanen passeres Ishøj
Idrætscenter, hvorefter man dukker under Ishøj Strand¬
vej og fortsætter det sidste stykke gennem stranden¬
gene ned mod Køge Bugt Strandpark. Her kan det
netop indviede Museum for Moderne Kunst, Arken
ses liggende i klitterne, næsten som et strandet skib,
men på grund af fredningsbestemmelserne bag diger¬
ne, og ikke helt ude på tangen ud mod lagunen, som
det oprindeligt var tænkt.

Fremtiden

Mulighederne for etablering af fritidsaktiviteter i Sto¬
re Vejleådalen er endnu ikke udtømt, men samtidig
er der mange interesser, som ikke altid er lige forene¬
lige, der ønskes tilgodeset. Man må nok erkende, at

de funktioner et landskab som Store Vejleådalen op¬

fylder, primært er nærrekreative, henvendt til borger¬
ne i de tilgrænsende områder. På samme tid må man

håbe, at de udarbejdede planer og naturgenopretnings¬
projekter også fremover vil kunne indgå i planlægnin¬
gen, så det sikres, at der stadig er landskaber, der får
lov at ligge hen i en art naturtilstand og ikke, som det
desværre er set så ofte i tidligere årtiers planlægning,
langsomt inddrages til mere og mere bymæssige for¬
mål.

Lea Nørgaard, landskabsarkitekt MDL,
Lea Nørgaard &.Vibeke Holscher, landskabsarkitekter
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FORSTADEN OG DENS LANDSKAB
— Albertslund som eksempel AfDennis Lund

Byens landskab er ulig det åbne land. Landskabet i
byen er ikke et produktionslandskab og indgår ej hel¬
ler i noget naturligt kredsløb. Landskabet i byen har
primært en æstetisk og rekreativ funktion. Desuden
fungerer landskabet som et konfliktformindskende
element mellem selve bymassen og den infrastruktur,
som gennemskærer byen... Og endelig kan man sige,
at 'det grønne' i byen er en gendigtning af landskabet
uden for denne - byboens erindring Om det tabte
landskab. Forstadens grønne struktur anskueliggøres
her gennem 5 korte sekvenser.

1: Udflugtslandskabet
Overgangen mellem by og land er i Danmark som
helhed rimelig præcis, hvilket afstedkommer en stor

tilgængelighed for bybefolkningen til disse landskaber,
som både omkranser og gennemskærer vore byer.

100

De fire terrasserede vand¬
haver ligger som lave,
spejlende damme, hvor
Kanalen munder ud i

Kongsholmparken
• Four terraced water

gardens are low reflecting
pools situated where a
canal opens into the
Kongsholmparken

Hidtil har disse landskaber været forbeholdt individu¬

elle, naturprægede fritidsformål; man har ikke ønsket
en privatisering af det offentlige landskab med orga¬
niserede fritidsaktiviteter. Men fritidslivet har over de

sidste 20-30 år ændret sig betragteligt hen imod det
organiserede og action-prægede. Og de ofte følsomme
og kulturskabte landskabsrum er i samme periode ble¬
vet mere robuste og anvendelige. Spørgsmålet er der¬
for, om forstadens nærrekreative udflugtslandskaber i
fremtiden ikke bør åbnes for andre end sommerfugle¬
jægere? Hvor skal vi ellers gøre af golfbaner, gokart¬
baner, ridesport, hundetræningsbaner, vandskisport
og kolonihaver? Synspunktet bygger på ønsket om at
tiltrække de befolkningsgrupper, som ellers kun meget

sjældent kommer i berøring med det ydre landskab.
Og det var dqm, landskabet i sin tid blev bygget til.
Igennem overordnet og kommunal planlægning bør
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naturindholdet i disse landskabet forstærkes, og areal¬
disponeringen fastlægges, så der skabes lommer i land¬
skabet til brug for action-prægede aktiviteter.

2: Vandet i byen
Hovedparten af al dansk bybygning har taget pejling
af vandet. Men den byvækst, som tog fart i efterkrigs¬
tiden, havde ingen mulighed for at komme frem til
kystlinien. Stort set var kun baglandet tilbage. Men
kulturhistorisk lever vi stadig med erindringen om by¬
en og vandspejlet, som to komplementære størrelser.
I forstaden er savnet af kystlinie udpræget, fordi al for¬
stad har hjemme i baglandet - på gallerierne i forhold
til byens scene. Dansk byplanlægning har foreløbig
kun et eksempel på at skabe en illusion om vand i by¬
en, nemlig kanalgaden i Albertslund. Her danner en

rådhussø, en 1.5 km lang kanalgade, vandhaverne og

nogle naturprægede søer et usædvanligt rekreativt og

identitetsgivende forløb gennem byens centrum. At
vandelementet tillige fungerer som et regnvandstek-
nisk anlæg er kun en finesse. Vandelementet kan fuldt
ud sidestilles med de mest markante grønne træk i vo¬

re byer. Dyreliv, årstidsvariationer, lysreflektion, be¬
plantning lang med og i vandet giver udsøgte æsteti¬
ske og rekreative kvaliteter. Derimod er tidens mani
med små stereotype vandkunster hist og pist på byens
torve'som regel misforstået og ganske malplaceret, for¬
di de ikke kan spille op til byens skala. Der skal mere

til for at benytte vandet som byggesten i byplanen.

I Albertslund Syd danner kanal¬
gaden, herover, og rådhussøen,
nederst et usædvanligt rekrea¬
tivt forløb gennem bydelen
• All through Albertslund Syd
(south] the Canal Street, above,
joins forces with the Rådhus¬
søen lake to form an agreeably
unconventional sequence
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3: Vejrummet
Set indefra (i byen) er vejbilledet afgørende for, om

forstaden opleves som værende grøn og frodig. Vej¬
rummet (og stien) er her, vi alle færdes, herfra vi dan¬
ner vore indtryk. Eftersom vej rummet ejes af kommu¬
ne eller amt, har det offentlige også gode muligheder
for at præge vejbilledet. Forstadens trafikrum er des¬
værre ofte udført i et alt for monotont og funktionelt
layout. Sammen med et øget trafikpres, voluminøse
parkeringspladser og stigende miljøkonflikter frem¬
træder især forstadens større veje som byens vrangsi¬
de. Selv om der i disse år gøres mange forsøg på for¬
bedringer, lader såvel projektering som anlægstyper
alt for meget tilbage at ønske. Situationen rettes ikke
op med små græsrabatter og påskeliljer langs vejen.

Langs de mindre veje og på stierne i forstaden har
'det grønne' i disse år skabt sig et andet problem: Det
er blevet for grønt. Beplantningen er vokset byen
over hovedet, den har taget overhånd og udviklet sig
til en grøn pest. Unuanceret og variationsforladt af¬
grænser beplantningen enhver bebyggelse, således at
det nærmest opleves fra vej og sti, som om man kører
i bunden af en karsebakke. Der skal nye anlægstyper
til, og driften skal differentieres betydeligt. På de
kommunale budgetter vil det formodentlig blive en

kamp om at overføre driftsmidler til anlægspenge.

Den monotone og stringente opbygning af forstadens
vej- og stiforløb bør ad åre opblødes til mere spaciøse
og oplevelsesrige rumforløb
• The stringent and monotonous sequence of sub¬
urban roads and paths ought, over the years, to be
redirected to become more spacious and attractive

4: Byøkologi
Pr. definition er byer ikke økologiske, men som bo¬
sætningsmønster er byen ganske ressourceøkonomisk.
Desværre er det ikke så udtalt for forstaden. Selv om

mange forstæder er travlt optaget af kildesortering,
kompostering, energibesparende tiltag i boligerne, så
er parcelhuset stort set den ringeste boligform i by¬
økologisk forstand. Og vi har en 1/2 mio. af dem i
forstaden. Denne boligform har gjort byerne for ud¬
flydende, og dermed trukket en infrastruktur med
sig, som forstæderne øjensynligt har svært ved at op¬
retholde. Der er et åbenbart misforhold mellem be¬

byggelsesintensitet og det offentlige kapitalapparat i
form af veje, stier, kloak, vand, varme, lys osv.

5: Stedet

Forstaden har på sin egen måde stort set kopieret alt,
hvad den gamle by besidder — men på sin egne måde.
Men den adskiller sig afgørende fra det gamle bymøn¬
ster på et punkt: Hvor den gamle by altid besidder
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Herstedvester Kirkegård. Nord til venstre.
Nord for kirken og den gamle kirkegård er i 70erne anlagt en annekskirkegård af
Edith og Ole Nørgård. Kirkegården omgives af et bredt fyrrehegn, de enkelte gravrum
af takshække. Midterfeltet er en stor lund af himalayabirk.
Kirkegården er i sit formudtryk og ved sin størrelse en monolit på kanten af den lille
landsby Herstedvester med sine få hundrede indbyggere.
Kirkegården burde have været placeret på lige fod med byens mange andre gøremål
• Herstedvester cemetery. North to the left.
North of the church and the old cemetery Edith and Ole Nørgård in the 1970s laid out
a cemetery annexe. This cemetery is hedged with pine; single plots with boxwood.
The central space is a large Himalaya birch grove.
The cemetery, perched on the edge of the tiny Herstedvester village with a few
hundred inhabitants, is a monolith. The cemetery ought to have been integrated with
other village functions1:5000

offentlige, grønne og variationsrige rum i bymassen,
har forstaden valgt at lade disse rum udparcellere til
den enkelte bebyggelse eller bolig. Herved har man
mistet typiske samlingssteder, steder som giver byen
identitet, og hvorfra der kan udgå en række aktivite¬
ter. Når man i mangel af disse grønne støttepunkter i
byen tillige undlader at etablere kirkegårde i forstads¬
bebyggelserne, men hellere placerer dem på kanten af
byen, der hvor landsbykirken ligger, så spiller man sig
et væsentligt bykulturelt kort af hænde. Det er, hvad
der er sket i mange ny bysamfund. Forstaden mangler
Stændertorvet, Enghave Plads og Assistens kirkegård.
Dennis Lund, arkitekt MAA, §

teknisk direktør i Albertslund Kommune g
S
z

i
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UD

AfSøren Ryge Petersen

Det handler om at komme ud. Ud fra byen, væk fra asfalten, larmen, lugten
og den amputerede himmel
• It's about getting away. Away from the city, away from the asphalt,
the noise, the smell and the amputated sky
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Derud hvor tårnfalken fanger sine mus.
For nogle er dette en adspredelse, for andre et behov og atter andre et krav.
For alle danskere er det en mulighed.
En del bor midt i den, resten kan finde den i løbet af kort tid
• Out there where the falcon catches its mice.
For some people, it's a distraction, for others a need and for still others, a requirement.
For all Danes, it's a possibility.
Many people live in the midst of it, while for the rest it's never very far away

