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BORGERNES MANUAL FOR KANALOMRÅDETS UDVIKLING
Denne værdi- og kvalitetsmanual for kanalområdet i Hadsund er det første resultat af en række af tre workshop,
hvor Mariagerfjord Kommune har inviteret Hadsunds borgere og interessenter med i arbejdet med Hadsunds udvikling. De godt 100 fremmødte på den første workshop blev bedt om at drøfte de særlige kvaliteter og værdier i
kanalområdet, så det potentiale, som området udgør for Hadsunds udvikling, kan blive identificeret og være styrende
for udviklingen af området. Kanalområdet både kan og skal være løftestang for hele byens udvikling.
Ud over, at kanalområdet har været i fokus på den første workshop, har processen drejet sig om hele Hadsunds
identitet og udvikling. Visionen og idéerne til udvikling af kanalområdet er dermed både diskuteret og beskrevet i kontekst af hel byen. Og det har været et fokus for drøftelserne at identificere, hvordan udviklingen af kanalområdet kan
bidrage bedst muligt til at løfte og positionere Hadsunds styrker og identitet.
Det er et gennemgående ønske hos workshopdeltagerne, at kanalen bliver et vigtigt samlingssted i byen. Et sted,
hvor man mødes på tværs af alder og interesser. Et sted, som byen er fælles om. Kanalområdet skal planlægges
med plads til byliv, både det formelle som cafe, restauranter og foreningsfaciliteter, samt det uformelle som legeplads, udendørsmotion og områder til færdsel, ophold og uplanlagte aktiviteter. Kanalområdet skal tænkes sammen
med den omgivende by og natur med et fokus på gode forbindelser og stiruter langs fjorden for alle målgrupper.
Værdi- og kvalitetsmanualen tager udgangspunkt i input fra workshoppen - men struktureret under en række overskrifter, temaer og handlinger, som er formuleret efterfølgende med grundlag i de to første workshops. Som sådan
er det tilstræbt, at værdi- og kvalitetsmanualen er udtryk for byens og borgernes vision for området. Det betyder
også, at ikke alle idéer og forslag umiddelbart kan realiseres men kræver yderligere undersøgelser. Det indgår i
anbefalingerne sidst i manualen.
Manualen indeholder foruden vision og målsætninger også konkrete anbefalinger til kanalområdets fremtidige udvikling. Som sådan er det meningen, at manualen kan konkretiseres i en ny lokalplan for området, samt at den kan
danne grundlag for en løbende drøftelse af den præcise udmøntning af de værdier og kvaliteter, som skal kendetegne kanalområdet i fremtiden.
Kanalområdets beliggenhed i Hadsund
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VISION
Visionen for kanalområdet er fomuleret som en sammenfatning af nøgleudsagn
fra byens borgere, institutioner, foreninger og erhvervsdrivende:

”

Kanalområdet skal være en samlende og aktiv destination for fjordoplevelser og
byliv i Hadsund. Kanalområdet skal favne byens landskabelige, bymæssige og
sociale kvaliteter og skal kunne samle byen på tværs af alle målgrupper.
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kanalen set fra fjordsiden

MÅL
De værdier og kvaliteter, der skal fungere som overordnet rettesnor for udviklingen af kanalområdet, er formuleret som tre mål.
De tre mål fungerer, som ramme om de mere konkrete indsatser og delmål, som beskrives på de følgende sider:

”

• Vi vil samle bylivsaktiviteter omkring kanalen - både de formelle og de uformelle.
• Vi vil koble Hadsunds landskabelige og bymæssige kvaliteter tæt sammen i kanalområdet, som ramme for sociale bylivsaktiviteter i Hadsund.
• Vi vil forbedre adgangen til kanalområdet og fjorden for alle						
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Bykilen

DESTINATION

”

Kanalen skal udvikles til en destination i Hadsund for alle, ved at:

Grøn vej

Den grønne
kile

Rekr

Aktive facader

• koncentrere aktiviteter omkring kanalen på tværs af målgrupper.
• skabe en levende destination med aktivitet over hele dagen og hele året.

