LINDEGÅRDEN

UDVIKLING AF
BOFÆLLESSKAB

VI DRØMMER OM....
At bygge ind i den eksisterende landsby med nye bæredygtige
boliger, der tilgodeser alle boligformer og mennesker på tværs af
alder og sociale skel.
At Lindegården viser vejen frem og giver eksempler på, hvordan
mennesker kan bo sammen på en bæredygtig måde med de servicefunktioner og den frihed og individualisme, der ligger i vores
tidsalder.
At styrke de synergier, der ligger i landsbyfællesskabet og bidrage
til at styrke landsbyens miljø, som en boform, der har meget at
byde på.
At tid, som begreb, og som er noget af det mest værdifulde vi
har, bliver prioriteret, så en hverdag med arbejde, familie og fritid
bliver meningsfuld.
At den samme lokalitet kan tilbyde flere ting på tværs af
generationer og som et aktivt tilvalg.
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INTRO

Med Lindegården vil vi gerne styrke det lokale landsbyfællesskab i Herslev, som vi i
mange år har været en del af. Vi vil gerne give flere mulighed for at nyde dette meget
smukke område. Gården har skiftet ejer i 2019, og det er vores ønske at udvikle gården
til et nutidigt fællesskab med respekt for historien.
Vi ønsker at skabe et visionært eksempel på et bofællesskab med implementering af en
række af de trends, der er fremme i tiden. Udvikling af Lindegården kan styrke stedets
egenart og understøtte Lejre Kommunes branding som ”Vores sted”.
Vi ønsker at bidrage til landsbyudviklingen, som Lejre Kommune har fokus på. Og
vi ønsker at understøtte tankerne bag “En del af Herslev”, som Herslev Bryghus er
omdrejningspunkt omkring.
Lindegården er centralt beliggende i Nationalpark Skjoldungernes land. Nærheden til
Roskilde Fjord og de aktiviteter, der foregår i Herslev, bringes yderligere i spil og udbygges med tankerne, der ligger til grund for vores projekt.
Lindegården udvikles, som familie-, senior- og flergenerationsboliger. Bebyggelsen kan
rumme beboelse og fælles aktivitetshuse, mikroerhverv og kontorfaciliteter. Arealet har
også fælles grønne områder og fællesarealer, der kan indgå som en del af mikroerhvervene.
Lindegården skal inkludere det lokalsamfund, den er en del af. Graden af fællesskab og
udvikling af mikroerhverv og kontorfællesskaber kan fint foregå og styrkes yderligere i
samspil med Herslev landsbys øvrige borgere. Vi tror på større fleksibilitet både bo- og
arbejdsmæssigt og med endnu større vægt på fællesskabet generationer imellem.
Det lyder godt og det er det også. Heldigvis er der plads til meget mere af samme slags.
Det er det, som vi ønsker, at Lindegården bidrager til.
December 2020
Jakob og Anne Stausholm

Lindegårdens karakteristiske indgangsport tæt på Herslev Bygade er værdsat af mange, og bag porten gemmer sig det smukkeste landskab
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Landskabelig værdi
Herslev betegnes af Lejre Kommune som en “Værdifuld
Landsby”. Lindegårdens beliggenhed er unik med et
karakteristisk landsbymiljø, hvor de egnstypiske træk,
velbevarede bygninger omkring den snoede gade, der løber
gennem byen og et kuperet terræn

Herslev by i udvikling
Herslev by undergår i disse år en herlig forvandling.
Nationalparkens fokus på Roskilde Fjord har bl.a. bragt Herslev
havn i spil og udover sejlads, badning, shelter, grill og leg er der
nu også yoga, sauna og events med relation til Fjorden

Kulturarv
Området er beliggende i kirkeomgivelser, og er omfattet af Herslev
Kirkes kirkebyggelinie. Udpegningen af disse områder sikrer, at
kirkernes betydning som værdifulde kulturhistoriske monumenter og
markante kendingsmærker i landskabet ikke forringes eller sløres

LINDEGÅRDEN

UDVIKLING AF BOFÆLLESSKAB I HERSLEV

“Vores Sted”
“Vores Sted” er alt det, som vi gerne vil i Lejre.
Værdisættet rummer også Roskilde Fjord og
alle dets mange aktiviteter

Lokal fødevareproduktion
En række producenter er gået sammen om at udvikle lokalt producerede
fødevarer. Det er tanken, at Lindegården kan bakke op om produktion og
oplevelsesøkonomi
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OVERSIGTSKORT / HISTORIE OG NUTID

Herslevgårdene hørte under Roskildegård Len, som Frederik den 3. skænkede til
Københavns magistrat efter svenskekrigen, der sluttede i 1660.
Herslevgårdene blev efterfølgende lagt under Kornerupgård, som i 1744 blev købt af
Johan Ludvig Holstein, hvorved Herslevbønderne blev fæstere under Ledreborg, hvilket
de var indtil 1877.
Før udskiftningen var der 12 gårde i Herslev, hvoraf de 7 af gårdene blev flyttet ud
i blokke udenfor for byen og husmændene fik lidt jord på Bognæs. Lindegården er
således en af de tilbageblevne gårde i Herslev og består af matriklerne nr. 7a 7ah, 7
ad, 7 ag, Herslev.
Området er beliggende i kirkeomgivelser, og kirkens betydning som værdifuldt
kulturhistorisk monument og markant kendingsmærke i landskabet er sikret ved
kirkebyggelinjen, så kirkens samspil med landskabet eller landsbymiljøet ikke sløres
eller forringes.