Det kaldes også natur, når man bevæger sig uden for byen.
Noget af den er dyrket, noget er beplantet, noget er planlagt,
og en lille smule passer sig selv
• When one leaves the city, it's also called 'nature'.
Some of it is cultivated, some is planted, some is planned,
and a small segment left alone
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Men fælles for hver eneste stump ikke-by er,
at det giver menneskene mulighed for at bruge sanser og følelser og forstand

på en anden måde, end når man færdes mellem huse eller er i dem
• But common to each and every fragment of non-city is

that it offers people the possibility of using their senses, feelings and intellect
in a different way than does moving among buildings or in them
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For det moderne menneske må denne mulighed anses for en nødvendighed,
langt hinsides motion, pædagogik og frisk luft.
Som svævet fra en falk
• For the modern person, this possibility must be considered a necessity,
far beyond exercise, a healthy attitude and fresh air.
Like the glide of a falcon

Søren Ryge Petersen, journalist ogforfatter
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FRITIDSPOUTIK OG REKREATIONSLANDSKABER I HOLLAND

Lodewijk Wiegersma

Planlægning er en livsbetingelse for Holland. Allerede
i 1200-tallet blev der stiftet institutioner, som fik til

opgave — udover at regulere tilfældige bygrænser og

polderen - at holde digerne i en god tilstand og van¬
det på det niveau, man ønskede. Vandet blev pumpet
ud af det lavt liggende land ved hjælp af de vindmøl¬
ler, som lige var opfundet. Også i dag er planlægning
af meget stor betydning, idet man skal styre den store

byggeopgave, det er at bygge 1 million nye huse i de
kommende årtier. Og man skal ikke kun bo, men og¬

så transportere mennesker og varer samt finde plads
til fritidsliv. De hollandske planlæggere er myreflittige:
statens planlægningskontor producerer hvert år mange

generelle og sektorvise rapporter om byudvikling, na¬
tur- og landskabsudvikling, rekreation og landbrug.

'Ande Nota' fra 1966 fremstår i dette hav af rappor¬

ter som den mest optimistiske og fuldstændige. Pro¬
blemerne skulle løses, og man foreslog bl.a. at anlæg¬
ge store rekreative områder i kort afstand fra de meget

befolkningsrige byer som Amsterdam og Rotterdam.
Flere hundrede hektar af de såkaldte 'grønne stjerner'
(områder til nærrekreation) blev realiseret (fig. 1).

Og 'Het Amsterdamse Bos', skoven som blev an¬

lagt i en økonomisk krisetid for at bekæmpe ledighed,
var landskabsarkitekternes lysende forbillede (fig. 2).

Tanken om rekreationsområder tæt ved byerne blev
videreført i en visionær plan: Randstadens grønne
struktur' fra 1977 (fig. 3). Rapporten udpeger store
dele af de bynære landbrugsarealer til at omformes til
områder vekslende med skov, landbrug, rekreation og

naturarealer. Det skulle bl.a. ske gennem nye 'genind-
retningsplaner', og ideen virkeliggøres gennem rejs¬
ning af nye statsskove. En hel del planer realiseres til
trods for store vanskeligheder med opkøb af jord og

pengemangel. Det koster i dag omtrent 100.000 hol¬
landske gylden per hektar at købe landbrugsjord. Og
derefter skal området også anlægges til de nye formål.
'Randstadens grønne struktur' er en dristig og spænd¬
ende plan med store landskabelige konsekvenser, men
den burde nok have været fremlagt som et mere sam¬

menhængende og rumligt forståeligt forslag. Nu er

der fare for, at projekterne, skønt store i udstrækning,
bliver uanseelige ved virkeliggørelse, fordi lokale in¬
teresser far lov at dominere. Eksempler på sådanne
planer er den 1.000 hektar store Balij/Bieslandse skov
mellem Delft og den nye- by Zoetermeer (fig. 4) samt
den 1.600 hektar store genindretningsplan for Haar-

• 1. Green stars, 'Ande Nota', 1966
2. Het Amsterdamse Bos
3. Green structure of Randstadt, 1977

1. Grønne stjerner, 'Ande Nota'. 1966
2. Het Amsterdamse Bos
3. Randstadens grønne struktur, 1977

lemmermeer polder, der ligger i nærheden af lufthav¬
nen Schiphol (fig. 5). Som del af et 6.000 hektar
stort projekt lige nord for Utrecht bliver der, ud over

forbedring af landbrugsjord, anlagt skov, naturudvik¬
lingsområder samt et 70 hektar stort rekreationsom¬
råde til intensiv fritidsanvendelse (fig. 6).

Hvis man ser tilbage på forløbet af Ijsselmeer pol-
derens planlægning, der blev sat i gang i 1930, ses i
landskabet den voksende betydning, rekreation som

funktion har fået. I Wieringermeer, den første polder
i denne række, blev kun plads til en lille skov på et

stykke dårlig jord, som alligevel ikke kunne bruges til
landbrug. På skitserne af Flevopolderen fra 1960-70
blev der udlagt store arealer til skov, og den brede og

lange 'sø' mellem det gamle og det nye land blev et
stort rekreativt område med strande og faciliteter til
badning og lystbådesejlads. I den sydligste del af pol¬
deren er der anlagt en skov på 4.000 hektar (fig. 7).

Skov og vand er traditionelt de mest eftertragtede
rekreative elementer. Allerede i det 17. århundrede op¬

førte man hundredevis af landsteder på grænsen mel¬
lem sø, flod eller skov. Det var de rige købmandsfa¬
milier, som anlagde kæder af små skove og parker ved
deres sommerresidenser. Vi kender dem fra Kennemer-

land (fig. 8), Vechtfloden og Utrechtse Heuvelrug. De
har ændret det daværende landskab meget og er den
dag i dag af uhyre stor betydning for friluftslivet. End¬
videre har de - fordi de er så klogt placeret i landska¬
bet - også en stor økologisk betydning. Nu er det i
statsligt regi, men i nær fremtid på privat initiativ at

planlægge og udføre skovrejsning og vandområder.
Søer fremkommer som restprodukt ved grus- og

sandgravningsprojekter, og de er derfor ikke altid lige
heldigt placeret set fra et landskabeligt eller rekreativt
synspunkt. Det er i denne forbindelse lidt underligt,
at den højst beliggende del af Holland, den sydøstlige
Limburg, sammenlagt har mere (kunstigt formet) vand
på begge sider af Maasfloden end de største søer i den
vestlige del af Holland.

Vand benyttes mer og mer til løsning af alt mulige
planlægningsproblemer. Et eksempel kan illustrere
dette: en polder, som har mistet sin landbrugsværdi,
fyldtes igen med vand - og med rekreation eller natur
som det nye formål. Hvad landmændene gennem år¬
hundreder har plejet og dyrket gives tilbage til det
element, som man har bekæmpet så længe.
Lodewijk Wiegersma, landskabsarkitekt BNT, Utrecht.
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Denne spalte planer for:
4. Balij/Bieslandse Bos
5. Haarlemmermeer polder
6. Ruikenhoekse polder, nord for Utrecht
7. Skov ved Flevopolderen

• In this column plans of:
4. Balij/Bieslandse Bos
5. Haarlemmermeer polder
6. Ruikenhoekse polder, north of Utrecht
7. A forest near Flevopolder

Herover. Het Amsterdamse Bos.
Den lange sø og skovparti
Tv. Noord Kennemerland (8)
• Above. Het Amsterdamse Bos.

Oblong lake and woodland
Left. Noord Kennemerland (8)
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HVORFOR DISKUTERE PARK DESIGN?

Øverst. Le Corbusier. Sammenstilling
af den romantiske park og arkitektur
Herunder. Funktionel analyse af for¬
skellige aldersgruppers behov for
Rotterdam. CIAM, 1935
• Above: Le Corbusier. The juxta¬
position of a romantic park with
architecture
Below: Functional analysis of the
recreational needs of different age

groups, Rotterdam. CIAM 1935

Th. 1. Beverwijk, Overbospark.
Forslag af Van Empelen +Van Aalde-
ren. 1989.
2. Beverwijk, Overbospark. Forslag
af Lodewijk Wiegersma. 1989.
3. Beverwijk, Overbospark. Forslag
af Ecoplan. 1989.
4. Beverwijk, Overbospark. Forslag
af West 8, Adriaan Geuze. 1989.
5. Beverwijk, Overbospark. Endeligt
projekt. Ank Bleeker. 1991
• Th. 1. Beverwijk, Overbospark.
Competition entry by Van Empelen +
Van Aalderen. 1989.
2. Beverwijk, Overbospark. Competi¬
tion entry by Lodewijk Wiegersma.
1989.
3. Beverwijk, Overbospark. Competi¬
tion entry by Ecoplan. 1989.
4. Beverwijk, Overbospark. Competi¬
tion entry by West 8, Adriaan
Geuze. 1989.
5. Beverwijk, Overbospark. Final
proposal by Ank Bleeker. 1991

AfDavid Louwerse

Nogle kolleger sagde, hvorfor diskutere park design?
Hvorfor ikke hellere tale om byplanlægning? Ligger
problemet ikke snarere i byen end i parken? Byparken
synes at være central i forhold til byplanlægning. Ser
man på byfornyelse i større byer anvendes parken i ud¬
strakt grad til at revitalisere byen. Disse nye parker på
tidligere industriarealer eller andre tiloversblevne om¬
råder er interessante, men for det meste afspejler de¬
res udformning den traditionelle park, oasen i den
tætte by. På den anden side er der også anlagt grønne
områder i forstæderne. Da byudviklingen bredte sig
hen over landet, skabtes parker for at gøre forstæder¬
ne attraktive. Forstadens attraktion er bl.a rigelig plads,
men her kan parken ikke være tætbyens oase, den far
en helt anden rolle. Den løbende debat mellem land¬

skabsarkitekter og økologer om, hvordan man skal
tackle de vidtstrakte, grønne områder i forstæderne
giver forhåbentlig øget indsigt i den betydning, de
grønne områder har her.