Grøn parkering

Aktivitet i byrum

Leg med vandet

Offentlig Fjordhave

Åbne facader

• etablere en multifunktionel ramme for events ved fjorden for hele byen.
Iværkstederne

Parkering bag ve
som integreret d

Kanalområdet skal gøres til et spændende og aktivt bymiljø og et sted for ophold, leg og sociale møder. Det skal ske ved at
koncentrere aktiviteter tæt omkring kanalen på tværs af målgrupper, for derigennem at skabe en levende destination med med
plads til og mulighed for aktivitet over hele døgnet og hele året.
Det er et stort ønske hos byens forretningsdrivende, at der gøres plads til en multifunktionel scene, så det bliver enkelt at afholde events og arrangementer i byrummet. Det kan være med til at opbygge en ny tradition i Hadsund for at mødes ved fjorden og
derved styrke byen som fællesskab og fjorden som ramme om fællesskabet.
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Udstillinger

Iværkstedernes
promenade

FORBINDELSER

”

Der skal sikres gode forbindelser til Kanalområdet, ved at:
• etablere bykilen - en direkte forbindelse til kanalen (nedrivning af bygning).
• koble gågaden (Storegade) til kanalområdet på tværs af Himmerlandsgade.
• sikre gode parkeringsforhold.
• undersøge muligheden for et nyt ben i rundkørslen.

bykilen
nyt ben i rundkørsel
eventuel nedrivning

Planlægningen skal sikre, at det er nemt at komme til kanalen - både i bil, til fods og fra vandsiden. Kanalområdet er i dag ikke en naturlig forlængelse af et besøg i Hadsund
bymidte. Nye infrastrukturløsninger, der kan koble gågaden til kanalområdet på tværs af Himmerlandsgade bør undersøges - herunder Bykilen, der er en diagonal forbindelse
over bankens forplads. Bykilen forudsætter en aftale om nedrivning af 1 - 2 ejendomme.
Parkering bag ved bygninger eller
som integreret del af bygningen

Bygninger omkring kanalen
anlægges med åbne og aktive
facader

Skab varierende byrum langs
fjorden, både er rekreative og
bymæssige

På workshoppen blev muligheden for et nyt ben i rundkørslen foreslået. Det kræver yderligere undersøgelser, men det kan potentielt forbedre tilgængeligheden og synligheden
af Kanalområdet fra Hadsundbroen, og det har et yderligere potentiale for at forenkle krydsningen af Himmerlandsgade ved Storegade.
Der skal desuden sikres gode parkeringsforhold, der ikke blokerer for adgangen til vandet eller promenaden.
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PROMENADE

”

Der skal etableres en sammenhængende promenaderute
langs fjorden ved at:
• styrke stiforbindelsen mellem kanalen og Hadsunds havne.
• udvikle stiruter i sløjfer med udgangspunkt fra kanalen.
• styrke forbindelsen på tværs af Himmerlandsgade (gennem tunnelen).
promenade langs fjorden

• flytte parkering fra fjordpromenaden.

En sammenhængende promenaderute med tydelig afmærkning er vigtig for tilgængeligheden til fjorden for hele Hadsund. Planlægningen skal styrke forbindelserne mellem
kanalen og Hadsunds øvrige fjordaktiviteter og havne.
Stinettet bør opgraderes, både med hensyn til ruteføring, sløjfer og skiltning.
Himmerlandsgade er en barriere for promenaden. Den eksisterende gangtunnel er trukket tilbage og brolandingen kan med fordel indrettes, så promenaden ikke ender blindt
i en vejskråning, men naturligt fortsættes gennem tunellen. Dette forudsætter at der tages stilling til indretningen og anvendelsen af brolandingen, og at den fortsatte promenade på østsiden af Himmerlandsgade anlægges.

havn
kanal
havn
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AKTIVITETER VED FJORDEN

”

Aktiviteter ved fjorden, der supplerer byens øvrige liv,
skal fremmes ved at:
• udvikle konkrete og tilbagevendende aktiviteter ved og i relation til fjorden.
• gøre kanalen til et udgangspunkt for aktivt fjordliv og vandsport.
• skabe plads til foreningsliv ved kanalen.
• skabe plads til turismeerhverv ved kanalen.

aktiviteter i tilknytning til fjorden
aktiviteter på fjorden

Fjorden er et stort aktiv i Hadsund, og der er et velfungerende foreningsliv indenfor sejllads i klubregi. Det efterlader dog fortsat et potentiale for at benytte fjordens muligheder
i endnu højere grad. Planlægnigen af kanalområdet bør i høj grad omfatte muligheden for at understøtte aktiviter på vandet, så byens entreprenørånd også har mulighed for at
udfolde sig ved fjorden.
Synligheden fra Hadsundbroen og fjordens muligheder for vandsport kombineret med udviklingen af en ny desitination ved kanalen, rummer et potentiale for at gøre Hadsund
til en selvfølgelig dagsudflugt, eksempelvis med aktiv vandsport, udlejning af kajakker, vandski, kabelbane, restaurationsbåd mv.
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FORSKELLIGE KVALITETER OG BYRUM

”

Forskellige rumlige kvaliteter og byrumstyper langs fjorden skal
udvikles ved at:
• understøtte forskellige oplevelser og anvendelser langs fjorden.
• planlægge for både bymæssige og landskabelige kvaliteter tæt sammen.
• sikre, at byudvikling sker i samspil med udviklingen af grønne rekreative
arealer fx. ved brolandingen.