Lindegården

Lindegården er en smuk firelænget gård placeret midt i byen. Bymidten er karakteriseret
ved kirken og bygninger af ældre dato, hvor Lindegården med det relative store
bygningssæt tæt på vejen er med til at forstærke indtrykket.
Det er et stort ønske fra de lokale borgere, at facaden mod bygaden forbliver
karakteristisk Hvad mange ikke ved er, at der bag facaden åbner sig et smukt kig til
det omkringliggende landskab mod syd og en smuk sø med beplantning. Dette område
udvikles og bliver fremadrettet en integreret del af byens liv.
Herslev by er midt i et generationsskifte, og det sker oftere og oftere, at man ser forældre
og bedsteforældre med barnevogn.
Herslev Bryghus, der afgrænser Lindegården mod øst, er rammen om Herslev klyngen
-et lokalt fødevareselskab, der tager afsæt i områdets dejlige råvarer.
Herslev kirke rummer mange aktiviteter, bl.a. “Ro til Tro”, hvor det er muligt at ligge og
meditere på kirkebænken.
De mange kvaliteter synes at blive udbygget med nye tiltag og forstærkning af de
eksisterende i disse år.
Lindegården

Landskabet byder på mange muligheder for gåture, og særligt populær er turen ad
“Damernes sti”, som er det lokale navn for en smuk tur fra landsbyen og langs mark og
læhegn ned til fjorden.
Populær er også Herslev Havn, der i disse år undergår en forvandling med stort fokus
på vandlivets mange facetter.

ANNE STAUSHOLM LANDSKABSARKITEKTER

7

		

UDVIKLING AF BOFÆLLESSKAB I HERSLEV

LINDEGÅRDEN

2

HERSLEV KIRKE

1

LINDEGÅRDEN

HERSLEV BRYGHUS
INDSATSOMRÅDER
1
2
3
4
5

Udsigt til / fra kirken bevares
Adgangsvej synliggøres
God placering for kommende bebyggelse
Adgang til og rundt om søen etableres
Godt område for kommende mikroerhverv /
fællesskab / boliger

3

5

4

Eksisterende sø
Eksisterende bebyggelse
Kommuneplanområde
Bebyggelsesfelt
Indsatsområde

0

10

50m

Kirkebyggelinje
Entreprisegrænse

LINDEGÅRDEN / KONCEPT
KVALITET I UDBYGNING AF LINDEGÅRDEN - LINDEGÅRDEN VIL
•
•
•
•
•
•
•

øge livskvaliteten på tværs af generationer
bidrage til de boformer, som bliver mere og mere populære
forbedre sociale relationer og værne mod ensomhed
tilbyde ejerboliger i forskellige størrelser til seniorer, flergenerationer, enlige og
familier
opføres med universielt design, hvor alle er ligeværdige
bidrage til en bedre work-life balance
synliggøre initiativer i forhold til FN’s Verdensmål

Koncept

Lindegården vil rumme selvstændige og sammenhængende huse samt gården mod
nord, og samlet rumme boliger, hjemmearbejdspladser, værksteder, fælles aktiviteter
og mikroerhverv.
Hvordan Lindegården udvikles, afhænger af de mennesker, der flytter ind. Det er derfor
vores intention, at der både i boliger og fællesarealer skal være en fleksibilitet, så der til
stadighed kan ske en tilpasning til nye ideer og behov.
Lindegården bliver et attraktivt sted at leve, bo og arbejde, fordi området ligger i naturskønne omgivelser tæt på både skov, enge og fjord. Der er plads til fællesskab og
masser af m2 til natur, fælles værksteder og hjemmekontor. Blandet bolig og erhverv og
et aktivt fritidsliv uanset om det omfatter islandske heste, biavl eller køkkenhave. Lindegården er tæt på motorvejsforbindelse og med mulighed for et aktivt liv i lokalsamfundet.

Beplantningen understøtter produktionen på stedet, områdets mulighed for biodiversitet og det skovlignende areal
omkring søen.

Erhverv

Når du bor på Lindegården har du mulighed for fx. at arbejde i dit firma, der hvor du bor. Du holder yogaevents, har en
edb virksomhed, har brug for et værksted eller du lejer lokaler til bed and breakfast. Du er måske fritidsbiavler. Eller
også har du mulighed for at arbejde hjemmefra og har kontorfaciliteter fælles med andre, som bor på Lindegården. Du
kan blive en del af Nationalparkens partnerskabsprogram, der understøtter og markedsfører lokale erhvervsdrivende.

Bolig og fællesskab

Her bor flergenerationsfamilier, seniorer og familier i boliger af forskellig størrelse. Graden af fællesskab varierer,
og det skal ikke være en forpligtigelse at deltage, men en mulighed og en glæde. Lindegården er ikke et kollektiv,
og hvor meget man involverer sig i fællesskabet, bestemmer man selv. Det moderne bofællesskab lægger vægt på
fællesskabet som et positivt tilvalg, og de fælles ressourcer og forpligtelser deles i den udstrækning, at det giver
mening og åbner også op for, at det kan involvere landsbyens øvrige borgere.
Derfor bygger Lindegården på visionen om en fleksibilitet, der kan involvere landsbyens borgere i større eller mindre
skala, og hvor gården fungerer både med og uden et bredt funderet fællesskab.

