Den franske arkitekt N. H. Jardin tegnede både slottet
og haven. Haveplanen varslede en ny orientering
i dansk havekunst, den romantiske landskabshave,
som man kendte fra Tyskland og England, udlagt
med store åbne arealer, omgivet af skovbryn og med
fritstående enkelttræer eller trægrupper. Offentligheden fik adgang til haven i 1945.
Den store og langstrakte Gentofte Sø med tilstødende
parkområde knytter sig til den tætbefolkede Gentofte
bydel som et åbent rekreativt areal. Der er anlagt en
sti rundt om søen med primær adgang fra bysiden.
Nordvest for søen ligger Brobæk Mose, et ca. 12 ha
stort unikt naturområde,
Også det tætbefolkede byområde i Vangede har med
Nymosen sit nære og store grønne friareal. Nymosen
stod urørt helt frem til 1937, hvor man begyndte at
omdanne den sydlige del til idrætsområde. Under
besættelsen blev den yderligere udbygget med anlæg
af et vidt forgrenet stisystem. En stor del af mosen
fremstår dog fortsat ureguleret. Gammelmose, nord
for Vangede, er fredet på grund af naturvidenskabelige interesser. Der er ingen offentlig adgang til
Gammelmose.

Charlottenlund Strandpark er beliggende på det flade terræn foran og nord for Charlottenlund Fort. Området
er beplantet med enkelte store træer, som bryder det horisontale plan. I den nordligste del af området står
søbadeanstalten som en lille træby på piller ude i vandet.

I kommunens nordlige del ligger flere moser og
lavbundsområder, som har undgået fuldstændig
udtørring. Vådområderne ligger alle i forbindelse
med de to store dalformationer, der gennemskærer
Gentofte Kommune. Søndersø, Hundesømosen,
Ellemosen og Christiansholms Mose har alle, som
rekreative lakuner, haft bestemmede indflydelse på
bebyggelsesplanerne i de omliggende villaområder.
Øregård Park og G. N. Brandts haveanlæg ved
Hellerup Havn giver Hellerups tætbefolkede bydel
mulighed for et offentligt liv under afslappede
former. Øregård Park med sin flodlignende sø og
Hellerup Havns rosen- og staudehave ligger som
grønne oaser midt i det, der i Gentofte kommer
nærmest et brokvarter.
Også Ordrup Kirkegård ligger i et tæt bebygget
område tæt ved Ordrupvej. Sammen med Ordrup
Park, som ligger på det oprindelige landsted Adelaide's jord, udgør kirkegården bydelens grønne
lunger. G. N. Brandt forestod udvidelsen af kirkegården i 1920-30, og her afprøvedes for første gang
skovkirkegårdens ideer.
På Mariebjerg Kirkegård udfoldede G. N. Brandt
sine ideer i stor skala. Kirkegården er anlagt i 192736 på Vintappergårdens jorder i kommunens nordvestlige hjørne. Kirkegården, der er 25 ha stor, blev
opdelt i ca. 50 rektangulære gravrum omgivet af
brede taksbræmmer, hvor de enkelte gravrum har
vidt forskellig udformning.

Øregård Park er arrangeret som et romantisk haveanlæg, som indenfor et forholdsvist beskedent område
fremstiller et miniature landskab med skovbryn og spredte træer, vandløb og slyngede stier.

Ermelundssletten ligger som et stort rekreativt
engområde midt i skoven.

På Ordrup Kirkegård er anlagt en skoveng, som er
integreret i kirkegårdsparkens arkitektur.
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