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Indledning
Denne plan omhandler Filosofgangen, der omkranser seminarieparken til det tidligere Jonstrup seminarium.
En filosofgang er et stiforløb, med træer på
begge sider, hvis kroner danner en overdækket
gang. Det er et gammelt kulturhistorisk parkelement, der også findes ved f.eks. Sorø akademi.
Filosofgangen ved det tidligere Jonstrup seminarium formodes plantet i samme periode
som selve bygningernes opførsel i starten af
1800-tallet og er en del af det samlede kulturhistoriske anlæg som seminariet udgør.
Tidligere dannede beplantningen en halvcirkel
der startede og sluttede ved bygningerne. I dag
er forbindelsen forsvundet på den vestlige side,
hvor der nu er p-plads og vej (Højen).

Landskabeligt set har Filosofgangen stor rumlig og
visuel betydning for seminarieparken. Den danner
en grøn, markant afgrænsning af seminarieområdet og parken nord for bygningskomplekset.
Samtidig danner beplantningen en grøn skærm
mod de nye boligbebyggelser samt vej- og parkeringsanlæg, som allerde er, og bliver opført uden
for parken, på baggrund af lokalplan 119.
Denne plan skal bidrage til bevaring og udvikling
af Filosofgangens kulturhistoriske og landskabelige kvalitet. Den skal hjælpe til at fastholde gode
vækstmuligheder for de eksisterende og fremtidige træer, den skal beskrive fremtidige plantninger der forbedrer eller genskaber gangens forløb
og den skal give et bud på en ny afslutning /
begyndelse ved vestkanten af parken.

Tidligere Jonstrup senminarium og nærmeste omgivelser. Filosofgangen som
den ser ud i dag er markeret med rød linje.

1

Beskrivelse, vurdering og tiltag
På baggrund af beplantningens og stiens kvalitet
og tilstand kan Filosofgangen inddeles i forskellige
delstykker A-E, der hver især har behov for forskellige genoprettende og plejende tiltag.
Hver del beskrives og vurderes nedenfor, og der
gives forslag til forbedrende og genoprettende
tiltag. Tiltagene er indtegnet på tegningerne 1.01,
1.02 og 1.03 som findes på de bagerste sider i
dette dokument.
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Filosofgangen inddelt i delstykkerne A-E, der har forskellig tilstand og kræver forskellige tiltag
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A: Parkens sydkant
Parkens sydkant udgøres af den sti der forbinder
seminariebygningerne med den tidligere forstanderbolig. Stien er belagt med betonbelægningssten.
Stien er forholdsvis tydelig markeret med store
træer på begge sider af stien (af eg og ahorn). 3
træer i græs ind mod parken og 5 træer i buskbeplantning ind mod petanque-haven syd for.
Træerne vurderes bevaringsværdige og skal
beskyttes i plejen og vedligeholdelsen af parken.
For at understrege forløbet foreslås indplantet 2
træer mellem de eksisterende ind mod parken.
Træarten kunne være stilkeg.
B: Parkens østkant
Den del af filosofgangen, der markerer parkens
østkant er i dårlig stand og præget af selvsåede
ahorn. Stien fremstår som en græs-eller skovsti.
Der er et enkelt stort bevaringsværdigt ahorntræ
på stiens inderside. De resterende træer er ikke
bevaringsværdige.
Den ydre kant af stien ligger i skel til nabogrunden
og træbevoksningen, der udgør gangens ydre
kant, står derfor på nabogrunden. Træernes vækstmuligheder er truet af det forestående boligbyggeri på grunden, da der forventes gravearbejde
og kørsel med tunge maskiner i forbindelse med
byggeriet, hvilket kan ødelægge jordbunden og
træernes rødder.
For at beskytte træerne og vækstmulighederne
er der udlagt en 3 meters zone, hvor der ikke må
fældes træer og en 7m zone, hvor der ikke må
bygges eller anlægges veje.
Det anbefales et jorden i 7 meters zonen
beskyttes mod traktose ved at stille krav om at
udlægge køreplader i zonen i byggeperioden og
forbyde terrænregulering.

Delstykke A. Parken ligger til højre.

På stiens inderside forslås plantning af 8 nye
træer, jf. tegning 1.01. Træarten kunne være
stilkeg.
På stiens yderside må der ifølge 3-meters zonen
ikke fældes træer. Det anbefales at opretholde
dette forbud så længe der foregår byggeri. Når
der ikke længere er risiko for ødelæggelse af
jordbunden pga. anlægsarbejder, foreslås beplantningen ryddet for at plante nye træer og buske i
zonen jf. tegning 1.01. og 1.03, der danner en ny
tæt beplantning mellem de nye boliger og parken.
En ny trærække af spidsløn skal danne den ydre
kant af stien og plantes derfor i skel.
Af hensyn til bevarelsen af seminarieparkens
grønne rum og for at skærme parken for udsyn
mod den planlagte bebyggelse, er buskplantningen i denne side vigtig.
Hvis det viser sig umuligt at etablere en tæt
beplantning langs den ydre kant af filosofgangen
på nabogrunden, vil man alternativt kunne rykke
stien et hak længere ind i parken, hvorved hele
beplantningen og rammen omkring parken vil stå
på kommunens egen grund. Det bevaringsværdige ahorntræ vil dermed stå på ydersiden af stien
i stedet for på indersiden. Stien ville starte og
slutte i de samme hjørner som nu. Filosofgangen
vil med denne løsning ikke have den oprindelige
placering, men stadig det samme forløb langs
kanten af parken.