Livet i landsbyen Herslev

Med indflytning af nye ressorcestærke familier og skatteborgere vil Herslev få en yderligere saltvandsindsprøjtning
til en udvikling, hvor unge søger landsbyen, og hvor barnevogne er et stadigt hyppigere syn på gaderne. Hvor
nationalparkens fokus på fjorden får et endnu bedre afsæt, hvor fødevareklyngen kan styrkes med yderligere tiltag,
og hvor fælles- og delefaciliteter kan være med til at understøtte landsbyfællesskabet.

Lindegården supplerer eksisterende stier og den stiforbindelse, der er grundlagt med
udbygningen af Herslev Bryghus, hvor en offentlig sti forbindes med det nuværende
stisystem.

Lindegården som det ser ud i dag - en smuk og stor gammel landejendom med et storslået kig udover markerne og de smukke sporebeskårne lindetræer langs vejen- kvaliteter der søges bevaret og udbygget i den nye Lindegård
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LINDEGÅRDEN / BEBYGGELSE OG ERHVERV

Solceller

Lindegården - et blandet bofællesskab

Vi lægger vægt på, at udviklingen af Lindegården sker i respekt for omgivelserne og for
Herslevs landsbykarakter. Fra bymidten og fra vejsiden vil man ikke se de nye huse, der
ligger smukt placeret i en lavning.
Lindegården er inspireret af landsbykarakteren i Herslev-, gårdene, de snoede gader
og de små huses placering. Det er også fortolket i bebyggelsesplanen for de nye huse.
Bebyggelsen åbner sig med en flydende overgang til den omkringliggende natur. På
den måde føjer Lindegården sig smukt ind i det eksisterende landskab. Bebyggelsen vil
skabe en harmonisk afrunding af Herslev by mod nord.
Lindegården taler ind i et socialt fællesskab, tryghed og det er svært at forestille sig, at
man kan være ensom i den bebyggelse. Lindegården tager det bedste fra de kollektive
boformer og kombinerer det med nutidens behov for det private rum og friheden til at
leve bekvemt, og som man ønsker det.
Lindegården skal ikke være en statisk bebyggelse. De enkelte ejere vil præge og udvikle området over tid. Det er bl.a. ideen bag projektet, at der er en fleksibilitet, der giver
mulighed for at behov, potentialer og ønsker kan udvikles. Herslevs borgere vil også
være en del heraf. De kan være med til at understøtte og udbygge mikroerhverv og leje
sig ind i lokaler, der er med til at sikre projektets økonomi og udvikling.
Så på mange måder harmonerer fortidens landsby- og bondekultur fint med den nutidige tankegang om fællesskaber og bæredygtighed.

Bebyggelsesplan

Lindegårdens boliger tilbyder alt fra små og effektivt indrettede singleboliger til større
flergenerationsboliger og boliger for seniorer. De bygges til en pris, der svarer til boliger
i området. Dermed bliver Lindegården bidragsyder til fremtidens krav fra boligmarkedet,
hvor andelen af ældre borgere øges, og hvor mange søger fællesskaber, som kan fremme livskvalitet og værne mod ensomhed.
Boligerne er bevidst samlet med en fortætning omkring stræder, der skaber sammenhæng til byens gader, og desuden opnås en sammenhørighed i bebyggelsen. Hvert
enkelt delområde har sin egen identitet, og den samlede bebyggelse bindes sammen
af stræderne.
Aktive seniorer vil opleve, at Lindegården rummer alle de faciliteter og de kvaliteter, som
de har fra deres tidligere boligform, men at de ikke har den samme grad af forpligtigelse
over for pasning af have og mange m2. De har derimod mulighed for at vælge til efter
behov og bidrage med andre ydelser.

Erhverv

Lejre Kommune vil gerne styrke erhvervsmulighederne. På Lindegården vil vi gerne tilbyde fx mikroerhverv med små
værksteder, opbevaring, mulighed for galleri, B&B, kold haller mv. Lokale iværksættere kan også have produktion
indenfor landbrug og fødevarer, lokaler for sundhed og velvære. Men også kontorer, der faciliterer behovet for
hjemmearbejdspladser helt eller delvist.

Jordvarme

Lindegården kan være med til at understøtte ”En del af Herslev”, der handler om mad og øl og har tre hovedaktiviteter:
fødevareproduktion, oplevelser og læring. Lindegården kan skabe synergi for ”En del af Herslev” på to ud af fire
områder, der arbejdes med nemlig – Stedbundethed og Fællesskab. Derudover kan Lindegården understøtte
produktionen og oplevelsesøkonomien ved fx at etablere frugtplantage til frugtvinsproduktion mv.
Herslev Bryghus og Friis Holm Chokolade er vægtige erhverv i Herslev, og sammen med ”En del af Herslev” udgør
de en værdibaseret lokal fødevareklynge med andre lokale aktører, der producerer kvalitetsfødevarer. Lindegården
kan bidrage til den fortælling både som producent men også som et bofællesskab, der kan byde på nye oplevelser
og invitere indenfor.
Erhvervsfaciliteterne kan også være et fokus på digital teknologi og fælles digitale løsninger og platforme, hvor fokus
er på bæredygtig vækst og udvikling, som også kan gælde for resten af Herslev.

