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Avedørelejrens oprindelige grønne

anlæg og campus-karakter opleves i

dag tydeligt mange steder i området.

Det forhold at træerne i dag er fuldt

udvoksede, giver lejren nogle speci-

elle og særlige rumdannelser, der er

stærkt identitetsskabende og bestem-

mende for stemning og atmosfære.

Kommunalbestyrelsen vedtog i januar

2000 Lokalplan 430 for A vedørelejren.

Med udgangspunkt i Helhedsplan for

Avedørelejren og Lokalplan 430 er

Grøn manual for A vedørelejren ud-

arbejdet som et redskab til at vare-

tage lokalplanens krav til lejrens ude-

arealer og beplantning.

Grøn manual for A vedørelejren fast-

lægger retningslinierne for bevaring

af træer, haverum og udearealer.

Grøn manual fastlægger endvidere

retningslinier for pleje og vedligehol-

delse af lejrens beplantning og ude-

arealer, samt beskæring og nyplant-

ning af træer. Gennemførelse af den-

ne manual må ske løbende i forhold

til de nye bygninger og funktioner,  der

etableres i lejren.

Grøn manual for A vedørelejren er ved-

taget af Kommunalbestyrelsen den

27. februar 2001.

FORORD
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Det har stor betydning for lejrens

fremtidige identitet, at sikre de træer,

haverum og rumdannelser, der støt-

ter det arkitektoniske og rumlige ud-

tryk i lejren. Derfor er der i lokalpla-

nen fastsat bevarende bestemmelser

for disse.

Der er rester tilbage af trærækker og

træer i mindre grupper. I tilknytning

til bygninger, ved hjørner og mellem

bygninger, er det især de solitære

træer, der giver lejren dens uformelle

karakter.

Hvad angår haver er der i dag kun

spredte spor tilbage af de mange tid-

ligere haveanlæg, der blev etableret,

da lejren fungerede som militærlejr.

Oprindeligt var der anlagt prydhaver,

staude- og rosenbede og enkelte nyt-

tehaver. De var ofte anlagt som ‘øer’

ved bygninger og på grus- og græs-

arealer. Beplantningen var af begræn-

set højde.

De åbne græsarealer, som stadig er

karakteristiske for lejren, samler lej-

rens forskellige funktioner og rum-lig-

heder i en stor og rolig flade.

Markering med træer af indgang til bebyggelse

Grønne anlæg i gårdrum med træer, hæk og græs

3

Trærække og græsflade i lejren

Introduktion

UDEAREALER I DAG



For lejren er især kastanietræer, bøg,

eg, løn, lind, røn, birk og Hørsholm

elme karakteristiske.

Det er store træer, der de fleste ste-

der i lejren har haft plads til at udvikle

sig fuldt og harmonisk. Disse træer

giver, sammen med græsfladerne, lej-

ren sit parkpræg.

Kastanie Løn

Hørsholm elmBirk

Træer

TYPISKE TRÆER
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Træer

SÆRLIGE TRÆER

I lejren findes træer af mere særpræ-

get karakter, nogle steder i forbindelse

med de oprindelige haveanlæg.

Det er træer med havepræg som for

eksempel kirsebærtræer, valnødde-

træer og rød løn.
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Valnød

Kirsebær

Rød løn



Område 1 omfatter hovedindgangen

til lejren, Alarmpladsen og de arealer

og bygninger, der støder op til plad-

sen.

Hovedindgangen flankeres af to Hørs-

holm elme, der er bevaringsværdige,

så længe de ikke er angrebet af el-

mesyge. På begge sider af indgan-

gen langs Avedøre Tværvej er lukkede

hækplantninger, der understreger

portens åbning. Det er et beva-ring-

sværdigt element.

Lindetræerne på Alarmpladsen ind-

rammer og markerer pladsen, som

det centrale samlingspunkt for lejren.

Træerne er af høj bevaringsværdi. I

den nordlige ende af pladsen står to

valnøddetræer, der ligeledes er be-

varingsværdige.

I de tilstødende arealer rundt om plad-

sen og mellem bygningerne står træ-

er, hvoraf størstedelen er bevarings-

værdige, se tegning.

Mod Avedøre Tværvej står bevarings-

værdige trægrupper. Det er afgørende

at den grønne karakter langs  Avedøre

Tværvej  bevares.

(Se under Fremtidige forhold, afsnit

Område 1).

