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Boller Landskaber vil i fremtiden være hele Horsens’ 
sydøstlige rekreative naturområde, med styrket natur, 
forbedrede stinetværk og nye stedsspecifikke oplevel-
sesrum. Vandlegepladsen her ved Klokkedal å, bliver 
et mødested, netop der hvor åen slynger sig fri af 
skoven og møder fjorden.
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BOLLER LANDSKABER - ET REKREATIVT & BYNÆRT NATUROMRÅDE

Området ved Klokkedal, Bollerskovene og Horsens Fjord udgør 
et helt særligt område, som gemmer på et kæmpe potentiale, 
der i dag ikke bliver udnyttet til fulde. 

Med videreførelsen af Ringvej Syd er der en unik mulighed for 
at forbedre de rekreative arealer i området. Her kan skabes 
et sammenhængende natur- og skovområde mellem Boller 
Overskov, Klokkedal, Rold Skov og Boller Nedenskov. 

Ved en fysisk sammensmeltning af de mange landskaber fra 
fjord til skov kan der skabes et unikt naturområde, som ikke 
findes lignende andre steder i Horsens Kommune. Det vil give 
et helt nyt bynært og grønt åndehul for borgerne i Horsens Syd, 
men også for resten af kommunens borgere.  

En nytænkning af området giver desuden mulighed for at 
etablere klimasikring, som vil skabe stor værdi på lang sigt. 

Etableringen af et nyt rekreativt og bynært landskab skaber 
sammenbinding med landskabet omkring Bygholm Ådal og den 
grønne ring, der er udlagt omkring Horsens by.

Horsens Kommune har fået udarbejdet denne helhedsplan, der 
sætter rammen for den langsigtede udvikling af området. Planen 
skitserer en række forslag til, hvordan området kan udvikles til et 
attraktivt besøgsmål. 

Helhedsplanens overordnede strategi er:

•         At skabe et område med sammenhængende stinetværk,  
faciliteter og tiltag, som skaber en samlet identitet for området
•         At styrke landskabernes forskellighed ved at fremhæve 
naturområdernes individuelle karakter og skabe nye 
oplevelsessteder der fremhæver hvert områdes potentialer

Konkret indeholder helhedsplanen forslag til bearbejdninger af 
beplantninger, vandløb og terræn, stier og udformning af nye 
oplevelsessteder.

BOLLER LANDSKABER

BYGHOLM

NØRRESTRAND

FJORDEN, KYSTEN,
KLOKKEDAL OG
BOLLERSKOVENE

HORSENS FJORD 

HORSENS BY

SYDBYEN

Perspektivfoto s.3

OVERSIGTSPLAN 1:40.000
BOLLER LANDSKABER ER EN AF BYENS 3 VIGTIGE GRØNNE KILER

AFSÆT & VISION
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BOLLER LANDSKABER - ET REKREATIVT & BYNÆRT NATUROMRÅDE

BOLLER LANDSKABER

BOLLER
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FJORDEN, KYSTEN,
KLOKKEDAL OG
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FJORDEN

HORSENS BY
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SAMMENHÆNG
Med midtbyen og sydbyen som naboer har Boller Landskaber 
et stort opland og kan blive et sammenhængende og bynært, 

rekreativt naturområde

FORSKELLIGHED
Boller Landskaber består af en række smukke 

og forskelligartede landskaber, og variationen af 
naturoplevelser fra land til vand og fra eng til skov gør 

området helt særligt.

DEN URBANE HAVNEFRONT

BOLLER OVERSKOV

KLOKKEDAL ÅS UDLØB OGBOLLER NEDERSKOV

KLOKKEDAL

KYSTENGENE & DEPONIET

HOVEDGREB
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DEN URBANE HAVNEFRONT

BOLLER OVERSKOV

KLOKKEDAL ÅS UDLØB OG BOLLER NEDERSKOV

KLOKKEDAL

KYSTENGENE & DEPONIET

1/ DEN URBANE HAVNEFRONT 2/ KYSTENGENE OG DEPONIET 3/ KLOKKEDAL ÅS UDLØB OG BOLLER 
NEDERSKOV

4/ KLOKKEDAL

LANDSKABERNES KARAKTER OG POTENTIALER SOM FUNDAMENT

Klokkedal er et stykke meget gammel natur 
med stejle skrænter, der danner en kløft i det 
ellers plane landbrugsland. De stejle skråninger 
er opstået under istiden. Klokkedals kløft er et 
helt unikt sted med plads til ro og fordybelse. 
Området er meget oplevelsesrigt i dag og 
landskabets historie kommer til udtryk i den 
stejle og dramatiske istidskløft. Her er rum for ro 
og fordybelse og man er virkelig ”ude i naturen”. 
Natureoplevelsen her er stærk og skal bibeholdes, 
uden store tiltag.