Fælles faciliteter

Fællesfaciliteterne kan fordeles på hele bebyggelsen. Det vil skabe en større aktivitet og dynamik. Fællesfaciliteter
er ikke tænkt som ét fælleshus, men kan også være skure for brændehugning, paddletennis, motionsrum, bibliotek,
petanquebaner, fælles kontorfaciliteter og meget mere.
Fællesfaciliteterne kan udbygges og tilpasses afhængigt af behov og interesser. Det er vigtigt, at fællesfaciliteter
bæres af et fælles engagement og skaber en positiv energi på tværs af aldersgrupper og interesser. De kan honorere
forventningen om en ny og moderne måde at leve sammen med andre på, som forventeligt også er båret af en let
tilgængelighed til services i hverdagen.
Derudover er de grønne områder udlagt som et samlet fælles grønt areal, hvor der er mulighed for et aktivt friluftsliv
og områder til dyrkning. Der kan knyttes mere på de fælles faciliteter. Delebiler var en oplagt mulighed, fælles ladestandere til elbiler etc.

LINDEGÅRDEN KAN SKABE EN BÆREDYGTIG LANDSBYUDVIKLING VED AT
•
•
•
•
•
•
•

Styrke landsbyfællesskabet og udviklingen af Herslev
Være med til at understøtte erhvervslivet i Herslev og skabe et kreativt miljø for iværksætteri
Skabe synergi til Herslevs borgere, som kan låne/leje sig ind i Lindegårdens fælles faciliteter
Bidrage til oplevelsesøkonomien i Herslev
Bidrage til områdets stisystem gennem by, mark, eng og strand
Skabe livskvalitet
Understøtte Lejre Kommunes ønsker for udvikling af landsbyfællesskaber og erhverv
Delebil
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ETAPE 1

ETAPE 2

N

ETAPE 1

ETAPE 2

Etape 1

Etape 2

Etape 3

Arealer etape 1

Arealer etape 2

Arealer etape 3

Grund ca 6.800 m²
Ved en bebyggelsesprocent på 35% kan der bygges 2.380 m².

Grund ca 1900 m²
Ved en bebyggelsesprocent på 35% kan der bygges 665 m²

Grund ca. 9.900 m²

Eksempler på bebyggelse indenfor rammerne af de 2.380 m²
Eksisterende stuehus grundplan 260 m² (BBR 230 m²)
1 sal 145 m²
Ialt: 405 m²

Eksempel på bebyggelse indenfor rammerne af de 665 m
Ny bebyggelse vist på tegning
ved 1 plan 375 m²

Eksempel på bebyggelse indenfor rammerne af de 9.886 m²
Ny bebyggelse vist på tegning
ved 1 plan 1.746 m²
For de anførte etaper 1-3 kan der således opføres en variation
af 1 plan og huse med 1. sal med udgangspunkt i at opnå den
anførte bebyggelsesprocent på 35%.

Længer (nyopført) 8,8 br.
Stueplan 388 m²
1. sal 256 m²
Ialt 644 m²
Ny bebyggelse ved 1 plan 922 m²
Ekst. stuehus + nye længer i 1½ plan + ny
bebyggelse i 1 plan 1971 m²

LINDEGÅRDEN
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LINDEGÅRDEN / BEBYGGELSEN

1-2-3 Etaper

Lindegårdens samlede bebyggelse udvikles i tre etaper. Etape 1 vil holde sig inden for
det eksisterende kommuneplanområde. Etape 2 vil udfylde hullet i det eksisterende
bebyggelsesfelt og etape 3 vil udfylde det hul, der er opstået i den eksisterende
bebyggelsesstruktur, efter at Herslev Bryghus har tilført nye ladebygninger.

Boliger på Lindegården og nye landsbyhuse

Æstetik og materialer

Husenes indpasses i landsbyens æstetik ved at afspejle variationen i gadebilledet med husenes forskellige udtryk i
feks. materialevalg, farvesammensætning, bygningshøjder, og placering. Husene placeres med forskellige retninger
i landskabet og ift. gadens forløb med inspiration i de gaderum, der kendetegner den gamle landsby. Et samlende
træk for den nye bebyggelse kunne være husenes formsprog, hvor det traditionelle saddeltag er det typisk anvendte
i landsbybebyggelsen.

Det gamle stuehus på Lindegården vil fortsat fungere som bolig i 1½ plan. Ud fra
æstetiske, funktionelle og byggetekniske ønsker og behov fritlægges stuehuset, der er
sammenhængende med driftsbygningerne.

De nye boliger opføres i gode og vedligeholdelsesvenlige materialer, der kan holde i mange år og patinere smukt.
Facaderne kan eksempelvis opføres i traditionelle materialer som murværk og træ eller en kombination af disse. Træk
fra de gamle ladebygninger beklædt med pandeplader i stål kunne ligeledes indpasses i bebyggelsen og fremstå som
en nutidig fortolkning af landbyhuset.

