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Introduktion til Hou og baggrunden for 

helhedsplanen
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På den danske østkyst - nord for Limfjordens østlige 
udmunding - ligger Hou. Et gammelt fiskerleje med 
kilometerlange hvide sandstrande, kystlandskaber, mose 
og skov i nærområdet. Her er man tæt på naturen og en 
del af et stærkt lokalsamfund. 

Hou er et rigtigt ferieparadis. Syd for byen ligger et 
stort sommerhusområde, der tiltrækker en skare af 
besøgende i højsæsonen. Derfor er Hou en by præget 
af stor kontrast mellem aktiviteten om sommeren, hvor 
byen summer af mennesker og liv, og i vinterhalvåret 
hvor der er stille og ro. For nogle lokale tenderer den 
såkaldte albuesæson til det kedsommelige - for andre er 
det en gave, der giver mulighed for at gå i vinterhi og 
nyde byen for sig selv. 

Hou er også en by med et rigt foreningsliv, og hvor 
alle kender alle. En by, hvor man passer på hinanden 
og værner om lokalsamfundet. Houboerne har især 
et særligt tilhørsforhold til Borgerhuset, der er byens 
centrale mødested. Her mødes man til aktiviteter og 
arrangementer på kryds og tværs af aldersgrupper.

Et stenkast fra byens centrum og for enden af byens 
hovedgade ligger Hou Havn; godt beskyttet mod vind 
og vejr og tæt på sandstrande, indkøbsmuligheder 
og spisesteder. At der i dag er en havn i Hou skyldes 
en håndfuld drivkraftige Houboere, der kæmpede for 
at skabe bedre vilkår for datidens fiskere - særligt i 
begyndelsen af 1900-tallet, da fiskeriet tog til og oplevede 
markant fremgang. Byggeriet af fiskerihavnen blev dog 
først påbegyndt i 1940 og var færdiganlagt i 1948. I 1976 
blev havnen udvidet til lystbådehavn, og igen i 1980 stod 
havnen over for en udvidelse. Hvad der engang var en 
lille fiskerihavn, er i dag en moderne lystbådehavn med 
plads til godt 200 sejlbåde og lystfartøjer. 

Houboerne er især knyttede til naturen, stranden 
og havet. Alligevel er der mange, der udtrykker en 
manglende tilknytning til havnen, som primært bliver 
anvendt af bådejere samt lokale til vinterbadning og 
gåture. Havnen syner afskærmet fra byen, men er 
samtidig et værdifuldt mødested og er med til at gøre 
Hou til noget helt særligt. Havnen er netop det, der udgør 
bindeleddet mellem byen og naturen. Derfor rummer 
havnen et stort potentiale som samlingssted for byens 
borgere og turister i området - hvor der er mulighed for 
unikke naturoplevelser, aktiviteter eller en stille stund i 
ro og fred. 

På den baggrund har Aalborg Kommune afsat 5 mio. 
kr. til en række tiltag i Hou, der skal understøtte Hou 
Borgerhus, fremme ophold og aktivitet på havnen og 
skabe synergi mellem byen og havnen. Med afsæt i 
havnens og byens stedbundne potentialer, skitserer 
helhedsplanen et koncept og en strategisk retning, der 
på samme tid skal gøre Naturhavnen til en attraktiv 
aktivitetshavn, løfte Borgerhuset og skabe en stærkere 
forbindelse mellem byen og havnen – med By og Natur 
som pejlemærker for udviklingen. 

VELKOMMEN TIL HOU 

INDSEJLNING

Vidste du....

at havnens vartegn 

er Vindharpen pga. 

vindharpeskulpturen for 

enden af m
olen?

Hou er en ladestation, hvor man har ro 
efter en travl arbejdsdag -

det er som at være på ferie hver dag.
Houboer - Hou’sa

”
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INDSEJLNING

Hou Havn og Borgerhus

Havnen

BorgerhusetBorgerhuset

Dagli´Brugsen

Hou Skole

Galleri Hou

Hou Kirke
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I 2016 vedtog Aalborg Byråd en beslutning om at afsætte 
15 mio. kr. til sport, fritid og oplevelser i Hals-/Houområdet 
- en udvikling, der skulle ske i tæt samarbejde mellem 
de lokale samråd, foreninger, erhverv og beboerne i 
området. På baggrund af en række borgermøder blev 
der derfor nedsat arbejdsgrupper i både Hals og Hou 
(heraf to i Hou) til at arbejde med konkrete projekter i 
byerne og området imellem. 

I Hou blev det besluttet, at der skulle arbejdes med 
Borgerhuset, Havnen og skiltningen/wayfinding i byen. 
De to arbejdsgrupper - bestående af repræsentanter 
fra havnens foreninger og Hou by - har efterfølgende 
arbejdet indgående med udviklingsidéer og projektforslag 
gennem en række arbejdsgruppemøder, workshops og 
borgermøder. 

Arbejdet har bl.a. udmundet i en visionsplan for 
udviklingen af havnen: at gøre Hou Havn til en 
attraktiv aktivitetshavn. En vision hvis realisering 
skal tilvejebringes gennem en række tiltag, der gør 
ophold på havnen mere spændende og behagelige samt 
fremmer oplevelser og aktiviteter i havneområdet. 
Ønskerne er bl.a. at skabe bedre adgang til vandet, øge 
tilgængeligheden for handicappede, sportsudøvere 
med grej og børnefamilier samt skabe rammer om 
uforpligtende opholdssteder. Alt sammen med et fokus 
på arkitektur, sammenhæng og ensartethed. 

Visionsplanen blev i 2018 præsenteret for Lokale- og 
Anlægsfonden, hvor arbejdsgruppen blev opfordret til at 
gå mere i dybden med houboernes konkrete behov. Det 
resulterede i projektsamarbejder med studerende, der 
gennem en række interviews og workshops med byens 
borgere har kortlagt byens kerneværdier, borgernes 
oplevelser af Hou samt deres behov og ønsker for 
udviklingen af byen og havnen. 

BAGGRUND FOR HELHEDSPLANEN

INDSEJLNING

I sommeren 2018 afholdte byens foreninger i fællesskab 
Fantastiske Hou Dage for første gang - 5 dage med 
musik, kunst og bevægelse på Hou Havn med formålet 
om at afprøve forskellige aktiviteter og oplevelser på 
havnen for byens borgere. Initiativet var en succes, 
hvilket bestyrkede arbejdsgrupperne i, at borgerne i 
fællesskab gerne vil skabe tiltag på havnen - og dermed 
blev Fantastiske Hou Dage til en fast tilbagevendende 
begivenhed i Hou. 

Med en udarbejdet visionsplan, viden om borgernes 
behov og ønsker samt konkrete projektforslag - for både 
havnen og borgerhuset - blev det besluttet, at der var 
behov for at samle enderne i en helhedsløsning, der 
styrker Borgerhuset, Havnen og sammenhængen i byen. 
Helhedsplanen udspringer med andre ord af en flerårig 
forproces, der har resulteret i et solidt vidensgrundlag 
og afsæt for helhedsplanens indhold og retning. 