Udformningen af en park i Beverwijk, en lille in¬
dustriby i beliggende ud til Nordsøen kan belyse det¬
te. Man havde et areal, dels med planteskoler omgivet
af hække, dels med reminiscenser af det 'oprindelige'
landskab, samt en sportsklub og plæner hertil. En
gruppe ønskede at anlægge park, og der blev afholdt
en indbudt konkurrence. Blandt forslagene var et tra¬
ditionelt hollandsk, med geometriske former og tvær¬

gående linier, et parafrase over det menneskeskabte,
hollandske landskab (1). Et andet forslag, fra Lode¬
wijk Wiegersma, var tydeligt danskinspireret, en park
struktureret af plantninger, der danner rum for de
funktioner, konkurrenceprogrammet opstillede (2).
Et tredie forslag fra Adriaan Geuze fremlagde parken
som en scene, hvor det urbane liv kan både udfolde

sig og beses. Scenes er opbygget af bølgende asfalt,
der skal minde om de nærtliggende klitter, og man
kan parkere overalt for at betragte bylivets lege (3).
Et fjerde forslag var ikke udformet af landskabsarki¬
tekter, men af økologer, som havde intentioner om

en slags selvregulende, naturpræget slette med brølen¬
de kvæg, et nyt Arkadien (4). Det endelige forslag (6)
til parken blev udformet som et konglomerat af alle
disse forslag, og skønt det blev højt vurderet af ste¬
dets beboere, var det for mig et noget overraskende
valg. Jeg finder, at man skal søge efter egenart og ikke
mixe alt muligt sammen, selv om vi lever i en strøm
af diverse kulturer.

, c* SSftiuragp; ;gjj
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I byen kan parken eller pladsen betragtes som en byg¬
ning uden tag. Der kendes mange eksempler fra Bar¬
celona eller Bambushaven i Pare de la Villette.

I forstadsparken er der rigelig plads og natur, pro¬
blemet er her at tilføje et klar arkitektonisk udtryk.
Georges Descombes' arbejde, Pare de Lancy nær

Geneve, viser arkitektoniske tilføjelser i form af stier,
tunneller m.m., uden at landskabet ændres. Det er

som et ekstra lag.
1 Abtswoude Park i Delft, en lille park udført med

beskedne midler, har jeg skabt en serie af broer, og

derved lagt et arkitektonisk udtryk over landskabet.
David Louwerse, landskabsarkitekt, stadsgartner i
Breda, Holland. Oversættelse og bearbejdelse AL

Tv. Inskription på sten. Little Sparta,
Skotland. Ian Hamilton Finlay.
Midte. Abtswoude Park i Delft.
Nederst. Bambushaven i Pare de la
Villette. Alexandre Chémétoff.
• Left. Inscribed stones. Little Sparta,
Scotland. Ian Hamilton Finlay.
Below: Abtswoude Park at Delft
Bottom right: The Bamboo Garden of
Pare de la Villette

Arkitektur som modsætning til landskaber, parker ses
hos Le Corbusier. Jeg tror han havde en meget roman¬

tisk idé om park design, eller måske overhovedet in¬
gen, måske foretrak han blot kontrasten mellem de
skarptskårne, hvide bygninger og naturens uregerlig¬
hed. På den anden side havde funktionalisterne en

mere videnskabelig tilgang til menneskets behov, man

udformede detaljerede programmer, men når program¬
met skulle kædes til form, var resultatet oftest temme¬

lig skuffende.
Jeg finder dog den danske tradition interessant, det

synes, som om den på en sober og enkel måde har for¬
mået at koble det funktionelle program til udform¬
ning af haver og landskaber.

I 60erne og 70erne reagerede man voldsomt imod
funktionalismen, en drøm blev en illusion, byplanlæg¬
ning og arkitektur blev skilt.

Den hollandske kunstner Louis Le Roy var fascine-
et af balancen mellem spontan vegetation og menne¬

skets brug, og han prøvede at afdække nye relationer
mellem menneske og natur.

Nogle træk fra moderne kunst har været meget gi¬
vende for landskabsarkitektur, bl.a. land art. Jeg fin¬
der f.eks. Ian Hamilton Finlays arbejder meget poeti¬
ske og inspirerende, når man arbejder med meget store
arealer og beskedne budgetter, hvor det er vanskeligt
at indgyde stedet ånd. Hans værker er en slags ekko.
fra Ferme Ornée, 1700-tallets små landsteder, som

brugte sentimentale citater, folier og udsigter i parken.
Forholdet arkitektur/park design skal betragtes for¬

skelligt og afføder hver sin metode, alt efter om det er

byfornyelse eller forstadens vækst, det drejer sig om.
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BORNEO-SPORENBURG OG DUINDOORNSTAD
— to eksempler, hvor bebyggelsesplanen tager udgangspunkt i landskabet

Herover. Model af Borneo-Sporenburg
Herunder. Det private område
• Above: Model of Borneo-Sporenburg
Below: Expression of the individual, private domain

Adriaan Geuze

Borneo-Sporenburg, Amsterdam
Projekt 1993 - opførelse 1995-1996

Borneo og Sporenburg er to halvøer i den østlige del
af Amsterdams havneområde, og opgavekravene til
West 8 syntes umiddelbart uforenelige. På den ene

side skulle dette kæmpestore dokområde indeholde
vandrelaterede aktiviteter, og på den anden side skulle
der udarbejdes en bebyggelsesplan for 2500 tæt-lave
boliger, hvilket svarer til en tæthed på 100 boliger pr.
hektar.

West 8 fandt, at det gav en fascinerende og enestå¬
ende mulighed for et nyt byeksperiment. Tegnestuens
forslag indeholder 2 hhv. 3 boligrækker på hver halv-
ø. De lange, smalle huse er en nyudviklet type 3-eta-
ges boliger, som orienterer sig stærkt mod den private
sfære, i dette tilfælde med lukkede gårdrum og tagha¬
ver. Huset er i og for sig blot en variant af det traditi¬
onelle hollandske hus ved kanalen, med en for- og

bagsektion, men med forbedrede lysforhold og med
private udendørs opholdsarealer. En stor del af det,
der normalt ville være bydelens fællesarealer, er inde¬
holdt i de enkelte grundstykker, og det giver bedre
plads inden for den enkelte boligs rammer.

Ved at gentage denne hustype, men med stor varia¬
tion i boligtypen (fra socialt boligbyggeri til eksklusi¬
ve lejligheder) og med et maksimum af arkitektonisk
variation (hvilket kommer til udtryk i særligt omsorgs¬

fuldt udformede adgangszoner), fås et varieret gade¬
billede.

Det offentlige rum består af 11 meter brede gader,
og af vide kajarealer med udsigt over havnebassinerne.

De repeterende, lave husrækker brydes af tre, me¬

get markante, skulpturelle blokke, der er placeret i
forhold til punkter af interesse i det omgivende land¬
skab. De vil give beboerne enestående udsigt og er om¬
vendt samtidig landemærker, synlige langt fra. De tre
store bygningsblokke hviler på en plint, som indehol¬
der parkering og fællesfunktioner.

Området som helhed bliver et delikat og afbalance¬
ret bytæppe, dels ved gentagelse af de individuelle bo¬
liger, dels ved de store blokke, der skiller sig ud og

endelig ved den store skala, dokkerne i sig selv har.
Desuden kontrasterer husene, der lukker sig mod sig
selv, med vandets uendeliged. Blandingen af høje og

lave bygninger giver et by med orienteringspunkter
og struktur, med vind, duft og refleksioner i vand.
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Duindoornstad, Rotterdam

Projekt 1995

'Rotterdam 2045' er navnet på en stor planlægningsind¬
sats, som skal give bud på byens udvikling over en pe¬

riode på 50 år. Med udgangspunkt i et såkaldt 'Green
Scenario', som lægger vægt på rumlig udvikling og

hensyntagen til forskellige sociale interesser, har West
8 undersøgt forskellige muligheder for udvikling af
Rotterdams havn og kysten ud for. West 8's projekt
sigter mod en by baseret på stedets miljø og kultur,
og med områder, hvor såvel natur, distribution, tek¬
nologi som uforudseelige aktiviteter kan udfolde sig.

Floddeltaet er et vådområde, der anses som vigtig
del af et større økosystem, og Rotterdam Havn er en

vigtig distributions- og transportzone for denne tæt¬
beboede del af Europa. Nord for havnen foreslås en

ny, autonom by langs kysten med plads til 50.000-
100.000 boliger. I byen skal indbygges store landska¬
belige og rekreative kvaliteter, flere forskellige bymil¬
jøer, forskellige småerhverv, og byen skal betjenes af
førsteklasses offentlig transport. Det sydligste område
blive en tæt-lav bydel med udsigt over havnen, mens

det relativt isolerede, centrale område skal udvikles til
en 'cyklistby'.

Forslaget baserer sig på en ingeniørmæssige ind-
dæmningsproces, men giver samtidig bydelen et høj¬
teknologisk udseende og dertil umiddelbar forbindel¬
se til naturoplevelser. Frem for at være tegnet med et
et fikseret resultat for øje skal bydelen fortsat udvikle
sig, men baseret på den landskabelige identitet.

