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Tilmelding til turene er obligatorisk og gerne senest 3 dage før afgang til turlederen.
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Tema: Skovhave og Naturlandbrug Biodiversitet, sunde fødevarer – og frihed.

Besøg på Enghave Naturlandbrug, Enghavevej 6B, Bidstrup

Interesse for økologi og natur har fået Esben Tind til at dyrke diverse økologiske grøntsager på
gården Østerled i Bidstrup ved Birkerød. Produkterne sælges i gårdbutik sammen med flere andres
produkter. Butikken er indrettet med genbrugsmaterialer fra gården. Fra egen produktion sælger han
æg, kartofler, tomat, agurk, salat, forskellige kål, rødbeder, bladbeder, krydderurter mm. Senere
kommer der forhåbentlig chili, peberfrugt, aubergine fra drivhuset samt græskar, spinat, radiser mm.
Alt dyrkes helt uden kunstgødning og sprøjtemidler og uden pløjning. Og næsten alt foregår ved
håndkraft. Alt i alt en meget natur- og klimavenlig produktion.
Fra to lokale producenter ved Buresø forhandles økologisk mel (Kornby mølle) og biodynamisk
most (Bellingehus frugtplantage).
I den nærmeste fremtid udvides med kød fra eget kødkvæg fra engen ved Furesøen.
Vi får en rundvisning og fortælling og mulighed for at stille spørgsmål samt kaffe. Det tager Esben
100 kr. for pr. person som hjælp til gårdens drift. Klimagruppen regner med at kunne finansiere
halvdelen, så deltagerne slipper med 50 kr.
Turbeskrivelse:
Fra Hillerød Station følges L110 først på Banestien og så ud til Funkevej via Jagtvej. Herefter følges
cykelsti langs vejen til vi rammer Supercykelsti C93 ved grænsen til Allerød og denne følges til
Birkerød. Via Vestervang drejes ned til stationen med evt. opsamling af deltagere, hvorefter der
fortsættes via Bistrupvej og Enghavevej til destinationen. Retur cykles til Birkerød Station, hvorfra
toget tages retur.
Tid og Sted: Onsdag den 9. juni kl. 14 fra Hillerød Station. Kl. 15 Fra Birkerød Station: 7 eller 20
km. Turen forventes at vare 3 timer. Angiv hvor du møder op ved tilmelding.
Turleder: Jens Erik Larsen tlf. 21 25 39 85. Tilmeld på cykelje@gmail.com
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Tema: natur og biodiversitet

Naturnational Gribskov og veteranisering af skovens træer

Vi ser på hvor langt, man er nået med planerne om at indhegne den midterste del af Gribskov (1300
Ha) og udsætte elge, krondyr mm for at skabe landets første naturnationalpark. Folketinget beslutter i
starten af juni det videre forløb og Skovfoged Jens Bach, som er tovholder på projektet, kommer og
fortæller.
Planen er at genskabe naturlige vandløb og vådområder, lave flere lysninger og fremme udbredelsen
af hjemmehørende træer.
Adgangsforhold og faciliteter for skovens gæster skal ikke forringes, men omstruktureres.
Desuden ser vi på, at gamle flotte løvtræer bevidst bliver beskadiget for, at de skal dø og bidrage til
øget biodiversitet – dette kaldes nu veteranisering af træer.
Turbeskrivelse:
Vi cykler fra Helsinge Station gennem Høbjerg Hegn ad L703 og videre til Mårum, forbi købmanden
og ned ad Skovvej til Mårumhus, hvor vi møder Jens Bach, som cykler os ud i skoven.
Tid og Sted: Lørdag den 26. juni kl. 10 fra Helsinge Station: ca. 15 km. Turen forventes at vare 3
timer.
Turleder: Jens Erik Larsen tlf. 21 25 39 85. Tilmeld på cykelje@gmail.com
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Tema: Vilde haver og sommerfugle