Delstykke B. Parken ligger til venstre.
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C: Parkens nordkant
Filosofgangen i nordkanten er markeret af store
bevaringsværdige hestekastanietræer ind mod
parken og selvsåede træer og buske på ydersiden
af stien. Stien fremstår også her som en græseller skovsti. En nyanlagt parkeringsplads på
nabogrunden mod nord ligger højere i terræn end
stien og den ydre kant af træer og buske vokser
yderligere ned af en skråning mod en grøft/lavning langs p-pladsen.
Kastanietræerne er den bedst bevarede del af
filosofgangen og man kan fornemme hvordan
trærækken leder én rundt om parken, når man
følger stien. Træerne bør bevares og beskyttes.
Enkelte af de selvsåede træer på ydersiden af
parken er markante og vurderes ligeledes bevaringsværdige.

Delstykke C. Den mest velbevarede trærække i
Filosofgangen. Parken ses bag træstammerne.

Den østlige halvdel af stien ligger i skel til samme
nabogrund som østkanten og de træer og beplantning, der udgør gangens ydre kant, står derfor
på nabogrunden. Den samme 3 meters zone og 7
meters zone som beskrevet under delstykke B.
Det foreslås at indplante 5 nye træer af fuglekirsebær på indersiden af stien med 5 meter
ml. træerne. De store hestekastanier bevares så
længe så muligt, men skal når de på et tidspunkt
vælter/ fældes erstattes af nye hestekastanier.
På ydersiden af stien foreslås plantet en ny
trærække og buskplantning på tegning 1.01 og
1.03. Langs den østlige halvdel af stien vil den
nye trærække plantes i skel, mens de skærmende
buske vil stå i 3 meters zonen på nabogrunden.

Delstykke C. Man ser grøften/lavningen på ydersiden af stien til højre. Parken ligger til venstre.

Delstykke C. Den nuværende adgang fra vejen,
Højen. Parken ligger til højre.
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D1 og D2: Parkens vestkant
Filosofgangen langs parkens vestkant eksisterer
ikke i dag. I stedet for at lede tilbage mod seminarebygningerne slutter/begynder stien i parkens nordvestlige hjørne, ved den nyanlagte vej,
Højen. Fra Højen er det første stykke af stien
nyanlagt med betonsten (ca 7 meter).
Filosofgangen og en rumlig afgrænsning af parken
mangler dermed mod vest. For at skærme parkens åbne græsareal mod vejen og seminariebygningernes P-plads er der anlagt en lav jordvold,
som efter planerne skal plantes til i foråret 2019.
Der er behov for en ny og mere tydelige afslutning/begyndelse på Filosofgangen, og for en mere
markant rumlig afgrænsning af parkes vestkant.
som samtidig kan gøre parken mere tilgængelig
for offentlig brug.

Delstykke D1. Parken ligger til højre.

Det foreslås at fortsætte filosofgangen med en
grussti langs vestsiden af parken, så den leder
tilbage mod bygningerne som det oprindeligt
gjorde. Dette vil samtidig skærme parkens åbne
areal mod p-plads og vej. Stien kan begynde/
slutte ved indkørslen til p-pladsen og dermed
føre tilbage mod seminariet som den oprindeligt gjorde. Den indre trærække langs stien kan
fortsætte langs p-pladsen og bidrage til at adskille
parken fra p-pladsen.
Den lille betonbelagte adgangssti fra Højen foreslås ændret til grusbelægning.
Der foreslås at vælge træerne stilkeg, hestekastanje og spidsløn som vist på tegning 1.01
og 1.02.
E: Langs Højen
I forbindelse med anlæggelse af Højen er der
behov for beplantning på vejens vestside. Se tgn.
1.02 for forslag til planter og placering.

Delstykke D2. Parken ligger foran bilerne, der
parkerer op mod en lille jordvold.

Delstykke E. Parken ligger til højre på den anden
side af vejen, Højen.
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Pleje
Plantning
For at skabe en vellykket sund beplantning er
det vigtigt at træer og buske etableres rigtigt. På
Principsnit 1 og 2 er anført, hvordan henholdsvis
træer og buske bør plantes.