Helhedsplanen står på skuldrene af det store stykke 
arbejde, som de driftige ildsjæle i Hou allerede har 
udført - og bygger videre på de lokale ønsker og behov. 
Med en detaljeret forståelse for byens og havnens 
udfordringer og potentialer, samt et dybdegående 
kendskab til houboernes behov, skal helhedsplanen 
skabe sammenhæng på tværs og danne grundlag for en 
holistisk udvikling i Hou. 

Hvis vi kan tiltrække yngre familier, vil 
hele området - både skolen, Brugsen, 

foreningerne, mm. - få gavn af det.
Udsagn - Borgermøde

”
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INDSEJLNING

Aalborg Byråd 
afsætter 15 mio. 
til udviklingen af 
fritid, sport og 

oplevelser i Hals-/
Houområdet.

Tidslinjen illustrerer de aktiviteter, der har ført til udviklingen 
af  Helhedsplanen i Hou; med fokus på Borgerhuset, Havnen og 
sammenhængen i byen. Helhedsplanen står på skuldrene af en 
flerårig proces, hvor lokale foreninger, beboere og erhverv har 
bidraget med viden og indsigt i lokale ønsker, ideer og behov. Det 
har resulteret i et solidt vidensgrundlag, der skaber retningen for 
helhedsplanen og byens udvikling.

Aalborg Kom-
mune afholder 
borgermøde m. 

oplæg om forslag 
til forskønnelser i 

Hou, udarbejdet af 
Cowi, som afvises, 
da borgerne har 

andre ønsker.

August
2017

Workshop med 
unge fraflyttede 

Houboere mellem 
20-30 år.

December
2017

Hou tildeles 5 af 
de 15 mio. kr., som 
fordeles med 1,8 
mio. til Borgerhu-
set, 200.000 til 

skiltning og 3 mio. 
til Havnen.

Studerende af-
holder 3 x Hou’sa 
workshops - med 

fokus på det at 
være borger i Hou.

Februar-marts
2019

Der arbejdes på 
udviklingen af 
fælles logo, ny 

hjemmeside og 
skiltningsforslag - i 
samarbejde med 
reklamebureau 

September 
2019

April
2019

Samarbejde med 
arkitektstuderende 

om skitsering af 
drømme for havne-
området, herunder 

workshop med 
borgere

Oktober
2016

Sundheds- og 
Kulturforvaltning 

afsætter 200.000 
af de 5 mio. til 

udviklingen af en 
helhedsplan.

Oktober
2019

Seminar ved 
Lokale- og 

Anlægsfonden 
med præsentation 
af visionsplan for 

Havnen. 

Baggrunds-
gruppen i Hou 

beslutter, at der 
skal arbejdes med 

Borgerhuset, 
Havnen og skilt-

ningen i byen - og 
der nedsættes t0 
arbejdsgrupper.

Oktober
2017

December
2017

Arbejdsgrupperne
arbejder med 
projektforslag 

for udviklingen af 
Borgerhuset og 

Havnen.

Januar-september
2018

Oktober
2018

LABLAND 
udvælges til råd- 
giver på udviklin-
gen af helheds- 

planen. 

November
2019

Borgermøde/
workshop v. 

LABLAND vedr. 
koncept for 

helhedsplanen

Februar
2020

TIDSLINJE 

Fantastiske Hou 
Dage løber af 

stablen for første 
gang - med akti- 

viteter og oplevel-
ser på havnen for 

alle byens borgere.

Fantastiske Hou 
Dage gentages.

Juli
2018

Juli
2019

Helhedsplan

Fondsdialog
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BORGERHUSET
“Hou Borgerhus er en meget stor del af Hou by og absolut et af 

byens samlingssteder.”

“Vi har brug for ekstra plads til ophold og opbevaring.”

“Arealet omkring Borgerhuset skal bruges til ophold og aktiviteter,
specielt i vinterhalvåret.”

NORDMOLE OG OPLAGSPLADS
“Bedre forhold for surfere, kitesurfere osv., så de kan komme helt 

tæt på stranden med deres biler, trailere og udstyr.”

“Skab bedre faciliteter på havnen - så den kan blive mere ind-
bydende for besøgende og brugere af området.”

“At oplagspladsen ryddes og planeres. Gøres den plan og stabil, kan 
arealet bruges til ALT muligt.“

STRANDENGEN
“Et tilgængeligt og bæredygtigt miljø, som kan bruges af alle uanset 

mobilitet.”

“Et sted vi kan være stolte af at fremvise, hvor naturen har stor 
betydning.”

“En gangbro til det sydlige molehoved vil have stor rekreativ 
betydning for området, og skabe adgang til strandområdet samt 

nemmere adgang til molen for lystfiskere.

INDSEJLNING

ØNSKER TIL UDVIKLINGEN 
AF BORGERHUSET OG 

HAVNEN
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INDERHAVN
“Der skal åbnes op, så man ser det her fantastiske område, som jo i 

høj grad er det, der er Hou - især når man kommer udefra.”

“Et læsted med udsigt, så man motiveres til at stige ud af bilen - og 
trækkes ud i naturen.”

“Drop parkeringen ved havnen i sommerhalvåret og skab bedre 
skiltning til de to andre.”
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Hou Havn

INDSEJLNING
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ANALYSE
Kortlægning af havnens udfordringer og 

potentialer, knudepunkter i byen og havnen samt 
havnens brugergrupper



Oversigtskort // Hou og omgivelser

1 k
m

2 
km

Hals 7,5 km 

Hou Havn 

Aalborg 27 km 

Frederikshavn 44 km 

Dagli’ Brugsen 

Borger- og Aktivitetshus 
Hou Skole 

Brogade
Houvej

St
ra

nd
ve

je
n
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Hou Havn er en helt særlig havn. Som endestation for 
byens hovedgade udgør havnen et bindeled mellem 
den prægtige natur og byens centrum. Men havnen er 
nedslidt og aktiviteterne fragmenteret, og der er ikke 
meget at lave, hvis man ikke har en båd eller er en del 
af havnens foreninger - bortset fra om sommeren, hvor 
havnen bliver brugt til markedsdage og som opholdssted 
tæt på vandet.

Mange oplever desuden havnen som afskærmet fra  byen 
grundet manglende liv og aktivitet, og den lukkede bom 
på molen forstærker følelsen. Havnen er med andre 
ord ikke så stor en del af Hous kultur og identitet. Der 
ligger derfor et potentiale i at åbne havnen op og skabe 
aktiviteter for byens borgere, så havnen bliver mere 
indbydende, henvender sig til en bredere målgruppe og 
bliver en naturlig del af byen og houboernes hverdag. 