Projektets virkeliggørelse starter med anlæg af to
konstruktions-øer, som senere indgår i bydelen. Her¬
fra hæves kystzonen bag et klitdige. Mellem denne
hævede formation og kysten fremkommer en indsø,
som er 17 km lang og i niveau med den gamle strand.
I områdets sydlige del er en 80 meter høj kegle af
sand, som efter 5 til 6 år vil nedbrydes for at danne
en naturlig klit. Til den tid vil man også have tilsået
store områder med havtom, som efter to år gror sam¬

men til et uigennemtrængeligt krat. Kystlandskabet
vil således udvikle sig og gennemgå flere stadier af suc¬

cessiv tilplantning: fra hjælme via havtorn til egeskove
på klitformationeme.
Adriaan Geuze, landskabsarkitekt b.v.,

West 8, Rotterdam
Oversættelse og bearbejdelse AL

Duindoornstads udvikling over 20 år. Første år bygges to konstruktionsøer i havet.
Mellem 2. og 4. år opbygges en 1B0 m klit og et plateau af sand foran den oprin¬
delige kystlinie og i syd en 80 meter høj sandkegle.
Derefter tilsås store områder med med havtorn. Fra 5. til 10. år udbygges området,
og efter 10 til 20 år er der opbygget en ny by med 150.000 til 200.000 boliger
• Duindoornstad in 20 years. After 1 year two construction islands are built in the
sea. From 2 to 4 years a dune 160 metres wide is erected, behind which a sand
plateau is laid in front of the original coast and an 80 metres tall sandcone is
erected in the south of the area. From 2 to 5 years sea buckthorn is sown on a
large scale. After 5 to 10 years an urban fabric is constructed, and after 10 to 20
years a new city with 150.000 to 200.000 houses is built
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GRØNT BÆLTE OG REGIONALT PARKPROJEKT
I FRANKFURT/RHEIN-MAIN OMRÅDET AfWalter Prigge

Storbyen og bykant
• Cityscape and its edge

Bylandskabet op mod år 2000 skal danne en ny form
for by og omgivelser, så den regionale struktur kan
ses og erfares gennem landskabet. Byskovene syd for
Frankfurt, englandskaberne omkring floden Nidda og
Main samt bakkedragene mod nordøst udgør elemen¬
terne i det grønne bælte. De strukturerer byen og gi¬
ver bymassen et differentieret, rumligt mønster.

Ved planlægning af områderne i det grønne bælte
ønsker Frankfurts bystyre at variere og differentiere
byens grønne områder. Planlægningen sigter mod at
forbedre den økologiske værdi i byens grønne områ¬
der, at rekonstruere endnu eksisterende 'historiske'

landskaber, at undgå øget fortætning i byområderne,
at indføre sunde procedurer i land- og havebrug, at
åbne sportspladser og nyttehaveområder for offentlig¬
heden samt at lette adgangen til rekreative områder
og sportsarealer.

Således skal det grønne bælte realisere drømmen
om frie og åbne arealer, hvor bymæssighed kan kon¬
frontere naturen. Det er en forbindelseszone, som

lægger et økologisk, socialt og æstetisk net ud gen¬
nem byområdet. Nabolagenes grønne centre skal ikke
alene forbindes med hinanden, men også med bymid¬
ten og regionen som helhed. Den frizone, det grønne
bælte danner, er på en gang del af byen og del af regi¬
onen samt overgang her imellem.

Det regionale parkprojekt for stor-Frankfurt skal vir¬
keliggøre begrebet om regionale, grønne strøg, idet
sociale, økologiske og æstetiske mål vægtes lige højt.
De tre kategorier 'naturprægede områder, 'parkland¬
skaber' og kunstige haver' skal tilgodese, at borgerne
har adgang til et spænd af friarealer, fra gennemplan¬
lagte friarealer til helt naturlignende områder.

Det regionale parkprojekt foeuserer først og frem¬
mest på de strukturer og punkter i de grønne strøg,
som anvendes til rekreation. Man sigter på at udvikle
'spirekasser', altså områder der kan danne forbilleder
for hele regionen. Udformning af overgange og for¬
bindelser anses for lige så vigtig som udviklingen af
de enkelte parkområder. Træk og elementer, der gen¬

tages, skal understrege en fælles holdning. Den regio¬
nale kæde af parker skal være tilgængelig for byens
befolkning som en række smukke naturområder, der
får indflydelse på hel regionens landskaber.

Projektet 'Det grønne bælte og de regionale parker1
skal sammenkæde de regionale landskaber til et grønt
netværk, der bidrager til, at byen og regionen udvik¬
ler sig synkront og hen mod hinanden, baseret på en
fælles bevidsthed om, at naturen er det fælles ud¬

gangspunkt.
Walter Prigge, landskabsarkitekt, Dr., Frankfurt
Oversættelse og bearbejdelse AL
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Landskaber til sport og skovture,
landskaber dannet af frugtplantager eller enge langs floden Nidda
• Landscapes for leisure and adventure,
formed by orchards or meadows along the Nidda river
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NYE LANDSKABER I PERIFERIEN AF PARIS

AfChristophe Girot

Øverst. Monumentet ved
Axe Majeur, set mod Paris
Herover. Den nye bydel Cergy Saint-
Christophe med Axe Majeur, udført
af kunstneren Daniel Buren, krydser
Esplanade de Paris
• Top: The monument of the
Axe Majeur looking towards Paris
Above: View of the new town of

Cergy Saint-Christophe with Daniel
Buren's Axe Majeur crossing the
'Esplanade de Paris'

Der er to typer landskaber i Paris' forstæder: de, der
knytter sig til de gamle centre med deres historiske
monumenter og parker, og de, der oprindelig har lig¬
get omgivet af landbrugslandskab. Det er vanskeligt
at tale om den ene gruppe uden at referere til den an¬

den, begge grupper bidrager til billedet af byen Paris
med dens ti millioner indbyggere og dens radiale for¬
løb af landskaber.

Landskabsprojekterne placererer sig på to niveauer,
der er projekter i den hjemlige og lokale skala, og der
er projekter, som hører hjemme i den regionale skala.
Mange projekter er udført inden for de sidste ti år.

På den lokale skala kan projekter i byerne Villejuif,
le Plessis-Robinson, Gentilly, Pierrelay og 13. arron¬

dissement i Paris give indsigt i, hvordan landskabsar¬
kitekter som Alexandre Chémétoff, Jacques Coulon,
Jacques Simon, Giles Vexlard og jeg selv har besvaret
nogle af spørgsmålene om, hvordan man skaber land¬
skabelig identitet i den urbane periferi.

På den regionale skala kan fremhæves fire vigtige
projekter, som søger at stedfæste og forene landskabet
med dets omgivelser. Parken i forstaden Torcy af Giles
Vexlard indeholder mangé historiske referencer til

landskabet, skønt den er moderne i sin udformning.
Axe Majeur, udformet af kunstneren Daniel Buren, i
den nye by Cergy-Pontoise søger at sammenhæfte den¬
ne satelitby med Paris ved en meget formel og monu¬

mental gestus. Katedralen af Mario Botta i den nye

bydel Evry krones af træer, der indføres en ny type,
hvor stedet 'forbindes' direkte med himmelen.

Endelig skaber Alexandre Chémétoffs projekt til en

ny bane for sporvogne, som skal forbinde forstæderne
St. Denis og Bobigny, en stærk og markant, let iden¬
tificerbar forbindelse, som ikke før har eksisteret i
dette øde bylandskab

Som man vil se, er der ingen ready-made svar på
spørgsmålet om, hvordan man udformer forstæder.
Den eneste fællesnævner er behovet for og trangen til
identitet, hvad enten det er i nye eller i gamle omgi¬
velser. Opgaven for franske landskabsarkitekter i dag i
Paris' forstæder er ganske afgjort at sammenkæde og
at skabe varige projekter, som er værd at huske.
Cristophe Girot, landskabsarkitekt,
prof. ved landskabsarkitektuddannelsen i Versailles
Oversattelse AL
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Øverst. Jardin de l'llot Jeanne d'Arc
i 13. arrondissement, Paris.
Landskabsarkitekt:: Cristophe Girot
Underst. Den ny kommunale park
'Pare des Six Arpents' i Pierrelaye
Landskabsarkitekt:: Cristophe Girot
• Top: The 'Jardin de l'llot Jeanne d' Arc'
in the 13th arrondissement of Paris.

Landscape architect: Cristophe Girot
Bottom: The new communal park
'Pare des Six Arpents' in the city centre
of Pierrelaye
Landscape architect: Cristophe Girot
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The Welfare Town, p. 74
Jens Kvorning
The towns that make up the Køge Bugt (south¬
west coastal) region are a welfare town manifesto:
this is how welfare was perceived, conceived, in
the 1960s. These towns sustain and realise the
belief in the power of the State, the power to

govern and to represent the interests of all. They
were created by a class of professional planners,
people who believed in themselves, whose profes¬
sional credibility was untainted, with whom great
tasks were entrusted. Many of their ideals were

developed in the 1930s. Corbusier's monumental
revolt against the traditional town, 'Il faut tuer la
rue corridor' inaugurated a call for housing placed
in a park, rather than along a street. The CIAM,
congres internationaux d'architecture moderne, a

prestigious forum for discussion of the modern
town, added a long list of requirements and
catch phrases to this revolt against classicism in
town planning. Such avantgarde thinking was
adopted by politicians and planners of the 60s
who, however, adjusted it in the light of different
circumstances and new concepts and ideals.