En interessant promenadestrækning i Hadsund skal ikke alene tage højde for et nyt bymiljø omkring kanalen men også de
landskabelige kvaliteter og grønne byrum, der skaber en varieret oplevelse langs fjorden, som er karakteristisk for Hadsund.
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bymæssige og sociale kvaliteter
rekreative kvaliteter
landskabelig og maritime kvaliteter

TÆT PÅ VANDET

”

Der skal skabes mulighed for at komme helt tæt på vandet ved at:
• sikre en varieret kant mod fjorden, der giver adgang til vand på forskellig vis.
En varieret kant mod vandet kan sikre, at folk i alle aldre har mulighed for at komme helt tæt på fjorden, hvad enten det er at
soppe, sejle, fiske eller bade. Det vil generere aktivitet i relation til fjorden som man enten kan deltage i eller blot se på, for borgere, såvel som besøgende i Hadsund.
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ÅBNE STUEETAGER

”

Der skal sikres åbne stueetager omkring kanalen ved at:
• stille krav om åbne eller aktive stueetager mod kanalen, så
bygningsfunktioner bidrager til bymiljøet.
Planlægningen kan sikre, at udadvendte funktioner koncentreres omkring kanalen. Der lægges op til, at der i forbindelse med lokalplanlægning og kommunalt grundsalg stilles betingelser om åbne eller aktive stueetager mod
kanalen. Det kan være hotellobby med offentlig cafe, åbne værksteder, gallerier, boder til udlejning eller åbne kontormiljøer. På den måde koncentreres de udadvendte funktioner dér, hvor de bedst bidrager til et offentligt bymiljø
- nemlig omkring kanalen, samtidig med at der er sikres fleksibilitet for projektmagere på de øvrige arealer.
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åbne stueetager mod kanalen

SKRÆNTEN

IDEER FRA
WORKSHOP

OPSAMLING
FRA WORKSHOP
.

KRYDSET
KRYDSET

E

AD

REG

STO

lettere vej til gågaden

HIM

visuel forbindelse
spansk trappe

LAN
MER

adgang fra gågaden
sigtelinje

DSG
ADE

VESTERGADE
visuel forbindelse

BYKILEN
BYKILEN
nedriv
skab linje til nedriv
gågaden

Indkig fra Vestergade
sti fra vestergade

visuel forbindelse

adgang fra by over vej til havn

lettere vej til gågaden

visuel forbindelse fra Skrænten
beplantning m lav vækst
parkering
bebyggelse i randen

GRØN
KILE
GRØN KILE
NYT HÆNGSEL
HÆNGSEL
NYT
Liberalt erhverv

Værksteder

wc

strand til solbadning
KANALMILJØ

KANALMILJØ
Isbod/ Cafe

aktiviteter for børn

ÅBNE FACADER

E

grillplads
legeplads

Udendørs Scene

AD

kajakudlejning

OG
BR

aktiviteter for børn

strand til solbadning
Udendørs motion

iværksætter Hubs
wc
Parkeringshus
parkering
torvehandel

Udendørs motion

vandsport udlejning
Boder, galleri, udlejning mv.
grillplads

multibane
parkering
torvehandel
Parkeringshus
Hotel

Udendørs Scene

vinterbadeklub

Spisesteder

AKTIVKAJ

Liberalt erhverv

forbindelse på tværs

Spisesteder

lettere vej fra det gamle slagteri
promenade
promenade

På
tværs
På tværs

forbindelse på tværs

AKTIVKAJ

brolanding flot - men ikke brugt

GRØNT
BYRUM
GRØNT BYRUM

Parkmiljø /grønt
borde/bænke
gangbro under broen

promenade
brolanding flot - men ikke brugt
Liberalt erhverv
multibane

BROLANDINGEN

adgang for alle
Gåture langs fjorden
rekreativ promenade
biler væk fra kajen

PROMENADEN
PROMENADEN

maritimt udtryk ved kajen
søvejen
cykel og gangsti

PROMENADEN
PROMENADEN

vandsport
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borde/bænke

bedre bolværk og fortøjning
Fjordbad
Fjordbad
træskib m cafe
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Oplevesescenter under vandet
Oplevesescenter under vandet
Bådhotel/ husbåde

