BEVARING OG UDVIKLING

Følgegruppens anbefalinger

Nymosen, som ligger umiddelbart vest for Vangede
Bygade, er et dejligt rekreativt område, der betjener en
tætbefolket bydel.

Som en rest af parkanlægget til det gamle landsted Kløckers Gård står Kløckers Allé med sine høje, slanke
lindetræer og peger ned mod Gentofte Sø.

Jægersborg Allé sigter på sit nedre løb direkte op mod
Charlottenlund Slot.

Bevaring og udvikling fremstilles ofte som hinandens modsætninger, således at bevarende bestræbelser
må tilsidesættes til fordel for udviklingens nødvendighed. Sådan forholder det sig imidlertid ikke altid.
Bevaring og udvikling kan også opfattes som hinandens forudsætninger. Dels kan udviklingen basere
sig på den gode tradition og fortidens bæredygtige
resultater, dels må man i andre situationer modsat
konstatere, at bevaringsbestræbelserne ikke vil kunne
tilgodeses, medmindre der foretages fornyende forandringer. Fx kan det være nødvendigt at ændre
radikalt på en bygning eller et bymiljøs udformning
for at bevare deres kvaliteter. Kystvejens etablering
i 1936-38 var måske forudsætningen for at kunne
bevare det gamle Skovshoveds bymæssige charme?

De overordnede mål i Gentoftes Kommunes arkitekturpolitik er følgende: 'Bolig-, erhvervs- og
centerområderne skal være bymiljøer af høj kvalitet
med hensyn til arkitektonisk indpasning og funktion.
Der skal ved planlægning af ny bebyggelse tages
hensyn til kommunens mange karakteristiske og
bevaringsværdige bygninger og anlæg. De grønne
områder skal bevares og styrkes'.

Under alle omstændigheder tager fysisk planlægning
altid afsæt i de konkrete forudsætninger, og det er
i sig selv en kvalitet, hvis vi i vore omgivelser er i
stand til at efterspore tidligere tiders dispositioner.
Fx giver det mening og forståelse for omgivelsernes
indretning, når man bliver opmærksom på, at en stor
del af Gentofte Kommunes vejnet følger de strukturer,
der stammer fra de oprindelige landsbyer og det
udskiftede bondeland.
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I en udbygget kommune som Gentofte vil fokus først
og fremmest være rettet mod den løbende vedligeholdelse og eventuel genopretning i overensstemmelse
med tidligere tiders intentioner for arealer- og bygningers udformning.
Arbejdet med 'Gentofte-Atlas over bygninger og bymiljøer' har tydeliggjort både de store linjer i det
fysiske miljø og de historisk baserede forskelligheder mellem kommunens delområder i forhold til
vejnet, grundstørrelser, bebyggelseskarakter og
anvendelse - herunder fordelingen mellem villa-,
etagehus-, erhvervs- og industribebyggelse. Disse
store linjer såvel som forskellighederne anbefales
fastholdt i det fortsatte planarbejde. Der bør ligeledes
ved planlægningen af ombygninger og nybyggeri
tages hensyn til kommunens mange karakteristiske
og bevaringsværdige bygninger og anlæg.
Gentofte Kommune har siden december 2000 haft
en arkitekturpolitik, som har til hensigt at fremme
forståelsen for og udbredelsen af god arkitektur i
kommunen. Hensigtserklæringen er udmøntet i en
række overordnede mål, som følgegruppen anbefaler
indarbejdes i kommuneplanernes langsigtede perspektiv og i den løbende lokalplanlægning.

Udover de arkitekturpolitiske mål og aktiviteter har
kommunen en lang tradition for præmiering af smukt
og godt byggeri med sigte på at fremhæve gode og
inspirerende eksempler, hvilket følgegruppen anbefaler, at man fortsætter med.
Det er følgegruppens vurdering, at 'Gentofte-Atlas
over bygninger og bymiljøer' på en god og konkret
måde kan være med til at kvalificere og supplere de
arkitekturpolitiske bestræbelser. På denne baggrund
kan følgegruppen anbefale, at kommunen i sin fysiske
planlægning fortsat prioriterer sådanne steder og områder, hvor mange mennesker færdes, fx i bydelscentrene.

