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udviklingsplan

RÆrup Sogn

INDLEDNING
Den foreliggende udviklingsplan er et resultat af en proces, som har involveret mange af
lokalsamfundets borgere. Planen er således et udtryk for beboernes ønsker og ideer til lokalområdets udvikling de kommende 10-15 år. Yderligere har den lokale proces taget afsæt
i et overordnet projekt, der bl.a. omfatter parallelle forløb i 8 andre lokalsamfund i landdistrikterne i Assens Kommune. Det samlede projekt bærer den officielle titel: ”Partnerskab, Landsbyplaner og Landdistriktspolitik- èn samlet udviklingsstrategi for landdistrikterne i Assens Kommune”.
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Indledning og indhold

INDHOLD

Arbejdet i Rørup Sogn (Grønnemose, Ålsbo, Rørup, Hækkebølle, Etterup, Gribsvad) blev for
alvor skudt i gang på den lokale workshop afholdt i Rørup Borgerhus Onsdag d. 10. september 2008. Her besluttede forsamlingen sig for at arbejde videre med følgende 4 indsatsområder:
•
Trafikregulering
•
Samlingssteder og rekreative områder
•
Infrastruktur og forskønnelse
•
Planlægning - Erhverv og bosætning
På samme møde blev der til hvert indsatsområde etableret en arbejdsgruppe, som over
efteråret 2008 har defineret projekter under hvert sit respektive indsatsområde. Materialet
fra arbejdsgrupperne danner således grundlag for denne plans fokus og indhold. Da der er
sammenhæng på tværs af flere af de valgte indsatsområder, formidles de bearbejdede
delemner under det kapitel der bedst favner delemnet. Planen omfatter også forslag til initiativer, der kun kan realiseres, hvis grundejere og lejere er indforstået hermed.
Med denne udviklingsplan forefindes nu et samlet dokument, der kan hjælpe lokalsamfundets borgere med at viderebearbejde nogle lokale udviklende tiltag, bl.a. ved at koordinere
og realisere nogle af de i planen beskrevne projekter.
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s. 5

eksisterende forhold

Det samlede landdistriktsprojekt startede med et informationsmøde i juni 2007 og går på
’to ben’ i den forstand, at projektet 1) skal medvirke til at give input til udvikling af en kommunal landdistriktspolitik, og 2) skal tilvejebringe en udviklingsplan for hvert af 5 udvalgte
lokalsamfund.
Projektforløbets første ’arbejdsdag’ var et dagseminar afholdt lørdag den 1. september
2007. På dagseminaret blev borgere, landdistriktsråd, kommunale politikere og embedsfolk
rystet sammen for i fællesskab at diskutere, hvad der er vigtigt for at skabe liv på landet,
og hvilke temaer/indsatsområder der med fordel kan satses på i Assens Kommune. Resultatet fra dagseminaret har sidenhen fungeret som inspirationskilde i forbindelse med udviklingen af de 8 udviklingsplaner.
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RÆrup Sogn

Eksisterende forhold

Eksisterende skov

KARAKTERISTIKA

Sø/Vandhuller

Rørup sogn er beliggende i den nordligste
ende af kommunen og krydses af 2 store trafikårer, Gl. Hovedvej og Den fynske motorvej,
E20. Området er den vestligste del af Højfyn
med dets karakteristiske bakkede landskab.

skellige aktiviteter, hvilket sognets beboere
kan følge med i på www.rørup.dk.

Sognet er et landbrugsområde, hvor den største jordbesidder er Erholm Gods og fra gammel tid er der 5 små landsbysamfund på egnen.

Området langs den stærkt trafikerede Gl. Hovedvej og især købmanden trænger til en trafikal opgradering og generel forskønnelse, ligesom tunnelen, der leder de ”bløde” trafikanter under Gl. hovedvej.

Ny natur

Eksisterende skov
Sø/Vandhuller
Helhedsplanområde
Gl
.H

Konsekvenszone vindmøller

ov
ed
ve
j

Byggefelter

E2

GRØNNEMOSEN

Ny detail

BORGERHUS

Forskønnelse vejforløb

”LÆRKESKOLEN”

Nyt erhverv

Byforskønnelse

Ny skov

Ålsbo

Eksisterende skov
Sø/Vandhuller

Rørup

dvej Trafikale tiltag
Gelste

Trafikale tiltag
Eksisterende skov

KIRKE
Ønskede nye stiforbindelser

Sø/Vandhuller
Byforskønnelse
Nye træer
Nyt fortov
Forskønnelse vejforløb

Grønnemose

0

Integreret daginstitution

Ålsbo mod sydvest, er en gammel stjerneformet lille landsby af gårde og huse, hvor vejen
bugter sig igennem og giver adgang i 6 forskellige retninger, hvorimellem de enkelte
gårde har deres marker.

Eksisterende skov

KØBMAND
Sø/Vandhuller
Byggefelter

Ny cykelsti

Nyt erhverv

Ønskede nye stiforbindelser

Ny natur

Hækkebølle lige syd for E20, er en samling
småhuse og gårde, der tidligere var tilknyttet
Erholm Gods. Hækkebøllevej er meget smal
vej, som slynger sig igennem landskabet og
forbinder de 2 nord-syd gående veje i sognet,
Bogensevej og Geldstedvej.

