n6-19
SØER, KY.S,T OG VAND!-ØB
'.nG RUTER

SAMARBEJ

?0-23

INTRO

Det er kommunalbestyrelsens vision, at Rudersdal Kommune skal være landets bedste bokommune, og en af de
overordnede værdier er, at de smukke omgivelser bevares i
et godt og rent miljø.
Naturen, friluftslivet og borgernes sundhed spiller en væsentlig rolle i opfyldelsen af visionen. Park- og Naturpolitikken skal sikre en helhedsorienteret planlægning og være et
styringsredskab for kommunen , så den grønne ressource
forvaltes og udvikles optimalt.
I Rudersdal Kommune findes smukke åbne landskaber,
varierede naturområder og grønne byrum, der tilsammen
danner kommunens grønne profil. Et fælles gode med stor
betydning for kommunens identitet, som medvirker til at
gøre kommunen attraktiv.
Naturen og de grønne områder udgør en fantastisk ressource, som der skal værnes om - og det kan vi som kommune ikke gøre alene. Det er tanken, at nærværende politik
skal få lodsejere/borgere og kommune til at trække i samme
retning med det mål at sikre og udvikle natur- og landskabsværdierne både i byerne og det åbne land.

Grønne områder
Denne politik dækker
både private, kommunale
og statslige arealer - så
længe det er grønt, ser vi
det som en samlet ressource.

Parker
En park er et grønt om råde, som kendetegnes ved
at være bevidst formgivet
og ved et relativt højt pleje •
niveau.

PARK- OG NATURPOLITIKKEN
SKAL FASTHOLDE OG UDVIKLE
OPLEVELSESRIG NATUR OG
0

GRØNNE OMRADER, SIKRE ET
RENT MILJØ OG SKABE GOD
TILGÆNGELIGHED. DETTE I ET
SAMSPIL, HVOR BORGERE OG
KOMMUNE TAGER ET FÆLLES
ANSVAR FOR AT BESKYTTE OG
UDVIKLE VÆRDIERNE.

Fremtidens udfordringer
Borgernes anvendelse af de grønne
områder er stigende. Det øger kravene til de rekreative muligheder
samt ti l de grønne områders indhold
og robusthed . Det, at borgerne bliver
mere aktive og aktiviteterne mere
pladskrævende, skaber behov for at
udvise større hensyn over for hinanden
i naturen og over for den natur, man
færdes i.
Antallet af l ivsst ilssygdomme er stigende, og brugen af de grønne områder til at give livskvalitet og sundhed
vil i fremtiden være mere i fokus.
Bor gernes ønske om at bruge naturen
aktivt er stort, og samtidig er der et
l ige så stort ønske om at kunne finde
stilhed og ro i naturen, både fo r øjet og
for øret.
I naturområderne vil en øget tilg roning
kunne true og forringe naturværdierne. Navnlig invasive arter kan påvirke
naturen negat ivt, hvis der ikke sættes
ind med pleje. Dette er en fælles ud-

fordring for alle lodsejere såvel private
som offentlige.
Klimaforandringer vil stille krav til
at finde plads til mere regnva nd i de
grønne områder. Dette åbner mulig hed for at nytænke samspillet mellem
natur, vand og by. Det er nødvendigt at
se de øgede vandmængder og mid lertidige vandarealer som en gevinst i
vores omgivelser.

Park- og Naturpolitikkens formål
Fremtidens udfordringer afføder nye
mål og giver behov for at styrke de
indsatser, som kommunen udfør er i
dag .
Derfor er det Park- og Naturpolitikkens mål at:
•

Sætte fokus på værdie r og muligheder i naturarealer,
landskaber, parker og grønne
områder i kommunen

Træningspavillon i Vedbæk Strandpark. En mulighed for et aktivt stop på motionsturen i de bynære
omgivelser.

