Radikal bygningstransformation af Rindsholm Mølle

Som et forhistorisk levn fra industrianlæggenes storhedstid ligger Rindsholm Mølle ved Vedsøs udløb til Nørreå, og manifesterer sig, som et monumentalt punkt mellem skovrigt og historisk kuperet terræn.

Duoen
Funktionsopdeling

Rindsholm Mølle repræsenterer en forfalden æstetik hos industriens huse, der før var driftige produktionsfabrikker, som idag
står tomme hen og forfalder, på baggrund af industrialiseringen og centraliseringen af produktionsapparatet. Disse industrielle
anlæg, er en ubenyttet ressource, der rummer vigtige kulturhistoriske fortællinger om mølle industriens centrale funktion fra
fortiden. Rundt om i Danmarks større byer er fabrikker og industrianlæg udviklet og transformeret på stribe til kulturhuse,
biblioteker, og bolig. Den samme interesse for udvikling mangler for industrianlæg på landet, selvom mange af de samme historier og rummelige kvaliteter er til stede og ofte placeret i mere naturskønne områder med muligheder, som ikke findes i de
tætte byer. Med projektet ønsker jeg, at fremhæve vigtigheden i at værne om den historie og udvikling af Rindsholm Mølle, som
udspillede sig i det forrige århundrede. Afgangsprojektet forsøger at finde et kompromis mellem troskab til stedets værdier og
nye visioner for møllen.

Adgangsrampe
Terrasse

Rindsholm Mølle transformeres til et videnscenter for biodiversitet, og indtroducerer nye funktioner i et bæredygtigt kontorfællesskab, som understøtter tanken om vidensdeling imellem virksomheder. Innovative startup-virksomheder vil samarbejde
om at udvikle nye alternative løsninger og ideer til en grønnere national omstilling. Projektet skal igen tiltrække gæster og
virksomheder udefra ved at indtænke funktioner, som tænkes større end blot kontrofællesskabet. Møllen skal igen være et
trækplaster til byen frem for blot en bygning i forfald.
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Afgangsprojektet afsøger muligheden for at indtænke de nærliggende omgivelser til Rindsholm
Mølle og indkorporere dem i projektet gennem forbindelser, udsigt og tæt kontakt. Dertil foreslåes
en trafikal omlægning af hovedvejen, så ankomsten i fremtiden er tilpasset et scenarie, hvor mennesket fylder mere på grunden og de trafikaleregler nedjusteres efter dette.
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Projektet indtroducerer en ny materialepalette, som understøtter og genfortolker flere af de eksisterende
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