Område 1 - Alarmpladsen 1:2000
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Nuværende forhold

OMRÅDE 1

Hørsholm elm ved indgangen til lejren

Lind og valnød på Alarmpladsen



Område 2 omfatter arealet mellem

Gammel Byvej, Filmbyen og Maga-

singade.

Størstedelen af de bevaringsværdige

træer står på de arealer, der støder

op til Gammel Byvej og A vedøre Tvær-

vej. De danner en tæt grøn kant med

højthængende kroner ud til begge

veje.  Det er afgørende, at den grøn-

ne karakter bevares.

Langs A vedøre Tværvej og rundt om

hjørnet ad Gammel Byvej bevares det

beplantede hegn ind mod lejren.

(Se under Fremtidige forhold, afsnit

Område 2).

Område 2 - ved Gammel Byvej

                                      1:2000
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Avedøre Tværvej

Nuværende forhold

OMRÅDE 2



Område 3 omfatter arealet mellem

Gammel Byvej, A vedøre Tværvej og

Byvej.

Mod Byvej afgrænses området af en

gennemgående bøgehæk og en ræk-

ke rønnetræer. Det er et bevarings-

værdigt træk, der afskærmer det kom-

mende boligområde fra vejen.

I den sydligste del af område 3 står

træer af forskellige type, primært løn,

ask og birk. Den største del er be-

varingsværdige.

(Se under Fremtidige forhold, afsnit

Område 3).
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Nuværende forhold

OMRÅDE 3

Område 3 - Ved Byvej 1:2000

Bøgehæk og rønnetræer langs Byvej



Område 4 - Belægningsbygninger 1:2000

Område 4 omfatter de grønne area-

ler, der grænser op til belægnings-

bygningerne og det gamle gymnastik-

hus.

I begge gårdrum i de U-formede be-

lægningsbygninger ligger bevarings-

værdige haverum. De består af en

formklippet hæk, der omkranser en

græsplæne. På hver plæne står 2 lin-

detræer.

I græsarealerne omkring det gamle

gymnastikhus står enkelte bevarings-

værdige træer og roser.

I den vestlige del af området står

træer, der oprindelig dannede en   træ-

række. Alle træer er bevarings-

værdige.

I de øvrige arealer står bevaringsvær-

dige birketræer.

(Se under Fremtidige forhold, afsnit

Område 4).
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Gårdrum i belægningsbygninger

Arealet ved gymnastikhuset

Nuværende forhold

OMRÅDE 4



Område 5 -
Ved Konstabelgade 1:2000

Område 5 omfatter de arealer,  der l ig-

ger mellem Fægtesalsvej, Filmbyen,

Konstabelgade og A vedøre Tværvej.

Langs A vedøre Tværvej danner træ-

erne en grøn kant ind mod lejren.  Det

er afgørende at den grønne karakter

langs  vejen bevares.

Mod Filmbyen står bevaringsværdige

lind, løn og elm. Sidstnævnte er be-

varingsværdig, så længe den ikke er

angrebet af elmesyge.

De øvrige udearealer består af græs-

plæner.

(Se under Fremtidige forhold, afsnit

Område 5).
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Græsarealer mellem bygninger

Nuværende forhold

OMRÅDE 5



Område 6 - Grønningen 1:2500

Område 6 omfatter arealet ‘Grønnin-

gen’ mellem Filmbyen, Fægtesalsvej,

Avedøre Tværvej og A vedøresletten

mod sydvest.

Langs filmbyen står en række træer

af forskellig art. Enkelte træer i ræk-

ken er gået  ud og fældet. Trærækken

er et bevaringsværdigt element.

Foran den gamle fægtesal står kir-

sebærtræer og markerer indgangs-

partiet.

Mod Avedøre Tværvej afgrænses

‘Grønningen’ af en række Hørsholm

elme. Elmene er bevaringsværdige.

(Se under Fremtidige forhold, afsnit

Område 6).

Række af Hørsholm elme afgrænser lejren
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Hørsholm elm

Nuværende forhold

OMRÅDE 6



Område 7 - Filmbyen 1:2000

Område 7 omfatter Filmbyens/’Den

gule By’s grønne arealer.

Den største del af de bevaringsvær-

dige træer i område 7 står i Filmby-

ens/’Den gule By’s nordvestlige skel.

Trægrupperne afgrænser lejren med

en grøn kant mod det eksisterende

kolonihaveområde.

Mellem trægrupperne står en række

Hørsholm elme. De er bevaringsvær-

dige.

(Se under Fremtidige forhold, afsnit

Område 7).