Længerne fremstår i ringe stand, og deres byggefysiske forfatning vurderes for dårlig
til fremtidigt at kunne ombygges til boliger og er heller ikke tidssvarende for erhverv.
De vil derfor erstattes af nye bygninger, der vil kunne anvendes til boliger og opfylde
bygningsreglementets krav.

Husene vil naturligvis efterleve gældende krav til isolering og varmetab, ligesom de vil opføres efter energivenlige og
energieffektive principper. Sollyset fra sydvendte vinduer vil ikke alene give samspil til naturen, men kan også bidrage
til boligernes opvarmning. Solvarmeanlæg kan indpasses i bebyggelsen ved at anvende integrerbare elementer i
tagfladerne der indpasses i tagets form og farve, og som derved ikke vil fremstå som et fremmedelement i landsbyen.

De nye bygninger vil indpasses i landbymiljøet således at gadeforløbets udtryk bevares,
og de vil blive opført i materialer og formsprog i en nutidig landbrugsstil. De nye længer
indrettes med boliger i 1½ plan.
Ny bebyggelse på markerne syd for gården opføres både i 1 og 1½ plan. 1 plans boliger
giver mulighed for seniorvenlige boliger med adgang til naturen fra alle rum. 1 ½ plans
boliger giver mulighed for rummelige boliger med et lille fodaftryk. Udnyttelse af 1. salen
skaber plads til den store familie eller til flere generationer under samme tag.

ANNE STAUSHOLM LANDSKABSARKITEKTER
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Adgang, p-pladser og stier

ADGANG

PARKERING

PARKERING

ADGANG

PARKERING

BEBOELSE OG
MIKROERHVERV

SØ

N

N

N

SEMIOFFENTLIG
ZONE

SØ

Adgang, p-pladser og stier

Boliger, mikr

Beplantning og rekreative områder

Adgang, p-pladser og stiforbindelser

Beplantning og rekreative arealer

Boliger, mikroerhverv og semioffentlige zoner

Adgangsforhold

Beplantning

Zoneinddeling

Den fælles gård er ankomsten til Lindegården. Gården rummer boliger
og en grad af fælles faciliteter.
En fælles adgangsvej til boligområdet ligger i områdets nordvestlige
hjørne, hvor fælles parkering er anlagt og en hæk afgrænser arealet ind
mod boligerne.

Fra gårdspladsen er der åbent ud gennem bebyggelsen til gadekær og
mod søen og markerne.

Lindegårdens område er inddelt i zoner.

Boligerne for børnefamilier, seniorer og flere generationer er placeret
langs grusstier- ”stræderne”, der er overvejende bilfrie.

Muligheden for et aktivt friluftsliv på tværs af generationer og glæden
ved at have naturen tæt på, er en vigtig del af Lindegårdens koncept.

Stræderne kan selvfølgelig anvendes til kørsel med varer,
gangbesværede mv. Parkering foregår fortrinsvis på tre fælles pladser
placeret strategisk rundt i bebyggelsen. Hver enkelt etape fungerer med
sin egen parkering.

Lokal afledning af regnvand bidrager til det rekreative udtryk,
beplantningen og stedets bæredygtighed.

Søer, træ- og buskplantninger og enge udgør en stor og væsentlig del
af Lindegården.

Tættest på Herslev bygade er boligdelen placeret i den traditionelle gårdstruktur med have og parkeringspladser. Herfra går
også adgangsvejen til hele bebyggelsen.
Det store grønne fællesareal rummer boliger og mikroerhverv
langs et slynget fælles stisystem og grønne områder, der knytter
sig til bebyggelsen.
Den anden zone er også grønne arealer herunder søen, men
her er tilmed udlagt en sti, der er offentlig tilgængelig og har
forbindelse med det øvrige stisystem i Herslev.

Området inviterer indenfor ved at en offentlig sti passerer rundt om søen
og forbinder området til Herslev bys øvrige stisystemer.

LINDEGÅRDEN

UDVIKLING AF BOFÆLLESSKAB I HERSLEV
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LINDEGÅRDEN / LANDSKAB OG GRØN STRUKTUR

Grønne arealer

Naturen

Græsarealerne er ekstensive og består af klippede og uklippede områder. Der er mindre
arealer på begge sider af huset, der er udlagt til privathave, men ellers er det tanken, at
man bevæger sig over hele området.

Den offentlige adgang til området går rundt om søen og gennem et rekreativt landskab med klippede spor langs
læhegn og køkkenhaver og med kig til dyrkede marker.

Samspillet med naturen er vigtig i forbindelse med udbygning af Lindegården. Læhegnet
fortættes ind mod Herslev Bryghus. Beplantningen mod søen forstærkes, men samtidig
tyndes ud i den eksisterende beplantning, så søoverfladen bliver synlig, og de sunde
træer får lov til at udfolde sig.
Udsynet til marken og kirken bevares.

Mod vest (imellem søen og bebyggelsen) holdes dyrkningsområder, der knytter sig til
Herslev Bryghus frugtlunde.
Stisystemet er opdelt i et indre stisystem, der betjener Lindegårdens beboere og som
kobler sig på et nordligere stisystem, der knytter sig til byens øvrige stier og bl.a forbindes
til Fjordstien.
Småbiotoper kan udvikles som individuelle projekter og understøttes af lokal afledning
af regnvand fra tage og befæstede flader.

