DANSKE PARKDAGE 2018
HØJE-TAASTRUP KOMMUNE
5.-6.-7. SEPTEMBER

MELLEM BY OG LAND

PROGRAM

FREMTIDENS GRØNNE FORSTAD
I de kommende år vil flere mennesker
flytte til de større byer. Udviklingen
giver forstæder og byer i oplandet nye
muligheder for at forny sig. Byudvikling,
byfornyelse og klimatilpasning er nogle
af de værktøjer, der kan skabe værdi.
Bomønstre, indkøbsvaner og mobilitet ændrer
sig lynhurtigt. Samtidigt tyder alt på, at efterspørgsel på rekreative muligheder, friluftsliv
og adgang til natur vil stige og få stor betydning
for bosætning og sociale fællesskaber.
• Hvordan kan vi som grønne fagfolk gribe
udviklingen og bidrage til at forny og udvikle
både store og små byer, så de bliver eftertragtede at bo og leve i?
• Hvordan kan vi understøtte arbejdet
med klimatilpasning?
• Og hvordan med driften, der stadig ofte
bliver glemt i både store og små projekter;
både når det handler om klimaløsninger
og grønne faciliteter.
• Hvordan kan vi højne fagligheden og
styrke kompetencerne? Hvad kan vi
lære af andre faggrupper?

Champost

®

Årets udgave af Danske Parkdage holdes i HøjeTaastrup Kommune, der for alvor har sat byudvikling, fornyelse og klimatilpasning på dagsordenen i form af en række ambitiøse projekter.

På konferencen sætter vi fokus på
følgende emner:
BYUDVIKLING
• Nærheden – ny bæredygtig by
med 9.000 nye indbyggere
• Høje-Taastrup C – Byfortætning
med nyt grønt strøg
• Regionalt fritidsområde – gigantisk
forlystelsesby og naturpark
FRA GHETTO TO GO TO
• Taastrupgaard og Gadehave
Kvarteret – omdannelse af ghetto
FREMTIDENS KLIMALØSNINGER
• LAR, grøn klimatilpasning og
aktivt brug af landskabet
Konferencen afholdes af Park og
Naturforvalterne i samarbejde med
Høje-Taastrup Kommune og Teknologisk Institut/Vand i Byer.
Sæt X i kalenderen
5.-6.-7. september 2018

PROGRAM ONSDAG 5. SEPTEMBER
10.00 REGISTRERING OG ANKOMST
•
•

Kaffe og morgenbrød
Fagstande i Foyeren

DAGENS TEMA
BYUDVIKLING OG GRØNNE OMRÅDER

De grønne åndehuller kommer under pres i de store byer
som kan forvente en voldsom befolkningstilvækst. Men det
giver nye muligheder for de forstadsbyer og landsbyer, der
kan skabe attraktive boligområder, fællesskaber og nærhed til
rekreative tilbud og natur.

Moderator: Journalist Søren Carlsen

11.00 ÅBNING OG VELKOMST TIL KONFERENCEN
•
•

Stadsgartner Kirsten Lund Andersen,
Aalborg, formand for Park- og Naturforvalterne
Parkchef Claus Dahl, Høje-Taastrup Kommune

11.15 KEYNOTE
BOLIGPOLITIK, BYUDVIKLING OG GRØNNE OMRÅDER

De større byer med København i spidsen vil vokse eksplosivt i de
kommende år og det vil sætte de grønne og rekreative områder
under pres. Hvordan kan vi agere i den udvikling, og hvilken betydning har boligpolitikken?
• Projektdirektør Curt Liliegreen,
Boligøkonomisk Videnscenter, Realdania

12.00 FROKOST
12.45 NU PRØVER DE IGEN AT BYGGE EN RIGTIG
BY I HØJE-TAASTRUP

”Det skulle have været Storkøbenhavns nye centrum. Med ny
hovedbanegård, højhuse samt indbyggere og arbejdspladser
som i en by større end Esbjerg. De store planer fra 60’erne endte
imidlertid med en station, en kolos af et indkøbscenter og noget
bebyggelse, som hverken er by eller land. Men nu rumler det igen i
Høje-Taastrup.” … skrev dagbladet Politken. Hvad har de gang i? Vi
giver ordet til:
• Borgmester Michael Ziegler, Høje-Taastrup Kommune
• Debat med moderator

