ANDREAS BRUUN
Landskabsarkitekter

Omdannelse af Trellemarken fra losseplads og jordtip til parkområde blev besluttet
påbegyndt i 2008, og de grove basale anlægsarbejder blev afsluttet i 2011.

ABL sag 569-11 / Navn

Trellemarken
Adresse / beliggenhed

Sydhavnsvej Vordingborg
Bygherre

Den oprindelige losseplads blev nedlagt / lukket i 1990, og den tidligere
genbrugsstation blev lukket 1. september 2010, hvor den nye i Ørslev blev åbnet.
Trellemarken ligger attraktivt øst for byudviklingsområdet i Sydhavnen og allerede i
1993 blev den første plan for områdets mulige omdannelse udarbejdet.

Vordingborg Kommune

På grund af områdets fortid som losseplads er der i meget lang fremtid ikke

Kategori / sagstype

mulighed for andre anvendelser end som grønt område.

Anlæg i åbent landskab
Omdannelse af losseplads til parkområde

Den aktuelle landskabsplan bygger i hovedtræk på, at jordmasserne blev afrettet til

Anlagt år

stejle skrænter mod kysten blev fladet noget ud.

2008 - 2011

regulære flader og forløb. De bevoksede skrænter mod nord blev bevaret, og de

Med frahegnede arealer til træagtig opvækst er Trellemarken opdelt i 3 delområder.
Arealstørrelse

12 ha.
Entreprenør / Anlægsgartner

Poulsen Udlejning m.fl.
Holbøll & Sønner
Hegnsbutikken

Det første delområde, det vestlige, ligger lavest og på genbrugsstationens plads.
Det er formet som et lukket cirkulært rum med en diameter på 120 m.
Det andet delområde, det midterste, er en slette / fold opdelt af et felt med træagtig
opvækst. Området vender sig mod havet og har den store skov i ryggen mod byen.
Det tredje delområde, det østlige er en stor slette / fold, vendt mod havet, og som
det midterste lukket af skov mod byen. Foldene bliver afgræsset af får.
Den massive skov mod nord vil sløre fornemmelsen af affalds-knold og forstærke
oplevelsen af natur, tæt på strand og fjernt fra by.
Igennem skov, sletter og folde føres Sydsjællandsleden med nye stier, der leder til
og gennem de nye folde og ned til kysten.