Deponiets grønne arealer har en attraktiv 
placering på pieren i fjorden. Sammen med 
kystengene syd for Dagnæs Bæk’s udløb findes 
her en helt særlig naturoplevelse. Deponiets 
bakker og kystens våde enge, er omsluttet 
af et rigt fugleliv. En øget tilgængelighed fra 
Bakkelunden og byen ud til området, kan bringe 
besøgende tæt på de våde enge og områdets 
særlige plante og fugleliv. Med en rekreativ plan 
for terrænet på deponiet kan udsigten mod 
by, fjord og land blive en smuk oplevelse fra 
bakketoppene.

Det blomstrende lokalmiljø på havneområdet er 
karaktergivende og skaber et unikt fællesskab og 
kendetegn for området. Når ringvejen indrammer 
bassinet, skabes et afgrænset vandrum, hvor 
vandrelaterede aktiviteter kan udfolde sig på 
det rolige vand og den fremtidige klimasikrings 
betydning for byen  kan  formidles 1:1 i netop dette 
landskab.

Det åbne kystlandskab består idag af marker og 
læhegn. Tidligere er Klokkedal Å blevet reguleret 
og rettet ud og vandløbet løber parallelt med et 
læhegn. Bollerstien er forbindelsen til området. 
Gennem en forbedret tilgængelighed øges 
muligheden for, at opleve det åbne kystlandskab.
Områdets tætte kontakt til fjorden kan formidles 
og oplevelsen af de smukke våde enge, Klokkedals 
udløb og de kulturhistoriske spor, i form af gamle 
møllers placeringer, kan styrkes.

Landskabernes særlige karakterer er helhedsplanens 
fundament. Fra den rekreative fjordkant fyldt med fugleliv 
og våde enge, til istidskløften Klokkedal, der skærer sig 
igennem jordens flade, og videre til kulturlandskabets 
skove. Naturen og landskabet er grundlaget for oplevelser.

De unikke landskabskarakterer skal fastholdes, men 
også styrkes og tilgængeliggøres. Derigennem får 
områderne i fremtiden en stærk naturmæssig og rekreativ 
oplevelsesværdi. 

Oplevelser og nye aktiviteter skal indpasses nænsomt og 
indramme landskabernes særlige karakterer. Alle tiltag 
tilstræber at fremhæve landskabernes kvaliteter styrke 
oplevelsen af naturen ved at gøre den nærværende og 
tilgængelig. Demed skabes bedre vilkår for en nænsom 
rekreativ benyttelse af naturen.

HOVEDGREB

5/ BOLLER OVERSKOV

Den nære kontakt til byen og skolerne i 
sydbyen af Horsens, gør Boller Overskov til et 
oplagt udflugtsmål. Skoven står med et meget 
tydeligt skovbryn ud mod et åbent markareal 
der ligger mellem by og skoven. Hundeskoven 
giver hundeejere et frirum og fungerer som en 
attraktion i området.  Nærheden kan styrkes 
gennem bedre og flere stiforbindelser, men ikke 
mindst flere aktivitetstilbud og/eller steder som 
inviterer til leg og læring i naturen.

OVERSIGT OVER LANDSKABERNES KVALITETER
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TÅRNET PÅ HAVNEFRONTEN

SLUSETRAPPEN

BADEBROEN - VED BOLLER NEDERSKOV

VAND- OG NATUR-
LEGEPLADSEN

FORDYBELSESRUM I KLØFTEN

LYSNING OG LÆRINGSRUM I MOSEN

PAUSEN VED SLUSEN

STIPASSAGE UNDER BOLLERVEJ Boller Nederskov

Signaturforklaring

Nyt græsningslandskab

Skovudviddelse

Dyreskov

Lysning
Mose

Holme af træer

Nyt vådområde
med slyngning af åen 

Græsningsenge

Rekreativt bakkelandskab

Ny sti

Ny sti

Bådoplag

Boller slot

P

P

P

P

P

Bakkelund

MIDTBYEN

SYDBYEN

Bj
er

re
ve

j Bollervej

Bollerstien
Bollervej

Nye oplevelsessteder

Eng med græssende dyr

Eksisterende sti

Ny sti

Ny cykel- og gangsti

Ny beplantning

Vådeng

Vandløb

Regnvands sø

PParkering

Ringvej Syd

Bankagerskolen
Højvangskolen

1/DEN URBANE HAVNEFRONT

2/KYSTENGENE OG DEPONIET

3/KLOKKEDAL UDLØB &
BOLLER NEDERSKOV

5/BOLLER OVERSKOV

4/KLOKKEDAL

BOLLER LANDSKABER
HELHEDSPLAN

Ny ringvej
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EN SAMMENHÆNGENDE REKREATIV NATURKILE
MED ET VARIERET OPLEVELSESLANDSKAB

