Vesterbro Miljø- & Naturværksted
TRÆSTUBBEN
et byrum i forvandling
Før:

Kommunal toiletbygning, der havde været aflåst i 15 år, fordi der før blev fixet derinde.
Saxoparken blev kaldt ”hasherparken” og ”hundeparken”.

Nu:

Et grønt urbant pionersted, banebrydende i sin involverende musisk- sanselig bynære miljø- &
naturformidling til daginstitutioner og skoler. Parken omkring er i samarbejde med naboer, børn
fra skoler og daginstitutioner, Center for Park, lokale grønne ildsjæle og foreninger, omdannet til
et miljø- & naturværksted. I dele af Saxoparken er der etableret en have med
regnvandsopsamling, kompost, insekthotel, mangfoldige planter, grønt tag, dam og højbede.

Historik
I dag hører TRÆSTUBBEN under Vesterbro Lokaludvalg med støtte fra Friluftsrådet. Det var det daværende
Miljøpunkt Vesterbro/Sydhavn, der i 2006 fik tilladelse til at låne den eksisterende toiletbygning på området af
Københavns Kommune, Center for Park og Natur. Toilettet Havde dengang stået aflåst i ca. 15 år og stod til
nedrivning. Miljøpunkt Vesterbro/Sydhavn modtog en stor donation af fonden Realdania som gjorde det muligt,
at gennemføre en ombygning af toilettet, som i dag hedder “TRÆSTUBBEN”. Byggeriet af TRÆSTUBBEN blev
udført slutningen af 2007 og i år -2013 - kunne vi fejre 5 års fødselsdag.
TRÆSTUBBEN er et grønt urbant pionersted og fungerer som bæredygtig innovation -, vision - & idéudviklings
rum og mødested, som modtog KBH Kommunes MILJØPRIS 2010.
Det er på forholdsvis kort tid lykkedes at give bydelens yngre børn et tilhørsforhold til en unik oase,
hvor de ledes til at bruge alle sanser i opbygningen af en bevidsthed om naturen i byen og om, hvordan
vi passer på vores miljø.
I Vesterbro naturværksted formidles koblingen mellem natur og miljø, dvs. børnene får en forståelse for
naturens fænomener, samtidig med der fokuseres på, hvordan vi mennesker er med til at forme og
bevare naturen ved at etablere regnvandsopsamling og affaldssortering, undgå sprøjtemidler og arbejde
for biologisk mangfoldighed. Formidlingen sker i en vekselvirkning mellem dialog, sange, historier og lege.
Vesterbro naturværksted ligger lige midt i byen mellem 4 etagers huse på Vesterbro, hvor der ellers kun
er 2-3 m2 grønt pr. indbygger. Miljø og naturformidlingen er særligt vigtig i tæt befolkede, urbane
områder, hvor man ellers er langt fra føler sig som en del af naturen og derfor mangler den basale
naturforståelse, som nærhed til naturen danner grundlag for.
Der er opstået et helt nyt netværk omkring naturværkstedet, idet forskellige brugergrupper mødes på
tværs af alle skel og hjælpes ad med at passe stedet. Pensionister og arbejdsløse unge mænd af anden
etnisk herkomst planter buske og salat, mens de smådriller hinanden. Den lokale krolfklub bruger
depotet til opbevaring af deres grej.
Stedet drives som et unikt samarbejde mellem Vesterbro Lokaludvalg og de lokale beboere og
institutioner. Det sker efter aftale med Københavns Kommune, der ejer parken. Det har været en winwin situation for alle, idet parken har fået flere brugere, som alle værner om den og hjælper med til
udviklingen af stedet. Trods bange anelser fra lokale, har der - takket være borgerinddragelsen – stort
set ikke været noget hærværk på stedet siden etableringen.
Et gammelt offentligt toilet er ombygget til et naturværksted og en demonstrationsbygning på
bæredygtigt byggeri. Der er i højeste grad benyttet genbrugs- og lokale materialer til bygningen og der
er opsat solceller og regnvandssystem.

