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INTRODUKTION

INTRODUKTION
Udarbejdelsen af denne bevarings- og vedligeholdelsesplan for friarealerne
omkring boligbebyggelsen Strandvejen 413-17 i Klampenborg har til formål at sikre fastholdelsen af områdets oprindelige udformning og karakter
i sammenhæng med den fredede bebyggelse.

Formål

De behandlede arealer består af fire bebyggelser med tilhørende friarealer.
Såvel bygninger, bebyggelses- og landskabsplan er tegnet af arkitekt Arne
Jacobsen:

Område

Område 1, rækkehusbebyggelsen Søholm I, Strandvejen 413 og Bellevuekrogen 20-26, 1946-50,
Område 2, Søholm II, Bellevuekrogen 2-18, 1949-51
Område 3, Søholm III, Bellevuekrogen 1-7, 1953-54
Område 4, Ved Bellevue Bugt, etageboliger og gårdhusbebyggelsen Strandvejen 415-417, 1961.
Områderne ligger i sydlig forlængelse af den ligeledes fredede etagehusbebyggelse Bellavista, 1931-34, og overfor Bellevue Strandbad, ud til
Strandvejen, afgrænset mod vest af kystbanens terræn og mod syd af
Slotsalléen.
Den ubebyggede ejendom Strandvejen 413A, der ligger mellem Søholm
og Bellevue Bugt bebyggelsen, er ikke omfattet af bevaringsplanen.
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INTRODUKTION

For at etablere grundlag for undersøgelsens anbefaling er der foretaget
arkiv- og litteraturstudier, besigtigelser af området ved besøg vinter, forår
og sommer samt interviewundersøgelse hos gartner Christian Petersen, der
i meget tæt samarbejde med Arne Jacobsen var med ved udformningen
og beplantningen af området og i en lang årrække derefter forestod den
almindelige vedligeholdelse af områdets beplantning.

Undersøgelsens form

For at gøre rapporten til et stykke operationelt værktøj, er den opbygget i
fire hovedafsnit:

Rapportens opbygning

Beskrivelse af det oprindelige anlæg
Der beskrives kort det oprindelige anlæg som referancegrundlag for
den efterfølgende tilstandsvurdering og handlingsplan
Registrering/tilstandsbeskrivelse
Der anføres her de forhold og områder, hvor der er væsentlige
afvigelser fra den oprindelige udformning
Handlingsplan
Der opregnes de forhold, der skal ændres for at tilbageføre området
til den oprindelige udformning
Vedligeholdelse
Der angives retningslinier for den løbende vedligeholdelse
Hvert af disse hovedafsnit er emnemæssigt underopdelt, med
anvendelse af samme rubrikker i hvert afsnit:
Fællesområder
Fælles beplantninger, veje, fortove og gangstier (område 1, 2, 3 og
4)
Halvoffentlige områder
Indgangspartier, ind- og nedkørsler, espalier o.l. (område 1, 2, 3 og
4)
Privatområder
Have tilknyttet det enkelte hus, omkranset af hæk eller hegn
(område 1 og 2)
Terrasser med læplantning (område 3 og 4)
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BESKRIVELSE AF DET
OPRINDELIGE ANLÆG

BESKRIVELSE AF DET
OPRINDELIGE ANLÆG
Bebyggelse og friarealer er tænkt og udformet i en sammenhæng, der
gør at det samlede område fremstår som en arkitektonisk helhed af høj
kvalitet.

Generelt

Grundene er oprindelig let skrånende ned mod Strandvejen. Det tidligere
terrænforløb kan ses på ejendommen Strandvejen 413A.
I forbindelse med etableringen af det nuværende byggeri blev der foretaget en del terrænreguleringer, primært for som helhed at sikre så gunstig en beliggenhed for den enkelte bolig. Tydeligst kommer disse reguleringer frem ved de hævede for- og bagarealer ved Søholm I og ved
terrænforskellen på ca. to meter mellem det oprindelige terræn, Strandvejen 413A, og adgangsniveauet ved Bellevue Bugt, mellem etagehuset og
gårdhavehusene.