KONCEPT

STINETVÆRK

PRIMÆRE TILTAG

LOOP’ET

NATURSTIER

En ny hovedsti, Loop’et, forbinder de 5 områder i Klokkedal og Bollerskovene.
Sammen med en række nye naturstier som forbinder de eksisterende småstier, 
dannes et sammenhængende stinetværk der gør det lettere og mere oplevelsesrigt 
at færdes i området. 

FORBEDRET STINETVÆRK I FREMTIDEN
Landskaberne er ikke forbundet, da stierne leder en frem og tilbage af samme vej
Der er ikke mulighed for at vælge alternative ruter, så man oplever altid samme tur 
når man besøger området igen.

STIER I DAG
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PRIMÆRE TILTAG

Landskaberne har i dag hver deres særlige karakter, men ligger adskilte og 
de åbne arealer mellem skovene henligger, i oplevelsesmæssig forstand, 
som passive og ukarakteristiske. Havnens og deponilandskabets landskablige 
potentialer som bynære blågrønne landskaber er endnu ikke udfriet. 

Landskabernes kvaliteter styrkes ved at bearbejde områdernes vegetation, topografi og karakter. 
Ved den urbane havnefront og deponiet skabes et bakkelandskab og ny beplantning og udformning 
af brinker og fjordkanter kan give området en mere naturlig karakter. Ved Klokkedals udløb 
genslynges åen og et nyt åbent engområde udvikles. I Boller Overskov styrkes biodiveristet gennem  
udvikling af steder til mose. På arealerne omkring giver nye beplantede holme karakter til den åbne 
flade. Alt i alt udvikles områdernes potentialer således at Boller Landskaber sammenlagt rummer 
en perlerække af varierende oplevelser.

LÆRING OG LEG

REKREATION OG KYSTNATUR

BYLIV OG KLIMASIKRING
DEN URBANE HAVNEFRONTDEN URBANE HAVNEFRONT

KYSTENGE & DEPONI

BOLLER NEDERSKOVBOLLER OVERSKOV

KLOKKEDAL

KYSTENS ENGE OG DEPONIET

BOLLER OVERSKOV
BOLLER NEDERSKOV

KLOKKEDAL

KULTUR OG HISTORIE

DRAMATISK NATUR
RO OG FORDYBELSE

STYRKET NATUR- & LANDSKABSKARAKTER I FREMTIDENADSKILTE NATUROMRÅDER IDAG

STYRKET NATUR OG NYE OPLEVELSESSTEDER

Områdets attraktioner - såkaldte ”oplevelsessteder” - er i dag få og henvender 
sig meget til få og specifikke målgrupper som fx spejdere og hundeluftere

TÅRNET PÅ HAVNEFRONTEN

SLUSETRAPPEN

BADEBRO

VANDLEGPLADS VED KLOKKEDAL ÅS UDMUNDING

FORDYBELSESRUM I KLØFTEN

LÆRINGSRUM I MOSEN

PAUSEN VED SLUSEN

STIPASSAGE UNDER BOLLERVEJ

I fremtiden vil Boller Landskaber være et besøgsmål for alle borgere, familier, skoler, institutioner 
og foreninger. De ny oplevelsessteder danner rum for samling, ophold, picnic, udsigt, leg og læring  
og kan bruges af alle. Oplevelsesstederne indpasses nænsomt i landskabet, og iscenesætter 
naturen omkring og aktiverer landskabernes særlige karakterer gennem nøje udvalgte funktioner.

FLERE OPLEVELSESSTEDERFÅ OPLEVELSESSTEDER I DAG
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DEN URBANE HAVNEFRONT &
KYSTENGENE OG DEPONIET

UDSNITSPLAN
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1:15.000

TÅRNET PÅ HAVNEFRONTEN

SLUSETRAPPEN

PAUSEN VED SLUSEN

Græsningsenge

Rekreativt bakkelandskab

Ny sti

Ny sti

Bådoplag
P

Bollerstien

1/DEN URBANE HAVNEFRONT

2/KYSTENGENE OG DEPONIET
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Den urbane havnefront langs Ove Jensens Allé, 
deponiet og kystengene nord for Bollerstien kan i 
fremtiden blive en sammenhængende rekreativ del 
af Boller Landskaber. Bassinernes rolige vande vil give 
nye muligheder for rekreative vandaktiviteter som 
f.eks. kanosejlads. Sluserne på dæmningen kan blive 
spændende formidlingssteder om byens håndtering 
af klimaforandringer.