”Hvis man gere vil have, at flere skal tage 
havnen i brug, og den skal blive en stor 
del af Hou borgernes identitet, skal denne 
lukkethed omdannes til åbenhed.”
Hou er en by med et rigt forenings- og aktivitetsliv. En 
by, hvor alle kender alle, og hvor sammenhold er en 
central kerneværdi blandt byens borgere. Fællesspisning, 
foredrag og folkedans er blot få aktiviteter, der er med 
til at understøtte byens sociale liv, hvor borgere mødes 
på kryds og tværs af aldersgrupper og interesser. 
Borgerhuset fremstår i dag som byens mødested 
for aktiviteter og arrangementer. Den åbne hal til fri 
afbenyttelse giver borgerne en følelse af ejerskab, og 
med aktiviteter for alle aldersgrupper skabes et særligt 
tilhørsforhold til hallen og Borgerhuset. 

Den manglende tilknytning til havnen kan dog skyldes, 
at der mangler et sted på havnen, hvor man kan mødes 
med venner og bekendte. Et sted, hvor man kan sidde i 
læ fra den ruskende vind, nyde naturen og følge med i 

UDFORDRINGER OG POTENTIALER

ANALYSE

Vidste du....at Sydstranden i Hou 
i 2006 blev kåret som 
den bedste strand i 

Nordjylland?
aktiviteterne på havnen. Et sted, hvor man kan købe mad 
og drikke, høre musik eller deltage i aktiviteter. 

“Havnen er et værdifuldt sted, hvor man kan 
mødes uforpligtende.”
Hallen fungerer især som mødested for byens unge, 
der savner et samlingssted i byen. Der er behov for, at 
de unge får et sted, der henvender sig til dem – et sted, 
der er ’deres’, og hvor der er plads til at mødes på kryds 
og tværs. Der er med andre ord et højt ønske blandt de 
lokale om, at havnen bliver et mødested, der kan bruges 
af alle byens borgere og danne rammen om samvær, 
fællesskab og aktivitet.

Det nærtliggende sommerhusområde mellem Hou 
og Hals, med godt 3500 sommerhuse, trækker 
sommerhusgæster til byen, og gør turismen til byens 
største indtægt. Særligt i juli og august summer Hou 
af liv og aktivitet, og det er det tidspunkt på året, hvor 
det lokale erhvervsliv henter sin primære indtægt. I 
dag kommer sommerhusgæsterne på havnen for at 
gå tur og købe is i ishuset - ofte i forbindelse med et 
besøg på Sydstranden, som er særligt velbesøgt blandt 
sommerhusgæsterne. Havnen har dog potentiale til 
i langt højere grad at blive et kendetegn for Hou samt 
tiltrække og skabe oplevelser for de mange turister, der 
flere gange om året besøger området.

Havnen er stedet som knytter byen 
til naturen, havet og stranden, men 
havnen bliver sjældent nævnt, når vi 

har snakket med borgerne om, hvad de 
sætter pris på i Hou.
Uddrag fra studieprojektet Hou’sa

”
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Om sommeren summer det af besøgende, aktivitet og liv, modsat 
om vinteren, når roen sænker sig over byen – og havnen, hvor der 
ikke er meget at lave med mindre man har en båd eller er en del 
af havnens foreninger. 
Men Hou Havn rummer mange unikke potentialer, der kan danne 
et solidt grundlag for en positiv udvikling – hvor havneområdet 
udgør et stærkt bindeled mellem den prægtige natur og byens 
centrum.  

ANALYSE
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Havnebassin

Oplagsplads

Kaj

Strandeng

Slæbested

Anlægsbroer

I havnens nordlige ende finder man molen. Molen ligger 
i direkte forlængelse af byens hovedgade, og fører 
hele vejen ud til den karakteristiske Vindharpeskulptur 
for enden af molen, hvor den lokalt velbesøgte 
Nordstrand begynder. Molen afgrænser på den ene side 
havnebassinet med slæbested, anløbsbroer og havnebad 
og på den anden side en stor oplagsplads, der bruges til 
opmagasinering af både i vinterperioden. På molen finder 
man også det nyligt etablerede Havnehus, der primært 
bliver anvendt af lystsejlere. Ved anløbsbroerne finder 
man Bådelaugets og vinterbadernes Klubhus, samt ishus 
og legeplads. 

Syd for havnen ligger en stor strandeng, der er udpeget 
som Natura 2000-område pga. områdets funktion som 
yngle-, raste- og fourageringspladser for bl.a. dykænder, 
terner, vadefugle og gæs. Her breder malurtplanten sig 
omkring de særprægede lagunesøer, og et stinet formet 
af naturens kræfter leder gennem strandengen ned til 
Sydstranden. 

I havnemiljøet finder man ikke mindre end tre 
parkeringsområder: ét direkte ved havnen, ét ved 
Nordstranden og ét ved Sydstranden. Parkeringen i 
nord ligger for enden af en lang smal grusvej, der fører 
ned til Nordstranden og oplagspladsen, og anvendes 
derfor primært af de lokale houboere som kender til 
denne. Parkeringen i syd skaber overgang til de naturlige 
trædestier, der fører ud til Sydstranden, og anvendes 
derimod primært af sommerhusgæster og besøgende i 
området. Parkeringspladsen ved havnen benyttes ofte - 
af både lokale og turister - ved besøg i havneområdet. 

Bevæger man sig vestpå ad hovedgaden, rammer 
man hurtigt Hou midtby. Her finder man den lokale 
Dagli’Brugs, Borgerhuset og Hou skole, der udgør 
byens knudepunkter. Hvor Dagli’Brugsen fungerer som 
selvgenereret mødested i hverdagen, der ofte giver 
anledning til spontane møder og samtaler mellem lokale 

KNUDEPUNKTER I  BYEN OG PÅ HAVNEN

ANALYSE

Vidste du....

at der er under 500 

meter fr
a havnen ind til 

midtbyen? 

HAVETBYEN

bekendtskaber, udgør det borgerdrevne Borgerhus 
rammen om et mere organiseret mødested tilgængeligt 
for alle byens borgere - med mulighed for aktiviteter 
på tværs af interesser og aldersgrupper. Hovedgaden 
udmunder i Strandvejen, der som landevej mellem Hals-
Hou-Melholt har et kontinuerligt flow af trafikanter i 
nord- og sydgående retning.
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ANALYSE

Landevej

Borgerhus

Skole

Brugsen

Hovedgade

Parkering

Parkering

Parkering

Klubhus

Ishus

Havnehus

Havnebad

Moler

Stier Strandeng

Skitse - Knudepunkter i Byen og på Havnen
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I dag henvender havneområdet sig primært til bådejere, 
vinterbadere samt lokale og strandgæster, der besøger 
havneområdet til en gåtur - en begrænset målgruppe, der 
har potentiale til at blive udvidet. Lokalt er der bl.a. ønsker 
om at skabe plads til ophold, parkerings-, klargørings- og 
opbevaringsmuligheder for vandsportsudøvere samt 
mødesteder for byens unge. Med aktivitetsmuligheder 
for en bredere målgruppe kan havnen gøres tilgængelig 
for flere brugere i såvel hverdagen som i weekender og 
ferier – og det er med til at skabe en levende havn, året 
rundt.