13.30 BYUDVIKLING – GRØNNE OMRÅDER OG SOCIAL
BÆREDYGTIGHED
Hvordan kan vi koble grøn byudvikling, borgerinddragelse og
klimatilpasning.
• Professor Ellen Braae, IGN,
Københavns Universitet

14.10 BYUDVIKLING OG BOLIGSOCIAL INDSATS

Hvordan fornyer vi vores byer og boligområder i samspil med den
boligsociale indsats, der skal favne udsatte grupper, integration og
sociale fællesskaber.
• Teamchef Rune Fløe Bæklund,
Fritid og Kultur, Høje-Taastrup Kommune

14.30 INTRODUKTION TIL TEMAMØDER
... og kaffe

15.00 – 18.30 TEMAMØDER

Vælg et af følgende fire temamøder.

TEMAMØDE #1: DET GODE LIV

På turen besøger vi følgende steder:
Kjeld Abels Kvarter -Læring og nyt liv
Vi tænker nye boligformer og nyt læringsmiljø samt grønne strøg til
omdannelsen. Inspirationen kommer fra BO01
Rønnevangsstrøget – En grøn forbindelse
Vandhave, legestrøg, skater og bokseområde, samt et fælled med
agility og frugttræer
Selsmosen - Vandleg
Se hvordan man har imødegået oversvømmede kældre med vandkanoner, tømmerflåder, springvand og andre vandaktiviteter
Røjlegrøften Naturpark – Der er penge i jord
Hør og se om hvordan man i kommunen har brugt indtægten fra
anlæggelse af støjvolden til at skabe et rekreativt naturområde.

TEMAMØDE #2: PÅ KANTEN

På turen besøger vi følgende steder:
Høje-Taastrup C - Hvordan skaber man liv i en død by
Ambitiøs byfortætning, hvor de centrale dele af Høje-Taastrup skal
omdannes til en mere sammenhængende og aktiv bydel.
Gregersens kvarter - Fra Ghetto to Go To
Vi ser ”Drøn på skolegården” projekt om hvordan uderummet bruges
til aktiv læring og hvilke elementer der kommer i den nye Kvarterspark.
Verdens 5. største vandland
Kan en ferieby og et vandland udvikles i et naturområde med nytænkning og hensyn til §3 områder.

TEMAMØDE #3: DEN NYE BY

På turen besøger vi følgende steder:
Kulturparken – Industrikulturarvens historie
Kulturparken iscenesætter og formidler byens identitet og kulturarv
på en anden måde end et bymusæum.
Nærheden – Tæt på det hele
Nærheden skal være et bud på fremtidens forstad med plads til 3.000
boliger og en kommende ny skole.

TEMAMØDE #4: REGNBEDE, PLANTER OG PERMEABLE
BELÆGNINGER: HVORDAN VED VI AT KLIMATILPASNINGSLØSNINGERNE VIRKER?

Workshop på Teknologisk
Teknologisk er sekretariat for klimasamarbejdet ”Vand i Byer”. Vi
besøger klimatilpasningslaboratoriet, hvor vi bl.a. ser på regnbede og
valg af planter til regnbede. Vi besøger også Betonlab, hvor vi hører om
permeable belægninger og vandveje.

19.00 MIDDAG PÅ TEKNOLOGISK
20.30 UNDERHOLDNING
•

Henik Svanekjær, mentalist, tankelæser, magiker og hypnotisør

PROGRAM TORSDAG 6. SEPTEMBER
13.00 INTRODUKTION TIL TEMAMØDER

DAGENS TEMA
KLIMATILPASNING, DRIFT OG KOMPETENCER

Hvordan kan vi som grønne fagfolk gribe udviklingen og
bidrage til at forny og udvikle både store og små byer, så de
bliver eftertragtede at bo og leve i?
• Hvordan kan vi understøtte arbejdet med klimatilpasning?
• Og hvordan med driften, der stadig ofte bliver glemt i både
store og små projekter; både når det handler om klimaløsninger og grønne faciliteter.