Etableringpleje
I etableringsperioden op til 3 år efter plantning,
er det vigtigt at planternes holdes fri for ukrudt i
vækstsæsonen og at der vandes.
Ukrudt bekæmpes mekanisk inden det får mulighed for at kaste frø.
Vanding foretages afhængigt af vejret. Vejledende
antal vandinger 1. år er 13 gange i vækstsæsonen fra april til september, mest intensivt i juli
og august. Vejledende antal vandinger 2. og 3.
år er 7 gange. Træer skal vandes med 150 l vand
pr træ pr. vanding. Hvis der er muligt, anvendes
vandingssække. Buske vandes med ca. 50 l vand
pr busk.
Vedligeholdelsespleje
Træer
Træerne langs Filosofgangen skal danne ”tag”
over stien med deres grene og “vægge” med
deres stammer.
Beskæring af grene bør kun ske, hvis der er fare
for at de knækker eller hvis de er til gene for
vedligeholdelsen af parkens græsareal og sti.

500-600

Afdækning med barkflis

r tilført muld

Eksisterende eller tilført muld

løsnet råjord i 500 mm´s dybde

Principsnit 1. Træer

angen, Jonstrup
Tegnnr. :

xx

træ
Filnavn : principsnit_træ og busk

Dato : 01.2019

Mål : 1:20

Udarb. : kbi
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De eksisterende træer i filosofgangen fjernes,
efterhånden som de vurderes farlige for omgivelserne. De skiftes ud med tilsvarende træart (Hestekastanje str.10-12 cm), plantet og plejet som
beskrevet ovenfor.
Buskplantning
Det endelige udtryk for buskplantningerne skal
være naturlig og fritvoksende. Buskene skal
skærme for de bagvedliggende parkerings- og
beboelsesområder. Plantningerne skal fremstå
tætte, men ikke som klippet hæk. De forreste
rækker af buske er små og vil med tiden vokse
under grenene fra de bagvedstående større buske
og mindre træer.
Når plantningerne er i god vækst, foretages hvert
3.-4. år en vurdering af nødvendigheden af en
evt. udtynding, hvor hele buske fjernes frem for
beskæring af alle buske.

Afdækning med barkflis

Eksisterende eller tilført muld

400

ørt muld

Principsnit 2. Buske
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Udviklingsplan for Filosofgangen, Jonstrup

Filosofgangen, Jonstrup
Sagsnr. : 1806

Filnavn : grundlag_millimeter

Udviklingsplan for beplantning

Dato : 31.01.2019

Tegnnr. :

Mål : 1:500
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1.01

Udarb. : kbi
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Planteplan for Filosofgangens vestdel

1.02

Planteplan
Filosofgangens vestdel
1806

grundlag_millimeter

01.2019

1:200

kbi
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Planteprincip 1-3. Filosofgangen, Jonstrup.
Planteprincip 1
Grøft / nabogrund
Signaturforklaring:

5m

2m

1.2 m

3 meters zone

Kirsebærkornel
Tjørn
Benved
Bjergfyr
Fjeldribs
Alm. Kvalkved

0.5 m 1 m

1.5 m

Træ

Filosofgang

Park

Planteprincip 2
Ildløn
Surbær
Kirsebærkornel
Sargentæble
Alm hæg
Syren

1m

1.2 m

1.5 m

Signaturforklaring:

Planteprincip 3
Signaturforklaring:
Surbær
Sargentæble
Syren

1m

1.5

m

Filosofgangen, Jonstrup
Tegnnr. :

1.03

Planteprincip
Sagsnr. : 1806

Filnavn : principsnit_træ og busk

Dato : 31.01.2019

Mål : 1:100

Udarb. : kbi
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Filosofgang Jonstrup

TRÆER

Antal Navn

PLANTELISTE

Dato: 31.01. 2019

Latinsk Navn

Str.

Fuglekirsebær

Prunus Avium

10-12cm

Stilkeg

Quercus Robur

10-12cm

Hestekastanje

Aesculus hippocastanum

10-12cm

Spidsløn

Acer plantanoides 'Cleveland'

10-12cm

Ildløn

acer ginnala

Bærmispel

Amelanchier canadensis (syn. Lamarckii)

Surbær

Aronia melanocarpa 'Aron'

lette buske

Kirsebærkornel

Cornus mas

lette buske

BUSKE
lette buske
solitærbuske 150-175 mk

Tjørn

Crataegus monogyna

lette buske

Benved

Euonymus europaeis

lette buske

Sargentæble

Malus sagentii

Bjergfyr

Pinus mugo

Alm. hæg

Prunus padus

lette buske

Fjeldribs

Ribes alpinum 'Hemus'

lette buske

Alm. Syren

Syringa vulgaris

lette buske

Alm. kvalkved

viburnum opulus

lette buske

Binzer Landskab Aps, Borsholmvej 4, 3100 Hornbæk M: mail@binzerlandskab.dk T: +45 2381 1010 www.binzerlandskab.dk

lette buske
mk. 30-40cm
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