Byens unge
I dag fungerer ungdomsklubben og hallen i Borgerhuset 
som de unges mødested. Ungdomsklubben er dog kun 
åben hver mandag og for unge under 18. De unge i Hou 
- særligt dem i aldersgruppen 17+ - udtrykker derfor et 
ønske om et samlingssted, der kan danne rammen om 
forskellige aktivitets- og opholdsmuligheder. Et sted, de 
føler er deres, hvor de kan mødes på kryds og tværs - og 
som kan vække en følelse af ejerskab og tilknytning.  

Vandsportsudøvere
Med direkte adgang til Aalborg bugt og Kattegat 
er Hou et oplagt sted at dyrke en bred pallette af 
vandsportsaktiviteter. Områdets brede sandstrande, 
lave vanddybder, bløde bølger og sandrevler indbyder 
til kitesurfing, kajak, SUP, sejlads og havsvømning, 
som de mest udbredte sportsgrene. De mange 
vandsportsinteresserede ønsker sig bedre forhold 
på havnen, så det kan være et godt mødested og 
udgangspunkt for aktiviteter på og i vandet. 

Lystfiskere og gæstesejlere
Med plads til op mod  200 fartøjer er Hou Havn 
hjemsted for lokale lystsejlere, fritidsfiskere, bådejere 
og gæstesejlere. Hou Bådelaug og Jollelaug er 
foreninger, der holder til på havnen, og som bl.a. træner 
sejlere, arrangerer ture og kapsejlads, samt fremmer 

ANALYSE

BRUGERGRUPPER

”

samarbejdet mellem bådejere og foreninger på havnen. 
I Hou er der også mulighed for lystfiskeri på begge sider 
af molen. De mest udbredte fiskearter, man kan fange 
ved Hou, er fjæsing, havørred og skrubbe - særligt fra de 
tidlige forårsmåneder til midt på efteråret. 

De lokale
Havnen har potentiale til - i højere grad end tilfældet 
er i dag - at blive et naturligt mødested for byens 
borgere og danne afsæt for oplevelser i naturen. Havnen 
bruges allerede som base til “Fantastiske Hou dage” og 
markedsdage, men de lokale udtrykker et ønske om en 
base på havnen, hvor man kan mødes med dem, man 
kender - og hvor man kan sidde i læ og nyde naturen 
samt følge med i aktiviteterne på havnen. Det gælder 
både småbørnsfamilier, unge og ældre. 

Som det er i dag, så kan alle os med hjul - 
sejlere, ældre med rollator, børnefamilier 
og handicappede - komme ud på molen 
hvis vi gerne vil se vand. Og så kan vi 

vende om og gå tilbage igen.
Udsagn fra Borgermøde

Side 18



ANALYSE

Naturen langs kysten er ikke kun til beskuelse. Den indbyder også 
til vandreture, lystfiskeri og aktiv sportsudøvelse som yoga, fit-
nesshold og vandsport i alle afskygninger. 
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Handicappede og besøgende på hjul
På nuværende tidspunkt har handicappede i kørestol, 
ældre med rollator og børnefamilier med barnevogne/
klapvogne begrænsede muligheder for at bevæge sig 
rundt på havnen, da det kun er muligt at komme ud 
på molen, se vandet og derefter vende om igen. Der 
er derfor behov for og et stort ønske om, at der bliver 
skabt bedre tilgængelighed og mulighed for at bevæge 
sig rundt i havnemiljøet.  

Hou Skole
Hou Skole er en central aktør i Hou. Selvom skolen kun 
har 400 meter til havnen, anvender skolen ikke havnen 
i udpræget grad, da den ikke rummer de faciliteter, der 
er behov for i henhold til undervisningen. Der ligger 
derfor et potentiale i at skabe plads og faciliteter på 
havnen, som gør det muligt for skolen at bruge havnen 
mere i hverdagen. Et aspekt, der kan bidrage til liv og 
aktivitet i dagtimerne samt øge elevernes og lærernes 
tilhørsforhold til havnen.

Motionister
I Hou findes et væld af sportsaktiviteter for borgere i 
alle aldre. Yoga, gymnastik, folkedans og fodbold er blot 
et udpluk af mange forskellige sportsgrene og fysiske 
aktivitetsmuligheder i byen. Aktiviteterne finder primært 
sted i Borgerhuset. Havnen har dog potentiale til - med 
de rette faciliteter - at trække motionisterne ned på 
havnen og danne rammen om såvel organiserede som 
uorganiserede fysiske aktivitetsmuligheder. 

Turister
Turisterne - særligt sommerhusgæsterne - er vigtige. De  
er med til at skabe vækst og liv på havnen og i byen. Med 
flere oplevelser og aktiviteter, der henvender sig til de 
lokale og besøgende i området, kan havnen være med 
til at tiltrække besøgende og blive et attraktivt stop for 
turister i området. 

ANALYSE
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Hou vinterbadeplatform

ANALYSE
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LystsejlereHou skole

Vinterbadere

Kitesurfing, SUP, 
havsvømning

Turister

Fritidsfiskere

Lokale beboere

Fantastiske 
Hou Dage

De unge

Kajakklubben

Gæstesejlere

Motionister

HGI

Sekundære brugerePrimære brugere
Primærbrugerne er hverdagsbrug- 
erne, der bidrager økonomisk til 
havneområdet, samt står for den 
daglige drift.

Sekundærbrugerne er de brugere,
der ikke har deres daglige gang på 
stedet, men stadig bruger af hav-
neområdets faciliteter - uden at 
bidrage økonomisk. 
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Turister

Lystsejlere

Fritidsfiskere

Autocampere
Hou skole

Kitesurfing, SUP, 
havsvømning

Lokale beboere

Fantastiske 
Hou Dage

Hugdrupgaard

Kajakklubben

Gæstesejlere

HGI

Motionister

Vinterbadere

Erhvervslivet

De unge
Kirken

Omdannelsen af havnen skaber rammerne om en levende og 
bæredygtig havn - for både lokale og besøgende - med mulig-
hed for en bred palette af aktiviteter og oplevelser på land og til 
vands. Nye og forbedrede faciliteter skal bidrage til at løfte aktivi-
tetsniveauet i og på havnen, understøtte udviklingsmulighederne 
og de lokale erhvervsdrivende – og ikke mindst få flere primære 
brugere, der kan bidrage økonomisk til området, enten i form af 
egenbetaling eller offentlig støtte. 
Omdannelsen skal dermed styrke havnens rolle som mødested 
og knudepunkt mellem naturen og byen. 
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Vision, hovedgreb og visuel identitet



Urbane forbindelse

Bånd mellem by og havn

Natur forbindelse

Helhedsplanens HovedgrebSide 25



VISION

HOU HAVN SKAL VÆRE ET LEVENDE OG  
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OPHOLD I  NATUREN 

Sammenhæng mellem by og natur
Hou Havn skal være bindeleddet mellem 
byen og naturen. Med bedre  fysisk, visuel og 
mental sammenhæng med byen, skal havnen 
være en naturlig forlængelse af byen samt en 
del af byens identitet og kultur. 

