Parker og kirkegårde
Gentofte kommunes beliggenhed ved Øresund og
Jægersborg Dyrehave er stærkt medvirkende til, at
det grønne islæt synes så dominerende. Men også
indenfor kommunegrænsen har offentligheden adgang til parker og kirkegårdanlæg, som hører til de
mest estimerede i landet. Ca. 20 % af kommunens
samlede areal er udlagt til grønne områder.
Af den syv kilometer lange kyststrækning blev store
områder ved Charlottenlund og Klampenborg, efter
indsats af blandt andre Danmarks Naturfredningsforening, gjort offentligt tilgængelige i 1920'erne og
1930'erne. Lige nord for kommunegrænsen ligger
Staunings Plæne, hvor terrænet er reguleret til en
jævnt faldende slette med enkelte solitære træer.
Bellevue Strandpark blev anlagt lige syd for med en
kunstig strandbred. Arne Jacobsen tegnede bygningerne til omklædning og kiosk samt de karakteristiske
livreddertønder. C.Th. Sørensen udformede det
grønne bagland.
Hvidøre Strandpark er i dag afskåret fra direkte
adgang til vandet af Kystvejen. Parken henligger
som en udstrakt grønning, hvor en lang krum mur
med pergola danner ryg op mod den bagved liggende
Strandvej. Nogle kilometer længere mod syd ligger
Charlottenlund Fort. Fortet, som var en del af Københavns søbefæstning blev nedlagt i 1932, hvorefter området blev overladt offentligheden som Charlottenlund Strandpark. Foran voldterrænet, ned mod
vandet, ligger en stor plæne med sirligt klippede
hække og mægtige træer. Herfra er der adgang til
Charlottenlund Søbadeanstalt, tegnet af arkitekterne
Ib Andersen og Juul Møller.
Charlottenlund Skov er oprindelig anlagt som
kongelig dyrehave. Dens udstrækning er næsten
kvadratisk med ca.1 kilometer på hver side. Skoven
virker stor og uoverskuelig, hvilket blandt andet
beror på en meget varieret anvendelse. Inderst ligger
Charlottenlund Slot omgivet af en landskabelig park.
I parkens yderkant ned mod Sundet ligger Kavalergården, slottets tjenesteboliger, Danmarks Akvarium,
Skovriderkroen og restaurant Ved Stalden. I skovens
nordvestlige del, mellem Bregnegårdsvej og Kystbanen, ligger Forstbotanisk Have.

Bellevue Strandpark blev anlagt i perioden 1930-32. Ikke alle de oprindelige servicebygninger har overlevet
til i dag. Men de karakteristiske livreddertårne, opsat på fire afbarkede træstammer, er bevaret og står nede
ved stranden på hver sin badebro.

Charlottenlund Slotspark ligger som et åbent område inde midt i Charlottenlund Skov rundt om slottet. Parken
står i forbindelse med de mere folkelige områder nede ved Strandvejen med blandt andet Skovriderkroen og
Charlottenlund Strandpark.

Nordligst i Gentofte Kommune, umiddelbart op til
Jægersborg Dyrehave, ligger Ordrup Krat og Ermelunden som en slags overgangsområde mellem det
bebyggede Gentofte og den 1.000 ha store dyrehave.
Ordrup Krat og Ermelunden gennemskæres af Klampenborgvej, der forbinder Lyngby og Klampenborg.
Bernstorffparken med Bernstorff Slot ligger centralt
i kommunen. Slottet er opført på stedets højeste
punkt, hvorfra der oprindelig var fri udsigt mod syd
til Københavns tårne, mod øst til Øresund, mod nord
til Fortunen, og mod vest til Gentofte Kirke.
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Hvidøre Strandpark, tegnet af C. Th. Sørensen og
Poul Baumann, afsluttes mod Strandvejen af en lang
mur med en foranstående pergola.

Et af de mange smukke gravrum på Mariebjerg
Kirkegård udformet af G. N. Brandt.