•

•

•

Sikre grønne områder, der ti lgodeser borgernes behov og ønsker
til re kreation, ti lgæn gel i g hed,
ophold og fysisk aktivitet
Tilgængelighed for borgere med
funktionsnedsættelse/handicap
skal sikres så vidt muligt

politikker og politikker under udarbejdelse giver den indspil til:
•

•

Afveje balancen mellem be skyttelse og benyttelse, så den
biologiske mangfoldighed og et
rent miljø sikres, og klimaudfordringer håndteres

Skabe et godt grundlag for samarbejde og dialog om videreudvikling af
kommunens grønne områder

Andre planer og politikker
Park- og Naturpolitikken understøtter
visioner og mål i Rudersdal Kommu nes Planstrategi og Kommuneplan.
Sammen med øvrige eksisterende

•

Mål for det åbne lands naturkvaliteter, oplevelsesværdi og udvikling i kommunens landzonepolitik
Mål for tilgængelig hed, rekreativ
benyttelse og sundhedsfremmende initiativer i de grønne områder.
Her spiller Park- og Naturpolitikken sammen med kommunens
Sundhedspolitik, Ældrepolitik,
Psykiatri- og Handicappolitik,
Børn og Ungepolitik, Skolepolitik,
Kulturpolitik, Trafi kha ndli ngspla n
og den kommende Idræts- og
Motionspolitik samt Handleplan
for cyklister og fodgængere
Mål for klimatilpasning i de grøn ne områder i forhold til Klima - og
Energipolitikken, Spildevandsplan og de kommende Vand- og
Naturplaner

•

Mål for arkitektonisk og kulturhistorisk kvalitet i forhold til
byudviklings- og forskønnelses projekter

Park- og Naturpolitikken videreføres
og konkretiseres i handlingsplaner
samt drifts- og plejeplaner for udvalgte områder.
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DE STORE
LANDSKABSST
SKOVENE, TUNNELDALENE OG
0

SØERNE I DET ABNE LAND DAN NER KOMMUNENS KARAKTERISTISKE LANDSKABSSTRØG MED
Signaturforklaring

SYNLIGE KULTURHISTORISKE
SPOR .

Udsigter
Dalstrøg
Fredning
De store søer

I

I

De store skove
Sø
Skov
Det åbne land
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Øresund

De geologiske spor

Vidste du :
At over 60 % af Rudersdal Kommunes areal er
grønne om r åder
At 29 % at kommunens areal er fredet for at værne
om særlige landskabelige
og rekreative værdier

Rudersdal Kommune er
myndighed på fredninger,
herunder pleje og tilsyn af
fredede områder samt på
landzonesager om nybyggeri, udstykning eller ændret
anvendelse i det åbne land.

Isens bevægelser for 15.000 år siden
ses stadig tydeligt i landskabet. Det
typiske træk er morænebakkerne, der
dækker det meste af kommunen. Mod
nordøst ligger dødislandskaber med
bakker og vandfyldte lavninger, hvor
isolerede ismasser har ligget tilbage
og smeltet. Gennem Rude Skov forløber et randmorænestrøg, der ses som
et sammenhængende bakkeforløb en israndslinje. Markante tunneldale,
hvor vand fra de smeltende ismasser
har løbet mod havet, skærer sig gennem morænef laderne som langstrakte
dalforløb.

De store landskabsstrøg
De naturg ivne træk, såsom de store
skove, da lstrøgene med enge og
moser, de mange søer samt Øresundskysten er strukturer med stor
betydning for oplevelsen og identiteten
af Rudersdal Kommune. Et naturgrundlag der har været afgørende for,
hvordan man har bosat sig og levet på
egnen , samt hvordan byerne og infra-

strukturen er placeret i landskabet.
De sammenhængende landskabsstrøg
har stor værdi rekreativt, bio logisk
og opleve lsesmæssigt, og de giver
Rudersdal Kommune en særegen grøn
struktur, som stedvis strækker sig
videre ind i nabokommunerne.