Visionen for Hou Havn udspringer af dialogen med 
byens lokale interessenter og i høj grad houboernes 
ønsker og behov. Med afsæt i de stedbundne 
udfordringer og potentialer skal helhedsplanen 
bidrage til at skabe synergi mellem havnen og byens 
mange aktivitetsmuligheder.

Visionen indeholder fire fokusområder, der 
tilsammen skal understøtte den overordnede vision 
om at styrke sammenhængen mellem havnen og 
byen. De fire fokusområder er:

Reason to go
Hou Havn skal være et åbent og levende sted 
for alle byens borgere. Et sted med attraktive 
aktivitetsmuligheder, gode mødesteder, ly og 
læ til ophold og et samlingssted for de unge 
i byen. 

Adgang til havet
Hou Havn skal være et naturligt udgangs- 
punkt for vandsportsaktiviteter. Havnen skal 
skabe adgang til vandet og danne rammen 
om aktiviteter på, i og ved vandet.

Et naturligt stop
Hou Havn skal understøtte oplevelser og 
ophold i naturen - både som ladestation, hvor 
man kan nyde naturens ro, og som et stop på 
vejen videre ud i de skønne naturomgivelser.

KONCEPT
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Helhedsplanen er udviklet i tæt samarbejde med de lokale inte-
ressenter i Hou. Hou’s Vilde Vikinger, Hou Lystbådehavn, Borger-
huset, lystsejlere, Hou Kajakklub, Hou Jollelaug, Hou Bådelaug og 
Aalborg Kommune har alle gennem løbende dialog og
sparring bidraget med værdifuld viden og indsigt i lokale behov,
idéer og ønsker for havneområdet i fremtiden. Der er blandt 
andet udviklet en samlet vision samt fire fokusområder for Hou 
Havn, der sætter den strategiske retning for udviklingen af
havneområdet i fremtiden.

KONCEPT
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Med havnen som bindeled mellem Hou midtby, standen 
og vandet, fremgår BY og NATUR som særlige kendetegn 
for havneområdet. Hovedgrebet for helhedsplanen 
er derfor sammensat af henholdsvis en bymæssig 
bevægelse og en naturbevægelse, der i helhedsplanen 
anvendes som konceptmarkører og pejlemærker for 
udviklingen af havneområdet og Borgerhuset - med 
betydning for såvel programmering og udtryk.

Den bymæssige bevægelse befinder sig i havnens nordlige 
ende, hvor den anlagte mole ligger i direkte forlængelse 
af byens hovedgade og kulminerer i havnebadet. 
Bevægelsen bliver således udspændt af byen og havet 
og bliver præget af en urban, kontrolleret og stringent 
karakter, der skaber en stærk forbindelse til byen.

Den sydlige del af havnen består af strand og strandeng, 
der som naturbeskyttet område formes og ændres af 
naturens egne kræfter. Her bevæger man sig på naturens 
præmisser, og denne forbindelse bliver derfor modsat 
den bymæssige bevægelse præget af et mere dynamisk 
udtryk samt en oplevelsesbaseret karakter.

Tilsammen skaber det en urban naturhavn, der udgør 
en unik identitet for Hou Havn. Som fornyet nerve skal 
havnen udspænde aktiviteterne og skabe synergi mellem 
midtbyen, havneområdet og naturen. 

BEVÆGELSEN MELLEM BY OG NATUR

KONCEPT
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Den bymæssige bevægelse Liniære forbindelser

Organiske forbindelserNaturbevægelse
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Helhedsplanen er overordnet inddelt i tre zoner; 
ByHavnen, Landingspladsen og Strandengen. Zonerne er 
kendetegnet ved hver deres identitet og funktionalitet 
og indeholder fysiske nedslag, der skaber oplevelser, 
synergi og sammenhæng - både på tværs af havnen 
og mellem havnen og byen. Selvom de fysiske nedslag 
adskiller sig fra hinanden rent funktionelt, er de bundet 
sammen af det arkitektoniske udtryk, der både løfter det 
æstetiske udtryk og tilfører Hou en stærk identitet. De 
tre zoner og nedslag er i overordnede træk beskrevet 
nedenfor. En uddybning af de enkelte nedslag sker 
senere i helhedsplanen. 

ByHavnen
ByHavnen er byens og borgernes mødested. Med 
Nordmolen som direkte forbindelse mellem midtbyen og 
havneområdet bliver der skabt en stærk sammenhæng, 
hvor aktiviteter kan udfoldes både på land og i vand. 
Det er bl.a. her, vinterbadere og svømmere kan hoppe 
i vandet og efterfølgende lune sig i den nærliggende 
sauna. Det bliver ligeledes her, at byens unge kan mødes 
for at hænge ud, skate og spille bold. 
I rekreative  omgivelser kan man nyde udsigten over 
vandet eller følge med i de mange aktiviteter, der 
udfolder sig på havneområdet. ByHavnen rummer 
derudover et væld af opholds- og aktivitetsmuligheder 
for byens besøgende, foreninger og borgere - med 
opbevaringsmuligheder, der gør området indbydende 
og tilgængeligt for alle. ByHavnen indeholder havnebad, 
sauna, havnepavilloner, samt korridorer op gennem 
oplagspladsen. ByHavnen trækker desuden tråde op 
til byens Borgerhus, der er et knudepunkt for liv og 
aktivitet i byen. Som direkte forbindelse mellem Hou 
midtby og havneområdet, er ByHavnen kendetegnet ved 
en urbanitet i både faciliteter og udtryk. 

TREENIGHEDEN - ZONER OG NEDSLAG

KONCEPT

Landingspladsen
Landingspladsen ligger i krydsfeltet mellem den urbane 
ByHavn og naturen i syd - i mødet mellem land og vand, 
og mellem natur og by. Det er her, man lander rent 
fysisk på havneområdet - både når man ankommer fra 
byen via bil, og når man ankommer fra vandet via båd. 
Landingspladsen indeholder et større parkeringsareal, 
slæbested, vandtrappe, samt tre anløbsbroer, der 
tilsammen skaber hyggelige opholdsmuligheder for 
både børn og voksne - og gode overgange mellem land 
og vand. Tæt ved bådbroerne finder man havnens ishus, 
Hou Bådelaug og Hou’s Vilde Vikinger, der holder til i de 
røde pavilloner. 

Der er afsat penge til at renovere Hou Bådelaugs 
bygninger. Derudover får Hou’s Vilde Vikinger deres egen 
sauna ved de røde pavilloner på Landingspladsen.

Strandengen
Strandengen er udgangspunkt for unikke oplevelser i den 
særprægede natur syd for havnen. Her kan man gå på 
opdagelse langs brodækket, der skaber et tilgængeligt, 
sammenhængende og organisk forløb på naturens 
præmisser. Med opholdsmuligheder og stoppesteder 
langs brodækket - både på land og ved vandet - tilbyder 
Strandengen rekreative mødesteder og oplevelser for 
alle byens borgere og besøgende.
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Disponering af havnemiljøet

Strandengen

Landingspladsen

ByHavnen
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BorgerinddragelseSide 32



Situationsplan 1:2500 med markering af projektudsnit

Strandengen

Landingspladsen

Byen & Havnen
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Mobile elementer af 3x3 meter bruges til at sammenbinde 
centrale lokationer i byen med havnen. Elementerne kan 
fungere som forposter for disse på havnen og generere 
forskelligartede aktiviteter. Når elementerne ikke skal 
bruges, kan de flyttes til oplagringspladsen. 