ANBEFALINGER
På baggrund af de kortlagte og beskrevne værdier og bykvaliteter, anbefaler (drøftes):

• igangsætte arbejdet med en ny lokalplan for området på baggrund af manualen og med fokus på:
- at samle bylivsaktiviteter omkring kanalen - både de formelle og de uformelle.
- at koble Hadsunds landskabelige og bymæssige kvaliteter tæt sammen i kanalområdet, som ramme for sociale bylivsaktiviteter i Hadsund.
- at forbedre adgangen til kanalområdet og fjorden for alle.
• igangsætte undersøgelser af trafik og vejbetjening med det formål at koble Storegade sammen
med kanalområdet på tværs af Himmerlandsgade.
• igangsætte undersøgelser af muligheden for at etablere bykilen, herunder nedrivning af ejendom.
• igangsætte undersøgelser af muligheden for at etablere et nyt ben i rundkørslen.
• tage stilling til brolandingens fremtidige anvendelse, herunder om området medtages i lokalplan.
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SCENARIE

Forbindelse på
tværs

DISPOSITIONSPLAN MED FOKUS PÅ BYKVALITET

Ny tilkørsel

Plads

Byggefelt
- Nærhed til gågaden
- Nærhed til skoven

Byggefelt
- Nærhed til gågaden
- Nærhed til skoven

Byggefeltet skal underbygge
den bymæssige karakter og
skabe tæthed

Byggelfetet skal underbygge
den bymæssige karakter og
skabe tæthed

Byggefelt
- Nærhed til byen
- Gode tilkørselsforhold

Bykilen

Byggefeltet skal være med til at
skabe en bymæssig tæthed mod
vej og kanalområde

Byggefelt
- Gode forbindelser
- Nærhed til kanalen

Grøn vej

Byggefeltet skal underbygge

Den en
grønne
bymæssig struktur og
kile understrege områdets

Byggefelt
- Udsigt til vandet og det grønne
- Centralt placeret

forbindelser

Byggefelt
- God adgang til de grønne områder
- Nærhed til vandet og kanalen

Rekreativt

Byggefeltet skal have en offentlig karakter
med åbne/aktive stueetager

Byggefeltet egner sig til blandet boliger og
offentlige funktioner i sammenhæng med
kanalen

Aktive facader

Byggefelt
- Grønt miljø og udsigt til
vandet
- Gode tilkørselsforhold
Byggefeltet bør have en offentlig
karakter med aktiv stueetage

Grøn parkering

Aktivitet i byrum

Leg med vandet

Offentlig Fjordhave

Promenaden

Byggefelt
- Nærhed til kanalen
Åbne facader
- Nærhed til iværksættermiljøet
Byggefeltet bør have en aktiv/åben stueetage
ud mod kanalen og aktivere dette område.
Samtidigt bør der her fokuserer på at
underbygge iværksættermiljøet

Iværkstederne
Parkering bag ved bygninger eller
som integreret del af bygningen

Udstillinger
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Iværkstedernes
promenade

Bygninger omkring kanalen
anlægges med åbne og aktive
facader

Skab varierende byrum langs
fjorden, både er rekreative og
bymæssige

BILAG FRA WORKSHOP
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Adgang til vandet
Aktivitetsområde
Udvikling på sydsiden
Et centralt sted (Skal blive det)
Mulighed for vandaktiviteter
Mulighed for vinterbade
udendørs fitness og legeplads
cirkusplads
argumentere mod flere boliger – bevar den fine natur
lav parkmiljø
lav et fællesskab med x i stiform
udendørsscene
naturlig passage til gågaden
Gode siddepladser ved kamalområdet
indkig fra Vestergade
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

indkørsel og parkeringsmuligheder
gåture langs fjorden
Davinci er positiv for området
vandet tiltrækker folk
åbent til byen så det ikke bliver lukket inde
kanalen kan ses fra Vestergade
riv ned og skab linje fra gågaden til havneområdet
adgangsvejen fra gågade til havn
brolandingen- flot men ikke brugt
stor luftig åben plads uden p-plads men til ophold.
Rekreativt rundt om kanalen
En bypark ala den lige vest for - limfjordsbroen i Aalborg
grønt området øst for Davinci
potentielt byggefelt
byggefelt
byggefelt
udsigtslinje fra by over fjord
hus nedrives/ sprænges væk
havnefronten adgang for alle
fjorden
bilerne væk fra kajen! Kræver mere p-område
rekreativt område mellem havneparken og Trip Trap
at man kan se fjorden fra byen
der skal være direkte adgang til vandet
bebyggelse i randen vil være bedst, så et grøntfrit område bevaresudsyn til fjord og liv ved kanalen
kanalmiljø
forbindelse mellem kanal og springvandsplads
flere spisesteder

