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SORGENFRI BYDEL
KAPLEVEJ 5-125, 6-86
BYGDEVEJ 1-27, 2-24
ROSENGÅRDSVEJ 1-37, 2-38
Opførelsesår: 1942-48
Bygherre: A/S Furesøhusene
Arkitekt: Thorvald Dreyer
Antal boliger: 202

Kaple
vej m. ffl.
l.
aplev
Rækkehusenes beliggenhed i Lyngby-Taarbæk Kommune

Bebyggelsen er opført i 4 etaper,
med de to første etaper omkring
Kaplevej opdelt af det træbeplantede stiforløb, der støder op til idrætspladsen ved Hummeltofteskolen. Tredje og fjerde etape er
opført omkring henholdsvis Rosengårdsvej og Bygdevej. Den samlede
bebyggelse er opdelt i længer med
et varierende antal boliger, der udover vejadgang også har adgang til
haverne fra bagstier og tværstier.
Hvor Kaplevej og Rosengårdsvej
munder ud i de omgivende veje er
grundene skråt afskåret så der opstår en græsflade med store træer
som indkørsel til området. Idrætspladsen er omgivet af høje træer
som giver et tilskud til kvarterets
miljø og bl.a. er med til at bryde
Kaplevejs lange, lige forløb.
Rækkehusene omkring Kaplevej ligger som lige flugter, der brydes af
små spring i tagfladerne på grund
af terrænbevægelserne. Adgangen
til boligerne sker via små forhaver
på vejens vestside og på østsiden
gennem de forholdsvis store haver.
De fleste forhaver og haver er omkranset af hække.
Rækkehusene omkring Bygdevej og
Rosengårdsvej følger samme princip som husene omkring Kaplevej,
men de enkelte huse er opdelt i en
smal del og en lidt bredere del, hvor
taget følger med ned over fremspringet.
Bebyggelsen rummer i alt 202 boliger, hver med et bebygget areal på
mellem ca. 70 og ca. 90 m², afhængig af hvilken type, der er tale om.
Bebyggelsen er opført i 1942-48
Kaplevej m.fl., mål 1:4.000
Arkitektfirma Hasløv & Kjærsgaard
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med Thorvald Dreyer som arkitekt.
Husene er i 1 etage med delvis kælder og med facader i røde teglsten
(Kaplevej og Rosengårdsvej) mens
der er anvendt gule teglsten på
Bygdevej. Tagene er dækket med
røde tagtegl, men der er sket en
del udskiftninger, også til betontagsten. Der er udført en del tilbygninger, isat nye ovenlysvinduer og
kviste af varierende størrelse og
udformning. Endvidere er der opført garager og carporte samt terrasseoverdækninger.

Kaplevej set mod nord, udfor idrætsplads

Bebyggelsen er meget gedigen og
stilfærdig, men den store tilbagerykning fra vejen gør at det samlede indtryk domineres af de mange
forskellige hække og hegn samt af
de mange tilbygninger, skure og
carporte. Især bebyggelsen langs
Kaplevej er meget ensformig, men
træbeplantningen ud for idrætspladsen tilfører forløbet en vis oplevelse af variation. Bebyggelsen
langs de to andre, kortere veje er
mere varieret på grund af de fremspringende facadepartier.
Bebyggelsen er tildelt middel bevaringsværdi (5).
Bebyggelsen er ikke omfattet af
lokalplan eller byplanvedtægt.

Bygdevej, vestside

Bygdevej, vestside set mod nord

Kaplevej, vestside set mod nord
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Rosengårdsvej, vestside set mod syd

Rosengårdsvej, haveside af boliger set mod
syd

Høj bevaringsværdi
Middel bevaringsværdi
Lav bevaringsværdi

Kaplevej m.fl., bevaringsværdier mål 1:4.000
SAVE-registrering af rækkehusområder

3

