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VILDMARKEN
Indledning
Projektet tager afsæt i det faktum, at de mindre byer og landsbyer i
provinsen oftest ikke har samme bevågenhed fra købere, udviklere og
markedet generelt, og derved kæmper med at fastholde deres grundlag i
form af beboermasse, sammenhængskraft og mulighed for at vækste.
Det betyder, at mange af disse byer langsomt svinder ind, og de steder
der er en udvikling, at det baseret på standardbyggeri eller decideret
parcelbyggeri.
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Disse mindre byer besidder dog store kvaliteter, som vi mener kan bringes
i spil, hvis de bringes frem i lyset på den rette måde. Og med de rette
projekter. Godt nok ligger man ikke lige op af en dagligvarebutik eller har
17 meter til skoledøren, men de ligger som oftest smukt og harmonisk i det
danske landskab, og har derved en tæthed til naturen – og en ro – som
man ikke kan finde i de mere bynære arealer.

Projektet
Med ”Vildmarken” søger vi at lave et projekt, der med sit antrit kan skabe
en ny boform i landsbyen, her Jeksen, og spille på nogle parametre,
der gør det interessant at bosætte sig i selv samme. Det er naturligvis
beliggenheden, hvor vi ligger natursmukt og ikke langt fra by og
infrastruktur, men især også boformen, hvor vi skaber nogle gårdhavehuse,
der ikke alene er en smukkere boligtypologi end de gængse rækkehuse,
men også er en boform, der skaber et levende gaderum mellem husene,
via deres indbyrdes forskydninger.

Projekt område
ca. 20.000 m2

Randersvej

Det er vigtigt at projektet skaber værdi for byen Jeksen, og dette gøres
både via kvaliteten i arkitekturen, men også i det underliggende tankesæt,
hvor vi søger at bruge den tilgængelige bæredygtighed som et bærende
element. Dette kunne være ved at bruge CLT elementer som husets
bærende konstruktioner, begrønne alle tagfladerne med mos/sedum,
både for det det visuelle og for at skabe mikroklima, og sikre at optage
overfladevand på egen grund på en sådan måde, at det både opleves
via overfladebassin og render. Bassinet vil etableres så det opleves som en
sø midt i et fælles rekreativt areal, og renderne indarbejdes i bebyggelsen
således, at de står som grønne plantebede, der står under vand i de
tilfælde, hvor der er regnskyl udover det sædvanlige.

Melballegaard

Fredningsafgrænsning

Tanker om fælles arealer
På arealet er der i dag en græsplæne med to mål samt 2 borde/
bænkesæt. For at sikre projektets kobling til den nuværende landsby,
og sammenhæng mellem de rekreative arealer, skabes der stisystemer
fra byen ind langs den nye sø, og dette stisystem føres videre til et areal
syd for projektet mod Randersvej, som tilhører samme grundejer som
projektarealet. Her genetablerer vi boldbane, træer og ophold, så
landsbyen fortsat har et sted at mødes i de forskellige sammenhænge. Vi
tror på at en sådan øvelse er givende for lokalsamfundet, og derved også
i samme ånd som hele projektets udgangspunkt.

Areal til brug for fællesophold
og boldbaner

Nord
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24 Gårdhavehuse i et plan
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Regnvandsbassin

Plantebælte med ”vild” natur

Fælles ophold

Arealoversigt
Ny stiforbindelse
Udlagt fællesaral

Grund ca. 20.000 m2
Boliger ca. 3.100 m2
Nord
Skala 1:500

”Vild” natur
Tag med mos/sedum

Træbeklædning

Gårdhavehus i et plan

3D studie af bebyggelse

Tag med mos/sedum

Træbeklædning

Inkorporeret garage

Privat have i et fælles
grønt område

3D studie af bebyggelse