Byerne i landskabet
Oprindeligt lå egnens landsbyer frit i
dyrkningslandskabet på højtliggende
moræneplateauer, men byerne har
udviklet sig. Birkerød og Bistrup er i
dag "groet" sammen og udgør kommunens største sammenhængende
byområde, der afgrænses mod det
åbne land af en fliget byka nt , hvor
grønne kiler trækker landskabet ind
i byen. I kommunens øvrige bysamfund er afgrænsningen mellem by og
landskab kara kteriseret ved, at byerne
op leves som se lvstændige "øer", som
hver især er defineret og omkranset af
de grønne områder. De klare grænser mellem landskab og by har stor
visuel betydning og er med til at styrke
oplevelsen af, at bysamfundene har

•

_/).
lsterød

'\

•

\

Brådebæk~

~-

,,_.,_

I

Sjælsø

(

Ubberød

'

,I

•

t,->

MOS@RENDEN

I
l

~

';'--./

---. ---

....

Vedbæk

Sandbjerg

Kajerød

,

I

.

\j
Trørød

8,irkerød

•

I' - - ,

--

•

~

-z_

i

)

DUMPEDAL

Gl. ~te

\•

.......__

'1 ,----·l

Skodsborg
Bistrup

•

'·
I
,

,

Søllerød,
Furesø

I
\
,

•

Kortet viser de større strukturgivende landskabsstrøg som Rude Skov, Geels Skov og Jægersborg Hegn,
samt dalstrøgne ved Mølleåen, Kikhanerenden, Eskemoserenden, Mag lemose og Dumpedalen samt de
større søer og særlige udsigtspunkter.
underordnet sig naturen. Dette takket
være en aktiv fredningspolitik fra kommunens side.

landskabsstrøg, hvor mølleanlæg og
mølledamme ligger som perler på en
snor.

Udsigterne

Landbrug var tidligere den primære
arealanvendelse i kommunen. I dag
er dyrkningsarealer i vid udstrækning
anvendt til deltids- og fritidslandbrug,
hvilket giver landbrugslandet et varieret udtryk. Det traditionelle dyrk-

Terrænets variation giver i samspil
med de åbne landskaber mulighed for
enestående udsigter og landskabsoplevelser. En forudsætning for at
friholde det åbne land for bebyggelse
og anlæg er, at kommunen fører en
målrettet landzonepolitik.

Kulturhi stori ske spor
Både ude i landskabet og inde i de
bebyggede områder står en række
historiske monumenter, der er vigtige
kilder til egnens historie, såsom
fortidsminder, milepæle, mindesten,
vandmøller mv., som det er vigtigt at
formidle og bevare. På samme måde
spiller kirkegårdene en vigtig rolle i
den kulturhistoriske forståelse. Industriens spor fortæller en nyere historie om brugen af naturressourcerne.
Særligt tydeligt er det langs Mølleåen, der udgør et sammenhængende

Kortet viser
de grønne
kiler som
trækker landskabet ind i
byen i Birkerød og de
store grønne
områder, som
omkranser de
øvrige byer i
kommunen.

ningslandskab med store ensartede
flader er dog i visse områder stadig
tydeligt. Særligt i et bånd fra Ravnsnæs til Vedbæk kan landbrugslandet
stadig opleves. Overalt i det dyrkede
landskab er strukturerne af markskel og diger vigtige, idet de fortæller
historien om udskiftningen og tidligere
tiders dyrkning.

Tro-rod

GL l:lOlte
Skodsborg

Nærum

Søllerød

DE STORE LANDSKABSSTRØG,
UDSIGTERNE OG DE KULTURHISTORISKE SPOR SKAL BEVARES
OG SIKRE BIOLOGISK, VISUEL OG
REKREATIV SAMMENHÆNG SAMT
LOKAL IDENTITET.

