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Visioner for naturperlen Ore Strand
Plan for Ore Strand
Vordingborg By Lokalråd ønsker, at kyststrækningen udvikles og bliver en attraktion for byens
borgere, sommerhusejere og tiltrækker turister, så de bliver lidt længere i byen end blot en tur på
Borgcentret og måske videre til Møns strande.
I Vordingborgs Grønne Udviklingsplan, som er en konkretisering af Helhedsplanen for
Vordingborg by, har man til fulde visionerne i orden for Ore Strand:
”Hele Ore Strand skal udvikles til et aktivt og attraktivt friluftsområde for byboere, sommerhus- og
campinggæster og turister”. Og videre hedder det, ”at der skal skabes flere attraktive steder til ophold og badning”. Hele ”perlerækken af små og større grønne arealer skal med stisystemer
forbindes med hinanden og knyttes på byen ved Sydhavnen”.
Ud for Ore Strandpark lå der tidligere en badeanstalt, og hele byen valfartede engang til denne bynære strand. I en kystby som Vordingborg er der rigeligt behov for flere strande med faciliteter, der
passer til borgere i alle aldersklasser og med forskellige fritidsbehov.
Diget langs Strandparken, som udgør den lavereliggende del af Ore Strand, er nu færdigbygget. Og
det er nu tid for en videreudvikling.
Sidst men ikke mindst vil den kommende havneudvidelse på Masnedø påvirke Ore Strand i så høj
grad, at et løft af denne forsømte strand aktualiseres. Det fortjener den, dens brugere og borgere.
Budget 2017
Vordingborg By Lokalråd ønsker, at der på budgettet for 2017 afsættes 300.000 kr. til et strandudviklingsprojekt for Ore Strand til en forundersøgelse af mulighederne, og at der i overslagsårene
2018-20 hvert år afsættes 2 mio. kr. til udførelse af planen.
Det udviklingsarbejde skal ske i tæt samarbejde med lokalrådet og Strandgruppen, som beskrives
nederst.
Klinteparken
Klinteparken med den grønne plæne, der ligger længst ude på Ore, har de faciliteter, der kræves for
at have blåt flag: Rent vand, parkeringsmulighed, badebro og toiletter, der er åbne i sommersæsonen. Dette område er naturligvis meget besøgt og af byens borgere kendt som det sted, man bruger
til badeture.
Denne strand er de unges foretrukne sted, hvor de mødes og hygger sig. Mange børnefamilier og
ældre mennesker ønsker mere fredelige steder end Klinteparken, der er præget af støj fra mange
unge og desværre også affald, som de unge glemmer at putte i skraldespandene. Klinteparken ligger
langt fra bymidten, og der kører ingen busser så langt ud.
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Ore Strandpark
Ore Strandpark kunne blive et sådant bynært, aktivt og attraktivt sted til glæde for borgere i Vordingborg, turister og cykelturister på gennemfart og de mange turister, der bruger campingpladsen.
Udviklingen af stranden kunne bidrage til campingpladsens muligheder for at kunne tilbyde up to
date overnatningsmuligheder, som vi i høj grad mangler i kommunen.
Strandengen
Det mest attraktive sted for et moderne aktivt strandareal burde være den del af den kommunale
strand, der hedder Strandengen, bynært og tæt på campingpladsen, der kan servicere med is og diverse fornødenheder.
Hele Orekysten blev i 1948 fredet netop for ”at sikre offentlighedens ret til ophold, færdsel og badning”. I den Grønne Udviklingsplan søger man at modernisere denne fredningsbestemmelse for at
forbedre adgangen til kysten. Strandengen er på grund af sin vegetation undergivet særlige bestemmelser.
Er det ikke muligt at få lov til at udvikle Strandengen, kan den overskuelige strækning fra det lille
rødhvide fyr (i sig selv en lille turistattraktion) vestpå til Fyrrevænget fint gøres til en bynær, handicapegnet strand for både børnefamilier, ældre mennesker og borgere med gangbesvær.
I forvejen bruger mange børnefamilier området nedenfor Fyrrevænget, hvor der afhængigt af vind
og strøm er små områder med sand og også to private badebroer, begge sat op af sommerhusenes
grundejerforeninger.
Men toiletterne ved Fyrrevænget har i flere år været aflåst og er nu fjernet helt, og der er langt hen
til det nu pænt malede toilet ved Badevej. Vores gode naturvejleder bruger om sommeren ofte området til undervisning af skoleklasser, der gransker ”livet på det lave vand” iført waders og svømmeveste. Grupper på ca. 40 personer inkl. forældre, der hjælper til, opholder sig flere timer på
stranden, og de manglende toiletfaciliteter er et stort problem.
Ideer til konkrete forbedringer
For at leve op til de krav nutidens badegæster stiller til en attraktiv strand, kræves der af området:
•

Tilgængelighed i form af vedligeholdt vej og befæstede stier eller gangbroer, så
adgang er uhindret for kørestols- og rollatorbrugere og for barnevogne.
Overgangene ved det nye dige ved Strandengen er konstrueret således, at disse
grupper ikke har mulighed for at komme ned til vandet

•

Gode parkeringsforhold

•

En ren strand uden tang

•

Gode toiletforhold

•

Affaldsbeholdere. Kommunens nye besparende digitale skraldespande, der
komprimerer af-faldet og sender besked om, hvornår de er fyldte, passer perfekt til
Ores lange kyststræk-ning.

•

Hyggelige opholdsarealer, gerne med lidt buske omkring
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•
•

Mulighed for forskellige aktiviteter for både børn og voksne:
Sjove legeredskaber, beachvolley, bålplads, grillmulighed, borde og bænke osv.

•

En pontonbro eller flydebro til solbadning og fangst af havets smådyr. Der er
mange sten i vandet, hvilket ikke er behageligt at vade igennem

•

En svømmebane omkranset af balloner, en snorklesti, hvor man bevæger sig trygt
langs et fastgjort tov

•

En petanquebane

Strandgruppen
Lokalrådet, ejeren af campingpladsen og en del borgere, fastboere som sommerhusejere, der er interesserede i en udvikling af Ore Strandpark, har dannet Strandgruppen. Vi arbejder med alle disse
ideer og visioner og også med tanken om en strandrensningsdag, hvor frivillige kan melde sig til en
privat indsats, evt. med lidt maskinel assistance fra kommunen.
Vi har i april 2016 renset stranden for affald sammen med Danmarks Naturfredningsforening.

