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forbindelse til Ildsjælenes Fodspor

forbindelse til Fredsbjerg

boldbane

sti til gang, løb 
og rulle

ForbindelserBagenkop
Ønsket i Bagenkop er at omdanne den ene 
fodboldbane ved Bagenkop Hallen til en  
Fantastisk Fællesskabspark Bagenkop til 
glæde for både borgere og gæster i byen.
På en åben workshop i Bagenkop Hallen 
kom interesserede borger og foreninger 
med en lang række ønsker og ideer til, 
hvad en sådan park skulle indeholde.

Alle de indkomne inputs blev kategoriseret 
og filtreret ned i 4 overordnede zoner; Akti
vitetsområde, Eventområde, Friluftsområde 
og Kolonihaven. De 4 zoner danner grund
lag for disponeringen af parken.

Det, der skal binde parken og de forskel
lige zoner sammen, er en stiforbindelse, der 
samtidig er et aktivitetstilbud for dem, der 
gerne vil gå, løbe og rulle.
Stiforbindelsen kobler ligeledes parken op 
på Ildsjælenes Fodspor og på øvrige stier til 
Fredsbjerg og resten af Bagenkop.

Parken skal skabe mulighed for både større 
forsamlinger og mindre grupper.

På et midtvejsmøde i Bagenkop Hallen 
blev de første skitser i form af disponerings
planen præsenteret. Efterfølgende er kom
mentarerne fra mødet indarbejdet.
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Zoner

Eventområde
Friluftsscene

Fællesområde

Kolonihaven
Eksist. petanquebaner

Picnic

Ophold

Hygge

Friluftsområde
Overnatning

Bålplads

Natur

Aktivitetsområde
Bold i bur

Padeltennis

Multibane

FANTASTISK FÆLLESSKABSPARK Bagenkop
Opgave og hovedgreb



Lokalplan i høring.
Lokalplanen giver mulighed for at lokal
planområdet kan anvendes til center
formål, herunder boligformål, liberalt 
erhverv, parkering, vandværk, detailhand
el, mindre håndværksmæssige servicevirk
somheder, offentligt formål osv.
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Oversigtsplan
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Kig fra Kolonihaven
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Aktivitetsområde
1:300
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Aktivitetsområde

Padeltennisbane - multifunktionel Gummibelægning + bordtennis Pannabane

Ophold Streetaktiviteter Parkour

REFERENCER

Aktivitetsområde
Aktivitetsområdet er pakket med aktiviteter 
til fysisk træning og boldspil. 
Her kan mange være igang på samme tid 
med forskellige aktiviteter.
Underlaget er gummi, der egner sig til de 
aktiviteter, der skal foregå her.

I området placeres en række elementer; 
padeltennisbane, pannabane, parkouran
læg og et par bordtennisborde.

Padeltennisbanen er karakteriseret ved 
de høje glasvægge. Banen rummer også 
andre aktiviteter end padel, og væggene 
kan bruges både indvendigt og udvendigt. 
Banen får en tydelig placering, så man fra 
ankomstområdet og Ildsjælenes Fodspor 
kan fornemme aktiviteterne i parken.

Minigolf er fordelt ud over hele parken, og i 
aktivitetsområdet er placeret to baner.

Udover anlæg og faciliteter til aktiviteter er 
der også bænke til ophold.
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indgang
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Eventområde
1:300
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Eventområde

Holdaktiviteter i det fri Friluftsscene /  overdækket fælleshus Eventplads

Uformelle lege og boldspil Udendørs Jumb´n Fun Mange muligheder - ikke programmeret

REFERENCER

Eventområde
Eventområdet gør det muligt at rigtig 
mange mennesker kan samles i parken til 
koncerter og andre større arrangementer. 

Eventområdet består af et græsområde 
centralt i parken, der samtidig skaber lys 
og luft og mulighed for at få et overblik over 
alle de andre aktivitetsområder.

Der vil også være mulighed for at bruge 
arealet til holdtræning og uformelle ak
tiviteter som rundbold, drageflyvning og 
opstilling af telte og oppustelige lege
elementer.

For enden af området  på siden af bak
ken  placeres en friluftsscene, der også 
skal kunne bruges som et overdækket 
fælleshus.
Her er også en offentlig tilgængelig grej
bank.
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indgang
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Friluftsområde
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indgang

Friluftsområde

Natur og naturmaterialer Shelters Bålhytte

Forhindringer til leg og træning Naturelementer som byggesten Svævebane fra bakken

REFERENCER

Friluftsområde
Friluftsområdet placeres i det fjerneste 
område, hvor beplantning og faciliteter 
skal understrege at det er et mere vildt og 
naturligt område.

Her gror græsset vildt og der tilføjes træer 
og buske for at skabe et område, man kan 
“forsvinde” ind i.

Den ene halvdel af friluftsområdet udlæg
ges til overnatnings og bålaktiviteter.

Den anden halvdel udlægges til fysiske 
aktiviteter for voksne og større børn i form 
af udfordrende forhindringsbaner i naturma
terialer.

Midt mellem de to delområder placeres en 
bakke, der skaber mulighed for en svæve
bane.
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Kolonihaven
1:300
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Kolonihaven

Temalegeplads - Rasmus Klump Temalegeplads til de mindste Kolonihavestemning med hygge og sam-
vær

Grillområde til picnic og fællesspisninger Petanque skaber stemning og aktivitet i om-
rådet

Blomster og beplantning

REFERENCER

Kolonihaven
I kolonihaven brygges der videre på den 
hyggelige stemning, der er omkring petan
quebanerne.
Her skal der være mulighed for at mødes 
og sidde sammen og spise.

Der bygges en terrasse udenfor 
forsamlings lokalet, så der bliver en god 
forbindelse mellem inde og ude. 

Nedenfor terrassen skabes et udeområde 
til grill og spisning skærmet af hække, op
stammede træer og blomsterbede.

Den lille skråning udnyttes til et lille tribu
neanlæg, hvor man kan sidde og følge med 
i aktiviteterne på eventpladsen.

I forlængelse af opholdsområdet med 
masser af bænke og borde placeres 
legepladsen for de mindste. Her er det let 
at holde øje med de små børn, mens man 
sidder ved borde/bænkene.
Legepladsen er en temalegeplads, der fx 
kunne være bygget op om Rasmus Klumps 
univers, der hænger sammen med havnens 
legeplads. Andre temaer kunne være de 
vilde heste, havets dyr eller andet.
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Oversigt
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Aktivitetssti og promenade

Cykelpitstop ved Ildsjælenes Fodspor Minigolf fordelt rundt i hele parken Stien løber over bakken

Belysning øger brugen hele året Leg på streg Fast underlag til rulle-aktiviteter

REFERENCER

Stien
Stiforløbet binder alle de forskellige om
råder sammen og kobler sig op på nærom
rådets stiforbindelser.

Allerede ude på parkeringspladsen mødes 
man af et cykelpitstop, der ligger på Ild
sjælenes Fodspor og tilbyder luft og vand 
til cyklerne og cykelfolket. Og herfra ledes 
man videre ned til parken.

Stiforløbet i parken er med et fast underlag, 
således at man kan både løbe, gå og rulle 
på cykel, rulleskøjter, skateboards osv.

Stiforbindelsen bliver til en smallere grussti, 
når den passerer Kolonihaven og petan
queområdet, som holder farten nede og 
løbehjul og skateboards væk.  

Udover at være en aktivitetssti er det også 
en rekreativ sti, hvor man kan gå sig en tur 
og evt. sætte sig på en bænk og kigge på 
alle aktiviteterne, der foregår i parken.
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