RUDERSDAL KOMMUNE VIL
ARBEJDE FOR:
Naturværdier og beskyttelse

Naturoplevelser og kultur

•

•

At skabe flere åbne udsigtskiler,
hvor landskabet kan opleves

•

At formidle landskabets geologiske og kulturhistoriske værdier
bredt for at styrke den lokale
identitet

•

At styrke og fastholde byernes
grønne kiler og de grønne bykanter mod det åbne land

•

At sikre landskabet mod øget og
spredt bebyggelse gennem en
målrettet la ndzone politik

•

At bevare og synliggøre landskabets kulturhistoriske elementer
og monumenter samt sten- og
jorddiger og andre kulturbetingede
landskabsskel

At sikre og bevare mangfoldigheden i de forskellige naturtyper
gennem gennem en målrettet plejeindsats mod tilg roning . Udført i
samarbejde med nabokommuner,
staten og grundejerforeninge r

Sundhed og fritid

•

At udnytte muligheder ne i et
velfungerende og oplevelsesrigt
stinet igennem sammenhængende
og varierede landskabsstrøg.

0

Et åbent kig over landbrugslandskabet set fra Asebakken i retning mod Birkerøds bykant.

0

SOM BORGER KAN DU:
•

At udpege egnede arealer til undervisning og bevægelse i naturen,
så uderum kan supplere skoler og
institutioners tilbud

•

Tage aktiv del i naturplejen på dine
egne arealer/fællesarealer. Ved at
udføre pleje, der imødegår tilgroning af de store landskabsstrøg,
den lysåbne natur og udsigterne,
medvirker du t il at bevare muligheden for at opleve landskabet

•

Tage kontakt til Rudersdal Museum, hvis du er i tvivl om, hvorvidt
du har kulturminder på din grund

Klima og miljø
•

At anvende og udvikle lavtliggende
landskabsstrøg som periodevise
bufferarea ler for vand

EKSEMPLER PA PROJEKTER
Rundt om i landskabet og byerne
står en række historiske monumenter. Ved 16 af disse er det i
dag muligt via mobiltelefonen
at få information om monumentets historie og baggrund som et
kulturhistorisk input på gå- eller
cykelturen.
De åbne udsigter giver landskabsoplevelser. I Frederikslundskov er
der fra mindestene på Bøgeholmen friholdt en udsigtskile gennem ellesumpen, så der er udsigt
til Furesøen.
I Eskemose skov er der ligeledes
mulighed for at åbne en udsigtkile,
så Sjælsø kan ses fra det højere
liggende plateau og ned gennem
terrænet.

BYE..... S GR
MIW>E
BYENS PARKER OG GRØNNE
0

OM RADER HAR STOR BETYDNING
FOR, HVORDAN BYEN OPLEVES.
0

DE GRØNNE OMRADER SIKRER

Signaturforklaring

BYEN KVALITET OG GIVER

•

Offentlige legep ladser

MULIGHED FOR AKTIVITET.

Sportsanlæg

•

Parker og Anlæg
Kirkegårde
Søer
Kolonihaver

-

Golf
Bynære landskaber
Skov
Det åbne land

Vidste du :
At der i Rudersdal Kommune er ca. 91 m offentligt
grønt område pr. borger
At Rudersdal Kommune
forvalter ca. 10.000 bytræer
At der er otte offentlige
legepladser fordelt ud over
kommunen

Byens grønne kant

Særligt karaktergivende parker

Overgangen mel lem land og by er
med til at give identitet til kommunens
bysamfund. Stiforbindelserne ud i de
grønne kiler sikrer nem adgang til
nærrekreative områder samt mulighed for kig fra byen over landskabet.

I centrum af Birkerød ligger
Præstegårdshaven. Den gamle
præstegård benyttes til kunstudstillinger. Den vestlige del af haven er
bevokset med store, gamle træer og
kaldes lunden. Op mod Hovedgaden
er der et amfiteater.