Belægninger og støttemure

Fællesarealer

Belægningerne i fællesområderne er udført med asfalt på veje.
Fortove og gangstier er udført med asfalt (omr. 1, 2, 3 og 4), asfalt
og betonfliser (omr. 2) samt asfalt og granitchaussesten (omr. 3)
Niveauspringene er optaget i tilskårne granitstenmure mod Strandvejen (omr. 1, 3 og 4) og Slotsalle (omr. 1) og i betonmur langs
Søholm I nordside. Øvrige støttemure er opbygget i betonkantsten
(omr. 2 og 3 og samt mur langs Bellevuekrogen mod ejendommen
Strandvejen 413A)
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BESKRIVELSE AF DET
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Beplantninger
Området er beplantningsmæssigt udformet i en sikker balance
mellem præcist formede planteflader, fritvoksende buske og store
træer. To akacietræer på hver side af sti-passagen ved Strandvejen
413, ved Bellevuekrogens sydvestlige knæk en karakteristisk gruppe
plataner, der har været bestemmende for dele af beliggenhedsplanens udformning, og en trærække langs Bellevue Bugts sydskel,
på toppen af jordskråningen. De nævnte træer stammer alle fra
tiden før Arne Jacobsens bebyggelser, og er således blevet udvalgt
og bevaret for at indgå i den samlede komposition.
I område 1, 3 og 4 er berberis valgt som det gennemgående planteelement. Buskene er plantet tæt, således at der ved klipning er
etableret præcise, sammenhængende, horisontale planer.
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Belægninger

BESKRIVELSE AF DET
OPRINDELIGE ANLÆG

Halvoffentlige arealer

Belægningen ved gangstier til trappe og langs bebyggelsen er
betonfliser, 50 x 50 cm, lagt i krydsforbandt, (omr. 2 og 3) suppleret
med granitchaussesten omkring hjørner og kanter.
Ved nedkørslerne til kældergarager i område 1 er belægningen
granitchaussesten.
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BESKRIVELSE AF DET
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Beplantninger
I område 1 er bebyggelsens forarealer opbygget som sammenhængende, vandrette plateauer, gennemskåret af stier og garagenedkørsler. Plateauerne er tilplantet med berberis, der er klippet i en
præcis form i højde med gelænder, de vandrette flader afsluttes i
45° hældning mod lodret På gavlvæggene er sat enkelte rådhusvin
og vedbend.

Område 1

I område 2 er et smalt forareal beplantet med solitærbuske
som Hjortetaktræ. På hegnene er sat slyngplanter, bl.a. vedbend.
Ved rækkehusene i område 3 er forarealerne mod tilkørselsvejen
svagt hævede plateauer med græs og enkeltstående Cortoneaster,
placeret i græsfladen. Buskene er anvendt opstammet og tilklippet,
inspireret af japansk arkitektur/havekunst.

Område 2

I område 3 og 4 har berberisbeplantningen yderligere det formål at
sikre afstand mellem de private terrasser og offentligt tilgængelige
arealer.

Område 3 og 4

Generelt gælder, at der er skabt et samspil mellem bebyggelsen og
de store træer, præcist tilklippede plantematerialer og enkeltstående,
fritvoksende buske.
Belægninger

Private arealer

I område 3 og 4 er de private terrasser belagt med grå, affasede
betonfliser, 50 x 50 cm, lagt i krydsforbandt. Omkring nedløbsrør,
kanter o.lign. granit-chaussesten eller granitmosaiksten.

Område 3 og 4

I område 2 er der mod banen anvendt betonkantestensmur som
afslutning for de private haver.

Område 2

Beplantninger
I område 1 og 2 er de private områder udformet med hegn såvel
udadtil som mellem de enkelte haver. Da haverne samtidig er løftet i
forhold til offentlig vej og sti, er helhedsindtrykket for området ikke
så følsomt overfor variationer i beplantningen i de enkelte haver.