Hørsholm elme i skel

12

Nuværende forhold

OMRÅDE 7



Træer og beplantning, der i denne

manual karakteriseres som beva-

ringsværdige, må ikke fældes uden

Kommunalbestyrelsens særlige til-

ladelse. Træer med en hovedstamme

på mere end 20 cm i diameter er be-

varingsværdige. Ved nedgravning af

installationer og opførelse af bygnin-

ger må træernes rødder ikke beska-

diges eller beskæres tættere på

stammen end 5 m. Udgåede og øde-

lagte træer skal erstattes af sorter,

som kan genfindes i lejren.

Viser et bevaringsværdigt træ tegn på

svækkelse eller sygdom kontaktes

Vej- og Parkafdelingen, der vurderer

træets tilstand. Ved fældning erstat-

tes træer generelt med nye træer af

samme type og placering.

Bevaringsværdige elmetræer i lejren

er generelt bevaringsværdige. Angri-

bes træerne af elmesyge, erstattes

de af træer af samme karakter, som

for eksempel storbladet lind eller avn-

bøg.

Ændringer af bevaringsværdige rum-

dannelser og haverum skal godken-

des af Kommunalbestyrelsen.
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Lindetræer på Alarmpladsen

Vedligeholdelse

TRÆER OG HAVEANLÆG



Lokalplanen foreskriver, at der skal

foretages en udtynding - primært i bu-

ske og undervegetation. Ved den-ne

rydning tydeliggøres træernes indivi-

duelle særpræg og giver plads til, at

de kan udvikle sig i overensstem-

melse med deres karakter. Det giver

også bedre vækstbetingelser.

Rydningen har tillige betydning for nye

sigtelinier og nyt udsyn over sletten,

som i dag kan opleves fra A vedøre

Tværvej mellem træerne. Rydningen

skal de steder, hvor den står i forbin-

delse med eksisterende haver, ske

efter en konkret vurdering og efter

godkendelse af Kommunalbestyrel-

sen.

 I de haverum der støder op til A ved-

øre Tværvej, i skelgrænser og langs

Gammel Byvej kan der ske en ud-

tynding i de bevaringsværdige træ-

grupper, ved at enkelte vildtvoksende

træer kan fældes, så de veletablerede

træer får plads til at udvikle sig har-

monisk. Udtynding sker efter anvis-

ninger og godkendelse fra V ej- og

Parkafdelingen, for eksempel ved

mærkning af de træer, der kan fæl-

des. Det er afgørende at den sam-

menhængende grønne karakter i  lej-

ren  bevares.
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Undervegetation ryddes

Kratskov udtyndes

Vedligeholdelse

UDTYNDING



Før beskæringsarbejde igangsættes

skal formålet grundigt overvejes og

træet inspiceres.

Knækkede eller døde grene skal

afskæres. Alt andet beskærings-

arbejde skal udføres efter anvisninger

og godkendelse fra V ej- og Park-

afdelingen.

Som hovedregel beskæres kun gre-

ne, der er maksimum 1/3 af diamete-

ren på den stamme eller gren, den

afskæres fra. Topkapning af træer må

ikke benyttes. Generelt skal beskæ-

ring af birk og poppel begrænses. Eg,

lind og røn tåler bedre beskæring.

Beskæring bør undgåes omkring løv-

spring og løvfald. Kirsebærtræer bør

beskæres efter blomstring. Løn, val-

nød og birk bør beskæres lige efter

løvfald for at undgå træernes ‘blød-

ning’ fra afskæringspunktet.

Beskæringsmetoder kan variere efter

træets sort, opbygning og alder. En

detaljeret beskrivelse af beskæ-rings-

principper findes for eksempel i fol-

deren fra Dansk Træplejeforening ‘Be-

skæring af  træer’ fra 2000.
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Rønnetræ i ‘Den røde By’

Vedligeholdelse

BESKÆRING



De åbne græsarealer, som er karak-

teristiske for lejren, også i de ældre

og tættest bebyggede dele, skal be-

vares og må således ikke opdeles el-

ler lukkes med hegning eller beplant-

ning. Dog tillades hegning omkring

børneinstitutioner.

Enkelte steder i kanten af lejren, er

der grupper af tætstående løvtræer.

der skygger bunden. Her kan græs

have svært ved at etablere sig. Til at

dække bunden skyggefulde steder

anvendes skyggetålende bunddæk-

keplanter, som for eksempel vedbend.