Gribsvad

Eksis. stiforbindelser

Hækkebølle
Nye rundkørsler ved E20

Eksis. stiforbindelser
Nye træer

Nye træer

Ny skov

Etterup mod nord en lille samling på 15 til 20
gårde og huse, umiddelbart nord for, hvor de
2 nord-sydgående veje samles.

Integreret daginstitution

Gribsvad er beliggende mod øst langs med
Gl. Hovedvej med den gamle Gribsvad Kro
som centrum.

Ny detail

Forbindelser
Rekreative faciliteter

Byporte

Forbindelser
Nyt fortov

I slutningen af 1960-erne besluttede den daværende kommune at lave en parcelhusudstykning vest for Gribsvad og nord for Gl. Hovedvej, det der i dag er byen Grønnemose og
sognets største samlede bebyggelse.
Grønnemose er i en god udvikling, idet der
stadig udstykkes parceller til beboelse og inden for de sidste 10-15 år også til industri.
Byen har som samlingspunkt en købmand op
ad Gl. Hovedvej.
”Lærkeskolen”, syd for Gl. Hovedvej ved Geldstedvej, var indtil 2003 sognets folkeskole og
er i dag en privat heldagsskole for børn og
unge med indlæringsvanskeligheder.

Byporte

Helhedsplanområde
Eksisterende skov

Etterup

Konsekvenszone vindmøller

Nyt fortov

Hovedgade

Helhedsplanområde

Sø/Vandhuller

Konsekvenszone vindmøller

Byporte

Hovedgade
Forskønnelse vejforløb

Trafikale tiltag
Hovedgade

Eksisterende skov
Sø/Vandhuller

Rekreative faciliteter
Nye træer

Grønnemosen, der er et §3-område nordvest
for købmanden, har stået ubenyttet hen,
hvorefter væltede træer, buskads og byens
overskydende regnvand har dækket et større
areal. Ved en kraftig oprydning og udtynding
af krat samt regulering af regnvandet kunne
området blive et smukt rekreativt opholdssted
for byens beboere.
I Grønnemoses nordøstlige side ligger ”Trekanten”, et højt beliggende område med god
udsigt mod vest og ideel som udstykning til
storparceller.

Den stærkt trafikerede Gl. Hovedvej i Grønnemose

Grønnemosen - et kommende rekreativt område?

Et nyrenoveret Borgerhus på Geldstedvej, som
tidligere var inspektørbolig for folkeskolens leder, er overtaget af Rørup Sogneforening.
Huset er i dag sognet samlingspunkt og danner rammen om sogneforeningens mange for-

Forskønnelse vejforløb
Bindingsværk i Ålsbo

Rørup ligger mod sydvest, hvor sognets kirke
ligger højt med en fin udsigt udover de tilstødende grønne marker. Kirken er oprindelig opført i romansk stil i tiden 1150-1200. I begyndelsen af 1500 årene blev kirken bygget om til
en gotisk langhusbygning med hvælvinger,
hvortil der i 1755 blev bygget et tårn med spir.

Områdets børnehave ligger mellem borgerhuset og Lærkeskolen.

Rørup

Eksisterende skov
Sø/Vandhuller
Byggefelter

Borgerhuset

Udsigt fra ”Trekanten” mod vest og Lillebæltsbroen

udviklingsplan
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RÆrup Sogn

Eksisterende forhold

ETTERUP
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GRØNNEMOSE

RØRUP
E2
0

GRIBSVAD

HÆKKEBØLLE

RØRUP SOGN
SET FRA LUFTEN
(2006)

0

indsatsområder
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RÆrup Sogn

PLANLÆGNING - ERHVERV OG BOSÆTNING
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1: Området Snerlevej
Området Snerlevej (lokalplan 54) er uhensigtsmæssigt placeret i et moseområde og har
ikke megen herlighedsværdi i form af udsigt.
Området ønskes færdigudbygget såfremt det
er muligt, men området nedprioriteres i forhold til nye udstykninger ved ”Trekanten”.

Lokalbefolkningen ønsker at skabe et lokalsamfund hvor bosætning og erhvervsudvikling
kan fungere sammen, og har valgt at fokusere
på jordarealerne langs motorvejen og hovedvejen. Disse arealer er omfattet af lokalplan
31, der dækker ”Trekanten” og lokalplan 54
der omhandler området ved Snerlevej.
Grønnemose har en geografisk og infrastrukturel profil, som i kommunen kun kan matches
af området omkring Vissenbjerg By. Den lette
adgang til hovedfærdselsårerne og de forholdsvis lave huspriser skaber særlige muligheder for at tiltrække pendlere og førstegangskøbere.

vej
Skole

4

Beboerne i Grønnemose har en helt tydelig
plan for hvordan de ønsker deres lokalsamfund skal udvikle sig. Udviklingsplanen er tæt
forbundet med arealanvendelsen i området,
som i dag bærer præg af en mangeårig kommunal satsning på erhvervsudvikling og industri i området.