9.00 GOD MORGEN OG INTRODUKTION TIL DAGEN
•
•

Centerchef Ulrik Hindsberger, Teknologisk og Vand I Byer
Stadsgartner Kirsten Lund Andersen,
Aalborg, formand for Park- og Naturforvalterne

9.10 FRA FOLKETINGET TIL DN

DNs nyvalgte formand sparker dagen igang med sit bud på, hvordan “de grønne aktører” understøtter arbejdet med klimatilpasning og bæredygtighed bedst muligt. Og så får vi et par staldtips til
samarbejdet med politikerne.
• V. præsident Maria Reumert Gjerding, DN, og tidligere folketingsmedlem

9.40 HVOR SKAL VI BYGGE OG HVOR SKAL VI BO?

Hvordan tager vi højde for vandets veje og landskabets egenskaber
og bruger dette aktivt, når vi planlægger og byudvikler?
• V. arkitekt, PhD-studerende Katrina Marstrand Wiberg, adjunkt
ved Arkitektskolen Aarhus og projektleder ved Gustin Landskab

10.20 KAFFEPAUSE
10.50 SPOT: VI TALER OM BÆREDYGTIG ”LORT”
•

Projektleder Henrik Goul, Champost

11.00 STATUS: REKREATIV BRUG AF REGNVAND

Hvor langt er vi kommet med rekreativ brug af regnvand, og er der
særlige udfordringer vi skal håndterer? Vi hører om erfaringerne
med samarbejdet Vand i Byer.
• Hanne Kjær Jørgensen, Vand i Byer

DRIFT OG VEDLIGEHOLD AF GRØNNE LØSNINGER

Når de flotte visualiseringer er lagt i skuffen og det er blevet
hverdag; hvordan drifter og vedligeholder vi
med øje for økonomien
• Konsulent Kristoffer Sindby, TI

PLANTEVALG TIL TØRKESTRESSEDE VEJBEDE

Med afsæt i et igangværende forskningsprojekt deler vi erfaringer
om Plantevalg og Merværdi af vejbedet.
• V. landskabsarkitekt Lærke Kit Sangill, Vandcenter Syd, Odense og
Ph.d, cand.hort.arc Mona Chor Bjørn, Københavns Universitet

12.10 FROKOST

... og kaffe

13.30 – 17.00 TEMAMØDER

Vælg et af følgende temamøder

TEMAMØDE #1: DET GODE LIV

På turen besøger vi følgende steder:
Kjeld Abels Kvarter -Læring og nyt liv
Vi tænker nye boligformer og nyt læringsmiljø samt grønne strøg til
omdannelsen. Inspirationen kommer fra BO01
Rønnevangsstrøget – En grøn forbindelse
Vandhave, legestrøg, skater og bokseområde, samt et fælled med
agility og frugttræer
Selsmosen - Vandleg
Se hvordan man har imødegået oversvømmede kældre med vandkanoner, tømmerflåder, springvand og andre vandudfordringer
Røjlegrøften Naturpark – Der er penge i jord
Hør og se om hvordan man i kommunen har brugt indtægten fra
anlæggelse af støjvolden til at skabe et rekreativt naturområde.

TEMAMØDE #2: PÅ KANTEN

På turen besøger vi følgende steder:
Høje-Taastrup C - Hvordan skaber man liv i en død by
Ambitiøs byfortætning, hvor de centrale dele af Høje-Taastrup skal
omdannes til en mere sammenhængende og aktiv bydel.
Gregersens kvarter - Fra Ghetto to Go To
Vi ser ”Drøn på skolegården” projekt om hvordan uderummet bruges
til aktiv læring og hvilke elementer der kommer i den nye Kvarterspark.
Verdens 5. største vandland
Kan en ferieby og et vandland udvikles i et naturområde med nytænkning og hensyn til §3 områder.

