> 4. DEN NYE GRØNNE STRUKTUR

Det smukke landskab ved Universitetet skal også i fremtiden være et attraktivt og rekreativt område i byen. Der
skal skabes flere grønne kiler og landskabskorridorer
gennem området, så det fremstår som et rekreativt forbindelsesled mellem Hunderup Skov, Lindved Ådal samt
Herregårdslandskabet ved Hollufgård. Samtidig skal der
skabes gode landskabsforbindelser gennem området til
de forskellige kvarterer, der ligger i og omkring området.
Der skal således sikres adgang til de rekreative arealer for
boligkvarteret nord for området, for uddannelses- og erhvervsområdet mod vest, samt boligkvartererne og landsbyen Killerup mod øst.

LANDSKABSELEMENTERNES KARAKTER:
Skovryggen er den grønne kant, der består af nyere
skovbeplantning langs Munkebjergvej, og som danner en
ryg i hele området. Dette skovområde bevares som en
grøn ramme om området. Med sine markante skovbryn er
den med til at definere og danne vægge i de mindre landskabsrum. Skovryggen er med til at skabe en grøn forbindelse mellem boligområdet mod nord og Herregårdslandskabet syd for området.

Landskabet skal udformes på en måde, så det i højere
grad indbyder til aktiv og rekreativ brug. Landskabet bliver
den robuste grønne struktur, der er med til at definere,
hvor de bebyggede områder kan placeres, og hvorledes
de skal afgrænses. Det er således de landskabelige karaktertræk og kvaliteter, der skal danne grundlaget for områdets fremtidige udvikling.
På baggrund af analysen er der udpeget fire markante
landskabstræk, der bliver de bærende elementer for den
nye landskabsplan, og som er definerende for de bebyggede felter:
Den grønne kant - Skovryggen
Det grønne rum - Skovkilen
Det blå rum - Killerup Rende med Fællesskoven
De grønne kig og forbindelser - Landskabskorridorerne

Skovkilen er med til at danne ryg til bebyggelsen langs
Niels Bohrs Allé. Kilen skal suppleres med nye mindre
skovgrupper, der kan forstærke karakteren af skov og
skovbryn. Det sammenhængende skovforløb er med til at
skabe en tværgående grøn forbindelse mellem Hunderup
skov og Killerup landsby med en lukket karakter. For at
fastholde og styrke den varierede oplevelse af henholdsvis lukket skovkarakter, skovbryn og lysninger, skal der
etableres et stiforløb gennem området, som skiftevis snor
sig gennem de åbne og lukkede rum. Der skal sikres en
afstandslinie på minimum 50 meter fra Moseskov, så skovens værdifulde skovbryn respekteres.
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SKOVRYGGEN

Områdets landskabelige kvaliteter skal være karakterskabende for
den nye bydel i området. Den grønne struktur bliver retningsgivende
for den fremtidige bebyggelse i området.

Det negative landskab giver
plads til ny bebyggelse

12

STIFORBINDELSE TIL GLISHOLM
HERREGÅRDSLANDSKAB

Killerup Rende er det åbne blå rum, som dannes af en
lavning i terrænet. Denne lavning planlægges - i det omfang, det er muligt - udnyttet som areal til opsamling af
overfladevand fra den kommende bebyggelse i området
og vil i givet fald få karakter af vådområde, der ændrer udtryk og karakter efter vejrforholdene. Karakteren er åben
med enkelte fritstående træer, og området skal fremstå
som plejet engareal med mulighed for græsning af dyr.
Fællesskoven ligger direkte op til Killerup Rende på en
stor del af rendens forløb, og dens skovbryn mod syd er i
høj grad et betydende og kvalitativt landskabstræk, der er
placeret centralt i området. Højdedragene og lavningerne
tegner bevægelserne i landskabet, og Æblestien, der indgår som et rumskabende element i det åbne engareal, er
med til at fremhæve denne bevægelse.

De nordsyd-gående landskabskorridorer, hvoraf Æblestien er en af de mest markante, forløber gennem hele området. Deres formål er at forbinde de landskabelige træk
og samtidig være spændende og rumskabende grønne
forbindelser mellem de nye bebyggelser. Landskabskorridorerne skal fremstå som åbne strøg gennem bebyggelsen, så man så vidt muligt bevarer de lange kig gennem
området set fra Niels Bohrs Allé samt fra den nye interne
vejforbindelse. Sigtelinjerne vil således være af væsentlig betydning for samspillet mellem ”by” og ”land”. Korridorerne må ikke fyldes op med landskabelige nicher, der
slører de åbne landskabsstrøg og hindrer kigget gennem
området. Det er vigtigt, at landskabskorridorerne sikres en
variation i deres kanter i form af mindre rumdannelser, og
at de gives en varieret bredde, så de ikke fremtræder som
store vindomsuste og oplevelsesfattige rum.

De nordsyd gående kiler danner
rammen om rekreative og aktive
naturoplevelser
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