For at fremtidssikre Grønnemose som et attraktivt boligområde der også er i stand til at
tiltrække børnefamilier, er borgernes bud på
en ny arealplanlægning sammentænkt med
trafiksikkerhed, infrastruktur og offentlige servicetilbud.
Nedlæggelsen af Rørup Skole er ikke altafgørende for områdets fremtid som boligområde.
Det handler i højere grad om at sikre børn,
unge og øvrige borgeres tilgængelighed til Aarup via velfungerende stiforbindelser og offentlig transport.
Med en bosætningsstrategi der er målrettet
pendlere, er det væsentligt at bevare den lokale børnehave ”Regnbuen” og eventuelt på
sigt udvide med en vuggestue. Det vil imødegå pendlernes behov for at spare tid omkring aflevering og afhentning af børn i daginstitution.

Det nye boligområde ved Snerlevej

2: Området ”Trekanten” ved Skolevej/
Bogensevej
”Trekanten” har været udlagt som erhvervsareal siden 1992, men stort set ingen virksomheder har ønsket at etablere sig. Lokalbefolkningen har gennem årene gjort ihærdige
forsøg på at få arealet ændret til boligområde, da det ligger tæt op af eksisterende boligbebyggelse og langs Skolevej, hvor tung
trafik ikke er hensigtsmæssig.
Borgernes ønske for Trekanten er at gennemføre en lokalplanændring (nuværende lokalplan 31), således at området ændrer status
fra ”erhverv” til ”boliger” og ”kombineret bolig/erhverv”, hvilket vil sige erhverv med bopælspligt. Der ønskes kun etableret erhverv i
kategorien ”meget let erhverv”.
Der udstykkes primært i storparceller (20005000 m2), uanset om der sælges til boliger eller kombineret bolig/erhverv.
Parcellerne langs med Skolevej skal have indkørsel fra Skolevej og så vidt muligt udstykkes
til boliger (uden erhverv). Andre parceller tilgås fra Bogensevej, og området knyttes sammen med stier.

Eksisterende skov
Sø/Vandhuller
Byggefelter
Nyt erhverv
Ny natur
Udsigt mod vest fra ”Trekanten”

Ny detail
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indsatsområder
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RÆrup Sogn

Skolevej lukkes i den nordlige ende ved Bogensevej, hvilket er yderligere uddybet under
indsatsområdet ”Trafikregulering”.
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For at sikre den optimale udsigt for flest mulige parceller, bør der maksimalt bygges i 1 ½
plan eller med en byggehøjde der ikke overskrider 5½ meter til tagryg. Dette bør gælde
for både boliger og erhvervsbyggeri.
De grunde, der i dag er til rådighed i området,
hører ikke blandt de bedste og er derfor svære
at få solgt.
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Eksisterende skov
Sø/Vandhuller
Byggefelter
Nyt erhverv
Ny natur

Ny detail

Ved at ændre lokalplanen til boligområde, bliver der i den nordlige ende af Trekanten mulighed for udstykning af nogle pragtfulde storparceller, der har udsyn til det kuperede landskab og kig til Lillebæltsbroen. Alternativt
kunne et større antal ”almindelige” parceller
udlægges.

3

Det manglende salg bør ikke umiddelbart tages som et udtryk for, at pendlere finder området uinteressant, men at der derimod
mangler attraktive byggegrunde.
For at stimulere salget af nye grunde i området, er det nødvendigt at Assens Kommune
igangsætter en aktiv markedsføring af arealerne. Der kunne for eksempel gives rabat på
jordprisen eller afholdes ”budrunder”.
Såfremt arealet fastholdes som erhvervsområde bør der under ingen omstændigheder
være adgang via Skolevej, men kun via Bogensevej.
3: Grøn kile
Den påtænkte erhvervsudstykning nord for
motorvejen skal starte med en grøn kile mod
Gl. Bogensevej, således at denne vej på sigt
bliver delvist integreret i det ønskede boligområde på Trekanten.
4: Industriarealer
Nye industriarealer kan med fordel placeres
ved Bogensevej syd for motorvejen og øst for
Gribsvad. Med denne placering undgår man
interessekonflikter mellem bolig- og erhvervsområder.
Mange borgere vil fravælge en udstykning tæt
op ad et erhvervsområde, på grund af støj og
lugtgener samt en øget mængde tung trafik i
området.
Tilsvarende vil mange erhvervsvirksomheder
fravælge en placering nær et eksisterende boligområde, da det ofte giver nabostridigheder.

Assens Kommune råder i dag over adskillige
tusinde kvadratmeter erhvervsgrund i tilknytning til det eksisterende industriområde.
Disse arealer har vist sig svære at sælge, men
en offensiv markedsføring kan muligvis bane
vejen for en erhvervsmæssig udnyttelse af
området.