In the 60s, many ideals came to us from Eng¬
land, whose New Town policy has created a

laboratory for the development of thinking con¬

cerning the new open town. As early as the 50s,
two much studied New Towns, Harlow and
Stevenage, had been built, and hence many regu¬
lar ingredients of postwar planning introduced,
notably the Neighbourhood whose school sets
the scale in terms of size, and a modern shopping
centre, all accessible by car but structurally con¬
sidered a small pedestian territory leaving room
for the vast new supermarkets which were com¬

pletely to change shopping habits.
In the early 60s a new generation of New

Towns was proposed, and with their briefs came
the Hook town report which was to become a
textbook of modern urban planning. The first
edition appeared in 1961, the very year that the
planning of the Køge Bugt region was initiated.
The Hook report is very systematic, both in its
attempts to describe the town and set up stan¬
dards for what is to be in it, and in its stratified

ordering of roads and various elements. At the
same time it keeps alive the tradition stemming
from both garden cities and from early postwar
towns when it comes to meticulous treatment of

landscapes, both as regards the placement of Town
in Landscape and internal landscape elements.
The same methodical procedure and the same

emphasis are both evident in the Køge Bugt reports.
Welfare Danes were given the town they

wanted, or, to strike a superior tone of voice, the
town they thought they wanted. The town of
privacy, of easy access, ofFering all types of neces¬

sary service; the town where nothing unexpected
would happen. Today extensive repairs are taking
place. Gigantic compounds are being completely
refurbished. People are asking whether large areas
with only bungalows will live up to environmen¬
tal requirements and codes, and survive the
demands made by new generations. If the town
born in the 60s is to be reinterpreted, then these
considerations must be based on a region's inher¬
ent qualities, not on what is chic at the moment.
It seems to me that precisely the landscape in
and around the south-west coastal towns have
the potential thus outlined.

Suburban and Recreational Landscapes
in the South-West Region, p. 80
Annelise Bramsnas

It was basic to the growth planned for the south¬
west region that the principle of Green Wedges
was to be maintained. The Metropolitan Coun¬
cil, in particular, taking over from a Regional
Planning Commission, was instrumental in sus¬

taining and elaborating this principle. Large areas
were to be kept open between city 'fingers' so as
to make sure that citizens had access to open are¬
as and and recreational space, and small wedges
were to be kept open between urban units in
order to bound the living communities and pre¬
serve their identity. Since the south-west region,
however, did not have the same scenic attraction
as, eg, North Zealand, until then the main centre
of metropolitan growth, planners suggested as

early as in 'Den grønne Betænkning' (Green
Report or White Paper) of 1936, and again in
later overall plans, that new attractive recreational
areas might be created, using afforestation and
preservation measures and ensuring public access

by establishing regional paths. Strangely enough,
the plans were largely successful.

The Vestskoven (Westwood) is mentioned for
the first time in 'Betænkningen om Københavns-
egnens grønne Områder' (note the capitalised
nouns; we're in 1936), but it was only after sever¬
al attempts by the government and a number of
public committees that the realisation was initiat¬
ed in 1965. Today, the wooded sections comprise
1,500 hectares, while a number of private nurser¬
ies still remain outside the picture. Plans for affor¬
estation affecting half the area, and open grassy

plains on the other, were modified since small
bogs were disclosed; these were turned into lakes.
Artificial hillocks were created using excess top-
soil and slag from all over the western region. Her-
sted Høje, in particular, situated in a clearing in
mid forest, helps create the Vestskovens identity.

The original Bay Beach idea is as old as the
Vestskoven. The Beach, a 5 square km area or 8
km stretch with dunes and a sandy beach, a
marina and meadows, situated only 15 km from
central Copenhagen, was opened in 1980.

The last of the Green Wedges to be estab¬
lished in recent years is the interior part of the
open country wedged between the Taastrup and
Køge Bay fingers, commonly called The Wedge.
This, unlike the others, has no overall structure

but is a mosaic of various spare-time facilities
such as a riding centre, golf courses, allotments,
sports grounds, etc, established between large
open areas, the meadows surrounding the stream
of St. Vejleå being the most important element.

The original discussion concerning the land¬
scapes of the south-west coastal region centred
on the creation of'real nature', whose ideal was

to be the region north of Copenhagen. Today,
what is important is to create coherent identity, a
vehicle of natural content. In the meantime, one

strategy has been to create large coherent regional
landscapes such as Vestskoven (Westwood) and
Køge Bugt Strandpark (Beach Bay). One alterna¬
tive, or supplement, must be to re-describe the
physical infrastructure of urbanisation, its central
nervous system, so to speak, a set of potent spa¬
tial expressions addressing town and leisure
grounds. This is a major challenge confronting
large-scale landscape design.

Køge Bugt Strandpark, p. 88
Niels Thougaard
One of the most extensive tasks ever completed
in Danish landscaping was centred on landscapes
near the coast of Køge Bugt, the bay south of
Copenhagen. From 1961 to 1975 the Køge Bugt
Committee were responsible for the planning of
the Thumb' among five fingers. The committee
held representatives from each of the eight bor¬
oughs that make up the region, plus members
representing the two counties of Copenhagen
and Roskilde. The committee's brief was stated
in an act of parliament concerning the coordinat¬
ed planning ofthe entire south-west coastal region
extending 30 km from Copenhagen to Køge.
Their prime task was to lay the framework for a
band of ten new towns along the coast, which
were to accommodate 150,000 residents estimat¬
ed by prognoses. Among the committee's very

important agenda was to ensure that the new
communities and the Town Band as such were

endowed with open areas and recreational space.
While the new towns were being built along

the coast, the beach seemed an obvious asset in
terms of leisure facilities. Damming was initiated
in 1975, and construction work was undertaken
from 1977 to 1980 so that the Bay Beach would
open in 1980. The coastline and the peculiar
morphology of the coast were factors affecting
the design. 5 million cubic metres of sand have
been used to construct the 500 hectares of leisure

ground. The 'park' is 8 km long; at its widest,
the new coastline is up to 1 km further east than
the original one. The Beach has a very broad
foreshore of 80 to 100 m, and behind this a 3 m

row of dunes. The dunes, which have been

planted with lyme grass and galea, are an impor¬
tant design feature, and serve as protection
against high tide. In rough weather, the waters of
Køge Bay rise up to 2 m above their common
level. Behind the dunes is a row of lakes, salty
ones on account of their intimate connection

with Køge Bay waters. The maritime character of
the park has been emphasised by the inclusion of
four large marinas. The low waters between them
are fit for exercising small yachts and dinghies.

Vallensbæk Riding Centre, p. 96
Charlotte Skibsted

Vallensbæk holds large regional leisure grounds
including highly structured ones such as a riding
centre, sports arenas and tennis courts, and a golf
course, all joined to paths and parks, which serves
to make the whole area appear richly green.

Vallensbæk Riding Centre, a Team Denmark
facility, is one of Denmark's two international
centres having dressage, riding, and jumping
grounds and a wide net of paths which lead into
neighbouring boroughs. The Centre landscape is
made up of a number of banks with horse chest¬
nut avenues, and, on the slopes facing the motor¬
way, horseshoe bushes of sloe and hawthorn.
Other landscape elements include a tiny wood,
oak groves, circular bushes in a sheepfold, and
quickset hedges bounding the grounds.

Store Vejleådalen, p. 98
Lea Nørgaard
Throughout the 1950s and 60s a large part of
the arable land that forms the Vejleådalen, a
'stream valley', was urbanised. Bogs and meadows
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were cut through with great roads, railways and
transmission lines, and long stretches of stream
were no longer looking 'natural'. The first plans
for a new urban unit near Hersteder villages pro¬

posed large open areas including a city park and
sports grounds reaching into the centre, and
Vestskoven (Westwood) to be continued all the
way through the Valley. Given the plans that
came to fruition by virtue of the planning of
Albertslund Syd (south) the built-up area had
grown, and the green space within city limits was
reduced to one Canal, while the area outside the
limit, Kongsholmparken, became a community
park. As the town grew north of Roskildevej, Ege-
lundsparken was laid out, and, north of Hersted¬
øster village, Albertlund Stadium.

The three features that dominate Kongsholm¬
parken are the 'mountain', a plain, and water. The
mountain, the first of its kind in the metropolitan
region, was built with excess topsoil, largely deriv¬
ing from work around Albertslund Syd. The plain
between the mountain and the town was kept
free of assertive vegetation so as to offset the limit
between dense urban structure and open space.
Tiny groves form walls throughout the vast open

park, whose planting has largely been kept along
the sides of the valley in order to increase the
effect of the valley's weak profile. The lakes
became part of a rainwater purification plant.
Store Vejleå stream receives huge amounts of rain¬
water from neighbouring towns, so it was neces¬

sary to establish delay basins. The Rådhussøen
(Town Hall Lake) of Albertslund Syd is one such,
a rainwater basin. The water is led into the stream

from the canal through four terraced ponds,
which may also be used as paddling pools.

Tueholmsssøen lake in the Kongsholmparken,
and Vallensbæk Lake north of Vallensbæk Bog
were both formed to accommodate activities as

diverse as yachting, bathing, fishing - and the life
of birds. The lakes were placed around the motor¬

way flyover and adapted to its geometry.
In the early 1970s a Store Vejleå Committee

was appointed, whose task was to suggest how the
entire valley might become a set of recreational
sites. Its actualisation was to leave single areas
with certain common features, but also to make it

possible for visitors to enjoy the diversity of scenic
experience when passing through the area. It is
obvious now, if we compare the plan of 1975 and
the valley as it looks today, that many of the ideas
from back then have been realised, although not
all activities have been placed exactly as imagined.
It might be desirable if the narrow stretches of
wood that have been proposed were to be estab¬
lished close by a new residential development
along the valley.

The Suburb and Its Landscape: Albertslund,
p. 100
Dennis Lund

Townscape is not landscape. The landscape inside
towns is not productive, nor does it play a part in
a natural cycle. The landscape in towns serves pri¬
marily an aesthetic and a recreational function.
The landscape, moreover, softens the conflict
between the town's substance and its infrastruc¬
ture. Finally, the verdant part of a town serves as a
reminder of the landscape outside. The verdant
structure of a town is evident in the four sequenc¬

es below. Until now, the leisure landscapes of a

given town have been catering to individuals. No
privatisation of common land took place, no

organised spare-time activity. But leisure activity
in the last 20 or 30 years has changed, becoming
livelier, more organised. The point is, therefore,
whether recreational landscapes near towns ought
not in the future to welcome more activity in the
form, eg, of golf, go-carting, horseback riding,
dog training,spare-time gardening, waterskiing,
ballgames, etc.

