
 

  

Åbningstid 

Mandag-onsdag kl. 10-15 

Torsdag kl. 10-17 

Fredag kl. 10-13 

 

16. marts 2016 

 

Sagsnr.: 2016-543 

Sagsbehandler: 

Stig Englund 

STE@rudersdal.dk 

Tlf. 46 11 24 17 

Mobil 72 68 24 17 

 

Teknik og Miljø 

Natur, Park og Miljoe 

Øverødvej 2 

2840 Holte 

 

Til 

Beboere i området nær Birkerød Roklub og Sejlklub, 

Plantagevej 80  

 

Orientering om arbejdet med opførelse af nyt fugletårn i 

Vaserne 

 

Fra marts til udgangen af maj vil entreprenørfirmaet Otte Chrestensen 

A/S opføre et nyt fugletårn i rørskoven for enden af Engstien.  

 

Det gamle fugletårn fjernes og erstattes af et nyt fugle- og udkigstårn i to 

etager, som også kan bruges af dårligt gående og kørestolsbrugere.  

 

Arbejdet udføres for Aage V. Jensens Naturfond, som i november 2013 

indgik aftale med Ruderdal Kommune om fremtidig drift og pleje af 

Vaserne - herunder etablering af forskellige publikumsfaciliteter.  

 

Entreprenøren etablerer arbejds- og oplagsplads på parkeringsarealet 

ved Birkerød Ro- og Sejlklub nærmest Plantagevej. Plantagevej vil blive 

brugt som kørselsvej til og fra arbejdspladsen.  

 

Entreprenøren har oplyst, at arbejdet fortrinsvis vil finde sted mandag-

torsdag mellem 7:00 og 18:00. Støjgener vil være yderst begrænsede, 

da der primært er tale om håndtering af materialer til montering m.v. på 

pladsen ved selve tårnet. 

 

I en periode vil der være udlagt køreplader på Furesøstien mellem 

arbejdspladsen og tårnet, og strækningen kan midlertidigt være 

afspærret for både gående og cyklende. Entreprenøren vil da opsætte 

afspærring og skiltning, som anviser alternativ rute.  

 

Der sikres adgangsvej til roklubben og sejlklubben i hele perioden.  

 

Rudersdal Kommune og Fredningsnævnet har foretaget 

myndighedsbehandling af projektet og givet tilladelser og dispensation 

efter naturbeskyttelsesloven, planloven og fredningen af Vaserne.  
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Aage V. Jensens Naturfond og Rudersdal Kommune regner med at 

kunne indvie det nye fugletårn og andre publikumsfaciliteter ved et 

offentligt arrangement i anden uge af juni. Arrangementet vil blive 

annonceret i lokalaviser og på kommunens hjemmeside.  

 

Såfremt du har spørgsmål til det aktuelle projekt med fugletårnet eller 

andet, der vedrører drift og pleje af Vaserne, er du velkommen til at 

kontakte undertegnede eller landskabsforvalter Michael Wessing på tlf. 

72 68 23 52. Spørgsmål, der specifikt angår entreprenørens arbejde, 

kan rettes til byggeleder Niels Riis, NaturRådgivningen A/S på tlf. 23 10 

82 50.  

 

 

 

 

Venlig hilsen 

 

Stig Englund 

Biolog 

 

 

 

 

 

 


