Svar til debat-oplæg om parkeringsplads ved Boesdal Kalkbrud
Fra Sten Mortensen og May Britt Skjold, Korsnæbsvej 44

Vi forstår og anerkender, at der skal være et besøgscenter i Kalkbruddet. Det er imidlertid vigtigt at fastholde
områdets landskabelige værdier. Til det hører udsynet over havet og det flade landskab med marker og hegn
og i øvrigt sparsom bevoksning. Til de landskabelige værdier hører også, at det er mørk om aftenen og om
natten uden lysforurening i området. På nuværende tidspunkt er det i praksis et ”Dark sky” område og det
skal fastholdes. Hvad der måtte være af belysning på Boesdalsvej, tilkørselsvej, parkeringsplads og ved
besøgscenteret skal være slukket om aftenen og om natten for ikke at ødelægge den natur-oplevelse.
Som naboer, der bliver meget berørt af den foreslåede placering af parkeringspladsen, er det for os den
værst mulige.
Vi købte huset for et år siden pga. udsigten fra huset. Hvor den røde cirkel er markeret, er det en daglig
fornøjelse at se Møns klint og vandet gennem hullet i klinten ved stranden. Parkeringspladsen vil blive
placeret lige foran den udsigt. De parkerede biler vil blive meget synlige i landskabet for os, andre beboere
på vores del af Korsnæbsvej og besøgende til Boesdal Kalkbrud.
Særligt busser og autocampere vil rage op og fylde vore horisont.

Vi ønsker derfor parkeringspladsen placeret nede i Kalkbruddet, eller alternativt som i forslaget fra beboerne
på Korsnæbsvej/Boesdalsvej, på den yderste del af græsmarken, nedsænket til under synslinien fra
Korsnæbsvej.

Hvis placering i bruddet ikke bliver realiseret, eller hvis beboernes forslag om en nedsænket parkeringsplads
ikke accepteres, så foreslår vi, at parkeringspladsen placeres på den modsatte side af vejen på det areal der
er markeret med lyseblåt nedenfor. Det bør undersøges om der er nogen der mister udsyns-linier ved den
placering. Umiddelbart vurderet er udsynet i forvejen blokeret af bebyggelsen længere nede af vejen og den
eksisterende beplantning. Vi vurderer, at parkeringspladsen bliver langt mere diskret i landskabet end ved
den foreslåede placering.

I øvrigt vil enhver placering oppe i terræn gøres mindre generende ved pladsens nedsænkning i landskabet
(alle centimeter tæller!) og ved omkransning af parkeringspladsen med en lav beplantning (max 1,20 m høj).
Vi opfordrer særligt til, at busser og autocampere placeres i et område, hvor de er mindst synlige fra
Korsnæbsvej.

