
1 

 

 

 

 

 

Udviklingsplan for Vangkvarteret (Agervang) 
 
BILAG 8  

Inddragende proces  
 
Workshops den 8. marts og den 30. marts i Fælleshuset, Agervang 
I de to workshops afholdt med borgere, aktører, fagspecialister, eksperter og beboere fremkom en række forslag 
til formulering af visionen for Agervang/ Vangkvarteret i 2030 samt en række forslag til indsatsområder. 
Dette notat beskriver hovedpointerne fra disse to workshops. 
Begge workshops mundede ud i en lang række konkrete forslag, som i form af en ”hvidbog” vil indgå i den videre 
planlægning af konkrete tiltag i udviklingsplanens første faser. 
 
 

Visionerne for fremtidens Agervang/Vangkvarteret anno 2030 
Vores mål for Vangkvarteret er at skabe en bydel, der bliver hjem for en mangfoldighed af mennesker – unge, 
gamle, børnefamilier, singler, - og alle derimellem.  
Både nuværende og kommende beboere skal mærke, at i Vangkvarteret leves det gode bæredygtige liv. Vi 
værner om det gode naboskab, de attraktive nærliggende naturområder, og ikke mindst hinanden og de stærke 
fællesskaber. 
I 2030 er bydelen Porten mod Holbæk Fælled, med markante indgange til naturområdet fra Vangkvarteret, hvor 
både Holbækborgere og turister gerne kommer på besøg for at opleve naturen og besøge de unikke attraktioner: 
udsigtspunkterne ved vandtårnet og Arnolds knold og de mange muligheder for gåture i området. 
Nye mennesker har valgt at slå sig ned i bydelen sammen med de beboere der ville være flyttet, fordi 
Vangkvarteret ikke kunne tilbyde den bolig, de efterspurgte. De mange børn og unge i vangkvarteret har let 
adgang til de nye sportsområder ved Arenaen via gode cykel-og gangstier og mange aktiviteter for uorganiseret 
leg og idræt foregår i Vangkvarteret, som også er blevet et tilløbsstykke for børn og unge fra Holbæk have. 
 
Vangkvarteret beboes af mange unge studerende, der især om sommeren indtager uderummene med lege og 
socialt samvær i de særlige bydelshaver for unge, hvor de kan ”hænge ud” til forskellige fælles aktiviteter uden at 
forstyrre naboerne- og samtidigt kan de udfolde deres samfundsengagement ved at agere hjælpere og 
rollemodeller for områdets børn og uge fra svagere stilede familier. 
 
Vangkvarterets beboere og Holbæk borgere færdes frit og trygt i området både dag og aften, nogle via de 
løberuter der fører gennem Vangkvarteret fra Holbæk by Holbæk Have og over broen igennem Vangkvarteret og 
ud i Fælleden, andre i de grønne rum, som er indrettet til netop de bolignære fællesskaber. 
Sammen med nuværende beboere er der nu et mix af mennesker med forskellige ærinder i området, der 
sammen gør bydelen til en levende, grøn, socialt og kulturelt balanceret bydel. 
 

Temaer i udviklingsplanen 

Baseret på inputs fra deltagere i Workshop II 
 
Tema: Vangkvarteret som den nye grønne bydel  
Mål: At Vangkvarteret opleves som et grønt, bæredygtigt byområde, med nærhed til natur og mulighed for at bo i 
grønne omgivelser og være aktiv medskaber af de grønne omgivelser. 
Indsatsområder, eksempler: 
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• Tydeliggøre indgangen til Fælleden i det nordøstlige hjørne. Skabe en ny ankomstsituation via en markant 
skulpturel ankomstsituation. 

• Nyttehaver, frugttræer, skolehaver, ældrehaver, fælles dyrehold, (senior)bofællesskabshaver, 
opgangsfællesskabshaver og opgangshaver som ramme om nye grønne aktiviteter og byrum 

 
Bedre forbindelser på tværs - til naboområderne og resten af Holbæk by i 2030 
Mål: At skabe ”noget at komme efter” og gøre det let at komme til Vangkvarteret i fremtiden. 
Nye forbindelser til/ i Vangkvarteret vil styrke synligheden af områdets kvaliteter for potentielt nye tilflyttere og 
borgere i Holbæk. 
 
Indsatsområder, eksempler: 

• Broen til Holbæk Have som en attraktion og et rart sted at være, koblet sammen med attraktive og trygge 
byrum på begge sider af broen. Etablering af løberuter i kombination med broen. 

• Vandtårnet – som fremtidig destination med en ” wow-effekt”, og en ny forbindelse dertil. 
• Arnolds Knold gøres tilgængelig som ny attraktion på Fælleden med adgang via eller forbi Vangkvarteret 
• Etableringen af nye byrum og forbindelser dertil 

 
Det gode naboskab – nye tilflyttere, nye naboer i 2030 
Mål: At styrke fortællingen om Vangkvarteret som Et godt bæredygtigt og mangfoldigt lokalområde, båret af et 
stærkt fællesskab. At vise at Vangkvarteret kan være en mulighed for at etablere sig i nye former for naboskaber 
og dermed både tiltrække nye beboere og styrke de nuværende beboere i nye fællesskaber. 
Indsatsområder:  

• Styrkelse af fællesmiljøet og pladsdannelser på Agervang som den fælles bygade – etablere nye aktiviteter 
og funktioner drevet af beboere, ngo’ere og aktører fra Holbæk 

• Fælles aktiviteter som fælles spisning, byvandringer i Vang o.ma.  - mindre rumdannelser som midlertidige 
installationer der kan afprøve områdets potentiale – som” pop-up” installationer. (evt. i samarbejde med 
Holbæk Kuntshøjskole- m.fl.) 

 

 
 
 