Udsigt fra vest mod erhvervsområdet

5: Øvrige grønne områder
Disse områder bevares som grønne områder.
6: Øvrige boligområder
Hvis den fremtidige efterspørgsel på boliggrunde i Grønnemose ikke kan dækkes via
arealerne ved Trekanten og Snerlevej, anbefales det at lave udstykninger i dette område.
Ålsbo, Rørup, Etterup og Hækkebølle
Landsbyerne Ålsbo, Rørup, Etterup og Hækkebølle skal bevare deres landsbypræg og der
ønskes ingen nye boligudstykninger i disse
områder.
Hvis der er eksisterende ubebyggede grunde
tilrådighed, bør boligtypen være i overensstemmelse med områdets øvrige bebyggelse.

udviklingsplan

indsatsområder
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RÆrup Sogn

INFRASTRUKTUR OG TRAFIKREGULERING
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Hovedvejen er belastet af megen og tung trafik, der ofte passerer med alt for høj hastighed. Den store vejbredde samt den utilstrækkelige markering af området som by, medvirker til den farlige trafikale adfærd.
I forbindelse med den planlagte udvidelse af
motorvejen forventes trafikbelastningen på
Hovedvejen at stige mærkbart, i en flerårig
periode. Hvis planerne om en forlystelsespark
ved det tidligere Fun Park Fyn gennemføres,
vil det øge trafikbelastningen yderligere og
dermed behovet for en langsigtet trafikregulerende indsats.
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Gl.

Behovet for trafikregulering i Grønnemose er
åbenlyst. Landsbyen ligger klods op ad motorvejen og gennemskæres af Hovedvejen, som
løber parallelt med motorvejen mod Middelfart.

vej
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Fra VVM-undersøgelsen vedr. udvidelse af motorvej
E20.
Skitse af fremtidige tilkørselsforhold til Bogensevej i
Grønnemose. Vejdirektoratet gør opmærksom på at
det skal betragtes som en foreløbig skitse.
Kilde: Vejdirektoratet.

Bog
ense
vej

Gl. Bogensevej

dvej
Gelste

Industrivej

Krydset ved Gl. Hovedvej og Skolevej

1: Krydsene Hovedvejen/Bogensevej og
Hovedvejen/Gelstedvej
Før arbejdet med udbygningen af motorvejen
påbegyndes bør krydsene trafikreguleres.
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Byforskønnelse

Eksisterende skov

E 20

Sø/Vandhuller
Trafikale tiltag

Byggefelter

Ny cykelsti

Nyt erhverv

Ønskede nye stiforbindelser

Ny natur

Nye træer
Rekreative faciliteter

Ny detail
Ny skov

Ifølge kommunens trafiksikkerhedsplan skal
der ved Bogensevej etableres en fembenet
rundkørsel, der samtidig skaffer adgang til industrikvarteret. Ved Gelstedvej skal der enten
etableres en rundkørsel eller en lysregulering
af krydset.
Det er væsentligt, at cyklister og fodgængere
ikke kommer i kontakt med rundkørsler, der
etableres i forbindelse med udbygningen af
motorvejen.
Formålene med trafikreguleringerne er at
dæmpe farten på Hovedvejen og gøre Grønnemose mere synlig som by, samt sikre en
mere smidig afvikling af trafikken. Der er et
stort behov for at lette udkørslen fra Skolevej, som i dag er årsag til mange farlige trafikale situationer.

Eksis. stiforbindelser
Nye rundkørsler ved E20

ov
ed
vej

mod Aarup

2: Cykelsti mellem Grønnemose og Aarup
Det er et stort ønske blandt borgerne i Grønnemose og de omkringliggende landsbyer, at
få etableret en oplyst gang-/cykelsti mellem
Grønnemose og Aarup. En sådan stiforbindelse
vil give befolkningen i landområderne bedre
adgang til de aktiviteter og faciliteter som
centerbyen Årup kan tilbyde, hvilket er i tråd
med kommunens landdistriktspolitik.
Stiforbindelsen vil gøre det muligt at bringe
andelen af cyklende skolebørn fra området op
på kommunegennemsnittet på 50%. I dag er
der 0% af skolebørnene fra Grønnemose og
omegn som cykler i skole, på grund af de trafikale forhold på Erholmvej.
Assens Kommune bestræber sig på at give alle
skolebørn i kommunen en sikker skolevej og
fremme borgernes sundhed. Stiforbindelsen
ligger i naturlig forlængelse af disse målsætninger.
En sti vil ligeledes lette adgangen til tog-forbindelser i Aarup, og dermed øge mulighederne for at pendlere vælger at bosætte sig i
Grønnemose og omegn.
Ved at styrke forbindelsen mellem by og land
får indbyggerne i Årup lettere adgang til de
herlighedsværdier, der knytter sig til landskabet og naturen nord for Aarup.
Stiforbindelsen vil sandsynligvis betyde at alternative investeringer i områdets trafiksikkerhed kan udskydes.
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RÆrup Sogn

Gl.
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3: Lukning af Skolevej i retning Etterup
Ifølge den eksisterende lokalplan for Grønnemose skal Skolevej ved overgang fra amtsvej til kommunevej lukkes. Dette er endnu
ikke sket.
Skolevej går lige igennem et beboelsesområde
og er tillige stoppested for skolebussen til Aarup. En lukning af den nordlige ende af vejen
vil fjerne den trafik som er i transit gennem
området. Det er især den tunge trafik der er
væsentlig at få fjernet fra strækningen.
Ved lukningen skal der samtidig etableres en
bussluse til skolebussen.
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Eksisterende skov