The majority of all Danish urban development
has taken place near water. The growth that rose

exponentially in the postwar period, however,
gave rise to development extending far inland.
Danish urban planning has only very few exam¬

ples of modern development incorporating water
as part of the overall picture and structure. The
most significant example is Albertslund Syd (-
south), where Rådhussøen (Town Hall Lake),
Kanalgaden (Canal Street), watergardens and nat¬
ural lakes together form an urban sequence while
at the same time being parts of a technical plant,
a system for using rain water. This watery ele¬
ment is on a completely even footing with the
town's most visible green features. Animals, sea¬
sonal variation, reflection of the light, planting
along and in the water, all offer exquisite aesthetic
and recreational qualities.

Seen from inside, the looks of a street deter¬
mines whether a town is perceived as green or
not. The space of the street, being public, lends
itself to governmental agency. Conflict is in plain
view along the streets of our major towns these
years, between spatiality, traffic, parking, and
environmental considerations.

The suburb is different from the old town in

one sense: while the old town always possesses

public, green and varied spaces inside it, suburbs
have chosen to let these spaces be separate parcels
accompanying single blocks or clusters of houses.

Spare-Time Policy and Recreational Landscapes
in Holland, p. 108
Lodewijk Wiegersma
Planning is a sine qua non for Holland. Today
one major task is to supervise the construction of
1 milllion new homes in a decade. And people
not only have to live; they will also have to be
transported, and so will their goods; and they
must find space in which to spend their spare
time. Dutch planners each year produce many

general and sectorial reports on urban develop¬
ment, development of nature and society, recrea¬
tion, and agriculture. Among an ocean of reports,
'Ande Nota' of 1966 appears to be the most opti¬
mistic and complete. Its authors suggested, for
example, that large recreational areas should be
placed at a very short distance from populous cit¬
ies such as Amsterdam and Rotterdam. Several
hundred hectares of so-called Green Stars were

realised (fig. 1).
Amsterdamse Bos, the forest laid out in order

to combat unemployment in a time of economic
crises, was a bright ideal to landscape architects.

The idea of'recreational areas near towns and
cities was carried on in the form of a visionary
plan, 'the green structure of the urban fringe', of
1977 (fig. 3). This report suggests that large parts
of the arable land near towns might be made into

a combination of forest, farmland, recreation

grounds, and unspoilt land. Examples of such
plans are the 1,000 hectare Balij/Bieslandse forest
between Delft and the new town of Zoetermeer

(fig. 4), and the 1,600 ha reconstitution plan for
the Haarlemmermeer polder by Schiphol Airport
(fig. 5). North of Utrecht, as part of a 6,000 ha
project, there will be a new forest, 'natural
development' areas, and a 70 ha recreational area
for intensive use; the quality of farmland will be
improved (fig. 6).

If we look back upon the planning of Ijselmeer
polder, initiated in the 1930s, then the growing
importance of recreation becomes obvious. In the
first polder, Wieringermeer, room was made for a
small wood. In the sketches for the Flevopolder of
1960-70, large areas were laid out as forest, and
between the old and the new land there was to be
a large recreational area with beaches and facilities
for bathing and yachting. At the southern end of
the polder, a forest of 4,000 ha has now been
established (fig. 7).

Woodland and Water, traditionally, are attrac¬
tive recreational elements. As early as in the 17th
century, wealthy families established rows of small
woods and parks by their summer residences. We
know them from Kennemerland (fig. 8), the river
Vecht, and from Utrechtse Hevelrug. Those crea¬
tions have altered their landscapes and today are
of immense recreational and ecological importance.
Water is increasingly being used to solve problems
in planning. One example by way of illustration:
a polder which has lost its value as farmland was

again filled with water, having recreation or nature
as such as its purpose. What farmers have been
cultivating throughout the centuries is being given
back to the element that was fought for so long.

Why Talk About Park Design? p. 110
David Louwerse

Some colleagues said: why talk about park design?
Why not talk about urban planning? Does not
the problem rest in the city rather than in the
park? The city park seems to be. at a crossroads in
urban planning. If we look at urban renewal activ¬
ities in the larger cities in the West, we'll see that
parks have been widely used to revitalize the city.

Those new parks in wastelands and former
industrial sites are very interesting. Most of the
time they reflect an plder type of park, the oasis
in a densely built-up city. At the same time there
were suburban parks: cities were expanding
immensely. Sub-urbanisation spread all over the
country and parks were designed so that they
would make the suburbs attractive. Suburbs are

attractive because of their magnitude of open

space. Here, since suburban parks take on a com¬

pletely different role, a park could not be the
oasis that it was in the dense city. The recent
debate between landscape architects and ecolo-
gists about how to deal with these empty green

parks may perhaps provide future insight into the
meaning of suburban parks.

On a deserted spot in Beverwijk, a small
industrial town framed by steel plants in the
dunes, there was a site, partly filled with nurseries
surrounded by hedges, the remains of the former
landscape. There was also a sports centre and
sports grounds. Then a group of inhabitants
wanted to create a park on this site and a number
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of designers were asked to submit proposals.
Among the designs was a traditional Dutch one,
and a second by somebody taking inspiration
from Danish design. A third plan, presenting the
park as a stage where urban life could be played
out and observed, was by Adriaan Geuze. A
fourth plan was not by landscape architects but
by ecologists, who set up a space intended as a
kind of new Arcadia. A final design accommo¬

dating bits and pieces of all these plans was pro¬
duced. The final result, although highly appre¬
ciated by residents, was rather shocking.

Le Corbusier's style in designing parks was
old-fashioned. I think Corbusier had romantic

ideas about park design, perhaps no new ideas
about it at all. At the same time, the functionalist
movement led to very detailed programmes, but
the result of linking programme to form was

generally disappointing. In this context, I think
it is interesting to note the design tradition in
Denmark. It seems that the Danish approach -

sober and simple work with nature and landscape
- was easy to combine with a functional pro¬

gramme. In the sixties and seventies there was a

strong reaction to the modern movement, It was
like a scattered mirror, a dream that became an

illusion. Park design, architecture and urban
planning, all fell apart.

Some modern art elements have been very

inspiring to the profession. One source of inspi¬
ration is the work of Hamilton Finlay. His work
seems like an echo of the Ferme Ornée, the small
estate in 18th century Britain where sentimental
quotations, little follies and vistas were added to
the estate. The work of Hamilton Finlay is of
great importance, especially to landscape archi¬
tects. It is difficult, if you have to work with
large sites or landscapes on small budgets, to
appropriate a site in a spiritual manner. Hamil¬
ton Finlay has shown us a new poetical direction.

The relationship between architecture and
park design should be linked to two forms of
urbanity: suburban growth and the revitalization
of the existing city. This involves two architectu¬
ral methods of park design. The first is the park
or open space which is like an unroofed building.
Barcelona presents many examples; in La Villette
there is the Bamboo Garden of Alexandre
Chémétoff. Secondly, in suburban parks there is
an abundance of nature and space. The problem
is how to apply clear architectural intervention in
order to appropriate the site for urban use. The
work of Georges Descombes, for Pare de Lancy
near Geneva, shows architectural intervention in
the form of roads, viaducts and tunnels, which
serves to appropriate the site without changing
the natural landscape and its conditions. It is like
an extra layer. When 1 designed a small Dutch
park near Delft I sought the same kind of effect,
having a small budget yet trying to appropriate
this site to the city and making it meaningful as
a park. I designed a sequence of bridges, a little
story in itself. Architectural intervention imposed
on the landscape.

Borneo-Sporenburg and Duindoornstad:
Two Dutch Examples, p. 112
Adriaan Geuze

North of the port of Rotterdam West 8's propo¬
sal for 'Rotterdam 2045' constructs a new auton¬

omous coastal city of 50,000-100,000 homes,

with major landscape and recreational qualities, a
multitude of living environments, small-scale
employment and first-rate public transport. The
proposal dwells on the civil engineering process,

giving the city a high-powered look and close
links with nature. Rather than being designed
with an end-result in mind, the city is continual¬
ly evolving, based as it is on civil engineering and
landscape identities. The process of realising the
scheme begins with the laying of two construc¬
tion islands later to be incorporated in the city,
from where the coastal zone can be raised behind
a dune 'dike'. Between the raised section and the
coast is an inland sea seventeen kilometres long
at the level of the original beach.

The brief for Borneo and Sporenburg, two
peninsulas in the eastern part of the Amsterdam
docks, tied together two seemingly opposed
'caricatures'. Answering to the call for low-rise
housing, West 8 developed new types of three-
storey, ground-accessed houses, which deviate
from the usual terraced house in being strongly
oriented towards the private realm, in this case

having patios and roof gardens. In fact it is a var¬
iant of the traditional type of Dutch canal house,
having a front and a rear section, though with
improved light penetration and more privacy.

Three immense sculptural blocks take their
place in the vast expanse of houses in a configu¬
ration derived from landmarks in the surround¬

ing landscape. They offer their occupants a spec¬
tacular view, and, being visible from far and
wide, themselves serve as landmarks.

Green Belt and Regional Park Project in the
Frankfurt Rhein-Main Area, p. 114
Walter Prigge
The development and construction of cityscape
towards the end of the 20th century constitutes a
new image of city and region, dictating that
regional structure must be seen and experienced
in and through landscape.