Byens parker og grønne byrum
Parkerne i Rudersdal Kommune
har forskellig karakter og udtryk alt
afhængigt af plejeniveau, størrelse
og beliggenhed. Flere af parkerne
er vigtige samlingssteder omkring
traditioner og aktiviteter. Nogle steder
samles man om en familieaktivitet,
andre steder er kendt som de unges
mødested osv. Nogle parker er det
nat urlige centrum for en bydel, mens
andre har meget lokal karakter. Disse
er nærmest ukendte for andre end de
omkringboende.
Det er en stor kvalitet, at parkerne
byder på forskellige aktiviteter og
landskabsmæssige udtryk, så de
tilsammen udgør en mangfoldig vifte
af grønne tilbud.

Cathrinelystparken er bel iggende
i Birkerød. Parken opleves som en
meget traditionel, åben park med
gamle træer og en lille sø. I parken er
der en offentlig legeplads og en træningspavillon.
I Gl. Holte ligger parken Gl. Holtegård
i tilknytning til Gl. Holtegårds hovedbygning . Parken blev anlagt i 1755 og
fremstår som en fransk barokhave
lejes af fond/adgang mod betaling!.
Bag haven findes en gammel æbleplantage og en naturlegeplads.
Hartmanns Plads er en lille lokal park,
der ligger ved Nærum Hovedgade.
Fra parkens skrånende terræn er der
udsigt over Nærum Gadekær. Parken
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Kortet viser parker og anlæg I byerne, kirkegårde, kolonihaver og faci liteter som legepladser og sports anlæg samt bynære rekreative områder.
er en gennemgangspark med plads
til at tage en pause på vejen og nyde
stauder, blomsterløg og kunst.

stranden, rummer aktivitetsplads med
træningspavilloner, ligesom der er
indrettet en bålplads ud mod stranden.

skovkirkegård findes i Høsterkøb, hvor
gravstederne er indpasset i skovbunden .

I Bistrup ved Nordvanggå rd ligger et
grønt område mellem bebyggelserne
ved Nordvangsparken. Parken har en
legeplads til de allermindste og er en
væsentlig grøn oase for borgerne i
område t.

Skodsborg Strandpark er beliggende
neden for Høje Skodsborg. Foruden
stranden byder den på en række
faciliteter i form af picnicbænke, kiosk,
offentlige toiletter med mulighed for
omklædning samt en handicapvenlig
helårsbade bro.

Grønne boligområder

Parker ved vandet
Rudersdal Kommune har flere områder, hvis beliggenhed ved vandet er
deres vigtigste at traktion. Man mødes
ved vandet i Vedbæk Strandpark,
Skodsborg Strandpark og Holte Havn.
Her rykker byens liv tæt på vandet, og
områderne har stor værdi som udflugtsmål og samlingssted for borgerne i kommunen .
Vedbæk Sydstrand og Vedbæk Nordstrand omgiver Vedbæk Havn . Både
Nord- og Sydstranden er åbne sand strande . På Nordstranden er der både
sommer- og vinterbadebro, og det
grønne område, der knytter sig til

Struckmannparken i Skodsborg danner et fint møde mellem skov og kyst.
Parken er et yndet picnic- og strandområde .
Holte Havn ligger ned til Vejlesø, med
mulighed for aktiviteter i tilknytning
til vandet. Bådfarten lægger til, og der
er udlejning af både. Traktørstedet er
et yndet udflugtsmål. I parken ligger
en lille legeplads med udki gstårn ved
vandkanten.

Kirkegård e
Byernes kirkegårde er stille, lukkede
områder med parkpræg. En enkelt

Ud over det grønne indhold i parkerne
byder boligområderne på værdifulde
grønne elementer. Rudersdal Kom mune er karakteriseret ved en stor
andel af enfamiliehuse, ofte på store
grunde. Mange haver har en ældre beplantning med store træer, og næsten
alle steder med grønne hække eller
levende hegn ud mod vejene. I tættere
bebyggelser er udlagt store grønne
friarealer. De store grunde, de grønne
hegn og de store træer er med til at
give boligområderne et frodigt udtryk.