”
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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amfiteater/rekreativt område
motionscenter-udendørs (alle aldre)
kombiner liberale erhverv og bolig
grønne områder
aktivitetshus for kajaksejlere
rekreativt område fornyes (anlægget)
byens borgere
turister
foreninger/rekreativt
få toiletforhold uanset målgruppe)
ikke mere detailhandel i stedet fokus på at få det til Storegade
til børn og deres forældre
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

for alle borgere i Hadsund
Vigtigt at området ikke bliver bebygget
ældre og handicappede
børn/ legeplads
unge/forældre – restaurant og udskænkning
folk i bil – parkering
isbar/cafe
motionister/ udendørs motionister
et mix mellem erhverv og bolig
aktivitet flyttes til fordel for boliger/beboere
hotelgæster (2 steder/muligheder for hotel)
Hotel (eller boliger) beboere
Unge og sejlende gæster – aktiviteter
Turister/ borgere + erhverv (Vebbeslev is)
turister (kajakudlejning)
Blandet bolig og erhverv + hotel
Alle (børnefamilier)
friluftsbadet
turister
rekreativt område til byens borgere
familie besøgssted
kunstig strand til solbadning for unge, gamle og familier
blå prik – aktivitet for Børn
friluftsmusik/ scene
børnefamilier (grønt område, leg og udfordringer)
Erhverv med udsigt – bag ved Havnen (lav bebyggelse, så udkig/
udsyn ikke begrænses)
Unge – hænge-ud steder med aktivitet

”
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Udendørs motion
udendørs scene
markedsplads
oplevelsescenter under vandet
grillplads ved kanalen
petanque
vinterbadeklub
parkering
scene
motionsplads – begge sider af vejen
legeplads
borde/bænke
alternativ wc beliggenhed
udendørs scene/ koncertplads
udendørs fitness og legeplads
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

åbne offentlige toiletter
isbod/ cafe
udendørs multibane
kajak udlejning
træskib, hvor der kan være serveringer
spisesteder
hotel
promenade til gåture/ gangbro under broen
toiletter og badeforhold
Hotel
Friluftsliv for unge og sejlende (og lidt for de ældre.
Boder, udlejning, galleri mv.
grøn tumleplads / opholdsplads koncertområde
skøjtebane
bådhotel/ husbåde
Vigtigt fasthold det maritime udtryk (træ) kajnært
Aktiviteter for børn og unge
fjordbad
torvehal/ handel
motions—natur – aktiviteter for voksne
ishuse/ kaffebar/cafe (sæsonsalg?)
vandcykel, bådudlejning vandsport
offentlig toiletter
bænke-hygge-grillsteder
træer og buske+blomster
åben scene/ multiscene
vækststeder/ workshop med og for unge
iværksætter hubs på kanalfronten
lavt byggeri / 2 etager/ træ / maritimt

”
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Parkering
tunnelen ved broen
brogade – havnegade
parkeringshus
en lettere vej til gågaden
en lettere vej fra det gamle slagteri
en sti langs fjorden til rensningsanlægget
synliggør ruten til sejlklubben og skoven
synliggør ruterne fx med blomster, skilte farvet sti mm.

VÆRDI- OG KVALITETSMANUAL FOR KANALOMRÅDET

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

udarbejde et stisystem der er overskueligt og synligt
stisystemet fra Vestergade skal være bedre og handicapvenligt
parkeringsområde
cykel og gangsti er vigtig for området
offentlig adgang på hele området
rekreativ rute. Biler væk fra kaj
bedre bolværk og fortøjning
flisebelagt korridor fra Vestergade
Lavvandet sø: hvad -hvem kan bruge Vanddelen
fra gågade/ by (spansk trappe)
fra by over vej til havn (sigtelinje/ kig fra by)
søvejen
nyt hængsel fra rundkørsel
Vestergade
Stiforbindelse fra Alsvej/broen
Randersvej
Himmerlandsgade
(kan ses fra: skrænten, Timandsvej, broen og ’pip’kvateret
Visuel forbindelse
vejforbindelse 2 steder
cykelsti/ forbindelse hele vejen fra tunnel til kanalen + barnevogne
fodgængerfelt + sti ind til kanal
Generelt: beplantning; Lav vækst.

