Pæn Kommune 2018
Bilag 1: Forslag til renovering af Mellemrummet i Hundested

Bilag 1
August 2018
Forslaget er udarbejdet af:
Natur og Miljø med inddragelse af idéer
fra høringsfase i maj-juni 2018 i Halsnæs Kommune
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INDLEDNING

Byrådet har gennem en bevilling ”Pæn Kommune 2018” afsat
300.000 kr. til renovering af Mellemrummet.
Der har været borgerinddragelse, der har bestået af en workshop og en høringsrunde. I alt er der kommet 15 forslag, som
har bidraget med idéer til udviklingen samt historik om området. Forslagene vidner om et stort engagement i Mellemrummet.
Denne sag har 2 bilag:
- Bilag 1: Forslag til renovering af Mellemrummet (dette bilag).
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- Bilag 2: Oversigt over borgernes idéer fra høring og workshop
Bilag 1: Indledningsvis fortælles om Mellemrummets historie og
betydningen af den geografiske placering for stedets atmosfære.
I forslaget på side 6 og frem præsenteres idéoplægget ved hjælp
af reference-fotos og beskrivelser af udvalgte temaer. Situationsplanen på side 11 viser de elementer, der kan realiseres inden
for budgettet og efterfølgende er en kortfattet beskrivelse af de
foreslåede faciliteter samt beplantningen.
Det er ikke muligt at renovere hele arealet inden for budgetrammen på 300.000 kr., og der er derfor et tillæg på side 16 -17 med
idéer til, hvordan man kan videreudvikle Mellemrummet i de
kommende år.

MELLEMRUMMETS OPRINDELIGE IDÉ OG HISTORIE

Mellemrummet blev til gennem et Realdania støttet projekt, Bedre
Byrum, med projektstart i 2002. Formålet var at skabe en bedre
sammenhæng mellem Hundested by og Hundested Havn.

Inden Hundested Havn blev til, var Mellemrummet en del af
strandengen i Hundested med et væld af planter karakteristiske
for denne arealtype. Mellemrummet blev efterfølgende dannet
ved indpumpning af sand.
Realdania projektets design er inspireret af havet, og grundstrukturen på arealet er de bølgeformede volde, der er en stilisering
af sandbundens mønstre. Denne dynamiske struktur dækker en
stor del af arealet. Aktiviteter fordelt over hele arealet skulle fungere som mødested og aktivitetsrum for beboerne i byen.
I dag er Mellemrummets elementer i kraftig forfald og arealet
trænger til renovering.
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HISTORIEN OG STEDETS IDENTITET

Mellemrummets historie er flettet helt sammen med havnens,
og også visuelt fylder havnens aktiviteter og bygninger i Mellemrummet.
Hundested var oprindeligt et stenrev, hvor der levede et stort
antal sælhunde, som gav inspirationen til navnet ”Hundested”.
Tidligere tog danske konger bl.a. Christian VII til Hundested
for at jage sæler. I 1800-tallet slog garnfiskere sig ned på stedet.
Efterhånden blev fiskeriet større og havnen blev udvidet, og i dag
består Hundested havn af en fiskerihavn, færgehavn, godshavn,
containerhavn samt en lystbådehavn.
Der ligger flere fiskehandlere på havnen samt et bryghus, og i de
senere år er der kommet et glaspusteri til, og flere kunstnere er
med til at skabe en anden form for liv på havnefronten.

4

Nærheden til havet, stranden og horisonten
er og har altid været kernen i Hundesteds historie
– de elementer, der giver området sit særpræg.

Navnet Hundested var inspireret af de mange
sælhunde, der levede på stenrevet ud for kysten

