NOTAT VEDR BEPLANTINGEN I TRETOMMERPARKEN

Dette notat tager udgangspunkt i det allerede udarbejde
dokument ’Plan for Tretommerparkens grønne fællesarelaer’
Samt en fælles besigtigelse onsdag den 30.09.2015.

Område A, B og C:
De tre delområder har karakter af ankomstområder til
Tretommerparken, da disse skal være med til at præsentere
boligområdet med dets særlige arkitektur.

19.10.2015
AHM

Der anbefales derfor at der fremadrettet arbejdes med en
forsimpling af områdernes udtryk, der i dag fremstår med en del
forskellige plantemæssige elementer.
Udtrykket bør være en flade af græs med en eller flere
opstammede solitære stedsegrønne træer, samt en kantning
mod boligerne af bøgehæk i en højde på 180 cm.

Anbefalede tiltag for område A:
Formklippet ligusterhæk ryddes og der etableres græs i stedet
Træ med vedbend fældes
Kirsebær træer fjernes, evt. flyttes til område k
Krat af buske og småtræer ved nr. 89 ryddes og erstattes med
bøgehæk/plantning.
Cedertræ og vandgran bevares og der suppleres på sigt med et
nyt solitært/opstammet stedsegrønt træ centralt på det
græsdækkede areal, evt. en thuja som ved område B
Anbefalede tiltag for område B:
Område B fremstår klart defineret med en flade af græs, et enkelt
opstammet træ, thuja og en kant mod boligerne af bøgehæk.
Der anbefales en beskæring af alle nye skud på stammen af
thujatræet, så stammen igen bliver synlig.
Anbefalede tiltag for område C:
Området fremstår en smule rodet og flere plantinger bør fjernes
på sigt.
Hasselbusk bør fjernes og etableres græs i stedet.
Birketræ i skel bør fældes.
Den lille firkantede hæk mod skel til nr. 45 bør ryddes og
etableres græs i stedet.
På sigt bør der plantes 2-3 nye solitære/opstammede
stedsegrønne træer på området, så det kommer til at fremstå
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med samme karakter som område A og B, dette kunne evt. være
Ceder eller fyrretræer.

Område D:
Ingen ændringer
Område E:
Ingen ændringer
Område F:
Området der formidler overgangen mellem
fællesvejen/boligvejen og området med garager, fremstår med
en meget ’have-agtig’ karakter med stor plantemæssig
forskellighed, som hører mere hjemme i de private haver end i
fællesområderne.
Anbefalede tiltag til område F:
Beplantningen på skråningen bør ryddes på begge sider af
trappen og erstattes med bøgepur i hele udstrækning.
Område G:
Området fremstår relativt klart, dog med er der enkelte
plantninger som ikke syntes helt at passe ind i det overordnede
udtryk for området.
Anbefalede til tag for område G:
Her anbefales lige som bestyrelsen en mere enkel tilgang til
plantningen foran boligerne, så både boligerne arkitektur kommer
til at fremstå mere tydligt samt et mere enkelt beplantningsudtryk,
bestående af græs/græsarmering samt enkelte opstammede
stedsegrønne træer.
Birketræ, æbletræ og elefantgræs bør ikke være i dette område
men høre hjemme i de private haver.
Område H:
Området fremstår forholdsvis klart med den store græsflade til
boldspil/aktivitet omkranset på to af siderne med hække og et
enkelt kastanjetræ.
Anbefalede tiltag for område H:
Her anbefales lige som bestyrelsen, at hække klippes efter de
generelle retningslinjer, dog bør man på sigt overveje om alle
nyplantninger af hække bør være bøg, for at sikre en overordnet
sammenhæng af området.
Kastanje træet fældes/flyttes og erstattes af et stedsegrønt træ,
med en anden placering tættere på legepladsen.

Område I:
Området med dets forskelligartede funktioner fremstår rimelig
klart med enkelte undtagelser.
Anbefalede tiltag for område I:

Som et anbefalet under område H, bør der suppleres med enkelt
eller to større stedsegrønne træer i umiddelbar nærhed af
legepladsen, dette kunne eksempelvis være på toppen af den
lille kælkebakke. Det kunne eksempel være østrigsk fyr, da disse
er ret velegnede til at klatre i.

Område J:
Området fremstår en smule uklart beplantningsmæssigt, med
mange forskelligartede tiltag fra prydtræer/buske, frugttræer og
stauder.
Anbefalede tiltag til område J:
Som under punkt H anbefales en mere ensartet tilgang til
afgrænsningen mellem de private haver og fællesarealerne, og
at generelle retningslinjer overholdes. Her gælder også at man
på sigt overvejer om alle nyplantninger af hække bør være bøg,
for at sikre en overordnet sammenhæng af området.
De forholdsvis nyplantede rønnetræer i en meget dårlig tilstand
og ser ikke umiddelbart ud til at være i vækst. De bør derfor
fjernes. Som udgangspunkt bør de ikke reetableres da deres
placering er ret udsat i forbindelse med det årlige Skt. Hans bål.
Piletræet viser tegn på ældning og har spidse grenvinkler med råddannelse,
hvilket kan øge risikoen for at grenen knækker. Træet bør fældes el. holdes
kraftig beskåret for at undgå belastning på grenene.
Træet har dog en stor værdi for området og bør som udgangspunkt bevares
så længe som muligt, dog bør der holdes særligt øje med dets tilstand
Fældes piletræet, bør det erstattes af et eller to nye
stedsegrønne solitære træer i området.

Område K:
Området fremstår uklart i forhold til beplantningen ud fra de
ønsker der er til funktion af området.
Ud fra dokumentet ’Plan for Tretommerparkens grønne arealer’
er der to ønsker til funktionen og beplantningen af området:
-

At der skal plantes nye træer langs hegn som
støjdæmpende foranstaltning. Det skal her slås fast at
beplantning ikke har nogen støjdæmpende effekt, men
kan være med til at skabe en visuel sløring af den
trafikale påvirkning i området.

-

At der etableres et område med større brugs/nytte værdi
i form af frugt- og klatretræer.

Disse to ønsker kan ikke umiddelbart forenes, da en høj
beplantning langs hegnet vil reducere lysmængden mærkbart og
forringe vækstbetingelserne for evt. nyplantning.

Anbefalede tiltag for område K:
Da en fortætning af beplantningen ikke har lydreducerende
værdi, bør man satse på at give området en bedre funktion som
kan komme til gavn for områdets beboere f.eks. i form af en
frugtlund.
For at sikre gode vækstbetingelser/lysforhold bør der tyndes ud i
den eksisterende beplantning. Dette kan ske både ved fældning
og opstamning af træerne mod syd og vest, samt rydning af
større buske.
Det gælder især for den beplantning der står i den sydelige og
sydvestlige del af området. Træer i den sydlige del bør fældes,
hvorimod dem mod sydvest og vest i høj grad kan nøjes med en
opstamning.
Flere buske og træer i den midterste del af arealet kan med
fordel fældes/ryddes og erstattes af frugttræer.