Byggefelter

Ny cykelsti

Nyt erhverv

Ønskede nye stiforbindelser

Ny natur

E 20

Eksis. stiforbindelser
Nye rundkørsler ved E20
Nye træer
Rekreative faciliteter

Ny detail
Ny skov
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Skolevej

4: Vejen Gl. Etterup
Gl. Etterup har to udkørsler til Bogensevej.
Den sydlige udkørsel er præget af dårlige
oversigtforhold, og kombineret med høj hastighed på Bogensevej, er udkørsel herfra en
risikabel affære. Vejen gennem Gl. Etterup bør
ensrettes, så man kun kan køre ind fra syd og
ud fra nord, hvor oversigten er bedre.
Skolebussen standser flere gange på Bogensevej for at samle børn op, blandt andet hvor Gl.
Bogensevej slutter blindt ved Bogensevej, ved
den sydlige udkørsel fra Gl. Etterup til Bogensevej og endelig mellem de to udkørsler
fra Gl. Etterup.
Busruten bør ændres, så børnene kommer
væk fra den stærkt trafikerede vej når de venter på bussen. Det er også vigtigt at undgå de
farlige situtationer som kan opstå når bussen
holder på den befærdede vejstrækning.

Sø/Vandhuller
Trafikale tiltag

Kommunens afdeling for Teknik og Miljø har
sagt ja til at lave en ny station, men der
mangler endnu at blive udpeget et passende
område.
En mulig placering kunne være langs østsiden
af Skolevej.
I dag er borgerne i Grønnemose og omegn
henvist til at anvende genbrugspladsen i Aarup, hvilket giver en del unødig bilkørsel og
dermed CO2 udslip.
En nærmiljøstation i Grønnemose vil være et
lille, men synligt skridt i den rigtige retning for
Assens Kommune som kommende klimakommune.

1

Byforskønnelse

Nærmiljøstation
Før i tiden havde Grønnemose en nærmiljøstation tæt ved købmanden, men på grund af
fare for skadedyr m.m. blev den blev nedlagt i
2005.

mod Aarup

Løsningen kunne være at bussen kører ud ad
Bogensevej med stop ved nr. 58, ind ad Gl.
Etterup, hvor der stoppes en gang. Ud til Padesø, hvor der vendes og køres tilbage og ind
ad Skolevej med mindst en opsamling. Ventetiden vil nu foregår under trygge forhold.

Byforskønnelse

udviklingsplan
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Sø/Vandhuller

Trafikale tiltag

Byggefelter

Ny cykelsti

Nyt erhverv

Stisystemer

Ønskede nye stiforbindelser

Ny natur

I Grønnemose findes der i dag kun 1 stiforbindelse. Den går fra tunnelen under krydset
mellem Gl. Hovedvej og Skolevej, forbi Borgerhuset og børnehaven og slutter ved Lærkeskolens udkørsel til Gelstedvej.

Eksis. stiforbindelser
Nye rundkørsler ved E20

j
Dybmosegårdsve

Ny detail
Ny skov

Nye træer
Rekreative faciliteter

Integreret daginstitution

Bo

Byporte
Nyt fortov

Hovedgade

Gl
.H

ov
ed
vej

Forskønnelse vejforløb

vej
Skole

Bog
ense
vej

ønnelse vejforløb

Eksisterende skov

ative faciliteter

Industrivej

Sø/Vandhuller

æer

Byggefelter

E 20

Hæ

Rekreative faciliteter
kke
bøl
leve
j
Forskønnelse
vejforløb
Trafikale tiltag

”Tyskermosen”

Ønskede nye stiforbindelser

Nye træer

mod Aarup

En anden ønsket sti er rundt om ”Trekanten”
(arealet mellem Gl. Hovedvej, Bogensevej og
Skolevej), der med fordel kunne anlægges
som en befæstet sti, da det er en rute som
borgerne i dag benytter meget til gåture.
Der vil også blive arbejdet på en stiforbindelse
fra Grønnemose og til Ålsbo.

Egholm Skov

Nye rundkørsler ved E20

Eksis. stiforbindelser

ov
ed
vej

Bog
ens
eve
j

Ny natur

Ny cykelsti

Borgerne foreslår ligeledes en vandresti ned
ad Gl. Bogensevej, langs med Gl. Hovedvej
under motorvejen mod øst, og videre gennem
Egholms skove og ned til Bogensevej syd for
Tyskermosen. Derfra gå turen videre op til
Hækkebøllevej og Hækkebøllegård, som passeres øst om, og slutter ved Lærkeskolen via
Gelstedvej (vist med brunt på kortet).

Gl
.H

Nyt erhverv

ede nye stiforbindelser

Gl. Bogensevej

Grønnemose

dvej
Gelste

På nuværende tidspunkt kører borgerne ud til
steder hvor der er anlagt stier, eller vandrer
langs vejene.
Der er foreslået et stisystem af vandrestier
langs markskel og på markveje nord for Grønnemose, men på grund af indsigelser fra lodsejere vil det i øjeblikket kun være muligt at
lave en sti, der skaber forbindelse ud til skoven. Stiforløbet forventes at starte ved
Munkgårdevej, hvorefter den følger eksisterende markskel og veje frem til Dybmosegårdsvej og videren frem til lige før Dybmosegård, hvor den så drejer til venstre ad en
markvej over i skoven.