Ved etablering af nye græsarealer

fræses jorden op i tilfælde af rødder

fra fældede træer. Derefter finplane-

res jorden og tilsåes med græs.

Alle græsarealer i lejren slåes gen-

nem hele sæsonen som sportsplæ-

ner.
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Græsareal i ‘Den røde By’

‘Grønningen’

Vedligeholdelse

GRÆSAREALER



Område 1 omfatter hovedindgangen

til lejren, Alarmpladsen og de arealer

og bygninger, der støder op til plad-

sen.

De to Hørsholm elme ved indgangen

er bevaringsværdige. Angribes træ-

erne af elmesyge, erstattes de af træ-

er af samme karakter, som for ek-

sempel storbladet lind eller avnbøg.

Hækplantningerne på begge sider af

indgangen langs Avedøre Tværvej kan

med tiden erstattes af nye  planter,

samt et nyt trådhegn i højde 1,5 m.

Det nye hegn placeres 0,5 m fra for-

tov med hækplanter i forbandt på

begge sider af hegnet. V ej- og Park

afdelingen konsulteres inden arbej-

dets udførelse.

Viser lindetræerne på Alarmpladsen

tegn på svækkelse eller sygdom fæl-

des de alle og erstattes af nye linde-

træer med den samme placering.

I de tilstødende arealer rundt om plad-

sen og mellem bygningerne ryddes

al undervegetation.

I de haverum der støder op til A ved-

øre Tværvej, kan der ske en udtyn-

ding i de bevaringsværdige trægrup-

per. Udtynding sker efter anvisninger

og godkendelse fra V ej- og Park-

afdelingen, for eksempel ved mærk-

ning af de træer, der kan fældes. Det

er afgørende at den grønne karakter

langs  Avedøre Tværvej  bevares.

Område 1 - Alarmpladsen 1:2000
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Fremtidige forhold

OMRÅDE 1

Undervegetation ryddes

Lindetræer på Alarmpladsen



Område 2 omfatter arealet mellem

Gammel Byvej, Filmbyen og Ma-

gasingade.

Størstedelen af de bevaringsværdige

træer står på de arealer der støder

op til Gammel Byvej og A vedøre Tvær-

vej, og danner en grøn kant langs

begge veje. Der kan foretages en ud-

tynding i de bevaringsværdige træ-

grupper, ved at enkelte vildtvoksende

træer kan fældes, så de veletablerede

træer får plads til at udvikle sig har-

monisk. Udtynding sker efter anvis-

ninger og godkendelse fra V ej- og

Parkafdelingen, for eksempel ved

mærkning af de træer, der kan fæl-

des. Det er afgørende at den grønne

karakter langs vejene bevares.

Langs A vedøre Tværvej og rundt om

hjørnet ad Gammel Byvej bevares det

beplantede hegn ind mod lejren. Med

tiden kan det eksisterende hegn ud-

skiftes med et nyt trådhegn, der skal

godkendes af V ej- og Parkafdelingen.

Hegnet beplantes med stedsegrønne

klatreplanter, som for eksempel ved-

bend eller vin. På de øvrige arealer

ryddes al undervegetation. På skyg-

gede områder plantes stedsegrønne

bunddækkeplanter, der tåler skygge,

som for eksempel vedbend.

Nye træer plantes gradvist, i takt med

at nye bygninger opføres.

Område 2 - ved Gammel Byvej

                                      1:2000
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Gammel Byvej

Avedøre Tværvej

Fremtidige forhold

OMRÅDE 2



Område 3 omfatter arealet mellem

Gammel Byvej, A vedøre Tværvej og

Byvej.

Den gennemgående bøgehæk og

rækken af rønnetræer mod Byvej er

et bevaringsværdigt træk, der af-skær-

mer det kommende boligområde fra

vejen. Ved tegn på svækkelse eller

sygdom kan hækken erstattes af

planter med samme karakter.

I den sydliggende del står bevarings-

værdige træer af forskellige type, pri-

mært løn, ask og birk. Træerne langs

Avedøre Tværvej suppleres med nye

træer, så afgrænsningen af A vedøre-

lejren bliver en sammenhængende

kant af træer.

Nye træer plantes herefter gradvist, i

relation til opførelsen af nye bygnin-

ger, se tegningen.
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Område 3 - Ved Byvej 1:2000

Birk ved indgangen til Filmbyen

Fremtidige forhold

OMRÅDE 3



Område 4 - Belægningsbygninger 1:2000

Område 4 omfatter de grønne area-

ler, der grænser op til belægnings-

bygningerne og det gamle gymnastik-

hus.