Bambusvandbane: Børnene bygger vandbaner af natur- og genbrugsmaterialer, og undersøger imens vandets kraft og egenskaber.

Formål
Det primære formål med Vesterbro naturværksted er at give Vesterbros børn en bevidsthed om, hvor
tingene kommer fra og at vi er en uløselig del af naturen. På den måde kan Vesterbro Naturværksted være
med til at udvikle fornuftige adfærdsmønstre hos børn i forhold til klimaet, miljøet og naturen.
Formålet er endvidere at skabe et grønt, bæredygtigt åndehul i en offentlig park, hvor borgere fra Vesterbro
kan stresse af, få fingrene i jorden og være med til at skabe en bæredygtig oase.

Børnenes Klimaskov: Børnene planter træer og synger ”Så går vi rundt om et nyplantet træ”. Inden da har der været en
formidlingssession om træer og klima i institutionen, eller i klassen.

Resultater i udpluk
3000 børnehave- og indskolingsbørn har i 2012 fået direkte miljø- og naturformidling i Vestebro
naturværksted og mange flere (ca. 5.000 årligt) får indirekte formidling om miljø og natur ved ophold i
naturværkstedets udearealer, via skilte, foldere eller til større arrangementer som KK Miljøfestival og
lignende.
500 m2 offentlig park i et ellers hærget området er forvandlet til en bæredygtig demonstrationshave
med regnvandsopsamling, kompost, genbrugs-højbede, insekthotel, demonstrationsbede med
krydderurter, planter, frugt/bær og vilde spiselige planter.
Der er i foråret 2009 lavet en evaluering af naturværkstedet, der kommer med masser af positiv
feedback om stedet og dets formidling.
TRÆSTUBBEN har været mål for inspirations ture af internationale studerende og udveksling med
nordiske projekter. Der er udgivet flere artikler og vi er repræsenteret i publikationen:
”Nature Interpretation for Children and Young People in the Nordic Countries”
http://www.norden.org/en/publications/publikationer/2013-534/

TRÆSTUBBENS miljø- & naturvejleder er vejleder indenfor naturvejlederuddannelsen.
TRÆSTUBBEN er mødested for Enghave Parkens Beboerhave, Ottilias have ved Carlsberg, Vesterbro
miljøforening og projektsted indenfor Omstillingsagent uddannelsen.
TRÆSTUBBEN er aktiv netværker indenfor Agenda 21 gruppen, KK miljønetværk, og faciliterer
konferencer og borgermøder.
TRÆSTUBBEN er base for Vesterbro Juletræsfest, Blomstrende By og KK Miljøfestival.
Børnene var i efteråret 2009 med til at plante 33 træer og 25 hasselbuske på Vesterbro.
Der er udgivet 6 pixibøger og tre erindringsplakater, som børnene får som opfølgning på det foregående
miljø- & naturformidlingsforløb.
TRÆSTUBBEN har modtaget KK Miljøpris 2010

Målgruppen
Den primære målgruppe er Børnehavebørn og indskolingsklasser fra Vesterbro.
De sekundære målgrupper er etniske minoriteter, familier og Vesterbros øvrige borgere.

Samarbejdspartnere:
Skolerne på Vesterbro
Daginstitutionerne på Vesterbro
Friluftsrådet
Center for Park og Natur, KK
TMF
Områdefornyelsen Centrale VBRO
Bæredygtig Udvikling, KK
Apostelkirken
Bestyrelsen i Apostelgården
Kulturanstalten
Byhavenetværket
Radio Vesterbro
Vesterbro Bykirke
Vesterbro lokal TV
Pige- og drenge-klubben, Settlementet
Musik-Konditoriet – Sorte Hest
Sydhavnscompagniet
Settlementet
Gang i Gaden
Café Sonja
Myretema: Børnene er myrer og har hørt historier
om myrernes egenskaber og deres rolle som
’genbrugere’ af naturens affald.
Efterfølgende har de været på myrepatrulje og
samlet affald, som nu sorteres til genbrug.
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