Den nordlige del af bassinområdet har en urban 
karakter. Kanten langs bassinets åbner mulighed for 
at etablere en havnepromenade, der fungerer som 
bindeled mellem Horsens midtby og det nye Boller 
landskabsområde.

Deponi

Græsende dyr på nordsiden af 
Bollerstien

Udsigtspunkt over Horsens Fjord

Trampesti

Rekreativ sti

Bådoplag

Parkeringsplads

Udsigtspunkt over
det rekreative 
kystlandskab

Udsigtspunkt over
Horsens by

Særligt sted ved 
vandet

Bro over åen

Rekreative sti starter

Bollerstien

Underføring af 
Bollerstien

Endelavevej 

DET REKREATIVE LANDSKAB

Rekreativ sti med 
nærhed til vandkanten

Rekreativ ny slynget 
kystkant

Ny beplantning

Vold til afskærmer 

Våde enge med 
et stort fugleliv

Cykel- gangstien koble 
sig til ringvejen

Ny beplantning

Trampesti

SLUSETRAPPE

Vandaktivitet

Lokalt havne miljø

Jollehavn

Horsens Lystbådehavn

Udløb af Bygholm Å

Ny gangbro
der forbinder den 
urbane havnefront 
og det rekreative 
fjordlandsab

PAUSEN VED SLUSEN

TÅRNET PÅ HAVNEFRONTEN

HAVNEPROMENADE OG KOBLING TIL BYEN

UDSNITSPLAN OMRÅDE 1+2

Enggræs

Eksisterende sti

Ny sti

Ny cykel- og gangsti

Ny beplantning

Eksisterende beplantning

Nye oplevelsessteder

Ny sti fra Bakkelund

Til byen

Til byen

Våde områder

Ny ringvej

Signaturforklaring
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I forbindelse med havnepromenaden kan der 
etableres et udsigtstårn, der fungerer som landmark 
og ankomst fra bysiden til Boller Landskaber. 

På dæmningen kan der laves et slynget stiforløb, som 
giver plads til et formidlingssted hvor man kan se 
ned på det nye dæmningsværk og dets funktion som 
beskyttelse af byen mod den stigende vandstand.

Deponiet kan på sigt udvikles til et nyt, rekreativt 
fjordlandskab, med et stinetværk, der giver adgang 
fra byen til deponiområdet og rundt på det og skaber 
forbindelse videre mod syd. 

I sammenhæng med den lille sluse etableres en 
sluserampe til ophold og udsigt samt formidling af 
højtvandsikringen af byen.

Øst for vejdæmningen ligger det nye bådeoplæg med 
tilhørende faciliteter. 

Hele det sydlige område påvirkes af vandstanden 
i Horsens Fjord og vandet skaber konstant 
foranderlighed ved den rekreative fjordkant. 

Udløbet for 
Klokkedal Å

1:5.000

SLUSETRAPPE

Foto af Dagnæs BækFoto af det lokale havnemiljø

Foto fra området

Eksempel på et bakket landskab på deponiet Eksempel på græssende dyr på de våde enge

Eksempel på en boardwork på de våde enge
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Tårnet på havnefronten inviterer til ophold på flere udsigtsplateauer og giver, med sin 
placering på kanten mellem byen og fjorden, et fantastisk vue over landskabet. Tårnet kan 
fungere som et skulpturelt pejlemærke og samtidig fungere som en indgangsportal
fra Horsens midtby til Boller Landskaber. Tårnet kan også indeholde informationer om 
de mange oplevelsesrum, som netværket af cykel- og gangstier giver adgang til. Endelig 
kan det fungere som formidlingsplatform for det nye dæmningsværk, der skal fungere 
som klimasikring af Horsens By mod havvandsstigningerne. Det arkitektoniske udtryk skal 
være let og transparent og materialevalget skal passe ind i områdets særlige maritime og 
rekreative atmosfære.