Område 1 og 2

For at fastholde en vis grad af helhed, er der dog tinglyst visse
retningslinier for de private haver:
- God vedligeholdelse
- ingen pavilloner, skure el.lign.
- Ingen stortvoksende træer
- Ingen vækst over 3,5 m
Arne Jacobsens egen have er udformet med inspiration fra japansk
havekunst, med anvendelse af brejner, bambus og hjortetaktræ,
og forskellige buske som f.eks. cotoneaster, rhododendron og skyrække. Haven kan ses som retningslinie og guide for en udformning
af de private haverum og for anvendelsen af plantemateriale.
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I område 3 og 4 udgøres de private udeområder af terrasser, afgrænset mod offentlige og halvoffentlige arealer med den klippede
berberisbeplantning. På terrasserne er i begrænset omfang anvendt
bjergfyr og bambus.

BESKRIVELSE AF DET
OPRINDELIGE ANLÆG

Område 3 og 4
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Fast hegn

BESKRIVELSE AF DET
OPRINDELIGE ANLÆG

Hegn

I område 1 er til afskærmning af de private haverum, såvel udadtil
som indbyrdes, anvendt ensartede pileflethegn i samme højde.

Område 1

I område 2 er anvendt pileflethegn ved bebyggelsens indgangsfacader og i skellet overfor garagebygningen

Område 2

Levende hegn
I område 2 er mod nord anvendt thuja som hækplantning.

Område 2

Terrasserne i område 3 og 4 er anvendt uklippet bjergfyr og bambus
i kontrast til berberisens præcist tilklippede form.

Område 3 og 4
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REGISTRERING/TILSTANDSBESKRIVELSE

REGISTRERING/
TILSTANDSBESKRIVELSE
For friarealernes vedkommende er fællesområderne og de halv offentlige
områder, sammen med indhegningen udadtil, de elementer der er af
størst betydning for helhedsindtrykket, og som derfor er væsentlige i
bevaringsmæssig henseende, og området har til en vis grad overordnet
set bevaret sit karakteristiske udseende takket være de eksisterende, store
træer,
Belægninger og støttemure

Generelt

Fællesarealer

I de asfalterede arealer er der gennem årene foretaget mange
reparationer i små flader, således at belægningerne fremstår som et
kludetæppe med forskellige asfaltfarver.
Belægningerne er ujævne, hvilket kan skyldes for svagt bærelag i
forhold til dagens belastning.
Støttemurene af betonkantesten har flere steder sat sig, og der er
knækkede og saltskadede elementer, ligesom der flere steder kan
ses begyndende udskridning.
Beplantninger
Den karakteristiske gruppe af plataner, der oprindelig har stået ved
Bellevuekrogens sydvestlige knæk forsvundet.
Den oprindelige berberisbeplantning er i tidens løb kraftig udtyndet,
og det ser ud som om det er længe siden, at der er foretaget
efterplantning. De områderne hvor berberisplanterne er forsvundet
står i dag med græs eller med udlagt flis. Flere steder står forskellige
vildtsåede frøplanter som hyld, ahorn eller elm, hvilket fremstår
som fremmedartede og forstyrrende elementer, og arealernes
oprindelige fremtræden er derved væsentlig ændret.

Område 1, 3 og 4
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I område 4 har rækken af lindetræer i Bellevue Bugts sydskel
været vedligeholdt med meget skiftende intervaller, således at
trærækken fremstår uhomogen. Den tidligere sammenhængende
berberisbeplantning består i dag hovedsageligt af enkeltstående
buske.

Belægninger

REGISTRERING/TILSTANDSBESKRIVELSE

Område 4

Halvoffentlige arealer

Belægningen ligger mange steder ujævnt og overfladen på betonfliserne smuldrer. Bæreunderlaget synes at være for tyndt til dagens
trafik, således at hjulspor bliver mere og mere synlige.
Beplantninger
For forarealer i område 1 fremstår de vandrette plateauer i
mange tilfælde med tottede beplantninger, og et enkelt sted er
berberisbeplantningen erstattet af et udlagt terrasseplan, hvilket
ødelægger helhedsindtrykket.

