De 3 boligområder

De grønne områder

Kasernebyen
Omkring det oprindelige kaserneanlæg opføres
Kasernebyen i en stram, rektangulær plan med nordsydgående alleer som markante, grønne elementer.

Parkbåndet
På sydsiden af motorvejen er der opbygget et voldanlæg
som skal skærme for støjen fra Vestmotorvejen. Mellem
bebyggelsen og voldene er der udviklet et ekstensivt
parkområde med søer og flere kilometer stier. Der er i
området spredte bænke samt bord-bænkesæt til ophold.

Parkbyen
Det midterste boligområde har en mere åben karakter.
Terrænet skråner markant mod nord. Parkbyen gennemskæres af hovedadgangsvejen Kaserne Parkvej.
På sydsiden af Kaserne Parkvej består bebyggelsen
overvejende af store enfamiliehuse i en traditionel bebyggelsesplan. På nordsiden af Kaserne Parkvej opføres
en blanding af enfamiliehuse og rækkehuse. Området
rummer også børneinstitution og detailhandel.

Søerne fungerer som regnvandsbassiner, der modtager
regnvand fra Kaserneområdet. I søerne er der udviklet
en naturlig flora og fauna med vand- og sumpplanter
samt fisk og andefugle. De udyrkede områder og tætte
bevoksning er gode levesteder for mange dyr og insekter. Der er mulighed for at se både rådyr, harer, ræve og
egern samt mange forskellige fugle.

P a r k b å n d e t

Øverst: Parkbåndet er domineret af de åbne græssletter
med vådområder (regnvandsbassiner).

Indhegnede frugtlunde:
fritløbsområde for hunde
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Skovbyen
Skovbyen er det østligste boligområde, som knytter sig
til skoven ud mod Østre Ringvej. Mod syd består bebyggelsen af store enfamiliehuse, som hver især fremstår
med et særligt arkitektonisk udtryk. Nord for Kaserne
Parkvej er der opført etagebebyggelse.
Grønne kiler og levende hegn skaber en åbenhed i området samt synsmæssig kontakt til omgivelserne.
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I Parkbyen er der eksemper på
moderne arkitektur - her huse
opført i forbindelse med en
byggeudstilling.

Nyetableret skov
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Kasernebyens gamle
bygninger rummer mange
spændende bygningsmæssige detaljer - som her hovedindgangen til kommandørboligen.

Parkbåndet har forskellig karakter ud for de 3 hovedområder: Ud for Kasernebyen er der etableret 3
indhegnede frugtlunde. Her er der mulighed for at lade
sin hund løbe frit omkring indenfor indhegningen.
Ud for Parkbyen ligger den centrale del af parkbåndet
som et åbent slettelandskab med søer, levende hegn
samt enkelte grupper af buske og træer. Græsset er
langt og med indslag af vilde urter.
Mod øst afgrænses Kaserneparken af en nyplantet
skov på 12 ha.

Med tiden skal der etableres stier og lysning i
skoven. Skoven er sammensat af både løv- og
nåletræer. I skovbrynet er der plantet mange buske
med frugter, som spises af dyr og fugle.

Nederst: Grønne kiler med
robust beplantning danner
adskillelse mellem de 3 delområder: Kasernebyen, Parkbyen og Skovbyen.

