HUNDESTED BØRNEHUS
Højmarksvej 1, 3390 Hundested
Friarealer til ny daginstitution
Totalentreprise GVL
Bygherre: Hundested kommune
Arkitekter: Rubow Arkitekter A/S
Ingeniør: Moe A/S
Landskabsarkitekt: Lassen Landskab
Rådgivning: Proj ektering og tilsyn
Areal 8.000 m2 ( landskab)
Økonomi: 33 mio (samlet byggeri og landskab)
Udførelse: 2014
Friarealer til børnehus med plads til 160 børn fordelt på vuggestue og børnehave.
Bygningens funktioner er samlet om et indre gårdrum, der giver lys til bygningens indre rum.
Samspillet mellem ude og inde er vigtigt for institutionens hverdag og der er etableret direkte adgang
til institutionens friarealer fra de enkelte gruppers
garderober. Langs bygningens facader er udlagt
et fliseareal med plantebede og sandleg, som en
zone til ophold i overgangen mod den landskabelige del af legepladsen.
De store eksisterende træer på grundens sydvestlige del bevares som et værdifuldt og karakterfuldt
supplement til friarealerne.
En slynget randplantningen danner en oplevelsesrig ramme for hele området. Beplantningen danner
sammen med bygningen fine lommehaver med
hver deres karakter.
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Skoven:
Mod nord har vi Rønnebærskoven med balanceleg
på stammer, stubbe og store sten. På en slynget
asfaltsti gennem skoven kan man cykle og køre på
mooncar.
Sletten:
De store ‘troldetræer’ er bevaret og der er bygget
videre på stemningen med nye tjørnetræer. Her
er der legehuse, klatreleg og tingsted omkring en
bålplads. Terrænet er udnyttet til amfitrin og rutsjebane.
Bjergene
Mod sydvest har vi et bakket græslandskab der
indgår som en motorisk udfordring for de mindre
børn. Der er etableret rutsjebane og balancestubbe henover bakkerne, som putter sig i lommer med
pilekrat omkring.
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Frugthaven:
I forbindelse med forpladsen finder vi frugthaven, med frugttræer i en bund af græsser. En
have til fordybelse og ro hvor man kan slappe af
i hængekøjer. På bagsiden af skurene opsættes
fuglekasser som børnene selv har malet.