På Ordrupvej 151-179 er i 1930'ernes første halvdel
opført en spændende funktionalistisk etagehusbebyggelse med A. Skjøt Petersen som arkitekt.

Skovshoved Skoles hvidpudsede pavillonbygninger fra 1907, tegnet af Andreas Thejll, afsluttes mod Korsgårdsvej
af to fremtrædende, barokt udformede glaskarnapper.

Tuborgs gamle administrationsbygning er en af
Gentofte Kommunens mange bevaringsværdige
bygninger.

Det er endvidere følgegruppens vurdering, at det vil
styrke det offentlige rums kvalitet, hvis der overalt
i kommunen anvendes et fast sæt af byinventar, i
form af bænke, affaldskurve, belysningsarmaturer
med mere i et kvalitetsbetonet og funktionelt design.
Det er følgegruppens holdning, at en sådan fornyelse
af rummets møblering ikke bør stå alene, men følges
op af en arkitektonisk bearbejdning af kommunens
væsentligste byrum.

Med udgivelsen af 'Gentofte-Atlas over bygninger
og bymiljøer' mener følgegruppen, at der er skabt
et kvalificeret overblik over kommunens bevaringsværdige bymiljøer og enkeltbygninger. Atlasset er
tænkt både som et administrativt værktøj i det daglige plan- og byggesagsarbejde og som grundlag for
de løbende drøftelser med borgerne om de politiske
beslutninger vedrørende bevaring og udvikling.

Også træer og beplantninger skal ligesom alle andre
fysiske objekter behandles ud fra arkitektoniske
principper, når de indgår i en bevidst udformning
af rummet.
Gentofte Kommune kan opvise mange smukke
eksempler på alléer, trærækker, skovbryn og solitære
træer, hvor disse understreger pladser, sigtelinjer,
skillelinjer, begyndelser og afslutninger på områder
og veje.
Sådanne grønne arkitektoniske elementer skal
passes og plejes, ellers vokser træer og planter til
og slører den oprindelige hensigt, eller de forsvinder
ved sygdom og fældning uden at blive erstattede,
så resultatet bliver fragmenteret og uskønt.

Som forstadskommune er Gentofte under pres både
trafikalt og bebyggelsesmæssigt. Det anbefales, at
vejplanlægningen klart differentierer trafikkarakteren mellem den gennemkørende og den, som
betjener de enkelte områder, ligesom en løbende
fortætning af de enkelte bebyggelsesområder bør
undgåes.
Skal man foretage en helhedsvurdering over Gentofte
Kommunes arkitektoniske status, indtager kommunen
en førende stilling i Danmark. Blandt de sidste 250
års væsentligste arkitekturværker er adskillige opført i Gentofte. Mange bebyggelser er blevet til efter
afholdelse af arkitektkonkurrencer, netop for at opnå
de bedste resultater. Men også ud fra et ønske om at
afprøve nye ideer. Gentofte Kommune har i mange
sammenhænge været et eksperimentarium for
nyskabelser.

Det er følgegruppens håb, at atlasset i sin disposition, præsentation og indhold fremstår som en
overskuelig og let tilgængelig publikation, der kan
inspirere og vække interesse ud over fagfolkenes
rækker, og at det vil blive anvendt som en kulturhistorisk introduktion for kommunens egne borgere
og som guide for besøgende udefra.

Tuborg Havn repræsenterer i den forbindelse et
aktuelt opbrud i nyere dansk byplanlægning. Gentofte var en af de første kommuner i landet, der
udnyttede de store potentialer, som de gamle havnearealer var i besiddelse af. Tuborg Havn er et godt
eksempel på en bevidst planlægning, hvor der er tilstræbt en høj standard i byggemodning og arkitektur.
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