FORSLAGET
Nærværende forslag bygger videre på Mellemrummets
historie og beliggenheden tæt ved havet, stranden og
havnen. Ved at gøre beliggenheden og historien nærværende i Mellemrummet, er målet at skabe en stærkere
tilknytning til stedets særlige karakter.
Historien og naturen i Mellemrummet skal ”genoplives”, og
forslaget består af 3 temaer, der skal formidle denne målsætning: Historie, natur og friluftsliv.
Temaerne forklares på de efterfølgende sider bl.a. ved hjælp
af reference-fotos. På side 11 er idéerne tegnet ind på en
situationsplan, så det er muligt at se de elementer, der gennemføres og forslag til placering af de enkelte elementer. På
side 10 er der endvidere en situationsplan af, hvilke elementer der er i Mellemrummet i dag.
Det er ikke muligt at renovere hele arealet inden for budgetrammen på 300.000 kr. Arealet er forholdsvist stort
(ca. 500x 80 meter). Derudover kom der mange gode idéer
ved workshop og høringsfase, som kunne bidrage til at gøre
Mellemrummet langt mere attraktivt. Der er derfor et tillæg
på side 16-17 med idéer til, hvordan man kan videreudvikle
Mellemrummet i de kommende år.
Såfremt forslaget vedtages, skal der søges om dispensation
for bl.a. strandbeskyttelseslinjen. Det forventes, at forslaget
kan gennemføres i perioden efterår 2018 til sommeren 2019.
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FORSLAGET: HISTORIEN - STEDETS IDENTITET
Forslaget vil gøre fortællingen om Mellemrummets og Hundesteds
historie til et centralt tema!
De indkomne høringsforslag gav udtryk for ønske om en tavle med en
fortælling om Mellemrummets historie og udviklingen af stedet.
Denne idé er indeholdt i forslaget.
Tavlen skal formidle fortællingen om Mellemrummets tilblivelse, om
tilknytningen til havet og havnen.
Den historiske fortælling skal understøttes af elementer i Mellemrummet, der giver associationer til havet, stranden og
havnen: Der anvendes materialer som sand, bundgarnspæle, ”fiskenet”, bolværkstræ. Senere kan der
f.eks. komme skulpturer af sælhunde som referencer
til Hundesteds og Mellemrummets historie. Skulpturer kan også skabe en tilknytning til den kunstneriske del af havnen.tidig er der en tråd til Halsnæs

Inspirationsfotos
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FORSLAGET: NATUREN - STEDETS IDENTIET
Forslaget vil fremme en rigere beplantning i Mellemrummet - oplevelsesrig og tiltrækkende på både mennesker og insektlivet!
De indkomne høringsforslag gav udtryk for ønsker om en mere varieret
beplantning med blomster og træer, der er smukke at kigge på og tilgodeser insektlivet. Derudover er der ønske om plantning af træer mod havnen
som et modspil til de massive bygninger i havnen. Disse idéer tilgodeses i
forslaget.
Halsnæs Kommune er især karakteriseret ved sin rige natur med en mangfoldig beplantning. I Mellemrummet er beplantningen meget sparsom og
monoton bestående hovedsageligt af græsser og kløver. Det skal ændres!
Beplantningen skal på udvalgte steder give associationer til stranden, klitlandskaber og den tidligere strandeng.
Der skal være en mere varieret beplantning, der gør Mellemrummet til et
oplevelsesrigt sted at opholde sig året rundt. Om sommeren lyser blomsterfloret op i dele af Mellemrummet i form af hjemmehørende urter og
blomstrende buske, der er tilpasset den sandede og tørre jord. Fyrretræer
sætter deres helt eget særpræg på arealet. Træerne bidrager til områdets
struktur og de nyplantede træer vil med tiden få dybt furede stammer,
som kan skabe rum og en stemning af historie i Mellemrummet. Samtidig
kan træerne som det blivende element året rundt skabe en grøn ramme og
en mindre brat overgang til havnen.
Det er målsætningen, at beplantningen skal summe af liv fra insekter.
Derfor klippes der stier i græsset, så insekterne kan trives i det lange græs
ved siden af stierne. Sammen med en mere artsrige flora vil dette tiltrække
vilde bier, sommerfugle og andre insekter.
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FORSLAGET: FRILUFTLIV
Forslaget skal sikre friluftsmuligheder i form af motion, afslapning og
naturoplevelser for alle aldre.
De indkomne høringsforslag gav udtryk for ønsker om mange forskellige friluftsaktiviteter. Der er udvalgt nogle få i dette forslag. Andre af
ønskerne kan ses i forslag til den videre udvikling af Mellemrummet på
side 16.
Området skal invitere til fysisk aktivitet og ophold. Man kan dyste på
beachvolleybanen, mens familie og venner kan følge med som tilskuere
på bakken eller dyrke fitness imens. De mindre aktive kan hygge sig i
hængekøjerne ved siden af banen.
På de gode dage er der mulighed for at nyde udsigten fra den nye solnedgangsbænk på toppen af bakken, ligge i hængekøjerne eller tage
familie og venner med til et spil petanque eller en tur på skaterbanen,
som allerede er etableret i Mellemrummet. Der er også mulighed for at
tage madpakken med og spise den ved det nye bord ved søen.
En sundhedstavle vil informere om Mellemrummets forskellige aktiviteter. Her vil det også være muligt at teste sit kondital efter en løbetur
rundt på arealet.
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SITUATIONSPLAN FØR RENOVERING AF OMRÅDET
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Situationsplanen er ikke målfast