Helhedsplanområde
Konsekvenszone vindmøller

Blandt de lokale borgere er der er et stort ønske og behov for anlæg af nye vandre-/naturstier, der kan sikre adgang til det omkringliggende landskab, og dermed styrke byens kvalitet som bosætningssted.

ge
ns
ev
ej

Forbindelser

stiforbindelser

indsatsområder

I forbindelse med etablering af stierne, skal de
optages i kommunens samlede sti-registering
og dermed indgå i turistbrochurer og lignende,
til gavn og glæde for kommunens øvrige borgere og turister.
Samtidig er det et stort ønske at der etableres
belysning langs stien, der løber fra tunnellen
ved Gl. Hovedvej til Borgerhuset bag Gelstedvej.

udviklingsplan

indsatsområder
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FORSKØNNELSE
Der er ikke foreslået forskønnelse i Rørup,
Ålsbo, Hækkebølle og Etterup, da disse områder ud over naturlig pleje af veje, grønne arealer og huse, er helt naturlige perler, med hver
deres kvalitet.

1

nelse vejforløb
Gl
.H

Byforskønnelse

ov
ed
vej

rende skov

dhuller

5

Trafikale tiltag

e tiltag

Ny cykelsti

de nye stiforbindelser

et
væng
Bellis
Eksisterende
skov

4

Et
Gl.

3

IrisvængetSø/Vandhuller
vej
Lupin
Byggefelter

stiforbindelser

dvej
Gelste
Nye træer

æer

j
Ny natur Skoleve

Denne opdeling vil i meget stor udstrækning
kunne ske inden for det nuværende vejareal,
som i dag er et stort asfalteret område med
en bred rabat.

Ny detail
Ny skov

Ved at foretage denne opdeling vil området
få en mere bymæssig karakter, hvilket vil
virke hastighedsdæmpende for trafikanterne,
samtidig med at de ”bløde” trafikanter, mere
sikkert, vil kunne bevæge sig langs
vejen og det vil samtidig virke meget forskønnede for strækningen.

Rekreative faciliteter

ov

Integreret daginstitution

Bog
ense
vej

Forbindelser
Byporte

splanområde

venszone vindmøller

Nyt fortov

gade

Helhedsplanområde

Industrivej

Gl. Bogensevej

delser

e

p Vejarealet foreslås delt op mellem de ”bløde”
teru og ”hårde” trafikanter med en cykel-gangsti
på nordsiden og kun cykelsti på sydsiden.

Parkering
Parkering

I det smalle areal mellem de bløde og hårde
trafikanter laves et smalt bed med træer og
beplantning.

Eksis. stiforbindelser

1
Nye rundkørsler ved E20

Cykelsti

Der indrettes parkeringslommer ud for de parceller som har udkørsel til Gl. Hovedvej både
ved bebyggelserne omkring krydset Gelstedvej/Gl. Hovedvej og ud for parcellerne i Gribsvad.

Valmuevænget Nyt erhvervlvej
Vio

Ønskede nye stiforbindelser

Vejbane

Forskønnelse af Gl. Hovedvej
Vejområdet, der foreslås forskønnet, strækker
sig fra bygrænsen i vest til hvor E20 krydser
Gl. Hovedvej i øst ved Gribsvad.

evej
kgård
Mun

Grønnemose

Snerlevej

Gang/Cykelsti

Parkering

Parkering

Grøn rabat m/
træer etc.
Borgernes forslag til forskønnelse og trafikal forbedring af Gl. Hovedvej

1

Konsekvenszone vindmøller
Hovedgade
Forskønnelse vejforløb
Gl
.H

ov
ed
vej

E 20
Forskønnelse vejforløb
Rekreative faciliteter
Nye træer

Eksisterende skov
Sø/Vandhuller
Byggefelter
Nyt erhverv
Ny natur

Gl. Hovedvej

udviklingsplan

indsatsområder
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Forskønnelse og trafikdæmpning
ved købmanden
Med placering lige ud til Gl. Hovedvej, er købmanden i Grønnemose et velbesøgt sted for
mange trafikanter, heriblandt lastbiler. Det resulterer ofte i farlige trafikale situationer, som
følge af de parkerede biler og lastbilernes tilfældige parkering langs med vejen, hvor der
ingen afmærkning er.

Sti til Grønnemosen
Picnic-område
Arealet omkring købmanden, de tilhørende p-pladser
og Gl. Hovedvej fremstår i dag som usammenhængende og har behov for en forskønnelse og trafikregulering.