Område 1
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I område 2 er det smalle forareal velbevaret med beplantning af
slyngplanter på hegn, bl.a. vedbend og kaprifoleum. Ved rækkehusene i område 3 er de enkeltstående buske på forarealerne
klippet ind i en for fast form, der giver planterne en tyngde, der er i
modstrid med den oprindelige frie, organiske klipning.

Belægninger
Mange terrasser har fået udskiftet belægningerne til mere
dominerende betonflisetyper, som farvede og ternede flisebelægninger i forskellige mønstre. Betonkantestensmuren, der ligger som
afslutning for private haver langs banen i område 2 og langs skellet
til Strandvejen 413A i område 3, er flere steder under udskridning.

REGISTRERING/TILSTANDSBESKRIVELSE

Område 2

Private arealer
Område 2 og 3
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REGISTRERING/TILSTANDSBESKRIVELSE

Beplantninger
Plantevalget og udformningen i de enkelte haverum er forskellig
fra have til have, hvorved de gennem tiderne har fået hver sit helt
individuelle udtryk.
I område 4 er Bambussen ved terrassearealerne flere steder klippet
som hæk, hvilket giver et helt andet indtryk end oprindeligt.

Område 4

Der er i enkelte haver kommet roser og andre storblomstrende
buske.
Nogle private haver kan trænger til tilbageklipning og udtynding.
Fast hegn

Hegn

Afskærmningen omkring de private haverum er delvis udskiftet,
men mange hegn er fortsat i dårlig forfatning eller udskiftet med
andre hegnstyper.

12

BEVARINGSPLAN VEDRØRENDE RÆKKE- OG GÅRDHAVEHUSE I KLAMPENBORG

REGISTRERING/TILSTANDSBESKRIVELSE

Levende hegn
I område 2 bør thujahækbeplantningen gennemgås og bevares
som det bærende i hækbeplantningen.

Område 2

Der er mange steder hvor bambussen er klippet ind som hæk,
blandt andet omkring terrasserne i område 3, hvilket giver et helt
andet billede end oprindeligt. hvor Bambus har groet frit.

Område 3
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HANDLINGSPLAN

HANDLINGSPLAN
Belægninger og støttemure

Fællesarealer

Asfaltbelægningerne, støttemure i betonkantesten samt granitchaussebelægning trænger til omlægning.
Ved asfaltering skal der sikres ensartet farve. I forbindelse med
omlægning bør det kontrolleres, om bærelaget skal forbedres.
Flisebelægningen skal ved udskiftning og omlægning reetableres
med betonmateriale i farve og format som oprindelig.
Beplantninger
Der bør foretages plantning af en gruppe platantræer til erstatning
for de tidligere fældede (område 2). Der bør på sigt plantes 2
nye akacietræer, som med tiden kan supplere og erstatte de eksisterende, gamle akacietræer (område 1 og 3).

Område 1 og 3

Rækken af lindetræer i Bellevue Bugts sydskel (område 4) skal
gennemgås med henblik på en bevarende beskæring, hvor træer
ikke kan bevares, bør der ske genplantning.

Område 4

I Berberisarealer (område 1, 3 og 4) med døende planter og meget
græs, d.v.s. hvor græsset har overtaget mere end. 50% af arealet
bør græs og planter bortskaffes. Jorden oparbejdes til nyt plantebed
og tilplantes med Berberis som oprindeligt.

Område 1, 3 og 4

I arealer hvor berberisen er gammel og tynd, men stadig levedygtig,
skal den klippes helt tilbage, hvorefter den skyder på ny med grønt
fra bunden.
I arealer, hvor der er sunde berberis i større mængde, skal der
foretages efterplantning i hullerne.
Alle berberisflader i område 1 og 3 klippe med 45° hældning
mellem vandret og lodret.