TÅRNET PÅ HAVNEFRONTEN

Eksempel på et tårn med transparent 
beklædning, der giver et flimrende udtryk og 

hvor trappen er kernen af konstruktionen

Eksempel på et tårn som er placeret på 
kanten af bakken

IDÉ TIL OPLEVELSESSTED
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På vejdæmningen vil der i fremtiden være to sluser, som beskytter byen mod 
forhøjet vandstand i fjorden. Slusen på den længste vejdæmning over det mere 
urbane bassin, bliver omdrejningspunkt for en ”pause” på cykel- eller gåturen over 
vandet. Med en slyngning af stien, skabes en udkragning der inviterer til at man kan 
stige af cyklen og se ned på sluseværket. Her får man mulighed for at opleve slusen 
i funktion på tæt hold. På stedet kan man følge med i vandstandshøjden ved at se 
afmærkningerne på den lodrette mast. Efter mørkets frembrud kan slusen blive 
markeret af en smuk og iøjnefaldende lyskegle fra masten, der iscenesætter dette 
særlige pausested på slusen. 

PAUSEN VED SLUSEN

Eksempel på en gangbro med det særlige forløb

Eksempel på fascinationen af et ”hul”

Eksempel af et opholdssted på vejen

IDÉ TIL OPLEVELSESSTED
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Over det vandrum hvor Dagnæs Bæk udløber i fjorden, vil der i fremtiden også være en mindre 
dæmning med sluse.  En ny sti fra Bakkelunden langs deponiets sydlige fjordkant, gør det muligt 
for fremtiden at gå en fantastisk tur fra byen mod fjorden. En tur med den særlige attraktion, 
at man kan ”gå igennem slusen”. Det er netop denne oplevelse, at man kommer helt tæt på 
sluseværket, som gør dette sted unikt. Stedet markeres med en Slusetrappe, der skaber adgang 
og ophold fra vejen og bliver et muligt udsigts og opholdssted på vandsiden af slusen. Der bliver 
et vue mod Boller Nederskov, kysten og fjorden. Her oplever man både sluseanlægget på tæt 
hold og kan skue over fjordlandskabets store vidder. Trappeanlægget vil i sig selv også fungere 
som ”vandtrappe” og trappetrin samt bropiller kan forsynes med indgraverede tal der fortæller 
om vandstandsniveauet. På væggen i slusen er der mulighed for at lave et formidlingspunkt, med 
oversigtskort og information om klimatilpasningen. 

SLUSETRAPPEN 
IDÉ TIL OPLEVELSESSTED

Eksempel på en stålkant der danner trin ved slusetrappen 

Eksempel på hvordan man skaber ophold på en skrånende kant

Eksempel på hvordan beplantningen er en del at trindannelsen

Eksempel på vandaktivitet ved slusetrappen



S.17

SLUSETRAPPEN 
Ved slusetrappen kan man få den helt unikke oplevelse af at 
passere igennem den lille sluse. Her kan byens klimasikring 
formidles 1:1 idet man kommer helt tæt på sluseporten.
Trappen i sig selv danner et mødested, en pause på dæm-
ningen og et fantastisk udsigtssted hvor man kan se ud 
mod fjorden og langs kysten med Boller Nederskovs smukke 
skovbryn mod vandet
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UDSNITSPLAN

KLOKKEDAL ÅS UDLØB OG BOLLER NEDERSKOV
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BADEBROEN - VED BOLLER NEDERSKOV

VAND- OG NATUR-
LEGEPLADSEN

STIPASSAGE UNDER BOLLERVEJ

Nyt græsningslandskab

Skovudviddelse

Dyreskov

Holme af træer

Nyt vådområde
med slyngning af åen 

Boller slot
P

Bollerstien

3/KLOKKEDAL UDLØB &
BOLLER NEDERSKOV
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Boller Nederskov

Dyrefold

Ny sti til Boller 
Overskov

Underføring 
af sti

Landskabs-
bearbejdninge af 
terrænet - flader 
vejens terræn ud 

Genslyngning 
af å nord for 
Bollervej

Landskabsbearbejdning ny 
beplantning der gradvis åbner sig op 
til det åbne land

Udløbet for 
Klokkedal Å

Underføring af 
Bollerstien

Information om 
Nedermølle

Underføring af 
hovedstien

Klokkedal

Boller Overskov

Krydsning over 
Klokkedal Å

Våd eng

Regnvands sø

Info om rundhøj

Info om rundhøj

Info om rundhøj

Krydsning over 
Klokkedal Å

Info om møllen

Parkering

Parkering
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Klokkedal er naturmæssigt en ”lille perle”. Dette 
knytter sig primært til skovens stejle skrænter og 
Klokkedal Å, som løber gennem skoven. Åens sidste 
strækning, fra Bollervej til fjorden, rummer dog i dag 
ikke samme høje natur- og oplevelsesværdi som den 
øvrige del af Klokkedal, idet åen her er blevet rettet 
ud og landskabet behandlet som de omgivende 
marker med rette beplantede hegn.Derfor foreslås 
åens møde med fjorden bearbejdet og genetableret 
som en sammenhængende del af Klokkedal.