FORSLAG BEPLANTNING:

FORSLAG FRILUFTS FACILITETER:

1. Beplantning med fyrretræer langs Fjordvej mod bygningerne i havnen
2. Grupper af hjemmehørende rosenbuske
3. Forsøg med klit-beplantning (marehalm) på skråninger
4. Strandoverdrevsbeplantning med urter og græsser
5. Lund med fyrretræer

6. Siddeplads ved sø
7. Bord-bænkesæt imellem fyrretræer
8. Udsigtsbænk
9. Udvidelse af stisystemet - ”trampesti”
10. Beachvolley
11. ”Bundgarnspæle” med hængekøjer og fitnessredskaber
12. Tavle med historie, natur og friluftsliv
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FORSLAG TIL BEPLANTNING
Tallene refererer til nummereringen på situationsplanen.
1. Beplantning med fyrretræer plantes langs Fjordvej for at bryde
de massive bygninger i havnen, men uden at skjule bygningerne fuldstændigt, da der fortsat skal være kig til havnen.
2. Grupper af hjemmehørende rosenbuske
Der plantes en sti med rosenbuske (hjemmehørende). Buskene har skilte, der orienterer de besøgende om roserne. Formålet er at opfordre de besøgende til andre valg i deres egen
have end den invasive Rosa Rugosa.
3. Klit-beplantning på skråninger
Der plantes klitbeplantning i form af eksempelvis marehalm
på udvalgt strækning af voldene.
4. Urter og græsser
Der sås urter og græsser på et areal ved søen, hvor man kan
sidde og nyde blomstringen i sommermånederne. Der opsættes skilt med navnene på blomsterne, så man kan finde
dem andre steder i kommunen.
De blomstrende urter og buske skal tiltrække et rigere insekt
liv, og dermed forbedre biodiversiteten i området.
5. Beplantning med fyrretræer.
Fyrretræer plantes punktvist samt i en gruppe nord for
søen for at skabe læ og rumopdeling af det langstrakte areal.
Træerne vil med tiden bidrage til at skabe variation og en
følelse af ”rum”. Fyrretræet er valgt, fordi der forekommer fyrretræer i mange andre områder langs med kysten, eksempelvis
på Fyrrenæs. Der vælges hjemmehørende arter.
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FORSLAG TIL FRILUFTSAKTIVITETER
6, 7, 8. Siddepladser
Siddepladser i form af en bænk ved søen samt en solnedgangsbænk
på toppen af bakken.
På solnedgangsbænken kan man se udsigten til fjorden mod syd og
havnen mod nord-vest samt byen mod nord-øst. Her er det muligt at
se solen gå ned over bugten. Derudover placeres et bord-bænke sæt
blandt de nyplantede fyrretræer.
9. Udvidelse af stisystemet
Flere muligheder for motion i Mellemrummet: ”Trampestier” i form
af slåede stier supplerer den eksisterende grussti.
På et senere tidspunkt kan dele af stisystemet opgraderes til grussti i
forlængelse af den eksisterende grussti, så det er muligt at gå, løbe og
cykle på grusstier hele vejen rundt i Mellemrummet.
10. Beachvolley
I cirklen laves flere aktiviteter i sand. Her genetableres en beachvolley bane på 8 x 16 meter, hvor det vil være muligt at sidde på
bakkens trin og følge med i spillet.
11. Hængekøjer og fitnessredskaber
2 Hængekøjer samt nogle få fitnessredskaber etableres med solide
stolper med udseende som bundgarnspæle eksempelvis robinietræ.
Elementerne placeres i sandet nord for beachvolley-banen.
Bortskaffelse af gamle, rådne elementer.
Der er en del bænke, balancebomme m.v., som skal bortskaffes, da
de er rådne.
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FORSLAG TIL FORMIDLING
12. Formidling i form af 2 tavler opsat i Mellemrummet.
Tavle nr. 1 historie og natur

Tavle nr. 2 sundhedstavle

fortæller om Mellemrummets fortid og fremtid samt om
valg af beplantning og om beplantningens værdi for insektlivet.
Derudover fortælles om invasive arter og hvilke arter man med
fordel kan vælge i stedet for eksempelvis den invasive art
rynket rose. Der vil også være oplysning om navne på urter og
græsser, så man kan ”gå på jagt” efter dem andre steder
i kommunen.

fortæller om de rekreative faciliteter på stedet, og om hvordan
man kan forbedre sit kondital. Denne tavle er inspireret af
Naturstyrelsens sundhedsspor, som viser ”hvor fit man er”. Her
kan man aflæse kondital og BMI.

