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Haldbjerg Naturcampus ligger på en bakke 
ved Gribskov i Nationalpark Kongernes 
Nordsjælland. Bakken hedder fra gammel tid 
�Haldbjerg�, og har udsigt over Solbjerg Engsł. 
En del af bakken blev i 1950�erne udgravet, for 
at bruge sand og grus til etablering af veje og 
stier i Nordsjælland. Denne aktivitet efterlod et 
fantastisk naturområde med kuperet terræn og 
stejle skrænter, uberłrt siden midt 1960�erne.

Haldbjerg Naturcampus blev startet med et 
łnske om at få �ere mennesker ud i naturen 
og plante en spiselig skov - en såkaldt 
skovhave. Virksomheden er en lokal aktłr, 
som sikrer besłgende en autentisk oplevelse 
i den nordsjællandske natur ved Kongernes 
Nordsjælland Nationalpark. Virksomheden har 
et łnske om at fremhæve den særlige natur 
og beliggenheden på Pilgrimsruten Esrum-
Tisvildevejen, samt at give virksomheder og 
organisationer en unik mulighed for at afholde 
młder og events i naturen. Virksomheder, 
institutioner og turister vil młde en gæstfri 
og rummelig virksomhed, som vil skabe 
naturoplevelser og læring til de besłgende. 

Virksomheden har opfłrt en række shelters og 
bålhuse på toppen af Haldbjerg og i bunden 
af grusgraven. I den dybe klłft, efterladt af 
grusgravningens aktivitet, er der en utrolig ro 
og varme, og på bakkeskråningen mod syd, der 
har udkig over landskabet og den lille sł �ndes 
mulighed for mange forskellige aktiviteter.

Ejerne af virksomheden er Tine og Tonny 
Pedersen, som over en årrække har udviklet 
området.

Landskabets Kloster
Haldbjerg Naturcampus łnsker med dette 
projekt at skabe en serie af bygningselementer, 
der tilsammen skal danne ramme om et 
nytænkende naturrum på grunden � en 
arkitektonisk ramme der i samspil med 
landskabet, skal understłtte såvel aktivitet som 
re�eksion - en form for �Landskabets Kloster�, 
der refererer til Haldbjergs beliggenhed på 
pilgrimsruten �Esrum-Tisvildevejen�. 
Landskabets Kloster skal på sigt kunne tilbyde 
ophold til pilgrimsvandrere og besłgende fra 
virksomheder, hvor ekstra komfort łnskes.

Med inspirration fra de gamle danske klostre 
udgłres projektet af en række arkitektoniske 
elementer og faciliteter, herunder en række 
porte der skærper opmærksomenden på de 
�re elementer; vand, ild, jord og luft.

Landskabets kloster er udformet således, 
at der er mulighed for, at institutioner 
og virksomheder hele året kan afholde 
teambuilding, undervisning, seminarer og 
andre events på stedet, i tæt forbindelse med 
områdets særlige natur.

Denne mappe indeholder skitseforslaget 
til �Landskabets Kloster� ved Haldbjerg 
Naturcampus. Med denne mappe illustreres 
de fłrste tanker om udformning og det visuelle 
udtryk, for en ny kursusbygning samt et 
bryggeri.

Haldbjerg Naturcampus
LANDSKABETS KLOSTER 
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