Gl

.H

En del turister, såvel cykelturister som bilister
med campingvogn, vælger også at stoppe ved
købmanden, men det bliver ofte et hurtigt stående hvil, da omgivelserne og de manglende
siddefaciliteter ikke indbyder til et ophold af
længere varighed.

ov

For at øge trafiksikkerheden omkring købmanden og gøre området mere attraktivt som indkøbs- og stoppested foreslås følgende ændringer:
Arealet foran købmanden indrettes med busog lastbilholdested, både på nord- og sydsiden
af Gl. Hovedvej, grøn beplantning og enkelte
båse til korttidsparkering.
På arealet til venstre for købmandsbutikken laves kundeparkering for privatbiler og området
afskærmes fra hovedvejen ved hjælp af træer
og andet grønt. Her vil også blive plads til en
reklamepylon for købmanden.

ed

ve

j

Forskellige typer vejbelægning anvendes til at
fremhæve de enkelte parkerings- og venteområder samt den gældende trafikretning i området. Ved hjælp af den nye belægning ud mod
Gl. hovedvej vil vejbredden visuelt virke smallere, hvilket vil give en hastighedsdæmpende
effekt.

Købmand

Nord for parkeringsarealet til privatbiler anlægges en stiforbindelse til det rekreative område ”Grønnemosen”, samt enkelte grønne
pletter som hvileområder.

parkering

Korttidsparkering
- lastbiler

Den præcise placering og udformning af en cykel-/gangsti langs Gl. Hovedvej og omkring
købmanden, afhænger af hvilken løsning til
forskønnelse og trafikregulering der i øvrigt
vælges for området. Det er kommunens afdeling for Vej og Trafik, der besidder den nødvendige faglige viden og træffer den endelige
beslutning.

Cykelsti

Pylon til reklamer

Cykel/gangsti

Venteområde
Busholdeplads

Grønt areal

Korttidsparkering
Busholdeplads

Sti

Tunnel

Eksempler på belægning i brosten, granit og tegl der
både kan fungere som retningsgiver, P-pladser etc.

udviklingsplan

indsatsområder
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SAMLINGSSTEDER OG REKREATIVE OMRÅDER

Snerlevej

eksi.
LEGEPLADS

et
væng
Bellis

GRØNNEMOSEN

Gl
.H

ov
ed
vej

Irisvænget

vej
Lupin

Hytte

Valmuevænget

j
Violve

Grønnemose har i dag ingen velfungerende
udendørs samlingssteder. Det gælder for såvel
områdets børn og unge, som for den voksne
del af lokalbefolkningen. Området foran den
lokale købmand har i en vis udstrækning fungeret som samlingssted, hvilket ikke er en optimal løsning, da det ligger lige ud til Hovedvejen og skal sikre de handlende en ugeneret
adgang til butikken.

Legepladsen ved Bellisvænget
Midt i villakvarteret i Grønnemose ligger en
gammel legeplads, som ikke længere kan leve
op til de kommunale sikkerhedskrav. I forbindelse med en renovering ønsker borgerne at
legepladsen skal målrettes de mindre børn,
således at legepladsen i samspil Grønnemosen, kan sikre børn og unge i alle aldre et sted
at lege og mødes.

Det overordnede mål for lokalbefolkningen er
at gøre Grønnemose til et attraktivt sted at
bosætte sig og stifte familie, og at området
kan bevare og styrke sin status som boligområde. For at disse mål kan nås, er det nødvendigt at lokalsamfundet kan tilbyde attraktive
samlingssteder og spændende rammer for rekreativ udfoldelse.

Arealet er forholdsvis stort, hvilket giver gode
muligheder for nye spændende tiltag. I den
bagerste del af legepladsen ønsker man at anlægge en jordvold med tunnelrør og rutsjebane. Jordvolden kan desuden fungere som
kælkebakke for de små om vinteren.

I forlængelse heraf, har en arbejdsgruppe af
lokale borgere arbejdet med visioner og planer for at skabe et attraktivt samlingssted og
friluftsområde i ”Grønnemosen”, som lokalbefolkningen i daglig tale kalder det større naturareal, som er skitseret på tegningen.
Området skal være et sted, hvor de lokale
borgere både har mulighed for at styrke de
sociale netværk gennem fællesaktiviteter og
nyde området via forskellige individuelle friluftsaktiviteter.
Den nordlige del af området er særlig målrettet de større børn og unge, da de mindre børn
har deres egen legeplads, der er placeret midt
i villakvarteret.

Derudover skal der være vipper og gynger
samt en ”balancebane”, der er tilpasset de
mindre børns motoriske udviklingstrin.
De eksisterende legeredskaber ønskes renoveret/fornyet, så de lever op til den gældende
lovgivning.
For at styrke legepladsens funktion som samlings- og opholdssted, placeres et eller flere
bord/bænksæt på arealet.

En mere detaljeret beskrivelse af fremtidsplanerne for ”Grønnemosen” og Købmanden findes på de efterfølgende sider.
KØBMAND

vej
Skole
P

dvej
Gelste

Gl
.H

ove
dve
j

Den eksisterende legeplads ved Bellisvænget

evt. nye udstykninger

udviklingsplan
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indsatsområder
Rekreativt område i Grønnemosen

Svævebane

Skaterbane

Boldbane (ca. 58x35 m)

”Grønnemosen” er en stor grøn kile, der mod
nord går op til boligudstykningerne ved Snerlevej og i den sydlige ende stopper lige inden
Hovedvejen. Øst for Grønnemosen ligger et
større boligkvarter fra perioden omkring 1970
og op til 1980’erne, hvorfra der er direkte adgang til området.
Området består både af græsarealer og en
lavtliggende mose. Mosen har i mange år ikke
været plejet og fremstår derfor som et tilgroet
krat med synligt vandspejl flere steder.
På grund af områdets ringe tilstand har det i
mange år ligget uudnyttet hen. Målet er at
gøre Grønnemosen til hele lokalbefolkningens
samlingssted. Et sted hvor man kan mødes til
forskellige aktiviteter eller blot en hyggelig
snak.