Klokkedal Ås udløb slynges og der skabes bredere 
åløb, som mere naturligt leder vandet til fjorden 
og samtidig fortæller historien om åens naturlige 
løb. Landskabet ændres til et aktivt udflugtsmål 
hvor vandets fortælling og møllernes historier er i 
fokus. Hermed skabes en velfortjent afslutning af 
Klokkedals kløft, hvor åen skærer sig igennem og ud 
i fjorden.

Området forbindes med stinetværket i den øvrige 
del af Klokkedal gennem en ny stiunderføring under 
Bollervej. Denne sti helt nede ved åen, giver en unik 
oplevelse af at kunne færdes for foden af kløftens 
stejle skråninger og følge vandet til fjorden. Når man 
kommer ud på det mere åbne arealer mod nord 
og det ny blågrønne landskab åbner sig, foreslås at 
etablere en attraktiv vandlegeplads med ophold og 
picnicmulighed. Sammen med en række primitive 
overnatningsmuligheder, kan området blive et yndet 
mål for både dagsudflugter og overnatning.

© Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering
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Historisk kort over Klokkedal Ås udløb

Eksempel på shelter med en central plads som mødested, 
undervisning, madpakkespisning osv.

Eksempel på shelter og en bålplads tæt på vandet

Eksempel på en slynget å hvor beplantningen skaber et smukt 
og interessant landskab

Eksempel på en slynget å på kanten af et skovbryn

1:5.000
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Stiføringen og faunapassagen under Bollervej binder Klokkedal sammen, og gør 
det muligt at færdes hele vejen til fjorden langs åen. Gennemføringen betyder, at 
både mennesker og dyr kan følge den genslyngede å og der skabes dermed en god 
kobling mellem nord og syd. Fra at have været en forhindring for de gående, bliver 
passagen af Bollervej nu et oplevelsesrum hvor børn og vokse kan komme lidt 
tættere på det rindende vand. 

STIUNDERFØRING UNDER BOLLERVEJ

Eksempel på en underføring med kombineret gangsti og vandforløb

Eksempel på en underføring med kombineret gangsti og vandforløb
IDÉ TIL OPLEVELSESSTED
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Landtangen der skyder sig ud i fjorden fra Boller Nederskov danner et unikt sted, 
hvorfra man får 360graders udsyn i fjorden. Her kan man se tilbage på skoven, ind mod 
byen eller ud i fjorden. Man er fri af de lave vande og fra landtangen, vil en badebro 
skabe en fantastisk attraktion og gøre der muligt at hoppe direkte i fjorden. Badebroen 
kobler sig vinkelret på landtangen og orienterer sig mod vest mod sluselandskabet og 
Horsens by. Badebroens orientering og trappestigernes placering mod syd, betyder, 
at den henvender sig mere til det rolige vand mod land end til det mere oprørte vand 
længere ude i fjorden. Endvidere betyder placeringen at man friholder det stenrev der 
ligger i umiddelbart forlængelse af landtangen. På land kan der etableres en række 
opholdssteder, som gør landtangen behagelig at opholde sig på mens børnene bader.

BADEBRO VED BOLLER NEDERSKOV 

Eksempel på en badebro ved Boller Nederskovs kyst

Eksempel på et opholdssted når man besøger fjorden ved Boller 
Nederskov

IDÉ TIL OPLEVELSESSTED
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Den karakteristiske vandlegeplads udgør et vigtigt mødested på kanten mellem skoven og det åbne 
landskab der strækker sig til fjorden mod nord.  Vandlegepladsen placeres med skoven som ryg 
og med udsigt over det ny landskab med den genslyngede å. Pladsen udformes så naturligt som 
muligt, så den nænsomt indpasses i den flotte natur og lader græs, skovblomster og vand får lov at 
trænge igennem belægningen. Pladsen rummer en række hævede stubbe og betonsten som udgør 
siddepladser og borde og som inviterer til længerevarende ophold. Midt på dagen vil pladsen ligge 
svalt i skygge, mens der er direkte solskin om morgenen og sidst på eftermiddagen. Vandlegepladsen 
inspireres af de møller der engang har ligget i netop dette landskab, og som små møllehjul vil små 
vand-maskiner gøre det muligt at lege med åens vand.