Grønne veje
Rudersdal Kommune forvalter ca.
4.300 vejtræer, der er med til at understrege de grønne områder i byerne
og langs vejene. Det visuelle vejmiljø
er højt prioriteret. Vejene udgør mange
steder karakteristiske grønne forbindelseslinjer. Et eksempel er Birkerød
Parkvej.

BYERNES PARKER OG GRØNNE
0

0

OMRADER SKAL UDVIKLES, SA
DE UNDERSTØTTER BYERNES
FORSKELLIGE KARAKTER OG
BORGERNES BEHOV FOR GRØNNE
0

OMRADER I NÆRMILJØET.

RUOERSOAL KOMMUNE VIL
ARBEJDE FOR:
Naturværdier og beskyttelse

•
•
•

•

At variere plejeniveauerne i byernes parker og grønne områder
At pleje parker og grøn ne område r uden brug af pesticider
At forny bevoksninger og træer
i byerne, så de understøtter en
varieret flora og fauna
At beva re kirkegårdene som kulturhistoriske elementer komb ineret med funktion som park

•

At sikre steder, hvor ældre og
han dicappede kan bevæge sig/
genoptræne

•

At sikre steder til hvile, stilhed og
fordybelse

•

At sikre børn og unge lege- og
udfoldelsesmuligheder samt
mødesteder

•

At formid le mulighederne for at
dyrke motion i byernes parker og
grønne områder

Naturoplevelser og kultur
Sundhed og fritid

•

At de rekreative støttepunkter og
motionsfaciliteter i byens parker og grønne områder løbende
opdateres

•

At skabe robuste og brugbare
parker og grønne områder med
lokal identitet

•

At sikre karaktergivende grønne
elementer i bymiljøerne

Hartmanns Plads med Veo Friis Jespersens skulptur. Rudersdal Kommune, Park og Kultur samarbejder,
med støtte fra Statens Kunstfond, om mere kunst i de grønne områder i byerne.

SOM BORGER KAN DU:

•

At de grønne områder i byerne
giver oplevelser af skiftende
årstider, gennem blomstring,
frugtsætning og løvets farver

•

At skabe smukke og grønne
vejplantninger langs trafikveje.
Træe r og bevoksninger skal give
hver vej sin egen identitet

•

•

•

Benytte kommunens parker og
grønne områder til dine egne eller din forenings arrangementer.
Det forudsætter, at arrangementet ikke er til gene for øvrige
brugere af området eller har et
kommercielt sigte

•

Bevare og genplante træer i din
have og på fællesarealer, så du
medvirker til at bevare byernes
grønne præg

At fastholde byernes grønne kiler
og de grønne overgange til det
åbne land

Klima og miljø
At udvide mulighederne for at
bruge dele af byens parker og
grønne områder til lokal afledning af regnvand fx. ved etablering af regnvandsbassiner med
naturpræg, så overskudsvand
integreres i frodige oplevelsesrige parker

EKSEMPLER PÅ PROJEKTER

•

Sikre grønne og smukke boligområder ved at etablere grønne
forhaver, plante hække eller
beplante plankeværker

•

Sikre nedsivning af regnvand på
din grund ved at undgå unødig
befæstelse samt etablere faskiner og regnbede

Legepladsen i Cathrinelystparken
i Birker·ød er blevet renoveret i
2010 og byder nu på mulighed for
leg og bevægelse på et landskab
i gummiasfalt og med klatreredskaber. I tilknytning til legepladsen er en ak tivitetsplads med
træningsredskaber til træning for
unge og voksne.

I 2008 blev Hartmanns Plads
totalrenoveret. Et samarbejde
mellem Statens Kunstfond, lokale
borgere og Rudersdal Kommune
gav 0111rådet en helt ny og åben
karakter. Der blev etableret små
opholdspladser og et stinet, der
understreger det skrånende terræn og indgår som en del af den
kunstneriske bearbejdning . Ved
nattetide bugter striber af blå lys
sig ned gennem terrænet .