Naturlegeplads
Hytte/halvtag

Byens bålplads

I den nordlige ende etableres en fodboldbane
samt et lege- og samlingssted for de større
børn og unge. Dette område kunne for eksempel indeholde en forhindringsbane, klatrevæg,
svævebane, skateboard-bane og en hytte.
En skateboard-bane er et stort ønske blandt
mange af områdets unge, og vil fjerne den
farlige skater-trafik som i dag foregår på Hesmoselundvej, der er ”hovedvejen” til villakvarterets mange vænger.
Der anlægges tillige en bålplads, som også
kan anvendes i forbindelse med Skt. Hans.

Picnic

Naturgenopretningsområde

Mose/temporær sø
Bænke
”Spang” (bro)

Sti til købmanden

Selve mosen er ifølge Naturbeskyttelsesloven
et §3-område, hvilket betyder at der er begrænsede muligheder for ændringer.
Som led i en naturgenopretningsplan for moseområdet, rydes en del af trævæksten, hvorved en større del af vandspejlet bliver synligt.
Rydningerne og større regnmængder fremover, vil sandsynligvis bevirke at mosen ændrer karakter til en temporær sø, hvilket også
er omfattet af §3. Det er ikke tilladt at etablere en sø i moseområdet ved hjælp af udgravning.
Der anlægges en vandresti rundt i området,
som knyttes sammen med den eksisterende
sti, der løber langs haverne i bunden af Valmuevænget og op til Irisvænget.
Fra Irisvænget anlægges en sti ind på pladsen
med kontakt til det nye stisystem. Der placeres enkelte bænke langs stierne.

E20

indsatsområder
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PRIORiTERINGER

Følgende projekter er nævnt i den samlede udviklingsplan:

Borgerne i Rørup sogn har lagt vægt på, at de i udviklingsplanen
præsenterede projekter bør ses i sin helhed.

Planlægning - Erhverv og bosætning:
• Nyt boligområde ved ”Trekanten”.
• evt. flere boliger ved Snerlevej.
• Nyt boligområde nordøst for Skolevej/
Lupinvej, Bellisvænget etc.
• Evt. nyt boligområde mellem Gelstedvej og Gl. Hovedvej.
• Grønne kiler mellem erhverv og boligeområder.
• Industriområdet syd ved Industrivej.

Det understreges således, at de enkelte projekter
bidrager til et samlet løft og en forbedring af lokalsamfundets forhold generelt.

Forskønnelse
• Forskønnelse og trafiksanering flere
steder langs Gl. Hovedvej.
• Forskønnelse af området omkring KvikSpar Købmanden og den tilhørende parkeringsplads.
• Forskønnelse af krydset ved Skolevej
og Gl. Hovedvej

Forskønnelse
• Forskønnelse af området omkring KvikSpar-Købmanden og den
tilhørende parkeringsplads.
• Forskønnelse af krydset ved Skolevej og Gl. Hovedvej.

Trafikregulering & Infrastruktur
• Trafikplan med hastighedsdæmpende
foranstaltninger og forbedret trafiksikkerhed flere steder langs Gl. Hovedvej og
Skolevej.
• Etablering af stisystem som forbinder
de eksisterende stier med nye, hele vejen til skolen i Aarup
Samlingssteder og rekreative arealer
• Renovering af Grønnemosen og etablering af nye rekreative faciliteter som
boldbane, bålplads, naturlegeplads samt
naturgenopretningsområde/mose.
• Renovering af eksisterende legeplads
ved Bellisvænget.

KOLOFON

Inden for hvert af de fire indsatsområder anser borgerne det for vigtigst at påstarte:
Planlægning - Erhverv og bosætning:
• Nyt boligområde ved ”Trekanten” (ved Skolevej/Bogensevej).
• Grønne kiler mellem erhverv og boligområder.

Trafikregulering & Infrastruktur
• Trafikplan med hastighedsdæmpende foranstaltninger og forbedret
trafiksikkerhed langs Gl. Hovedvej og Skolevej.
Forskønnelse indtænkes som element i trafikplanen.
• Etablering af et stisystem mellem Grønnemose og Aarup, der
kan fungere som sikker skolevej for områdets børn og unge.
Stisystemet anlægges som en kombination af gamle og nye stier.
• Lukning af den nordlige ende af Skolevej.
• Stisystem omkring Grønnemose.
Samlingssteder og rekreative arealer
• Nyt rekreativt samlingssted med boldbane, bålplads, naturlegeplads og trampestier ved Grønnemosen. Nænsom naturpleje/renovering af mosen
• Renovering af eksisterende legeplads ved Bellisvænget
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