Område 1 og 3

Der bør fremover undlades at udlægge er flis i berberisbeplantningen
da den dominerer meget.
Belægninger

Halvoffentlige arealer

Belægningen bør mange steder retableres og der bør kontrolleres om
bærelaget skal forbedres. Kældernedkørslerne bør omlægges, og
bærelaget skal også i denne forbindelse sandsynligvis forbedres.
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HANDLINGSPLAN

Beplantninger
Berberisbeplantningen i område 1, der for det meste er i god form,
skal klippes i en præcis form og i højde med gelænder og afsluttes
i 45° hældning. Hjortetaktræet i område 2 bør holdes tilbage ved
nænsom og vedvarende beskæring. De øvrige enkeltstående buske
i område 3 bør ligeledes tilklippes såfremt dette er muligt, ellers bør
de udskiftes.

Område 2 og 3

Ved det udlagte terrasseareal i område 1 bør berberisen genetableres.
Belægninger

Private arealer

Flisebelægninger bør hvor der har været udskiftet til nyere flisetyper.
og størrelser tilbageføres til oprindelige belægninger, grå affasede
betonfliser, 50 x 50 cm, lagt i krydsforbandt
Omkring nedløbsrør, kanter o.lign. udfyldes med granit-chaussesten
eller granitmosaiksten.
Betonkantestensmuren, der ligger som afslutning for de private
haver mod banen i område 2 skal omlægges.

Område 2

Beplantninger
Nogle private haver kan trænger til tilbageklipning og udtynding.
Som idegrundlag kan det ønskes, at plantemateriale og beskæring
var inspireret af Arne Jacobsens tankegang. Den fine, luftige, og
styrede have, inspireret af den japanske havekunst.
Fast hegn

Hegn

Alle hegn bør føres tilbage til oprindelige type. I område 1 genetableres de oprindelige pileflethegn.

Område 1

Træhegnene mod banen i område 2 bør udskiftes til oprindelig
thujaplantning.

Område 2

Levende hegn
Hegn mellem haver i område 2 bør ved udskiftning ændres til
thujaplantning.

Område 2
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VEDLIGEHOLDELSE

VEDLIGEHOLDELSE
Belægninger

Fællesarealer

Alle belægninger har en begrænset levetid. Der bør lægges en
vedligeholdelsesplan for opretning af belægningsarealer ad åre.
Betonfliserne skal normalt omlægges, eventuelt udskiftes hvert
12. - 15. år.

Fliser

Asfaltbelægningers levetid er længere.
Ved asfaltering skal der sikres ensartet farve, og fremtidige reparationer bør ske i større flader.

Asfalt

Granitbelægninger er i princippet vedligeholdelsesfri hvis underlaget
er fint, hvad det umiddelbart ikke er tilfældet ved nedkørsler i
område 1.

Granitbelægninger

Alle belægningsarealers levetid kan forlænges ved skånsom
behandling i vinterperioden. Snerydning og grusning i stedet for
saltning vil gavne belægningen og ligeledes skåne beplantningen.
Støttemure af betonkantsten skal regelmæssigt vedligeholdes ved
omlægning. Øvrige støttemure kræver ingen omlægning.
Beplantning,

Støttemure

Beplantning
Alle Berberisbeplantningerne skal vedvarende vedligeholdes ved
klipning, bekæmpelse af ukrudt, tilførsel af gødning og efterplantning af udtjente planter.

Berberis

Berberisbeplantningen skal klippes 2 gange årligt i præcis vandret
form og med en 45° hældning hvor alle arealerne afsluttes. Hvis
buskene bliver grimme og bare, skal de skæres helt ned.
Nedskæring kan foretages hvert tyvende år eller efter behov. De
planter, der klippes helt tilbage, skal behandles i hvileperioden
(januar-marts).
Det bør indgå som almindelig vedligeholdelse at plante nye planter
som erstatning for gamle og udtjente. Alle vildtsåede frøplanter
som hyld, ahorn, elm og andet fjernes regelmæssigt min. en gang
om året.
Der bør fremover undlades at udlægge flis i Berberisbeplantningen
da den dominerer meget.
For at fremme vand- og gødningsoptagelsen bør der foretages
kultivering og ukrudtsfjernelse 2 gange årligt.
Der bør gødes 1 gang årligt i marts/april med gødningsmængde
svarende til NPK 14.4.17, 2 kg./m2.
Nyplantede arealer af Berberis, som er nødvendig i område 4, skal
passes intensivt de første 4 år. Der skal minimum kultiveres 5-8
gange årlig, evt. vandes i sommerperioden.
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VEDLIGEHOLDELSE