De bevaringsværdige haverum i de U-

formede belægningsbygninger består

af en formklippet hæk, der omkran-

ser en græsplæne med to lindetræer.

Hækplanter udskiftes, så begge

hække består af samme type. Lin-

detræerne må kun formskæres efter

godkendelse og anvisninger fra Ve j-

og Parkafdelingen. Omkring det gam-

le gymnastikhus kan der foretages en

udtynding. Udtynding sker efter anvis-

ninger og godkendelse fra V ej- og

Parkafdelingen. Der etableres et nyt

haveanlæg. Langs facaden af U-byg-

ningerne ind mod gymnastikhuset

plantes en bøgehæk, der klippes og

formes. Rummet anlægges med

græs, tre birketræer og tre prydhaver

med for eksempel roser, som i dag.

Alle hække klippes i en højde til un-

derkant af stuevinduer. Græsset ved-

ligeholdes som lejrens øvrige græs-

arealer.

I den vestlige del af område 4 står

bevaringsværdige træer, der oprinde-

lig dannede en  trærække. Ved tegn

på svækkelse eller sygdom erstattes

de af træer af samme karakter,  f or

eksempel løn, røn og eg.
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Bevaringsværdige birketræer

Hæk i gårdrum i belægningsbygning

Træer ved belægningsbygning

Fremtidige forhold

OMRÅDE 4



Område 5 -
Ved Konstabelgade 1:2000

Område 5 omfatter de arealer,  der l ig-

ger mellem Fægtesalsvej, Filmby-en,

Konstabelgade og A vedøre Tværvej.

Langs A vedøre Tværvej danner træ-

erne en grøn kant ind mod lejren. Der

kan foretages en udtynding i de

bevaringsværdige trægrupper, ved at

enkelte vildtvoksende træer kan fæl-

des, så de veletablerede træer får

plads til at udvikle sig harmonisk. Ud-

tynding sker efter anvisninger og god-

kendelse fra V ej- og Parkafdelingen,

for eksempel ved mærkning af de

træer, der kan fældes. Det er afgø-

rende at den grønne karakter  langs

vejen bevares.

Mod Filmbyen står bevaringsværdige

lind, løn og elm. Sidstnævnte er be-

varingsværdig, så længe den ikke er

angrebet af elmesyge. Viser træerne

tegn på svækkelse eller sygdom fæl-

des de alle og erstattes af nye, ens

træer med den samme placering og

karakter, for eksempel løn, røn eller

kastanie .

Mellem bygningerne etableres enkelte

haveanlæg som lave prydhaver med

blomstrende og frugtbærende have-

træer, som for eksempel hvidtjørn,

fuglekirsebær eller æbletræ.
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Område 6 - Grønningen 1:2500

Område 6 omfatter arealet ‘Grønnin-

gen’ mellem Filmbyen, Fægtesalsvej,

Avedøre Tværvej og A vedøresletten

mod vest.

Langs Filmbyen står en række træer

af forskellig art. Enkelte træer i ræk-

ken er gået  ud og fældet. Trærækken

er et bevaringsværdigt element. Re-

duceres antallet yderligere på grund

af svækkelse eller sygdom, erstattes

de af nye træer, som for eksempel

løn, røn eller kastanie. Trærækken

skal bestå af én slags træer, og pla-

ceres langs vejen, som vist på teg-

ningen.

Foran den gamle fægtesal står kir-

sebærtræer og markerer indgangs-

partiet. Ved tegn på svækkelse er-

stattes træerne af nye træer med

havekarakter.

Mod Avedøre Tværvej afgrænses

‘Grønningen’ af en række bevarings-

værdige Hørsholm elme. Angribes

træerne af elmesyge, erstattes de af

nye træer, for eksempel storbladet lind

eller avnbøg. Al undervegetation ryd-

des og hegnet langs vejen nedlæg-

ges, så færdsel og udsyn fra Aved-

øre Tværvej er frit. I område 6́s vest-

lige skel ryddes al undervegetation,

så ‘Grønningen’ bliver sammenhæn-

gende med A vedøresletten. ‘Grønnin-

gen’ vedligeholdes,  så udsynet til

Avedøresletten holdes frit, samt så

færdsel og leg er muliggjort.

Udsyn gennem træer, A vedøre Tværvej

Række af Hørsholm elme
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Område 7 - Filmbyen 1:2000

Område 7 omfatter Filmbyens/’ Den

gule By’s grønne arealer.

