
VISION
Hvide Sande skal tilbyde den rå og ægte 

oplevelse af livet på kanten mellem det 

voldsomme Vesterhav og den stille fjord. 

Mellem den levende havn og den rekreative 

natur. Hvide Sande skal styrke aktiviteterne for 

hele familien: Lystfiskeri, vandsport, vandreture 

og kulturelle og bymæssige oplevelser i og 

omkring havnen. Byen skal byde på lokale 

butikker og råvarer, frisk fisk fra kutteren og 

gode muligheder for ophold. Her på kanten af den 

altid levende havn er turisten altid velkommen.

VANDKANTEN
Hvide Sande har Livet på kanten som motto, og det forstår man 

godt. Byens beliggenhed fortæller historien om et liv mellem hav 

og fjord. Hvide Sande er en by, der er opstået i et krafttag med 

naturen, og byens borgere og erhvervsliv er vant til at arbejde 

med naturens voldsomme kræfter – og få det bedste ud af det. 

Hvide Sande er et demonstrationseksempel på, hvordan en 

gammel fiskerby kan få dobbelt værdi af en levende havn: Ikke 

blot skaber den arbejdspladser og giver liv til byen, den er også 

et naturligt samlingssted for turisterne, og en platform hvor 

besøgende kan opleve fiskerierhvervet i fuld udfoldelse. 

ANBEFALINGER
< HAVNEN. Styrk de udadvente oplevelser og  

spisesteder, der findes omkring havnens 

fiskeri, vindmøller og værftsområder

< LYSTFISKERI. Udvid faciliteter og mulig-

heder for lystfiskeri i og omkring havnen

< AKTIVT UDELIV. Skab flere og bedre op- 

 levelser på, ved og i vandet for hele 

familien og forbind attraktioner med stier 

og ruter

< CYKELTURISME. Styrk faciliteter og ruter 

for cykelturisterne

KERNEVÆRDIER
< Den unikke beliggenhed og historie om 

byens tilblivelse

< Hvide Sande som vandsports- og 

lystfiskerdestination

< Blæsten, havet og naturens elementer

< Havnen, fiskeriets historie og aktiviteter

LIVET PÅ KANTEN
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BY & LANDSKAB
Hvide Sande er en attraktiv destination med unikke oplevel-

ser på kanten af vandet. Anbefalinger til den fysiske udvikling:

< HAVN OG TURISME HÅND I HÅND. Gentænk byen 

så turisme og havneerhverv styrker og supplerer 

hinanden. 

< FORBINDELSER OG SAMMENHÆNGE. Skab ny 

forbindelse fra nord til syd for gående via sluseøen 

og nye broer. Før rute gennem hovedgaden og ned til 

stranden ad Vestergade. 

< PLADSER OG OPHOLDSMULIGHEDER. Skab ny park på 

kanten af byen omkring den nye bro. Træk det grønne 

ind i byen syd for Troldbjerg, og udnyt udsigten og 

kajkanten til rekreative formål og fortsat havnedrift. 

< GÅGADER OG GANGBROER. Udnyt en del af Sluseøen til 

ophold og events omkring kammerslusen og en ny bro 

til Toldbodgade og bykernen. 

< KAJKANTER. Udnyt byens mange kajkanter til ophold 

og oplevelser. Arbejd med belægning og adgang, så  

der skabes plads til både turisme og havneerhverv. 

< KLITTER OG NATUR. Styrk og bevar det grønne tæt på 

byen som byens varetegn.

< RUTER I LANDSKABET. Udnyt byens beliggenhed 

mellem hav og fjord, og skab sammenhængende ruter 

og oplevelser i landskabet. 

< MATERIALER OG FARVER. Tag afsæt i Hvide Sandes 

særlige karakter, materialer og farver med rå 

betonmoler, Tyskerhavnens blå-grønne farver, Vestleds 

røde tegl og fiskeriets klare farver.

NY HAVNEPARK VED KAJEN
Området vil blive startpunktet for den kommende 

gangbro parallelt med Afvandingsslusen, og her er 

der mulighed for at imødekomme ønskerne om at 

styrke lystfiskeriet i Hvide Sande. Her kan skabes 

en central havnepark med udsigt til by og hav og 

tilgængelige kajkanter, som fremadrettet kan 

anvendes til havneformål, lystfiskeri og rekreative 

formål.

NY HAVNEPLADS PÅ TVÆRS

AF KAMMERSLUSEN
Indsatsområdet fokuserer på at omdanne et 

centralt sted til et unik byrum på kanten af byen 

omkring Kammerslusen. Her bør skabes en 

særlig to-delt plads, som både er en del af byen og 

en del af havnen. På Sluseøen midt i byen skal der 

fortsat være havneaktiviteter og erhverv, samtidig 

med at en del af området indrettes til et robust og 

fleksibelt byrum, der kan bruges til markedsdage, 

ophold og byliv.

FORNYELSE AF VESTERGADE
Ved at forny Vestergade med et bredere fortov får 

man skabt et vejforløb, som inviterer og leder de 

besøgende ned til en af byens store attraktioner: 

Vesterhavet. Vejens profil skal gentænkes, så der 

gøres plads til de gående langs den nordlige side 

af Vestergade, det brede fortov skal adskilles fra 

den kørende trafik af niveauforskel og/eller lav 

beplantning - inspireret af forhavernes hække. 

Strækningen skal bearbejdes med afsæt i Hvide 

Sandes karakter - evt. beton med mønstre med 

teglsten som Vestled. Fortovet skal møbleres med 

bænke og belysning.
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Udarbejdet for Ringkøbing Skjern Kommune og Ringkøbing Fjord Turisme i forbindelse med pro-

jektet Turismepotentialeplan for Hvide Sande og Søndervig / Erhvervsmæsig vækst i tilknytning 

til by- og havnemiljø, 2014.  Udarbejdet af Dansk Bygningsarv, Manto, Acore og Absolut Landskab.
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