TEMAMØDE #3: DEN NYE BY

På turen besøger vi følgende steder:
Kulturparken – Industrikulturarvens historie
Kulturparken iscenesætter og formidler byens identitet og kulturarv
på en anden måde end et bymusæum.
Nærheden – Tæt på det hele
Nærheden skal være et bud på fremtidens forstad med plads til 3.000
boliger og en kommende ny skole.

TEMAMØDE #4: REGNBEDE, PLANTER OG PERMEABLE
BELÆGNINGER: HVORDAN VED VI AT KLIMATILPASNINGSLØSNINGERNE VIRKER?

Workshop på Teknologisk
Teknologisk er sekretariat for klimasamarbejdet ”Vand i Byer”. Vi
besøger klimatilpasningslaboratoriet, hvor vi bl.a. ser på regnbede og
valg af planter til regnbede. Vi besøger også Betonlab, hvor vi hører om
permeable belægninger og vandveje.

17.00 DAGSPROGRAMMET SLUTTER
18.00 FYRAFTENSØL, TAASTRUP KULTURHUS
18.30 DEN FINE MIDDAG, TAASTRUP KULTURHUS
21.30 LIVE MUSIK
•

Morphar and the ladykillers

22.30 GASTROTRUCK I SOMMERHAVEN

PROGRAM FREDAG 7. SEPTEMBER
DAGENS TEMA
VILD RÅT OG VILDT ROLIGT

Dagens program byder på en introduktion til skabelsen af Hedeland Naturpark i det gamle grusgravsområde, der rummer
alt fra en skiklub, motionsruter, vinmarker og til et amfiteater,
hvor der spilles opera. Området byder på en varieret natur og
et rigt dyre- og planteliv. Vi hører om visionen, formidlingsarbejdet og den daglige drift. Og så prøver vi selvfølgelig nogle
af mange rekreative tilbud som området byder på. Der er
garanti for en inspirerende og spændende faglig dag.

9.00 KAFFE OG RUNDSTYKKE

TEMATURE I HEDELAND

9.15 I/S HEDELAND – ET TVÆRKOMMUNALT SAMARBEJDE

TEMATUR #1: NATUR OG SANKNING
(TIL FODS MED NATURVEJLEDER)

Inden 2030 er det rekreative område Hedeland kendt som et
storslået landskab, der rækker ud til både lokale brugere og gæster
langvejs fra. Her forenes natur med kultur – vildt råt og vildt roligt.
Sådan lyder Visionen for Hedeland, som de tre ejerkommuner
Greve, Høje-Taastrup og Roskilde har vedtaget.
• Direktør Jørgen Lerhard, Høje-Taastrup Kommune

9.30 NY UDVIKLINGSPLAN FOR HEDELAND

Det gamle grusgravområde rummer en vild natur, varieret biodiversitet og masser af muligheder for af sanke urter m.m.

TEMATUR #2: EN HISTORISK TOUR DE FORCE (BUSTUR)

Hedeland gemmer på en spændende kulturhistorie, der strækker sig
fra bronzealderen over industrialiseringen.

I Hedeland er idéen at få det konventionelle kulturhus flyttet ud
under åben himmel. Hedeland udvikler sig og skabes med og af
de mennesker, der kommer her. Her graves, handles og forvandles.
Med den nye Udviklingsplan for Hedeland har SLA givet deres bud
på, hvordan områdets unikke natur og 10.000 års kulturhistorie
komplimenterer hinanden.
• V. landskabsarkitekt Sofie Kjærsgaard Dybro, SLA

TEMATUR #3: PÅ SPORET AF EN SPORT I VÆKST (MTB-TUR)

10.00 HEDELAND NATURPARK – VILDT RÅT OG VILDT ROLIGT

TEMATUR #5: HELT TIL HEST I HEDELAND (RIDETUR)

Hvordan omsættes Vision og Udviklingsplan til virkelighed i
Hedeland Naturpark – et 1.000 ha unikt kulturlandskab med
store potentialer.
• Direktør Tina Vesth, Hedeland Naturpark

10:30 AFGANG TIL HEDELAND

Vi prøver en mountainbiketur og hører om dialog med brugerne og
arbejdet med at anlægge og vedligeholde spor.

