STIERNES STI PÅ TUSE NÆS
Stiernes Sti på Tuse Næs rundt om landsbyen Udby - er fortællingen om en grøn vision med Naturrum,
hvor fællesskabet for alle aldersgrupper kan rummes.
Stiernes Sti er en del af den samlede Udviklingsplan på Tuse Næs, som Turlandet har ansvar for.
Turlandet begyndte planlægningen i 2020, er fortsat i 2021 og det er nu formuleret som et projekt der skal
løbe over de næste år.
Det handler om at Turlandet Tuse Næs ønsker at samle stier og oplevelser omkring Udby på Tuse Næs og
at skabe et helt særligt Naturrum med mange anvendelsesmuligheder.
Flere stiforløb er undervejs omkring Udby - af forskellige samarbejdspartnere, selvstændige projekter, hvor
der uafhængigt af Stiernes Sti skabes stier, men hvor samspil og samarbejde er naturligt for de berørte
parter. Udover at Stiernes Sti får et forløb, så alle kan anvende de samlede stier, er ambitionen at etablere
et Naturrum - hele Tuse Næs’ møde og undervisningssted - med forskellige naturredskaber til motion på en
del af det nye stiforløb i området sydøst for Hallerne tæt på Udby (sportshal og ridehal), som vi kalder
Udby Naturskov.
Formålet omkring stiområderne er udover at bevæge sig, gå og løbe, at skabe oplevelser og forbedre
naturplejen, at bevare og øge biodiversiteten og det er helt i tråd med Holbæk Kommunes ønske om at
blive en endnu vildere kommune naturmæssigt. Naturrummet tænker vi til formidling, møder og
undervisning for hele Tuse Næs. Vores fælles Naturrum er tænkt med mødemuligheder, depotrum, lille
køkken og handicaptoilet. Vi arbejder med at nytænke, hvordan Naturrummet kan lånes og samtidig få
dækket de udgifter, der er til drift af et sådant rum.
Vi forestiller os, at En dag i Naturrummet & Udby Naturskov kunne se sådan ud en sommerdag:
Om formiddagen har børnene i Udby Skole fx undervisning i biologi og bevægelse. I Naturrummet er
forskellige materialer til undervisningen. Børnene spiser deres frokost i Naturrummet inden de går tilbage
til Udby Skole.
Om eftermiddagen tegner og leger børnehavebørn på stedet og spiser deres eftermiddagsfrugt inden de
går tilbage til børnehaven.
Sidst på eftermiddagen, aftenen holder en forening et gå-møde med efterfølgende foredrag i
Naturrummet og laver mad på bålet.
Andre borgere har samtidig mulighed for at bruge gå- og bevægelsesruten i Udby Naturskov. På sigt kan
man slå en tur ind på Kunststien på Hvidegård via Fællesmarks Stien.
Stiernes Sti projektet er udvalgt til at deltage i et særligt naturprojekt, som er et samarbejde mellem LAG
Midt-Nordvestsjælland og Region Sjælland. Det betyder, at Turlandet Tuse Næs modtager støtte af
forskellig karakter og har modtaget midler til arkitektbistand til tegning af det kort der ses herunder. Også
en konsulent i Holbæk Kommune har bistået i projektet.
Turlandet Tuse Næs har i dette projekt samspil med mange, som har givet tilsagn om at stier også må gå
over deres grundarealer: Fællesmark (nyt bo kollektiv der er undervejs) og Hvidegård i Udby med flere.
Link til dynamisk projektbeskrivelse nederst.

Arkitektfirmaet Edvars & Edvars bistår med tegning til Naturrummet.
Styregruppen som refererer til Turlandets bestyrelse, består af direktør Birgit Edvars (arkitektfirmaet
Edvars & Edvars), Anna Weber (Fællesmark), Finn Bjerregaard, Anni Svendsen og Alice Faber (projektleder)
Turlandet Tuse Næs.
Desuden samarbejdes med Udby Skole, Børnehaven Troldemosen, som sammen med Tuse Næs
Lokalforum i udtalelser har bakket op om projektet. Vi er i færd med at søge fonde og håber det lykkes.
Turlandet Tuse Næs har fået en benyttelsesaftale fra 1.01.2022 til området sydøst for Hallerne ved Udby.
Projektet er i høj grad et samarbejdsprojekt, derfor er Turlandet Tuse Næs meget taknemlige for den store
velvilje vi har mødt både på Tuse Næs og hos de mange andre som hjælper os godt på vej med projektet.
STØT FÆLLESSKABET
På Tuse Næs Æblefestival den 2. oktober 2021 blev muligheden for køb af en Aktie til Naturrummet
præsenteret. Vi håber på støtte og opbakning til det fælles formidlingssted - aktie i Naturrummet. Aktien
kan købes til 250, 500, 1000 eller 5000 kr. Du kan altid købe aktier ved henvendelse til formand for
Turlandet Tuse Næs
Alice Faber - alicegfaber@gmail.com – 2874 1636
9.10.21
Lokal udviklingsplan: http://doccdn.simplesite.com/.../2019-09-20%2BLUP%2BTuse...
Projektbeskrivelse af Stiernes Sti Tuse Næs: https://issuu.com/.../stiernes_sti_tuse_n_s...

Køb af aktier henvendelse til formanden Alice Faber: alicegfaber@gmail.com – tlf.: 2874 1636
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