The forest immediately south of Frankfurt,
the meadows of Nidda and Main and the hills in

the north-east are constitutive elements in the
Frankfurt Green Belt. They structure the urban
space and make for a differentiated overall spatial
pattern. The city of Frankfurt with the planning
of its Green Belt areas has developed the urban
green space in terms of variety. The planning
process aims at the following: to improve the
ecological value of green city spaces, to recon¬
struct the remaining historical landscapes, to pre¬
vent extensive sealing of city areas, to introduce
ecologically sound procedures in farming and
gardening, to open sports arenas and allotments
for public use, and, finally, to facilitate the public
use of green spaces for sports and recreation.
Thus the green belt may realise a vision of free
and open space where urban life will confront
nature. It is a communicational zone that lays
out an ecological, social and aesthetical net with¬
in the city space. It is to be the green centre of
neighborhoods, connecting them with each other
as well as with the business area and with the

region as a whole: such a free zone, a Green Belt,
being simultaneously part of the city and part of
the region, forms a transition between the two.

The regional park project of the Greater
Frankfurt Council realises the historical concept
of regional green traces, giving equal priority to

social, ecological and aesthetic goals. With the
help of three structural patterns, 'natural
wilderness','garden park' and 'artificial garden',
the wide variety of artifically constructed or raw

green spaces will be made accessible. The region¬
al park focuses immediately on those patterning
lines and points of the green traces that serve
mainly for recreational use. This aims at develop¬
ing germinal spaces which may prefigure a land¬
scape within the region's urbanised core. The
construction of transition and connections is as

important as the development of individual sites.
Recurring elements are supposed to stress the
unity of concept. The regional network of parks
is meant to be accessible to an urban population,
a beautiful natural space influencing the natural
zone of the entire region through its attractive
quality. Frankfurt's Green Belt and Regional Park
project is meant to tie regional landscapes into a

green network that helps city and region grow

together and towards each other, based as it is on
a shared awareness of natural quality.

The New Landscapes at the Periphery of Paris,
p. 116
Christophe Girot
There are two types of landscape in the suburbs
of Paris; those that are connected to old centres

with their historic monuments and parks, and
those that have appeared in the middle of an

agrarian landscape with new towns. It is difficult
to speak of one without referring to the other;
they both contribute to the image of the greater
Paris region with its ten million inhabitants and
radial landscape system. We will look at two lev¬
els of landscape project within this framework,
the domestic and local scale, and the regional
scale. All the examples shown here have been
built in the last ten years. At the local scale we
will look at town-like Villejuif, le Plessis-Robin-
son, Gentilly, Pierrelaye and the 13th arrondisse¬
ment of Paris to understand how French land¬

scape architects such as A. Chémétoff, J. Coulon,
J. Simon, G. Vexlard and myself have met some
of the challenges of landscape identity near the
urban periphery. At the regional scale, we will
look at four important projects that seek to
locate and connect the new landscape with its
surroundings. G. Vexlard's park in the new town
of Torcy, although modern in design, evokes
many historic landscape references; the Axe
Majeur by the artist D. Buren in the new town
of Cergy-Pontoise seeks to connect this satellite
town to Paris by a formal and monumental ges¬
ture. The cathedral by architect M. Botta planted
with a crown of trees in the new town of Evry
invents a new type, and connects the place
directly with the sky, as it were. Finally, the new

tramway project by A. Chémétoff, which con¬
nects the two suburban towns of St. Denis and

Bobigny, creates a strong identifiable link that
previously did not exist in this desolate urban
landscape. As you see, there are no ready-made
answers to the question of landscape design in
the suburbs. The only point they have in com¬
mon is the quest for identity, whether old or
new. The task of French landscape architects in
the Paris suburbs today is clearly to Connect and
to create landscapes that will evoke times past
and at the same time linger in the mind.
Ellen Miriam Pedersen
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C.F. Hansen Medaillen til

Sven-lngvar Andersson
Med C.F. Hansen Medaillen kan
Akademiet for de Skønne Kunster
hædre et menneske for fremragende
arbejde inden for den bundne kunst.
Det kongelige Akademi for de skjøn-
ne Kunster lod medaljen præge i
sølv i anledning af C.F. Flansens halv-
tredsårs embedsjubilæum i 1830.
C.F. Hansen Medaillen er den høje¬
ste udmærkelse, Akademiet kan til¬
dele en arkitekt. Arkitekten Sven-

lngvar Andersson er tilkendt C.F.
Hansen Medaillen med følgende
motivering:

Landskabsarkitekten Sven-lngvar
Andersson hædres med C.F. Hansen
Medaillen for sin store indsats for

havekunsten, for sin fine lærerger¬
ning, for sin poetiske indflydelse på
samtiden og for som formidler og
kunstner at have placeret dansk
have- og landskabsplanlægning i en
international sammenhæng. Sven-
lngvar Andersson har tegnet en lang
række haver og landskaber, som har
vundet international anerkendelse.

Sven-lngvar Andersson har præste¬
ret det særlige at tilføre landskabet,
haven eller pladsen nye og kontrast¬
rige objekter, der sammen med for¬
udsætningerne skaber det usete,
det overraskende, det poetiske, der
tilsammen bliver til den smukke by
og det store landskabsrum.

Dufthaven i Ronneby fra 1987 er et
godt eksempel på denne måde at
arbejde på - i en smal dal omkran¬
set af høje træer ligger dufthaven.
De lange rækker af betonsøjler står
lidt skævt i den smalle skovlysning,
og på det skrånende terræn er det
nysgerrigheden, der drager til denne
installation, som med fine visuelle

forskydninger og intense dufte er et
uforglemmeligt møde.

Opgaver fra KVL
Hanne Rosendahl: Hestkøbsgårds-
parken.
Barbara Wandall: Legepladser, teori,
idéer, virkelighed.
Lulu Charlotte Harteg: Japans Have¬
historie - haven som tolkning af
naturen og et billede på det menne¬
skelige liv.
Thomas Thinghuus: Sommerfugle i
parken - en undersøgelse af friare¬
alplejens betydning for den vilde
natur.

Christian Restorff-Liliegreen: Kom¬
munikation. Projekterende - Udfø¬
rende.
Karen Margrethe Bak: Program for
retablering af Nørre Nebel Anlæg.
Anders Dam: Middelgrundsfortet.
Renovering og landskabelig fornyelse.
Christian Restorff-Liliegreen: Omgi¬
velser til Vestsjællands Kunstmuse¬
um ved Sorø.
Ulla Schiøth: Grøn plan for Holmen.
Maria Miret: Økologisk byhave på
Frederiksberg.
Bodil Møbjerg: Kollektiv Bosætning.
Carsten Straaberg & Peter Svend¬
sen: Windows 95 - illustreret hånd¬

bog.
Jørn Jensen: Jagten efter fremskrid¬
tet. Idédebat og landbrugsplanlæg¬
ning.
Mette Glarborg Bahrenscheer &
Annette Eigaard: Landskabsforvalt¬
ning af forsvarsarealer.

Conifera Klubben

Conifera Klubben er en sammenslut¬

ning af producenter af nåletræer un¬
der Dansk Planteskolejer Forening.
For at fremme kendskabet til og bru¬
gen af nåletræer udgiver Conifera
Klubben nu en serie brochurer. Den
første i serien er netop udkommet.
Brochuren oplyser om nåletræers
gode egenskaber som grundlag for
et rigere plante- og dyreliv, støjaf¬
skærmning og som et smukt grønt
indslag i vinterhalvåret.
DeSuden oplyser pjecen om, hvilke
nåletræer, der er naturligt hjemme¬
hørende i Danmark (taks og ene),
samt hvilke, der er indført og forvil¬
det (gran og fyr).
I byen er der mulighed for at bruge
smukke eksoter som for eksempel
tsuga (som på Mariebjerg Kirke¬
gård), ceder (som ved Trapholt) og
taks (Sorø Akademihave).
I brochuren fortælles også om det
arbejde Conifera Klubben gør for at
udvælge det plantemateriale, der er
bedst egnet til det danske klima.
Conifera Klubben har allerede fore¬

taget en selektion inden for ene og

cypres og er i gang med udvælgelse
blandt taks. Det er en langsommelig
proces, så salgsplanter er først på
markedet om et par år.
Brochuren er udarbejdet af land¬
skabsarkitekt Lisbet Plum, Green
Communications og grafiker Le Klint.
Brochuren kan rekvireres fra Conife¬
ra Klubbens sekretariat, Strøjers
Planteskole. Tlf 64 78 12 66.

Skovkort
Hvis man ønsker detaljeret viden om
et afgrænset skovområde, som hø¬
rer til statsskovene, kan man købe
skovkort fra Skov- og Naturstyrelsen.
Kortene er i 1:10.000, i sort/hvid og
findes for alle skove og arealer, der
hører til statsskovene. Skovkortene
er udarbejdet til brug i planlægnin¬
gen og den daglige drift for styrel¬
sens ansatte. Kortene kan derfor
være svært tilgængelige for lægfolk
og må altså ikke forveksles med de
oversigtskort, der findes i vandre-
tursfolderne.

Kortene koster i 5 kr. stk. + moms

samt ekspeditionsgebyr og porto på
ca. 100 kr. ved køb af op til 10 kort.
Gebyret stiger lidt ved køb af flere
kort.

Bestilling:
Skov- og Naturstyrelsens driftsplan¬
kontor, tlf. 39 47 25 00, der også kan
oplyse om, hvilke områder de enkel¬
te skovkort dækker.
Kilde: Essens Nr. 4 1996
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Altaskifer på fortorv ved Vetrlidsalmenningen i Bergen

Skifer er et mareriale der

egner sig til belægning af
fortorv, cykelstier og plad¬
ser, steder hvor der stilles
krav til plane overflader
og stor slidstyrke.

Skifer & Naturstein
bryder og bearbejder
norsk skifer fra bruddene
i Alta, Otta, Dovre, Opdal
og Fåvang. Produkter til
udendørs brug forhandles
i Danmark af:

Bent Vangsøe
GRANITPRODUKTER
MALERVEJ 5 - 8766 NØRRE-SNEDE
TELEFON 75 77 18 22 - BILTELF. 307 00 170
TELEFAX 75 77 03 10 - GIRO 8 35 81 68



GRANIT
-TIL ETHVERT FORMÅL...

GRANIT TIL
GROSSIST PRISER !