Området har en åben og landskabelig karakter understøttet af de omkringliggende marker og skovplantningen
omkring søområdet.
De egnskarakterisktiske landskabstræk og markante landskabselementer bevares. Nye småbiotoper og rekreative
faciliteter vil styrke oplevelsen og indholdet af området. Der kan etableres stier, enge, køkkenhave, frugtlunde,
læhegns- og træbeplantninger.

Fælles for området er et naturpræg og tættest på gården er udgangspunktet landbohavens stynede træer og
blomstrende staudebede.

LINDEGÅRDEN KAN UNDERSTØTTE STEDETS EGENART VED AT
•
•
•
•
•
•

ANNE STAUSHOLM LANDSKABSARKITEKTER

Udvikles i respekt for omgivelserne og for Herslevs landsbykarakter.
Fungere som en attraktiv ’port’ til Herslev, når borgere og besøgende ankommer fra Kattinge.
Bevares åbent som et rekreativt område med stisystemer og uden hegn.
Udvikles således at der tages hensyn til kig til naturen for naboer (fokus på indsigtslinjer og udsigtslinjer).
Beplantning skal øge områdets attraktivitet, og have en funktion i landbruget og/eller den lokale
fødevareproduktion f.eks. ved at øge biodiversitet, producere råvarer mm.
Byde mobile borgerinitiativer velkommen, der kan integreres i områdets øvrige formål og aktiviteter. Det
kan f.eks. være bistader.
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LINDEGÅRDEN / HERSLEV LANDSBY

Herslev landsby, kvaliteter, potentialer og udfordringer

HVORFOR BO I LEJRE KOMMUNE?

Det er de egnskarakteristiske træk og de markante landskabselementer, der tegner
landskabet omkring Herslev. Det bevares og understøttes og Lindegården vil samtidig
tilføre lokalområdet et værdifuldt supplement til rekreative arealer.

DE 7 VIGTIGSTE BEGRUNDELSER

91% Nærhed til naturen
77% Lokale bekendtskaber
68% Frihed til initiativ
67% At bo i et lille samfund
61% At der er lokale mødesteder
61% Mulighed for indflydelse og medbestemmelse i lokalsamfundet
58% At man kan få hjælp, deles om tingene og samvær i lokalsamfundet

Herslev betegnes af Lejre kommune som ”Værdifuld Landsby”, og ligger med kort
afstand til basale serviceydelser som skole, småbørnsinstitutioner, sportsfaciliteter og
dagligvarebutikker. Herslev by har den bedste cykelsti til Trællerupskolen, og området
har et fint udbud af skovbørnehaver.
Boliger i Herslev er for langt størstedelen privatejede og m²- prisen placerer sig fint i
forhold til landsgennemsnittet.
Der er et stort lokalt engagement med udvikling indenfor iværksætteri og mikroerhverv
og et aktivt fritids- og foreningsliv, der bl.a. knytter sig til Herslev Havn. Det aktive
civilsamfund synes i disse år at blomstre med et endnu større ejerskab og engagement.
Herslev har mange stedbundne kvaliteter og har potentiale til meget mere, hvilket bl.a.
skyldes
•
•
•
•
•

Tilgængeligheden til naturen
Nationalparkens fokus på bl.a. Roskilde Fjord og aktiviteterne ved Herslev havn
Erhvervsmuligheder for iværksætteri og mikroerhverv, der startede med Herslev
Bryghus og nu har afsæt i Herslev klyngen
God sammenhæng mellem natur, bosætning og erhverv
Herslev taler på mange måder ind i nutidens ønsker for familie, erhverv, natur- og
fritidsliv i en spændende og helstøbt enhed

ANNE STAUSHOLM LANDSKABSARKITEKTER

Fra Kommuneplan 2017

Herslev er også udfordret, hvilket bl.a. skyldes
•
•
•

De basale ydelser som skole og dagligvarer er under pres
Erhvervsvirksomhederne har konkurrence fra kollegaer indenfor samme branche
og skal finde nye måder at differentiere sig på
At Herslev traditionelt ikke er prioriteret i den overordnede planlægningsstrategi
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Herslev Kirke

Lindegården

VAND
Vi beskytter eksisterende
økosystemer omkring søen,
og håndterer potentielle
regnvandskatastrofer i nye
integrerede LAR-løsninger.

Parkering

Gårdsplads

Herslev Bryghus

Parkering

Gårdrum

BÆREDYGTIGT BYGGERI
Vi bygger bæredygtigt med CO2 neutrale
materialer, genandvender byggemateriale og byggeaffald, skaber jordbalance
og sikrer gode muligheder for bæredygtige energikilder som solceller, jordvarme,
elbiler, varmepumper osv.

Lindegården er en inkluderende og bæredygtig udvikling af byen
Herslev, hvor vi bevarer og styrker den omkringliggende natur, håndterer regnvand, og giver adgang til et nyt rekreativt grønt område for
alle.

Gårdrum

Parkering

Parkering

S�
Gadekær
Dyrkningsfelt

NYE GRØNNE TILTAG
Vi sikrer en inkluderende og
bæredygtig udvikling af byen
Herslev. Vi styrker den eksisterende natur og dets økosystemer ved at tilføje nye grønne
tiltag.

