Veddelev Borger og
Grundejer Forening

Naturvandring i Veddelev –
Naturstien fra Branddammen til Fugletårnet og
Dyskærgaard - Torsdag d. 9 juni 2022 kl. 19.00

Mødested Kl. 19.00 ved branddammen for enden af Maribovej.
På årets naturvandring i Veddelev vil vi fokusere på det naturområde, der i forslaget til
ny lokalplan 407, skal etableres i hele dalstrøget mellem Veddelev Landsby og Gårdene
oppe ved Frederiksborgvej.
Med udgangspunkt ved den gamle vandings- og branddam vil vi gå ned gennem den
nordlige del af Veddelev Gamle Landsby. Undervejs vil vi besøge skoleprojektet på
Møllegården ”Haver til maver” og gå forbi Holger Fællessangers hus, inden vi drejer ned
ad den lille sti til fugletårnet. Her vil vi få fortalt om fuglelivet på Bløden og om
landskabet, som vi ser udover og som skal indgå i det kommende natur- og vådområde.
Herfra går vi op til Dyskærgaard, hvorfra der er en fantastisk udsigt over dalstrøget og
Veddelev Landsby samt Bløden og Roskilde Fjord. Den nye ejer Liljeborg A/S vil fortælle
om gårdens historie og planerne for den fremtidige anvendelse af gården og området.
De vil også fortælle om de konkrete planer for det kommende naturområde, hvor kilder
og vådområder i bunden af dalstrøget skal reetableres. De mange dræn skal fjernes, så
vi igen vil kunne opleve de mange kilder, som vil gendanne små søer og vådområder. Vi
ser frem til at høre mere herom samt tidsrammen for dette projekt.
Aftenvandringen slutter med kaffe og kage ved Dyskærgaard. Såfremt vejret bliver lidt
vådt, kan vi være inde i laden på Dyskærgaard.
Gæster er naturligvis også velkomne.
Selve arrangementet slutter omkring kl. 21.30. Vi håber, at vi kan slutte af med at nyde
en smuk solnedgang over Roskilde fjord.
Bestyrelsen i Veddelev Borger og Grundejerforening
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Uddrag af kort fra forslag til lokalplan 407

