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Beskrivelse til dyrkningsprojekt
Gård ved biblioteket / Støberiet, Indre Nørrebro
Bilag: skitse 1:100 “Støberiet A1”

Udgangspunktet er at skabe en dyrkningshave der kan producere
afgrøder der vil kunne anvendes i Kulturhusets kantine.
Der sigtes mod at udnytte de potentialer gården indeholder samt
at gøre dette efter en række bæredygtige og miljømæssigt
optimerede kriterier. Det betyder at de eksisterende anlæg så
vidt muligt udnyttes. Det drejer sig om de eksisterende bede,
kompostanlægget samt udnyttelse af regnvand.
I gården foreslås det at opføre et drivhus i gårdens nordøstre
hjørne, at etablere en hønsegård med hus i gården sydende samt
etablere regnvandsopsamling ved de 2 nedløbsrør i gårdens nordre
ende.
REGNVANDSOPSAMLING
Regnvandsopsamlingen etableres dels i drivhuset ved at der
placeres 2 palletanke ovenpå hinanden ved nedløbsrøret i husets
nordre ende. Derudover placeres ligeledes 2 tanke ved
nedløbsrøret ved kældernedkørselen.
DRIVHUS
Drivhuset er projekteret som et Væg-orangeri.
Det er planlagt med en bredde på 230 cm og en længde på 1150 cm.
Det anlægges med regnvandsopsamling i enden. Med 2 langsgående
bede langs forsiden og langs husmuren. I den sydlige ende er
afsat plads til dels værktøj dels bord og stole til ophold.
Af planter kan nævnes tomater, peber, meloner og græskar. Hertil
kan komme vindruer og enkelte træer som fersken og figne i bedet
langs muren.
HØNSEGÅRD
Gården er udlagt til 10 høns, en evt. hane skal aftales med
beboerne karreen. Man kan forestille sig at der etableres en låge
indtil nabogården og at hønsene lukkes ud i bedene når der
arbejdes i projektet.
I et smalt bed foran hønsegården plantes kravlebønner op af

hegnet. I bunden af dette bed samt i et aflukket areal inde i
hønsegården kan der sås lupiner.
TRÆER/BUSKE
Af træer foreslås der dels at de 3 Robinia der står i gården
fjernes ligesom de 2 busketter der står i bedene, dels foreslås
det at der i stedet plantes nye frugttræer i bedenes sydende samt
2 i hønsegården.
Dertil plantes mindre frugttræer til espaliering langs
husfacaden.
I bedenes nordender plantes frugtbuske
HØJBEDE
De eksisterene plantekasser fastholdes og der plantes flerårige
afgrøder såsom rabarber, peberrod, new zealand spinat, samt
blomstrende stauder og krydderurter i sammenplantninger.
BEDE
Udlægges til egentlige etårige grøntsager, i høj grad rodfrugter
såsom selleri, persillerod, pastinaak og rødbeder. Herudover
salater, spinat og kål samt gulerødder løg og porrer. Jeg finder
ikke der bør sættes kartofler.
BUNDDÆKKE
Til bunddække i alle bede kan skovjordbær fastholdes og suppleres
med jordkløver