-

Få viden om beplantning og insektliv
Test dit kondital på sundhedstavlen
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Lær om invasive arter og få kendskab til alternative arter,
som du kan plante i din have

BUDGETOVERSLAG
NR.

ELEMENT

PLACERING

OVERSLAG

Bortskaffelse af rådne balance-bomme og bænke
Beplantning

Zone B,C

20.000

Plantning af fyrretræer
Plantning af rosenbuske
Klitbeplantning forsøg med
etablering af marehalm på vold
Overdrevsbeplantning med
græsser, urter

Zone B,C,D
Zone B
Zone C

50.000
10.000
10.000

Zone C

20.000

Inventar

Zone C

Fjernelse af rådne elementer

1+5
2
3
4

6,7,8
9

Borde- og bænke
Zone C
Trampesti (omlægning af driften Zone B,C,C
inden for driftsbudget)
Tavler om natur, historie, rekreative faciliteter og sundhed
Friluftsfaciliteter

20.000
0
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Beachvolley

Zone D

90.000

11

Det er en forudsætning, at det
opgravede materiale genanvendes på arealet.
Fitnessredskaber
Zone D

60.000

12

20.000

Bundgarnspæle i sand med et
par fitness-redskaber og hængekøjer
I alt
Nr. og placering refererer til tilsvarende i situationsplanen.

300.000
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Zone B

Zone A

Situationsplan - forslag Pæn Kommune 2018

IDÉOPLÆG TIL YDERLIGERE UDVIKLING 2019HUNDESTED BEVÆGELSESPARK
Der er potentiale for en langt større indsats!
Budgettet for 2018 rækker ikke til renovering af hele Mellemrummet. De mange idéer i høringsfasen har givet inspiration
til at skabe en bevægelsespark, og det vurderes, at der er
gode muligheder for at opnå en delvis finansiering af udvikling af en bevægelsespark gennem støtte fra fonde
eventuelt i samarbejde med foreninger og borgere i
Hundested.
Idéer til yderligere friluftsfaciliteter:
1. Udvidelse af skater-banen
2. Flere fitness-redskaber
3. Naturlegeplads med bl.a.
”Jorden er giftig” på land og på vand og
4. Tarzan-bane
5. Opgradering og udvidelse af stisysystemet til motion
6. Platform i søen - kom tæt på vandet
7. Rope-ferry - tømmerflåde over søen
8. Skulpturer med reference til natur og historie f.eks. sælflok, der kan anvendes til leg for de mindste børn
9. Boardwalk langs med søen
10. Flere siddepladser
11. Grill og bålsted
12. Springvand i søen til iltning af vandet

8

2

Situationsplanen er ikke målfast

Idéer til udvikling af beplantningen:
13. Videreudvikling af stedets beplantning til de øvrige del-områder med fokus på en øget biodiversitet og mere variation
14. Vedligeholdelsesplan til udvikling og drift af området
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STRANDVEJEN

Naturlegeplads
med ”jorden er giftig”
redskaber og Tarzanbane
m.m., hvor voldene evt. kan
bruges i legen. En attraktiv
legeplads er et stort hit,
som mange børnefamilier
vil kører langt efter.

Platform og ropeferry

Sø og springvand
Gennem iltning af vandet
opnås en bedre vandkvalitet og dermed en bedre
oplevelse af vandelementerne.

Flere fitnessredskaber

Opgradering af stisystemet
Motion til alle aldre og behov.
Udvidelse af stisystemet, så
der skabes sammenhæng
internt i området og til omgivelserne.
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FOTOS

4 ø.t.h.		
Postkort fra Hundested Havn ca. 1928 illustrerer
		
en artikel fra 1943 om de gamle fiskeprangere
		
fra Hundested og Lynæs
		http://halsnaes.lokalavisen.dk
		
Artikel: Atter ”jul i Hundested Havn”
4 n.t.h.		
Fiskekutter
		
Hundested Lokalhistoriske Forening og Arkiv
		Hundestedarkiv.dk
5 n.		
Stenrev, Hesselø
		Danmarks Naturfredningsforening
		tur.dn.dk
5 n.t.h.		
Sæl
		islaynaturalhistory.blogspot.com
		
Foto af James Deane
9 n.t.v., 17
Fitnessudstyr
		Copla.dk
Øvige fotos Annemette Ravn

Nærheden til havet, stranden og horisonten
er og har været kernen i Hundesteds historie
– de elementer, der giver området sit særpræg.

