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Kære Hans Christian Schmidt,
Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite i Lyngby-Taarbæk har med interesse
læst dit udspil til et grønt bælte omkring "Fremtidens grønne hovedstad" og herunder
din tale på pressemødet på Naturcenter Vestamager den 7. november 2003.
Lokalkomiteen har især bemærket dit forslag vedr. Springforbi Strandpark. Ifølge forslaget skal der ske en genoplivning af Springforbiplanen fra 1940 ved etablering af en
1 kilometer lang sandstrand.
Lokalkomiteen er ikke bekendt med, at Springforbiplanen fra 1940 havde til formål at
skabe badestrand ved Springforbi, men derimod alene til formål at skabe sammenhæng mellem Dyrehaven og Øresund.
Lokalkomiteen skal på den baggrund venligst anmode om at få oplyst, hvor i papirerne
vedr. Springforbiplanen fra 1940, der er omtalt anlæggelse af en badestrand ved
Springforbi.
Lokalkomiteen har fulgt de hidtidige projektforslag for etablering af badestrand ved
Springforbi nøje. Det seneste projekt, vi har modtaget, indebærer etablering af en ca.
75 m lang badestrand ud for villaen "Stokkerup" bag en stenkastning og neddykkede
høfder. Det svarer således ikke til, at "der pumpes sand ind på kysten, og en 1 kilometer lang strand vil vokse ud i havet", som der står i oplægget til "Fremtidens grønne
hovedstad."
Lokalkomiteen skal på den baggrund venligst anmode om at få oplyst, om der nu foreligger et nyt projekt, hvor der vil blive skabt en 1 km lang sandstrand ved Springforbi
som erstatning for det tidligere med ca. 75 m badestrand.
Kysten ved Springforbi er en erosionskyst med dybt vand tæt på kysten. Hvis der
pumpes sand ind på kysten vil det kræve etablering af voldsomme anlæg ude foran
kysten for at holde på sandet, og kysten påtvinges derved et meget stort fremmedartet,
teknisk anlæg i forhold til den nuværende kystbeskyttelse både set ude fra Øresund og
fra plænerne i Springforbi Strandpark. Etablering af en stor badestrand må desuden

forventes at kunne få væsentlige konsekvenser for antallet af besøgende på gode badedage og dermed for trafikken på Strandvejen og parkeringen i nærområdet, hvor de
eksisterende parkeringspladser på gode sommerdage i forvejen er stærkt benyttet.
Lokalkomiteen ser meget hellere, at der i stedet etableres en attraktiv strandpromenade
langs kysten, hvor bøgen fortsat kan spejle sig i Øresunds bølger, og hvor befolkningen hele året igennem kan komme tæt på et Øresund med dybt vand og relativt høje
bølger. Den eksisterende kystbeskyttelse vil kunne gøres mindre dominerende i kystbilledet, og Strandparken vil kunne forsynes med 1-2 gode badebroer til de gæster, der
ønsker sig en dukkert.
Lokalkomiteen finder det langt mere hensigtsmæssigt at udvide badestranden i Bellevue Strandpark end at etablere en ny badestrand i Springforbi Strandpark. Der er nemlig i området både behov for en badestrand og for en strandpromenade, hvor man kan
komme tæt på Øresund hele året igennem. Hertil kommer, at der er bedre kollektiv
trafikbetjening og bedre adgangsforhold til stranden ved Bellevue, og endelig vil en
udbygning af badestranden ved Bellevue give langt mere og bedre badestrand for pengene end etablering af en badestrand ved Springforbi.
Med venlig hilsen
på lokalkomiteens vegne
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Hej Jesper,
Jeg sender hermed til orientering vores brev til miljøministeren vedr. Springforbi
Strandpark.
Jeg beklager den sene fremsendelse, som skyldes en forglemmelse.
Med venlig hilsen

Hans Nielsen
Kastanievej 4 B, st. mf.
2800 Kgs. Lyngby
45 88 94 55
hans@nielsen.mail.dk