EKSISTERENDE LANDSKAB
Vi bevarer og beskytter eksisterende økosystemer der
findes på Lindegården, ved at
tage hensyn til disse i planlægningen.

LINDEGÅRDEN

Lejre kommune er en del af det internationale bynetværk C40. Bynetværket har udarbejdet den internationale standard CAPF (The Climate Action
Planning Framework). Lejre kommune er udpeget
som det der kaldes DK2020 kommunerne, hvor
CAPF skal anvendes og videreudvikles til brug for
mindre byer og kommuner. Vi forestiller os, at Lindegården i en eller anden form kan indgå helt eller
delvist i projektet.

UDVIKLING AF BOFÆLLESSKAB I HERSLEV

ANNE STAUSHOLM LANDSKABSARKITEKTER

LINDEGÅRDEN / BÆREDYGTIGHED

LINDEGÅRDEN

3.4 Styrk mental sundhed.

13.1 Styrk modstandskraft og tilpasningsevnen til klimarelaterede katastrofer.

6.6 Beskyt og genopret økosystemer i og
omkring vand.

13.3 Opbyg viden og kapacitet til at imødegå
klimaforandringer.

11.3 Gør byerne inkluderende og bæredygtige.

15.1 Bevar og genopret økosystemer på land
og i ferskvand.

11.4 Beskyt verdens kultur- og naturarv.

15.5 Beskyt biodiversitet og naturlige levesteder.

11.5 Reducer naturkatastrofers skadelige
konsekvenser.

15.8 Begræns invasive arter.

11.7 Giv alle adgang til grønne offentlige rum.

15.9 Tag hensyn til økosystemer og biodiversitet i national og lokal planlægninge.

13.1 Styrk modstandskraft og tilpasningsevnen til klimarelaterede katastrofer.
13.3 Opbyg viden og kapacitet til at imødegå
klimaforandringer.
15.1 Bevar og genopret økosystemer på land
og i ferskvand.
15.5 Beskyt biodiversitet og naturlige levesteder.
15.8 Begræns invasive arter.
15.9 Tag hensyn til økosystemer og biodiversitet i national og lokal planlægninge.

BÆREDYGTIGHED
Projektet tænkes udviklet med et stærkt fokus på FN’s verdensmål, og dermed
bæredygtighed. Vi etablerer Lindegården med afsæt og udgangspunkt i Brundtland
rapportens definition af bæredygtighed fra 1987:
”En bæredygtig udvikling er en udvikling, som opfylder de nuværende behov, uden at
bringe fremtidige generationers muligheder for at opfylde deres behov i fare.”
Vi vil gerne bidrage til en mere bæredygtig boligform og tilværelse, og mener at vi med
dette forslag angiver en ambitiøs grøn omstilling af et lokalsamfund i Lejre kommune.
Lindegårdens bæredygtighedsstrategi stræber efter en balance mellem social-, miljøog økonomisk bæredygtighed, med fokus på livskvalitet, energioptimering, socialeog arbejdsfællesskaber samt deleøkonomi. Samlet set kan det forbedre den enkelte
husstands totaløkonomi, bevare og styrke de lokale naturoplevelser, samt forbedre
livskvaliteten for den enkelte borger.

ANNE STAUSHOLM LANDSKABSARKITEKTER

DGNB
På baggrund af vores vision for Lindegården, ser vi en god mulighed for at arbejde henimod
en DGNB-certificering af projektet. DGNB er en anerkendt certificering man kan ansøge
om, for at verificere bæredygtige byggerier og byområder. Vores fokus og udgangspunkt
for udvikling af Lindegården via FN’s verdensmål samt cirkulær økonomi, taler direkte ind
i kriterierne for en DGNB-certificering, hvis alle ambitionerne kan indfries. Lindegården
har dermed potentiale for at blive foregangseksempel og pionér for sådanne projekter i
Lejre Kommune.

FN’S VERDENSMÅL
Lindegården er en del af en udvikling mod et mere bæredygtigt samfund, og vi har derfor taget udgangspunkt i FN’s
Verdensmål, og indarbejder bæredygtige og CO2 neutrale materialer, lokal afledning af regnvand, ligesom vi værner
om naturværdierne i området og understøtter en biologisk mangfoldighed. Derudover, arbejder vi med universelt
design som en del af områdets tilgængelighed, og opfordrer og giver mulighed for el-biler og delebiler.
Det egnskarakteristiske landskabstræk og markante landskabselementer er bevaret i videst muligt omfang.
Småbiotoper i området er styrket i de nye rekreative områder. I beplantningen er de smukke og værdifulde udsigtslinjer
til det åbne landskab tilgodeset og bevaret. Beplantningen vil bestå af hjemmehørende arter (f.eks. lind, hassel og
tjørn), da de er mere robuste, og tilgodeser en bred vifte af insektarter, bl.a. bier.
Tilplantningen med hjemmehørende arter og differentieret pleje med uklippede arealer, samt vandhuller til
regnvandsopsamling vil tiltrække insekt-, fugle- og dyreliv og bidrage til den biologiske mangfoldighed i området.
Vi understøtter tanken om cirkulær økonomi bl.a. ved genbrug af den gamle gård og ved at de nære befæstede
arealer er opbygget af forskellige genbrugsmaterialer for variation og tanken om genbrug. Vi forestiller os, at det
fælles stisystem er opbygget af nedbrudt materiale fra de eksisterende bygninger og tilført et toplag af slotsgrus.
Derudover vil vi arbejde med jordbalance, så afgravet jord indarbejdes andre steder på arealet.