VANDLEGEPLADS VED KLOKKEDALS UDMUNDING

Eksempel på et hengemt sted hvor træstubbe er rumskabende

Eksempel på hvordan træstubbe med varierende højder lægger op 
til leg

Eksempel på et hengemt sted til ro og fordybelse

Eksempel på leg ved et vandløb hvor man kan stikke gummistøvlerne 
i vandet

IDÉ TIL OPLEVELSESSTED
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UDSNITSPLAN

KLOKKEDAL
RO OG FORDYBELSE I SKOVKLØFTENS DRAMATISKE RUM



S.27

1:15.000

FORDYBELSESRUM I KLØFTEN
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KLOKKEDAL
RO OG FORDYBELSE I SKOVKLØFTENS DRAMATISKE RUM

Klokkedal skov skyder sig op som en langstrakt skov 
på de åbne marker. Her får man oplevelse af at være 
”helt ude i naturen” og Klokkedal Skov er også af 
naturstyrelsen udlagt til stillezone, såvel af hensyn til 
skræntskovens særlige natur som muligheden for at 
få stille skovoplevelser.

Et forbedret stinetværk vil gøre det muligt, at komme 
endnu tættere på skovens natur og give besøgende 
mulighed for flere rundture, fremfor altid at skulle 
frem og tilbage ad samme vej. Kløftens dybde 
kommer især til sin ret på den sti, der følger kløftens 
højeste kant. Her opnås nogle steder en højdeforskel 
på hele 34m og landskabets dramatiske topografi 
iscenesættes på smukkeste vis.

Vest for Klokkedal findes et åbent areal, som skaber 
en fin rumlig adskillelse, en pause, mellem Klokkedal 
og Boller Overskov. Området bidrager til at fremhæve 
skovenes forskelligheder og skovbrynene står som 
en flot indramning af det åbne.  Den ny ringvej og 
cykel-gangsti løber igennem dette rum mellem 
skovene, og fra vejen og stien vil man få et flot kik 
mod begge skovbryn. Netop her, etableres 2 nye 
parkeringspladser som ankomststeder til området, 
med direkte nærhed til både Klokkedal og Boller 
Overskov. Cyklende og gående kan færdes trygt 
mellem skovene ad en stiunderføring, og således 
skabes i fremtiden et sammenhængende og trygt 
stinetværk mellem Boller Overskov og Klokkedal Skov.

Skov

Eksisterende sti

Ny sti

Ny cykel- og gangsti

Ny beplantning

Nye oplevelsesstederUDSNITSPLAN OMRÅDE 4
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Ny sti der giver mulighede 
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Det særlige naturrum som man oplever i Klokkedals dramatiske kløft, skal behandles nænsomt og der bør ikke etableres ”larmende” faciliteter eller 
dominerende aktiviteter. Dog kan nærheden til vandet og udsigterne fra skråningens top styrkes og iscenesættes, gennem nænsomt indpassede 
opholdssteder, såkaldte ”fordybelsesrum” som knytter sig til særlige fortællinger og oplevelser i kløftlandskabet. Som små invitationer til at træde af 
stien og komme helt tæt på fx vandet i åen, kan der udlægges en række trædesten, som gør det muligt at sætte sig ned, tage et hvil, sætte fødderne i 
vandet eller nyde madpakken mens børnene går på opdagelse i skoven og vandløbets mikrofauna. 

FORDYBELSESRUM I KLØFTEN

1:5.000

DIAGRAM
I Klokkedals  smukke og dramatiske kløft 

kan der skabes udsigtssteder  på toppen og 
opholdssteder i bunden, begge som nænsomt 

indpassede ”trædesten” der inviterer til at 
træde af stien og ud i naturen

Eksempel på betoncirklen som et opholds- og træde-element Eksempel på cirklen som skaber adgang ud til og på 
vandet

Eksempel på leg ved et vandløb hvor man kan stikke gummistøvlerne i 
vandet

IDÉ TIL OPLEVELSESSTED
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UDSNITSPLAN

BOLLER OVERSKOV
LÆRING OG LEG VED AKTIVITETSSKOVEN
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LYSNING OG LÆRINGSRUM I MOSEN

Nyt græsningslandskab

Skovudviddelse

Dyreskov

Lysning
Mose
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Bollervej

Højvangskolen BOLLER OVERSKOV
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BOLLER OVERSKOV
LÆRING OG LEG VED AKTIVITETSSKOVEN

