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Reetablering af slynget vandløb.

Mulighed rekreativ programmering:
- Etablering af læringszone med nem adgang til vandløbet.
- Faciliteteter til undervisning (Areal til ophold og bro til prøvetagning).
- Elementer der muliggør brug af vand i legende aktiviteter (f.eks. støbt kanal) 

Vandløb

Læringszone

Nem adgang og vandlegselementer 

Vandløb



Anlæggelse af rentvandssø med forbindelse til kilde. 

Mulighed rekreativ programmering:
- Areal med mulighed for opstilling af udstyr sæsonprægede aktiviteter som skøjteløb.

Udledning til vandløb

Potentielt samlet område til rentvandssø

Tilløb til rentvandssø fra kilde

Rentvandssø



Anlæggelse af 2 våde regnvandsbassiner med �ade og varierende anlægssider 
samt omkringliggende areal til opstuvning. 

Mulig rekreativ programmering:
- Boardwalks langs bassinkanter der skaber tæt adgang til vandet.
- Udvidelse af boardwalks til opholdszoner ved bassiner. 
- Faciliteteter til ophold (shelter i sydlig ende af ådal og madpakkehus i nordlig ende).

Nordligt bassin

Sydligt bassin

Bund
Permanent vådvolumen
Areal til opstuvning

Regnvandsbassiner



Anlæggelse af nye stiforløb i forbindelse med regnvandsbassiner og kulturområde samt ny
bro, der krydser vandløb. Eventuel sti i rør under Mastrupvej med krydsning af vandløb. 
Ny nedgang til området, der skaber bedre tilgængelighed fra Mastrupvej.

Mulig rekreativ programmering:
- Opholdspunkter i form af bænke og siddekanter langs sti forløb.
- Belægning og stibredde, der skaber bedre tilgængelighed.
- Krydsende bro, der skaber overgang i sydligt regnvandsbassin med vand på begge sider.

Potentiel sti i rør

Ny bro

Eksisterende bro
Potentiel krydsende bro

Ny  sti 

Eksisterende sti

Stier og tilgængelighed



Anlæggelse af åbent areal med sammenhæng til vandløbet og udsigt over ådalen.
Plænegræs egnet til ophold og leg og som kan rumme større arrangementer 
(f.eks. Sankt Hans Bål). 

Mulig rekreativ programmering:
- Etablering af am�teater bygget ind i skrænt. 
- Naturlegeplads.
- Siddekanter i beton/cortenstål ved østlig afgrænsning af sti langs vandløb.
- Indbygning af siddekanter i åbent areal.

Sankt Hans-plads
(åbent areal)

Naturlegeplads

Am�teater 

Kulturområde



For at kunne indpasse bassiner, vandløb, stier og rekreative funktioner ryddes / tyndes 
den eksisterende beplantning i en række zoner. 
Mod syd ryddes/tyndes i 2 zoner for skabe skrå indkig til området fra Over Bækken.
Hertil tyndes evt. beplantning i ådalens skrænter.

Ny beplantning placeres i forbindelse med bassiner, vandløb og opholdsarealer for at 
understøtte rumdannelser, varierende forløb samt forskelligartede kig på tværs af og langs
ådalens forløb.

Eks. beplantning 
ryddes/tyndes

Beplantning



Muligheder:
- Ny beplantning
- Eks. beplantning rydning / tyndes i delområde
- Føring af regnvand på terræn fra oplande til bassiner
- Fokus på øget tilgængelighed (nordlig kile)  

Kiler