TEMATUR #4: SÅ VENDER VI KAJAKKEN (KAJAK-TUR)

Søerne i Hedeland byder også på muligheder for kajak-roning; også
en populær sport, der lokker folk til området.

Hedehusgårdens Rideklub er af de mange klubber og foreninger i
Hedeland Naturpark;klubben har både en udendørs dressurbane, en
springbane, et ridehus og en ny ridehal.

TEMATUR #6: FART OVER HEDELAND (GOKART-TUR)

I Hedeland kan du dyrke motorsport under åben himmel sammen
med andre frivillige. Her har Jan og Kevin Magnusen lagt grunden til
deres formel 1 karriere.

12:30 FROKOST I OPERAEN

Vi afslutter dagen med frokost ved Danmarks største naturskabte
scene – Hedeland Amfiteater, med plads til over 4000 tilskuere.

14:00 PROGRAM SLUT

Der vil være bustransport til Høje Taastrup Station

PRAKTISKE
OPLYSNINGER

DANSKE PARKDAGE 2018
HØJE-TAASTRUP KOMMUNE
5.-6.-7. SEPTEMBER

TID OG STED
DANSKE PARKDAGE 2018
Høje-Taastrup Kommune
5., 6. og 7 september
Teknologisk
Gregersensvej 1
2630 Taastrup
KONFERENCELEDELSE
Formand for
Park- og Naturforvalterne
v. Kirsten Lund Andersen,
Aalborg Kommune,
tlf. 2520 2250,
kla-teknik@aalborg.dk
Park- og Naturforvalternes
sekretariat v. Michael
Nørgaard, tlf 40 97 44 44,
sekretariat@parkognatur.dk
Landskabsarkitekt
Kristel Jelstrup Hansen,
Høje-Taastrup Kommune,
tlf. 43 59 11 12
kristelha@htk.dk

PRIS

MEDLEM AF PARK- OG
NATURFORVALTERNE

ØVRIGE

Hele konferencen
5.- 6. september
7. september

4.950
3.600
1.950

6.200
4.475
2.475

Priserne inkluderer festmiddag den 6. september samt øvrige
måltider, men er eksklusiv ophold. Priser er ekskl. moms.
Bemærk 5. og 6. september kan kun købes samlet.
OVERNATNING
Kan bookes ved tilmelding til konferencen.

				
HOTEL
VÆRELSESTYPE
PRIS
Quality Hotel Høje Taastrup
Quality Hotel Høje Taastrup, superior
Taastrup Park Hotel

Enkelt / dobbelt
Enkelt / dobbelt
Enkelt / dobbelt

AFSTAND TIL
KONFERENCESTED

Kr. 1.045,00 / Kr. 1.245,00		
Kr. 1.265,00 / Kr. 1.465,00		
Kr. 1.025,00 / Kr. 1.195,00		

2,3 km
2,3 km
3,0 km

Priserne er inkl. moms, pr. nat, samt inkl. morgenmad
Priserne er pr. nat og inkl. morgenmad og moms. Bemærk: Booking af værelser på disse hoteller, til ovenstående pris, i forbindelse med
2018-konferencen, kan kun ske via den officielle tilmelding. Online tilmelding via www.parkognatur.dk
Alle spørgsmal om tilmelding besvares af Organicer, mail@organicer.dk, tlf. 9627 2227
TILMELDINGSFRIST
15. august 2018. Bemærk at hoteller kan være udsolgt ved sen tilmelding. Bekræftelsen tilsendes pr. mail efter tilmelding.
Fakturaen vil blive sendt pr. mail eller via elektronisk scanning senest 20 dage før konferencens start. Ved afbud senere end 4 uger før
arrangementet skal du betale 50 % af deltagergebyret. Ved afbud senere end 2 uger før skal du betale hele deltagergebyret, dog kan du
efter aftale med Organicer, VisitHerning sende en anden deltager i stedet – mod et navneændringsgebyr på 100 kr. Ved afbud debiteres
overnatning i det omfang, hotellerne kræver det.