Sti til Bankagerskolen

Ny tværgående  sti der 
forbinder skolen med 
Boller Ovreskov og 
Klokkedal

Byen fletter 
sig ind i 
landskabet

Rundhøj

LÆRINGSRUMMET I SKOVEN

Højvangskolen

Info om rundhøj

Ny beplantnings 
grupper af træer

Ny beplantnings 
der afslutter 
Boller Overskov 
på nordsiden af 
Bollervej

Rundhøj

Dyrefold

Boller Overskov

Byen fletter 
sig ind i 
landskabet

Ny beplantnings 
grupper af træer

Læringsstation som en 
lysning i skoven der danner 
ramme for et uderum

Fasaneriet

Hundeskov

Læringsstation tilknyttet til 
Fasaneriet

Læringsstation

Læringsstation

Læringsstation

Ny 
parkeringsplads

Regnvands sø
med sti langs kanten 
skaber mulighed for et 
ophold 

Underføring af ny 
cykel- gangsti

Boller Overskov står i dag som en flot ældre skov. Skoven 
rummer ikke egentlig § 3-beskyttet natur, men flere 
områder i skoven er i de senere år blevet mere fugtige, og 
med aktiv grøftelukning kan dele af skoven blive mere våd 
og udvikle sig til mose. Således øges både biodiversiteten 
og oplevelsesvariationen i skoven. Boller Overskov har et 
potentiale som en aktivitetsskov, hvor leg og læring ”om 
naturen i naturen” er i fokus. Med sin nære kontakt til skolerne 
i sydbyen, boligområderne og spejderne, har skoven stort 
potentiale for daglige udflugter, skoletimer i det fri og mange 
slags friluftsaktiviteter. Det foreslås at etablere en række 
lærings- og aktivitetssteder i både skoven og på engarealerne. 
På sigt er målet at både de åbne arealer og skoven udvikles 
som et samlet læringslandskab hvor nye beplantninger i holme 
på fladen og rydning af træer til lysninger i skoven, danner 
nye rum for aktiviteter og mødesteder i form af fx bålpladser, 
skovlegepladser og opholdsrum for læring og forsamling. 

UDSNITSPLAN OMRÅDE 5
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Enggræs

Eksisterende sti

Ny sti

Ny cykel- og gangsti

Ny beplantning

Eksisterende beplantning

Skov

Nye oplevelsessteder
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Våde områder
Eksempel på et samlings- og læringssted ved Boller Overskov

Eksempel på en aktivitets-plads/naturlegeplads ved Boller Overskov

Eksempel på et samlingssted i skoven med mulighed for at holde en pause

Eksempel på et rumligt forløb der lægger op til leg, mødested, 
madpakkespisning og mulighed for at holde en pause

Foto af et opholdssted i Boller OverskovFoto af Fasaneriet i Boller Overskov
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I skoven kan udvikles et område til mose. Mosen midt i skoven, bliver et helt særligt 
naturrum. Det kan danne rammen om spændende naturfortællinger og være en ”base” for 
skolernes brug af skoven og et flot opholdssted for familier på tur i skoven. Stedet kan blive 
et udendørs læringsrum, hvor mosen indrammes. Læringsrummet kan opbygges som et 
cirkulært dæk der svæver over vandspejlet og nænsomt indpasses mosens vegetation og 
dyreliv. Her bliver det muligt at komme tæt på vandet, tage prøver, løse opgaver, opholde 
sig og arbejde og lære med kroppen i naturen. Rummet kan forsynes med træbænke langs 
kanterne så en skoleklasse kan samles i et nærværende og tryg rum midt i naturen. Træer 
og planter gror både udenfor og i midten af cirklen. Mosens liv og kredsløb udgør rummets 
gulv og inviterer til at børn med fiskenet kan gå på opdagelse.

LYSNING OG LÆRINGSRUM I MOSEN

Eksempel på hvordan en konstruktion kan skabe 
rum

Eksempel på hvordan et trædæk integrerer beplantning og 
omgivelser

Eksempel på et trædæk der er hævet over fladen og danner et 
cirkulært forløb

Eksempel på hvordan et trædæk spiller sammen med 
det vildtvoksende græs- og planteliv

IDÉ TIL OPLEVELSESSTED
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LYSNING OG LÆRINGSRUM I MOSEN
Her kan et hold spejdere eller en skoleklasse samles i et nærværende og trygt rum 
midt i naturen. Mosens liv og kredsløb gøres til et rum for læring og leg, og inviteres 
børn og voksne til gå på opdagelse i skoven og mosens natur.
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