Høringssvar –
Ideer, forslag, bemærkninger til parkering ved Boesdal Kalkbrud
Hvordan vil P pladsen påvirke
Hvordan vil P udvidelse påvirke oplevelsen af landskabet og kulturmiljøet i nærområdet
Hvordan vil udvidelsen påvirke naturen
Er der særlige hensyn der bør inddrages i planlægningen

Følgende er et svar udformet i en helhedstænkning, hvor alle aspekter af ovenstående indgår
samlet som forslag/oplæg i en Power Point præsentation (vedhæftet)
Forslaget tager højde for forhold som øget trafik, infrastruktur, fleksibilitet og sikring af en P
løsning der kan rumme en succes på niveau med Tirpitz Museet, i forening med svingende
aktivitetsniveau i det øvrige Boesdal Kalkbrud.
Som nabo til Boesdal Kalkbrud vil følgende oplistede aspekter få negativ betydning.
•

•

Den angivne placering skæmmer og blokerer for udsyn og sigtelinjer for naboerne
bosiddende i husrækken. Motorstøj og smækkende bildøre samt udsigt til en P plads vil
være realiteten for naboerne, men vil også være det første indtryk de besøgende vil få.
Placeringen er ikke ønskelig eller forbilledlig for oplevelsen af den natur man
ankommer til og ej heller i tråd med et besøgscenter i ”verdensklasse”

Vi ønsker at der udvises hensyn til og tages højde for at:
•
•
•
•
•
•

sikre størst mulige afstand til naboer / gerne eksisterende afstand
fastholder udsigt og de eksisterende sigtelinjer
give en oplevelse af at komme til naturen og ikke blot til et parkeringsområde
sikre øget grad af naturbevarelse som kompensation for byggeriet af besøgscenteret
fremtidssikre til- og frakørsel – som også får funktion som redningsvej
projektere et P område der i sin udformning er fleksibel og kan klare et uventet højt
besøgstal og flere samtidige arrangementer

Disse aspekter er rummet og indeholdt i det vedhæftede, som skal betragtes som et
hørings svar.
Præsentationen skal ses i visning for at alt bliver vist og noter skal sikres læst!

Jeg står gerne til rådighed for yderligere
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