KOBLING MELLEM BY OG HAVN

BORGERHUSET

KIRKEN

SKOLEN

BRUGSEN
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Strandengen

Sydparkering

Boardwalk

Havnetorvet

Vandtrappen

Landingspladsen Molen Oplagspladserne

Nordparkering

Havnebadet
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Helhedsplanen skal styrke byens og havnens identitet 
- og samtidig tilvejebringe faciliteter, der gavner 
lokalsamfundet, borgerne og besøgende i området. 

Helhedsplanen foreslår, at der bliver etableret en række 
mobile elementer (3x3 meter) ved såvel Borgerhuset 
som på havneområdet - til en start - der skal understøtte 
konkrete behov i forbindelse med bl.a. ophold og 
opbevaring. 
Elementernes beskaffenhed, som både maritime og 
mobile, gør dem fordelagtige, idet de kan sammensættes 
på mange forskellige måder og samtidig er nemme at 
flytte for havnefogeden. Elementerne er med andre 
ord fleksible og tilpasningsdygtige, hvilket gør dem 
anvendelige til en bred vifte af funktioner. De rummer 
således potentialer som uformelle mødesteder, 
undervisningslokaler, udstillingsrum, yogastudier, mm. 

Ydermere skaber elementerne en ensartethed og visuel 
sammenhæng - og er med til at binde området bedre 
sammen. Elementerne kan ligeledes placeres forskellige 
steder i byen efter behov - uden at det bryder udtrykket 
i byen og på havnen. Tværtimod vil de gentagne 
elementer blot styrke den visuelle, mentale og fysiske 
sammenhængskraft og bidrage til et harmonisk udtryk.  

Desuden peger helhedsplanen på, at Hous logo på 
forskellig vis indarbejdes i elementer ved Borgerhuset og 
på havneområdet – blandt andet på de mobile elementer 
og i afstøbninger i diverse underlag, materialer og 
faciliteter. En tydelig fremtoning af Hous logo i byen og 
på havnen vil bidrage til at løfte udtrykket på havnen, 
der gør den mere indbydende, og samtidig understøtte 
byens identitet.  

VISUEL SAMMENHÆNG OG IDENTITET

KONCEPT

Galleri
Udstilling
Yoga
Undervisning
Kaffebar

Grejdepot
Gudstjeneste
Sauna
Omklædning
Overdækket uderum

MOBILE ELEMENTER
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De mobile elementer rummer et væld af muligheder, da de kan 
sammensættes og anvendes på forskellig vis afhængigt af situa-
tionen og behovet – om det er en bod til markedsdag, omklæd-
ning for vandsportsudøvere, undervisningslokale eller noget helt 
fjerde. Det er kun fantasien, der sætter grænser! 

Elementerne muliggør dermed mindre pladsdannelser på havne-
området og skaber attraktive opholdsmuligheder. De er udført i 
varme og holdbare materialer, der kan modstå det hårde vejr på 
havnen.

KONCEPT
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Molen
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Side 39



BYHAVNEN
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Borgerhuset er i dag byens samlingssted. Som 
borgerdrevet mødested, der er åbent og tilgængeligt 
for alle byens borgere, har houboerne en helt særlig 
tilknytning hertil. Her er fællesskab, kollektivisme og 
hjerterum kendetegnende for husets betydning for byen 
og borgerne. Interessen for Borgerhuset vokser, og det 
betyder en øget aktivitet. Der efterspørges derfor en 
udvidet kapacitet til såvel ophold som opbevaring. 

Borgerhuset bliver udvidet ved at etablere tre områder 
med mobile elementer ved henholdsvis Borgerhusets 
indgangsparti, facade mod fodboldbanerne og den 
nordvendte facade. Som tilbygninger til den eksisterende 
hovedbygning skal elementerne øge Borgerhusets 
opbevaringsmuligheder, skabe små lommer og facilitere 
både uden- og indendørs aktiviteter. De tre elementer 
bidrager således med funktionalitet og kompositionel 
æstetik.  

To elementer ved bygningens indgangsparti deler 
parkeringsarealet op og skaber et indbydende ankomst-
areal med fleksibel parkeringszone på den ene side og et 
fleksibelt areal til udeaktiviteter på hård belægning på den 
anden. Her kan små som store tage en omgang basketball 
eller spille bold på den nyetablerede pannabane. Den 
hårde belægning muliggør desuden, at arealet kan 
benyttes til parkering ved spidsbelastning. Elementerne 
skaber både et depotrum og en tribune ud mod det nye 
aktivitetsareal. To elementer ved Borgerhusets nordlige 
ende udgør et værksted samt et overdækket areal, hvor 
man kan mødes for at bygge eller reparere inventar til 
såvel Borgerhuset som byen. Mod fodboldbanen bliver 
der placeret tre elementer med påmonteret trappe, 
der skaber en tribune mod boldbanen, hvor tilskuere 
kan opholde sig og følge med i kampene. Hertil er der 
ligeledes et grejdepot, samt grillområde.

BORGERHUSET

 Vi har brug for ekstra plads til ophold 
og opbevaring for at imødekomme 

udviklingen af aktiviteter i borgerhuset 
og resten af byen

Udsagn fra borgermøde

”

Nøgleord:

Uderum 

Aktivitet

Opbevaring

BYHAVNEN
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Hou BorgerhusSide 43



BYHAVNEN

Borgerhuset // udsnit fra situationsplanen 1:500 Side 44



BYHAVNEN

For Borgerhuset gælder princippet om, at der bygges til og bygges 
på - frem for at bygge om. Samtidig med at de mobile elementer 
danner opbevaring og frigør plads inde i Borgerhuset, fungerer 
de også som overdækning og gør det muligt at bevæge sig op 
i højden omkring Borgerhuset. Attraktive opholdsmuligheder og 
alternativ leg bliver dermed kombineret med opbevaringsplads. 
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BORGERHUSET
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Værksted og overdækning

Fleksibelt udeareal

Opbevaring og tribune

Opbevaring og ophold



Nordmolens forlængelse af byens hovedgade skaber 
stærke fysiske forudsætninger for at trække aktivitet og 
besøgende ned på havnen. På molen finder man bl.a. det 
gamle havnekontor, det nyopførte havnehus og fem røde 
pavillonbygninger - i klynger af hhv. tre og to - hvor Hou 
Jollelaug og Kajakklub holder til. I helhedsplanen bliver 
molen opgraderet som attraktion og opholdssted, der 
styrker sammenhængen mellem havneområdet og byen. 