Sommerfugleprojekt på Heatherhill og besøg i vilde haver undervejs

Mange bestøvere så som bier og andre insekter er truede og deres betydning for biodiversiteten – og i
sidste ende menneskers overlevelse - kan ikke undervurderes. Vi besøger et spændende projekt ved
Heatherhill, hvis formål bl.a. er at redde truede arter af sommerfugle. Linda fra DN vil gøre os
klogere på dette.
Der er også gang i projekt ”Vilde Haver” i Gribskov Kommune, idet mange private inspirerer
hinanden og lægger pres på kommunen til ikke at bruge sprøjtemidler osv. Det er netop lykkedes
disse ildsjæle at få vedtaget at Gribskov Kommune deltager i en landsdækkende konkurrence om
emnet. Vi besøger en vild have i Hesselbjerg hos Tine Wandall, som er ihærdig med dette. Se
Facebook gruppen ”Vilde haver i Gribskov”.
Tid og Sted: Lørdag den 7. aug. Kl. 10.15 fra Vejby Station. Ca. 15 km. Turen forventes at vare 3
timer.
Turleder: Jens Erik Larsen tlf. 21 25 39 85. Tilmeld på cykelje@gmail.com
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Tema: Tegl og alternative byggematerialer og arkitekturens rolle

Besøg på Pedershvile Teglværk (Wienerberger) Rørmosevej 85, Helsinge

NB dette billede er fra teglværket ved Ejlstrup, vi venter på billeder fra Pedershvile.

Vi får en omvisning og hører bl.a. om energioptimering ved fremstilling af forskellige slags teglsten
– genbrug af energi /midler til begrænsning af energiforbrug. Desuden deltager lektor ved Institut for
Bygningskunst og Teknologi arkitekt Nini Leimand, der har forsket i bl.a. porotherm sten, som er
udviklet hos Wienerberger i Østrig. Hendes forskningsfelt er anvendt byggeteknik, blokmurværk,
homogene ydervægge og arkitekturens anatomi og fabrikation.
Turbeskrivelse:
Rute: Helsinge Station – Engerødvej – Bymosevej – Ammendrupstien til Annisse Nord – tunnel
under Helsingevej, ad stisystemet til Tvingsvej, ud på Ryagergårdsvej – Pedershvilevej og
Rørmosevej til teglværket.
Retur: samme rute tilbage til Annisse Nord Ryagergårdsvej, og derefter ad cykelstien langs
Skærødvej, Frederiksværksvej – Bymosevej – Engerødvej – Stationen.
Tid og Sted: 25. August kl. 11.35 med afgang fra Helsinge Station. Ca. 10-12 km. Turen varer ca. 3
½ time.
Tilmelding senest den 22. August til turlederen
Turleder: Kirsten Gamst-Nielsen. Tlf. 21 43 63 62. kirsten.gamst@hotmail.com
Tema: Genbrug og natur

Besøg på Solrødgård genbrugscenter og naturområde i Hillerød
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Rundvisningen omhandler "den bæredygtige fortælling" og er - foruden et kort besøg på
genbrugsstationen og renseanlægget - en gåtur på de 7 km anlagte stier i hele området i og omkring
Solrødgård. Det anbefales ikke, at man tager på denne rundvisning, hvis man er gangbesværet.
Rundvisningen tager dig blandt andet forbi fugletårnet, hvor du evt. kan se, om du kan finde ørnen i
og omkring det lille flagermushotel.
PÅ RUNDVISNINGEN KAN DU OGSÅ:
– holde udkig efter frøer, fisk, fugle og dyrevildt
– se på gamle stendiger og høre om vandmøller og bosteder fra både stenalderen, bronzealderen,
jernalderen og middelalderen
– gå en hyggelig tur på renseanlæggets grønne tage, hvor du mellem tagene også kan se ”Skåret”,
den ”grønne gågade”, hvor du kan se forskellige løsninger til regnvandshåndtering.
Vores rundvisning tager omkring 1,5 time- vi kommer ikke til at gå ad alle stierne, men tager en
rundtur på omkring 1-2 km. Hvor der bliver fortalt om området, og vi får et kort besøg på
genbrugspladsen og renseanlægget.

Turbeskrivelse:
Fra Hillerød Station følges L110 ned til Covid-19 testcentret og der cykles mellem Royal Stage og
Svømmehallen til R31, der følges til Salpetermosevej. Denne tages th. til lyskryds, hvorfra vi cykler
på cykelsti langs Roskildevej. Der forsættes over langs Lyngevej, hvor en dobbeltrettet cykelsti leder
til Solrødgård. Retur til Hillerød Station ad samme rute.
Tid og Sted: Torsdag den 9. september. Vi mødes på Hillerød Station med afgang derfra 12.30.
Tilmelding senest den 6. september til turlederen.
Turens længde er i alt ca. 8 km. Turen varer ca. 3 ½ time. Rundvisningen varer fra kl. 13.00-14.30.
Turleder: Kirsten Gamst-Nielsen. Tlf. 21 43 63 62. kirsten.gamst@hotmail.com
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