Den største del af de bevaringsvær-

dige træer i område 7 står i Film-

byens/’ Den gule By’s nordlige og

vestlige skel. Der kan foretages en

udtynding i de bevaringsværdige træ-

grupper, ved at enkelte vildtvoksende

træer kan fældes, så de veletablerede

træer får plads til at udvikle sig harmo-

nisk. Udtynding sker efter anvisnin-

ger og godkendelse fra V ej- og Park-

afdelingen, for eksempel ved mærk-

ning af de træer, der kan fældes. Det

er afgørende at trægrupperne danner

en grøn afgrænsning af lejren.

Rækken af Hørsholm elme mellem

trægrupperne er bevaringsværdige.

Angribes træerne af elmesyge, erstat-

tes de af træer af samme karakter

som for eksempel storbladet lind el-

ler avnbøg. Udskiftningen suppleres

af nyplantninger af træer af sam-me

karakter langs hele skelgrænsen, så

der etableres en sammenhængende

grøn kant. Med tiden udtyndes der i

rækken, så træerne får plads til at

udvikle sig.

På de øvrige arealer ryddes under-

vegetationen. På skyggede områder

plantes stedsegrønne bunddække-

planter, der tåler skygge, som for ek-

sempel vedbend.

Trægruppe i skel
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Lokalplanen foreskriver, at der bliver

foretaget nyplantninger af træer,  der

understøtter områdets helhedsind-

tryk. Nyplantede træer skal, hvor der

ikke er fastsat bestemte sorter, være

af samme sorter som kan genfindes

i lejren. Nyplantninger skal ske med

træer som bøg, eg, løn, lind, røn og

kastanietræer. Nye træer plantes

gradvist, i relation til opførelsen af nye

bygninger, som vist på områdeteg-

ningerne under Fremtidige forhold.

Hvor eksisterende træer er fældet af

svækkelse eller sygdom, skal der

genplantes træer med samme place-

ring og af samme sort, med mindre

der er fastsat andre sorter under

Fremtidige forhold. Nyplantede eller

genplantede fritstående træer skal

være højstammede og have en mini-

mum omkreds på 20-25 cm.

I haverum ved eksisterende bebyg-

gelse og ved ny bebyggelse med til-

hørende gårdrum skal der plantes

blomstrende og frugtbærende træer,

som for eksempel kirsebær, blomme,

valnød, magnolie, tjørn og æbletræ.

Træerne skal være højstammede og

have en minimum omkreds på 20 cm.

Nye træer skal modtages fra plante-

skolen med en velformet krone og

uden friske sår. Grene, der under

transport eller håndtering er beskadi-

get, skal beskæres.

Eksempel på frugttræer ved bygning
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I faste belægninger som flisebelæg-

ninger og asfalt, er det nødvendigt at

etablere et plantehul, der giver træet

de mest optimale vækstbetingelser.

Det gælder både for eksisterende og

nyplantede træer, at rødderne skal

have mulighed for at ånde og mod-

tage regnvand.

Ved etablering af faste belægnnger

afsluttes plantehullet med en træ-

hulsrist i støbejern. Det er samme ma-

teriale som størstedelen af lejrens øv-

rige udendørsinventar, som for ek-

sempel lamper og bænke.

Træhulsristen i støbejern er af type

JL 1245 fra Veksø A/S, og er udført

både i en rund og en firkantet udgave.

Der vælges den type, der på bedste

vis indgår i udformningen af de nye

belægninger.

Træhulsristen kan leveres med vand-

ingshul, hvor det anses for nødven-

digt, for at et nyplantet træ kan etab-

lere sig.
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Nyanlæg af haver skal arrangeres

som prydhaver, staude- og rosen-

haver. De skal anlægges som øer ved

bygninger på grus- eller i græsare-

aler, og være af begrænset højde. De

skal udformes på en sådan måde, at

beboerne i lejren vil få en oplevelse af

at bo i en campus med haver, sådan

som lejren tidligere tog sig ud.

Beplantning skal tilrettelægges, så

plejen kan foregå uden brug af pesti-

cider.

Udformningen af alle nye udearealer

skal tage hensyn til handicappedes

færdsel.

Haveplan for A vedørelejren, fra Architekten nr. 32, 1913
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Grøn manual for Avedørelejren er udarbejdet af Stig L. Andersson aps Landskabsarkitekter

i samarbejde med Hvidovre Kommune, T eknisk Forvaltning, januar 2001
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