Langs molen bliver der opført en ny pavillon suppleret 
af mobile elementer (3x3 meter), der skydes ind mellem 
havnehuset og de eksisterende pavilloner. Elementerne 
fungerer som funktionelle satellitter, der stiller rammer 
og faciliteter til rådighed på havnen for lokale aktører 
og interesser, såsom Hou Skole, Borgerhuset, Galleriet, 
Dagli’Brugsen, m.fl. 
Elementerne - og de supplerende pavilloner - skaber 
fleksible rum til opbevaring, arrangementer og aktiviteter, 
og breder aktiviteten ud langs molen. Med flere attraktive 
aktivitets- og forsamlingsmuligheder på havnen bliver 
der skabt et integrerende, åbent og levende miljø for alle 
byens borgere.

Ydermere bliver bommen ved det gamle havnekontor 
erstattet med trafikdæmpende bymøbler, der fungerer 
som chikaner langs molen. I belægningen bliver der 
tilføjet betonfelter, der både fornyr udtrykket og agerer 
trafikregulerende. Tilsammen skaber det en styrket 
sammenhæng og bedre vilkår for de bløde trafikanter.

HAVNEPAVILLONER OG MOBILE ELEMENTER

Nøgleord:

Ophold

Aktivitet 

Fleksibilite
t

Principskitse for molen

BYHAVNEN

Skab bedre faciliteter på havnen - så 
den kan blive mere indbydende for 
besøgende og brugere af området.

 Udsagn fra borgermøde

”
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Havnepavilloner på molen

BYHAVNEN
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BYHAVNEN

Rumlig illustration af shipping container som grejdepot

HAVNEPAVILIONER PÅ MOLEN
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Rumlig illustration af molenSide 51

Oplagspladser og korridorer

3x3  mobile elementer

Pladser

Ny Havnepavillion



BYHAVNEN

Oplagspladsen anvendes i dag til opbevaring af både og 
bådstativer/-trailere. I sommerhalvåret, hvor bådene er 
i vandet, står pladsen dog ubenyttet hen, og da arealet 
er kuperet og indeholder nogle få gennemløbende 
stier, er det en smule uhensigtsmæssigt til opbevaring 
af både. Samtidig ligger oplagspladsen mellem molen, 
Nordstranden og det store parkeringsområde i nord, 
hvilket tilsammen rummer et potentiale for bedre 
udnyttelse af oplagspladsen som areal og forbindelse.

Helhedsplanen peger derfor på etableringen af korridorer 
op gennem oplagspladsen, der skaber forbindelser 
mellem oplagspladsen og Nordmolen - og trækker tråde 
ind til byen. Korridoren til vest fører til nordparkeringen 
og indeholder samtidigt et kranspor, så det er nemt 
at håndtere bådene på oplagspladsen. Korridoren til 
øst fungerer i stedet som en landskabskorridor og 
forbinder ligeldes nordmolen med oplagspladsen og 
nordparkeringen. 
Dermed øges tilgængeligheden, der styrker havnen 
som et attraktivt og aktivt sted for byens borgere og 
besøgende i området. 

Oplagspladsen bibeholdes som et fleksibelt område, der 
kan bruges til opbevaring af både og de mobile elementer 
i vinterhalvåret og i sommerperioden et areal, hvor der 
udfolder sig et væld af aktiviteter. 

OPLAGSPLADSEN

Oplagspladsen er jo en fantastisk plads, 
der kan bruges til alt muligt – og får vi 
den plan og stor, kan vi udnytte den til 

alle mulige spændende formål.
Udsagn fra borgermøde

”

Nøgleord:

Mødested

Forbindelser

Programmerede
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Oplagspladsen

BYHAVNEN
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BYHAVNEN

Havneområdet skal være et levende og socialt samlingspunkt både
til vands og på land – for børn, forældre, unge og ældre. En havn
som understøtter aktiviteter på - og overgangen mellem - vand
og land, og som er et centralt mødested for lokale såvel som
besøgende.
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For enden af molen ligger Havnebadet, hvor man kan 
hoppe en tur i Kattegats bløde bølger. I dag består 
Havnebadet af en sammenhængende rampe og 
flydepram samt et net, der afgrænser badeområdet 
i yderhavnen. Havnebadet er let tilgængeligt for 
kørestolsbrugere og dårligt gående, da ramper og lifte 
gør det nemt for dem at komme i vandet - en vigtig værdi 
i Hou, hvis Sydstrand også har det Hvide Flag for rent 
badevand, handicapfaciliteter mm. 

For at øge tilgængeligheden ved Havnebadet bliver der 
etableret ramper og trapper til såvel vandet som molen 
og stranden. Havnebadet falder dermed bedre sammen 
med de omkringliggende omgivelser og fungerer som 
en naturlig forlængelse af molen. Med et let slæbested 
er det derudover muligt for SUP og kajakroere at køre 
deres vogne helt ud til vandet, hvor de i forlængelse af 
Havnebadet har mulighed for at være på et afgrænset 
område – kun for vandsportsudøvere. 
Rundt om Havnebadet bliver der støbt en kant med 
integreret flydebro, der skaber en bedre afgrænsning af 
badeområdet samt øger sikkerheden for de badende. 
Havnebadet vil desuden være filtreret. 

I sammenhæng med Havnebadet bliver der placeret to 
mobile elementer indeholdende sauna og tilhørende 
omklædning, der er tiltænkt gæstesejlere og byens 
besøgende.  
De mobile elementer - og en læmur - gør det muligt at 
overdække, samt skærme for den til tider kolde vind - 
og sikrer dermed mere attraktive opholdsmuligheder og 
forlænger aktiviteten i og ved vandet.  

Principskitse for Nordmolen

Vi mangler et sted, hvor man kan finde  
læ for vinden, der engang imellem 

generer og laver kulde.
Udsagn fra borgermøde

”

Nøgleord:

Læ

Ophold

Tilgængelighed

BYHAVNEN

HAVNEBADET
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BYHAVNEN

Den østvendte kyst skaber rig mulighed for blødt og introducerende 
vand, der er optimalt for en stor pallette
af vandbårne aktiviteter – både i og udenfor det nye havnebad – for 
såvel store som små, unge som gamle. Efter en tur i bølgen blå kan 
gæstesejlere og besøgende varme sig i den tilhørende sauna eller 
sætte sig i læ af de mobile elementer og blot nyde udsigten over 
vandet.
De nye tiltag ved Havnebadet understøtter overgangen mellem 
land og vand, skaber forbindelser mellem stranden, havnebadet og 
molen, samt øger opholdsmulighederne ved vandet.
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HAVNEBADET
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Rumlig illustration af havnebadetSide 61

Nordstranden

Havnebadet



LANDINGSPLADSEN
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Noget af det første, man møder på havnen i dag, er en stor 
parkeringsplads, som optager en stor del af havneområdet 
– og med yderligere to parkeringspladser, en i nord og 
en i syd, har området en stor parkeringskapacitet. For at 
frigive mere plads til aktiviteter og gøre havneområdet 
mere indbydende, skal forbedret skiltning og gode 
forbindelser i stedet lede de besøgende uden om havnen 
hen til de to øvrige parkeringsområder. 