Klinker og fliser,
Bordplader til køkken og bad,
Trappetrin og vinduespTader,

Semipoleret granit til hus
og have.

Levering i standard- og
specialmål

NORIICON
INGENIØR & HANDELSFIRMA

Rungstedvej 59
DK-2920 Rungsted Kyst

Fax 45 76 01 71 • Tlf. 45 76 01 70

Leca
Leca består af små, lette keramiske
korn. Det er fremstillet af fedt dansk
ler, der opblæres og klinkbrændes
ved ca. 1.100 grader i store, roteren¬
de ovne. For at tilpasse produktet til
forskellige anvendelser bliver det sor¬
teret efter kornenes størrelser: Leca-
nødder fra 10 til 20 mm, ærter fra 4
til 10 mm og perler fra 2 til 4 mm.
Leca kan udover som isoleringspro¬
dukt og i plantekummer også anven¬
des som drænlag i taghaver, evt.
med indbygget reservoir til tørre
perioder. Leca indgår her i den basa¬
le isolering og skaber den rette
faldopbygning både under plantebe-
de og flisearealer. I bedene kan Leca
forbedre jordens struktur, så den bli¬
ver porøs og får planterne til at vok¬
se bedre.

Yderligere information: Leca-Bygge-
information. Erin Madsen.
Tlf. 31 31 05 33.

pladser, såvel som til terrasser og
stier. Stradalit-klinken får i seks na¬

turfarver og forskellige dimensioner.
Produkterne er udstillet hos CC Vej¬
le. Niels Finsensvej 17. 7100 Vejle.
Tlf. 75 82 76 33 og 75 82 78 74.

Produkter fra Mosesmeden
Mosesmeden forhandler en serie af

gade- og parkudstyr kaldet. Jeremy¬
serien, designet af landskabsarkitekt
MAA, MDL, Jeremy Dean.

Dutch Trig
Henrik Ravn ApS har købt licens til
at behandle elmetræer mod elmesy¬
ge med Dutch Trig.
Dutch Trig er et mikrobiologisk
bekæmpelsesmiddel, der udløser
modstand imod angreb af elmesyge¬
svampen.

Behandlingsperioden er fra midt i
maj til 1. juli.
Kilde: Henrik Ravn ApS. Tvillingegård.
Sengeløsevej 9. 2630 Taastrup.
Tlf. 43 71 42 05.

Servitel
Servitels primære forretningsområ¬
de har ligget inden for telekommuni¬
kationssektoren med design, udvik¬
ling og produktion af telefonbokse,
telefongadeskærme m.m.
I forlængelse af denne know-how
har Servitel opbygget et nyt område:
udvikling af gadeinventar.
Herunder forhandles affaldsøer til

afskærmning, affaldscontainere og -

beholdere, pavilloner til busstoppe¬
steder o.L, plakatsøjler samt bænke
og gadelamper.

Affaldsø.

Design: Stadsarkitekten i Århus

Bænk. Design arkitekt MAA
Hannes Stephensen.
Vægmonteret eller fritstående,
enkelt eller dobbelt, med planker
af Oregon Pine og stel i massivt
smedejern.

Yderligere oplysninger:
Servitel A/S. Silkeborgvej 259. 8230
Åbyhøj. Tlf. 86 15 70 22.

Bekaert hegnssystemer
Bekaert hegn er komplette hegnssy¬
stemer til professionel og hurtig
installation.
Bekaert tilbyder en lang række ind¬
hegninger, som er tilpasset alle
niveauer af sikkerhed, modstands¬
dygtighed og design. Udvalget er
stort blandt galvaniserede eller
plastbelagte hegn i forskellige høj¬
der, farver og med fletvæv, paneler
eller som svejset hegn.
Det komplette system har tilpassede
systemer af stolper og låger.Der fin¬
des stolper i forskellige former, i T-
eller L-form, runde, firkantede eller i
specielle former, der opfylder krave¬
ne til det samlede indhegningssy-
stem. Lågerne er en integreret del
af systemet og de er fremstillet i
overensstemmelse med strenge krav
til sikkerhed, modstandsdygtighed,
levetid og design.
Hegn med fletvæv, svejset hegn
eller paneler har specielle systemer
for hurtig og sikker fastgørelse til
stolper og låger.
De forskellige systemer kan løse
mangeartede behov til hegning ved
sportsbaner, offentlige parker, ten¬
nisbaner, motorveje, dyreparker osv.
En håndbog beskriver hvert enkelt
produkt i tekst, tegninger og foto.
Bekaert A/S. Algade 26.
4000 Roskilde. Tlf. 42 36 26 26,
fax 42 36 50 73.

Serien omfatter alt standardudstyr
fra bænke og cykelstativer, pullerter
og bomme til lamper og specialkon-
struktioner.

Systemets elementer kan sammen¬
sættes på utallige måder og dermed
imødekomme individuelle ønsker.
Dette gælder også overflader, der
kan udføres i farver efter ønske.
Serien besidder en stor styrke. Alle
detaljer er udført i robuste og slid¬
stærke materialer. Toppe, flanger og

knudepunkter er i rustfrit stål AISI
304. Øvrigt stål er varmtgatvaniseret.
De solide bænke leveres i en stan¬

dardudgave med 33 mm profilerede
Iroko-planker og på kraftige 12 x 50
mm stålbøjler. Standardlængde 1,8
meter, leveres i andre længder, far¬
ver og træsorter.
Yderligere oplysninger:
Mosesmeden Aps. Industrivej 10.
5492 Vissenbjerg. Tlf. 64 47 27 88,
fax 64 47 27 99.

Stradalit fra CC Vejle
CC Vejle, der forhandler tagsten,
væg- og gulvfliser til indendørs brug
m.m, sælger nu også den tyske
udendørs belægningssten Stradalit,
der kan anvendes til fortove og
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Bøger fra Arkitektens Forlag

Arkitektens Forlag, Nyhavn 43, 1051 Kbh. K
tlf. 33 13 62 00 - fax 33 91 27 70.

Økologisk Byggeri
i Danmark
En række rigt illustrerede
eksempler på de vigtigste
danske økologiske bygge¬
rier gennem de senere år.
Tekster af Bjarne Jensen,
Erik Bech-Danielsen,
Erik Scheldon Nielsen,
Ole Michael Jensen og
Peter Pruzan.

Dansk, engelsk samt
tysk resumé.
128 sider. Indbundet.

Pris 295 kr.

Vandkunsten
- en billedbog
En gennemgang i billeder
af 25 års projekter fra 1969
til 1994. Her tegnes et
portræt af Tegnestuen
Vandkunstens arkitektur.
Tekster af Erik Nygaard,
Claes Caldenby og
(an W. Hansen.

Dansk, engelsk samt
tysk resumé.
104 sider. Indbundet.
Pris 295 kr.
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Hegn Porte Låger
Opsættes overalt

Industrivangen 2-4
2635 Ishøj
Telefon 43 73 22 33
Telefax 43 73 22 82

ISHOJ A
S

Den Danske Trådvarefabrik

HENRY KROGH & GUNNAR SØNDERGÅRD aps
A nlægsgartnermestre

vi
Ledøjetoften 49 • 2765 Smørum BYGGER
Tlf. 42 97 05 10 og 42 97 03 50 L D A GRØNT

Annoncer 33 13 62 00

H
HLA HAVE- OG LANDSKABSETABLERING A/S
ANLÆGSVIRKSOMHED

SLANGERUPGADE 56 . 3400 HILLERØD
TELEFON 42 25 17 90 . TELEFAX 48 24 10 90

Ledelsesfunktioner er baseret på kompetance for tilbudsgivning på
såvel traditionelle projekter efter procesbeskrivelse som prissætning i
forbindelse med udbud efter produktbeskrivelse og omvendt licitation.
Vi har mange års erfaring i byfornyelse og friarealforbedring udført i
total- og fagentreprise.
Eget udbygget kvalitetssikringssystem.

Medlem af Landsforeningen Danske Anlægsgartnermestre j

Skiltestandere ■ Affaldsstativer

Infohuse ■ Rækværk

Pullerter Wk Bænke m.m.

RIBE
Bjerrumvej 14 • 6760 Ribe

Tlf. 75 41 19 71. Fax 75 41 19 72



ET STORVÆRK
OMDETMODERNEGENNEMBRUD
IHAVEKUNSTEN

Malene Hauxner FANTASIENS HAVE

UDGIVET MED STØTTE FRA DANMARKSNATIONALBANKSJUBILÆUMSFONDAF 1968 • NYCARLSBERGFONDET • STATENSKUNSTFOND • PLANSTYRELSEN • FONDENFORHAVE¬
KULTUR • NYKREDITSFOND • MARGOT OGTHORVALDDREYERSFOND • OVERRETSSAGFØRER L. ZEUTHENSMINDELEGAT360sider

Gennemillustreret ifarverIndb. 475kr.
Hft. 395kr.

Fantasiens Havehandler om det moderne gennembrud ihavekunsten.
I virkelighedenbliverdetberetningen om havekunstens udviklingi 1. halvdel
afdette århundrede. Forfatteren placerer danskhavekunsti en europæiskforståelsesramme og påviser, hvordan et ændret livs-, skønheds- og natursyn

afbildesiden modernehave, hvis pioneriDanmark var havearkitekten
G.N. Brandt.

Bogen er på 360 sider ogbeskriver den modernehave, som
den formedesimellemkrigsårene, udviklede ogkonsoliderede sig under
1930rnes kulturradikalisme ogi 1940rnes traditionalisme fori 50erne
at tage en nydrejning.Fantasiens Havekaster nyt lys over det kompleks af ændringer i

erkendelse, rumopfattelse etc., der førtetil modernismenihavekunsten
- men den er også et forsøg på at rehabilitere modernismens have,
der i midtfirserneblev erklæret fallit.
Bogen erantaget tilforsvar vedLandbohøjskolen iKøbenhavn,
men ikkedesto mindreadministreresdet vældigestofvirtuostgennem
forfatterens let læstepen.ARKITEKTENS FORLAG