Belægning

Halvoffentlige arealer

Belægningen og kantstensmure skal vedligeholdes som beskrevet
under fællesarealer.
Beplantning
Generelt
I henhold til tinglysningen skal den enkelte have vedligeholdes på
et højt plejeniveau.
Græsarealerne skal slås min. 15 gange årligt.
Beplantningen skal beskæres 1 gang årligt, og det skal sikres, at
intet grønt bliver over 3,5 m højt.
Det bedste resultat opnås ved en jævn beskæring, dermed undgås
at beplantningen bliver for voldsom og grim i bunden. Der må
regnes med udskiftning af planter som ikke er vedligeholdt.
Plantearealerne skal kultiveres mindst 5 gange årligt så ukrudt altid
holdes nede.
Berberisbeplantningen skal vedligeholdes som beskrevet under
fællesarealer.

Område 1

Foran Arne Jacobsens tidligere beboelse, Strandvejen 413, er
der bundbeplantning mellem Berberis og ud over støttemurene.
Bundbeplantningen skal klippes tilbage 1 gang årligt. Rådhusvin og
vedbend op ad husvæggen beskæres 1 gang årligt, så vinduer, tag
og tagrende er friholdt af beplantning.

Område 1 og 2

Alle slyngplanter på pilehegnet skal tilbageklippes 1 gang årligt.
De skal tilbageklippes så billedet stadigvæk er slyngplanter på
pileflethegn, og ikke ligne en tilklippet hæk.

Område 1 og 2

Cotoneaster mm. skal ligeledes styres med beskæring så de fremstå
lette og luftige i deres form. Buskene skal, som i Arne Jacobsens tid,
være opstammet og tilklippet, inspireret af japansk havekunst.
Græsarealer skal vedligeholdes som tætklippede græsplatauer.
Græsset skal klippes regelmæssigt ca. 22-24 gange årligt.
Græsarealerne skal gødes 3 gange årligt. Gødningsmængde skal
svare til:
Marts
Juni
August

NPK 14.4.7
Kalksalpeter
NPK 14.4.7

Område 3

3 kg./100 m2
2 kg./100 m2
2 kg./100 m2

De enkeltstående solitærbuske skal med stor omhu passes ved
opstamning, fri af græsareal og tilklippes let og luftig, inspireret af
japansk arkitektur.
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BEVARINGSPLAN VEDRØRENDE RÆKKE- OG GÅRDHAVEHUSE I KLAMPENBORG

Belægninger

VEDLIGEHOLDELSE

Private arealer

Alle terrasser, gange, mm. er af typen 50x50 cm grå beton.
Når udtjente betonfliser udskiftes, bør de udskiftes til produkter
der overholder DS 400 og BVK’s kontrolordning. Ved udskiftning
skal alle belægninger have et underlag af grus eller stabilgrus på
minimum 20 cm.
Færdig kote skal være den samme som oprindelig.
Fast hegn
Alle pileflethegn har en begrænset levetid. Stolpen bør være af
en træsort der kan modstå råd ved jord, fx. eg eller lærk, evt.
behandlet under jorden.

Pileflethegn

Da hegnene bør stå i naturlig farve uden nogen behandling, må
der regnes med vedvarende udskiftning. Det bør indgå som en
vedvarende vedligeholdelse, så det undgås at næsten alle hegn er i
dårlig stand, som nu.
Levende hegn
Alle slyngplanter skal mindst 1 gang årligt tilbageklippes, ikke som
hæk, men beskæring med større omhu.
Hække
Alle hække skal klippes 2 gange årligt i maj og september i en
præcis form som hæk.
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