Når man ankommer fra byen, vil man møde Landings-
pladsen, hvor et slæbested for de større både danner 
nem forbindelse til og fra vandet. I tilknytning hertil bliver 
der ligeledes etableret en riggeplads og et let slæbested 
i træ, hvor små både, SUP og kajakker kan gøre klar til 
en tur på vandet. En manøvreplads giver mulighed for 
midlertidig stop/parkering, mens båden skal i vandet. 
Pladsen indbyder desuden til aktivitet for de unge i form 
af mobile skate-elementer.

Det nuværende parkeringsareal ved Landingspladsen 
bliver omlagt til et armeret græsområde – et nyt 
havnetorv - der med et naturligt udtryk skaber en fleksibel 
plads, der om vinteren kan bruges til oplagring og om 
sommeren kan omdannes til en festlig markedsplads. De 
mobile elementer vil i den forbindelse kunne bruges til 
forskellige boder eller ophold. 
I forbindelse med havnetorvet kan de små børn lege på 
den tilhørende legeplads, mens de voksne kan tage plads 
på de nye byrumsmøbler, der danner ophold og samtidig 
fungerer som afskærmning til havnetorvet.   
Dog indeholder området fortsat én række parkerings-
pladser - for sejlerne, som skal have adgang til havnen 
i forbindelse med anvendelse af slæbestedet. Rækken 
af parkeringspladsen fungerer desuden som en naturlig 
trafiksænker. 

LANDINGSPLADSEN

Nøgleord:

Indbydende

Leg

Land/vand

Principskitse for vandrrappe

Vi tror på, at det kan give et længere 
opholdt blandt borgere i byen, fordi 
man lige pludselig kan finde nogle 

steder hvor der er læ, og hvor det er 
rart.

 Udsagn fra borgermøde

”

LANDINGSPLADSEN
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Vandtrappen // udsnit fra situationsplanen 1:500 

LANDINGSPLADSEN
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LANDINGSPLADSEN

Vandtrappen trækker vandet helt tæt på og skaber opholdsmuligheder 
for såvel store som små – om det er at sidde på kanten og dyppe 
tæerne i vandet, fange krabber eller blot nyde udsigten over havnen. 
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Anløbsbroerne i inderhavnen er i dårlig forfatning og 
trænger til fornyelse. For at øge sikkerheden og løfte 
udtrykket i inderhavnen, bliver der anlagt nye anløbsbroer 
på samme sted som de eksisterende. 
I forbindelse med Hou’s Vilde Vikingers badeplatform 
placeres to mobile elementer indeholdende ny sauna, 
samt omklædning. 

Bag anløbsbroerne bliver der etableret en vandtrappe, 
som skaber en blid kobling mellem vand og land, samt 
forbedrer opholdsmulighederne for såvel store som små. 
Vandtrappen udformes gennem en kantbearbejdning 
med små trin og pladsdannelser, der fungerer som en 
klimasikring af inderhavnen og samtidig skaber gode 
opholdsarealer i nærheden af vandet. Her kan børnene 
fiske efter krabber, mens de unge og voksne kan mødes i 
læ for vinden og nyde udsigten over havnen. 

Vandtrappen forplanter sig både i parkeringsarealet 
og smelter sammen med det nyetablerede brodæk ud 
mod strandengen, der møder anløbsbroerne og de to 
terrasser ved Vaffelhuset og Hou Bådelaug. 
Vandtrappen agerer dermed en mellemstation i 
overgangen mellem det urbane og organiske. 

VANDTRAPPEN
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Landingspladsen

3x3 mobile elementer

VandtrappenHavnetorvet



STRANDENGEN
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STRANDENGEN

For at komme ned til den populære strand syd for havnen, 
skal man gå igennem den karakteristiske strandeng, 
der breder sig langs kysten. De bakkede klitter og det 
bløde sand gør dog området svært tilgængeligt, og der 
er derfor lokalt et ønske om at skabe bedre adgang til 
naturen og vandet for alle byens borgere.

For at imødekomme dette ønske bliver der opført 
et board walk (på dansk: et brodæk) gennem 
strandengsområdet med segmenter, der både forankrer 
sig i terrænet og bevæger sig udover vandet. Brodækket 
bliver opført efter et ”tommestokskoncept”, hvor knæk 
langs brodækket sikrer, at formen følger den naturlige 
landskabstypografi gennem strandengen og bliver 
anlagt med respekt for naturen. Ved hvert knæk finder 
man opholds- og aktivitetsmuligheder, overgange til og 
fra brodækket ad skridsikre trapper og ramper, samt 
udsigtspunkter hvor man kan nyde naturen og udsigten 
over vandet. Brodækket leder ud til pynten med en 
udsigtsplatform, hvor man kan tilgå vandet eller blot 
nyde en stille stund i naturen. 

BOARD WALK

Principskitse for Brodæk

Nøgleord:

Tilgængelighed

Naturoplevelser

Mellem land og vand

Brodækket giver en større tilgænge-
lighed - både for handicappede og 
rollatorbrugere, men også for småbørns-
familier og SUP’ere - og sikrer en støre 
naturoplevelse for alle byens borgere. 

Udsagn fra borgermøde

”
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StrandengenSide 73



Board Walk // udsnit fra situationsplanen 1:500 

STRANDENGEN
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STRANDENGEN

Brodækket er inspireret af at bevæge sig nænsomt gennem særlige 
og ellers svært tilgængelige landskaber - og gøre naturoplevelser 
tilgængelige for alle. Brodækket indbyder til såvel slentreture som 
ophold og aktiviteter med den smukke strandeng som baggrund. 
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Brodækket skaber bevægelse gennem det ellers 
svært tilgængelige landskab og gør naturoplevelser 
tilgængelige for alle byens borgere - hvad end man er 
barn, ung, forælder med barnevogn, dårligt gående 
eller afhængig af køretøjer med hjul. Brodækket er en 
naturoplevelse i sig selv, men fungerer samtidig også som 
en naturformidlingsplatform – og en forbindelse mellem 
land og vand. Brodækket agerer desuden barriere for 
sandvandringen. 

Brodækket smelter sammen med Vandtrappen, hvilket 
gør det muligt at bevæge sig direkte fra vandtrappen/
havneområdet og ud i naturen. For at  understøtte 
princippet om at parkere væk fra havnen er brodækket 
let tilgængeligt med direkte forbindelser fra såvel den 
nyetablerede handicapparkering som den oprindelige 
parkeringsplads i syd. 

Samtidig er brodækket udformet med tanke på 
Nordsøstien, der bliver udviklet sideløbende med 
helhedsplanen. Her henledes særligt til den del af 
Nordsøstien ved Havvejen, hvor der tiltænkes et 
udkigstårn ved fuglesøerne. Ved at sammentænke 
Brodækket med udviklingen af Nordsøstien, kan der 
blive skabt en visuel og fysisk kobling, der sikrer en 
stærk sammenhæng og synergi mellem Hou og det 
omkringliggende område - en destination til gavn for 
området som helhed.  
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Rumlig illustration af boardwalkSide 77

Sydparkering

Boardwalk Vinterbadere