19

		

UDVIKLING AF BOFÆLLESSKAB I HERSLEV

LINDEGÅRDEN

LINDEGÅRDEN / FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING

“Vores sted er i høj grad en bosætningskommune. Vi skal sikre velfærd og blive endnu mere attraktive ved at
fastholde og øge bosætningskvaliteten i de 49 byer og landsbyer og skabe rammerne for det gode liv på landet
– i naturen tæt på storbyen.
Vi vil bevare og udvikle landsbyliv og bosætningskvalitet, vi vil forstærke samspillet mellem erhverv, iværksætteri
og bosætning, vi vil få skaberkraften i bysamfundene til at vokse, vi vil dyrke naturen og det groede, vi vil styrke
fællesskaber og mødesteder, vi vil udvikle byerne med respekt for deres forskellige muligheder og stedbundne
potentialer, og vi vil dyrke omverdenen, der er uløseligt forbundet med livet i Lejre Kommune i dag og måske i
endnu højere grad i fremtiden. Lejre Kommune har som storbyens frodige forhave, spisekammer og økologisk
kommune allerede stor positiv opmærksomhed, der særligt knytter sig kommunens bæredygtige profil. I den fysiske udvikling af kommunen skal den bæredygtige profil gradvist udfoldes som et attraktivt kendetegn for bosætning og byudvikling i vores byer.” (Fra Kommuneplanen 2017)

LINDEGÅRDEN

UDVIKLING AF BOFÆLLESSKAB I HERSLEV
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LINDEGÅRDEN / FORRETNINGSMODEL OG HANDLINGSPLAN

Lindegården egner sig af flere årsager til det fremlagte skitseprojekt. Placeringen
centralt i Herslev, med de aktiviteter inden for både erhverv og fritidsliv, der er udviklet
i landsbyen i de senere år, danner fantastiske rammer om et boligliv på tværs af
generationerne. Forankringen i Lejre Kommune, som en kommune, der har fokus på et
værdisæt og branding, som tydeligst kommer til udtryk i ”Vores Sted”, passer fint ind i
konceptet. Behovet for boliger til seniorer generelt, behovet for erhvervsområder også
til mikroerhverv i kommunen og de mange tiltag, der sker i disse år med afsæt i FN’s
Verdensmål og for Lejres vedkommende også med medlemsskabet i bynetværket C40
understreger behovet og betydningen af at realisere projektet.
Vi forestiller os en planperiode og myndighedsbehandling, der kører sideløbende med
en proces, hvor de fremtidige beboere på Lindegården finder sammen, og projektet udvikles imens finansieringen kommer på plads. Således kan selve byggefasen opstartes
umiddelbart efter at godkendelserne foreligger.

SPOT ON PÅ:

Vi ønsker selv at være en aktiv del i hele processen, ikke mindst for at sikre, at
mikroerhvervs, bolig- og fællesområdet med gårddelen bliver implementeret både
økonomisk og praktisk i Lindegården. Det burde være muligt at opnå medfinansiering
fra offentlige tilskudsmidler på den del.

Lejre Kommuneplan og
”Syv strategier til vejen frem”

Mikroerhvervs-, bolig- og fællesområdet med de tilknyttede grønne arealer gør Lindegården unik, men det er også det, der er mest sårbart, og der hvor projektet kan ende
med at gå på kompromis. Må det helt udgå kan boligerne stadig stå tilbage, men det
giver merværdi til projektet, hvis mikroerhverv og fællesdelen kommer med.

Lindegården rammer ned i Lejre kommunes fortælling og ”Vores sted”, fordi:
•
•

Vi anser derfor den del af projektet, som noget, der skal prøves af undervejs, og hvor
den største arbejdsindsats skal lægges.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ANNE STAUSHOLM LANDSKABSARKITEKTER
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Landsbylivet er vigtigt
Genanvendelse af eksisterende bygningsmasse og bygningsarv til formål,
der forstærker bosætningskvaliteten og attraktiviteten i byerne.
Mødesteder er vigtige, fordi det er her relationer bliver dannet, ideer
bliver udvekslet og fællesskaber bliver skabt.
Lejre Kommune vil være med til at styrke skaberkraften og det lokale
ansvar og ejerskab til den lokale byudvikling i kommunens 49 bysamfund.
Fokuser på bosætningskvaliteter i de 49 bysamfund med bevarelse af
landsbykarakter, satsning på bæredygtig bosætnng og byudvikling udgør
kerneindsatser
Forstærk samspillet mellem erhverv, iværksætteri og bosætning
Lad skaberkraften vokse
Naturen tættere på de steder, vi bor og bruger i hverdagslivet
Styrk fællesskaber og mødesteder
Udnyt de stedbundne ressourcer
Styrke attraktiviteten og relevans for omverdenen
Lejre Kommune ønsker at fremme en turistudvikling, der sigter på
lokalområdets natur- og kulturværdier, og som kan indpasses under
hensyn til natur, miljø og lokalsamfundet.
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