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Ansøgning
- Stier i
Videbæk
Videbæk Borgerforening ønsker flere
borgere på byens stier

Ringkøbing-Skjern kommune søges om:
 Etablering af nogle nye stistrækninger i
Videbæk
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 Renovering af nogle af de eksisterende stier
 Opsætning af informationstavler og
vejvisningskilte

Bilag

 Udarbejdelse af kort med informationer

Kort - Ruterne

Kort - Oversigtsplan

Kunstguiden Forside
Kunstguide Kort
Planche – Sti ved Herborg Bæk

Et godt stisystem i og omkring Videbæk vil være et stort aktiv til at
trække borgerne ud i naturen.
En travetur giver god energi og øget velvære og løfter livskvaliteten.
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Baggrund for ansøgning
I forbindelse med åbningen af Videbæk Kunstpavillon i 2012
arbejdede Borgerforeningen med at revidere den daværende folder
med kort og guide til byens kunstværker. Ud over kunstruten
opstod der ideer til 3 nye ruter.
Det gik hurtigt op for Borgerforeningen, at det var kompliceret og
et stort projekt at beskrive og etablere nye lokale ruter.
Borgerforeningen valgte derfor at revidere kunstguiden.
I samarbejde med Ringkøbing-Skjern Kommune lykkedes det, at få
trykt en ny revideret kunstguide, som kunne uddeles ved åbningen
af Vestjyllands Kunstpavillon.
Ideen med nogle lokale afmærkede stier i Videbæk voksede og i
marts 2014 indkaldte Borgerforeningen sammen med RingkøbingSkjern Kommune til et borgermøde. Poul Gregersen og Jonas Caben
Iversen kom med inspiration og de fremmødte borgere kom med
en række forslag, ønsker og ideer til ruter og indhold på ruterne.
Efter mødet nedsatte Borgerforeningen en Stigruppe, som skulle
arbejde videre med at få etableret nogle stier og
informationsmateriale.

Stigruppens arbejde
På baggrund af de mange ideer fra borgermødet blev der optegnet
fire ruter. Ruterne blev gennemgået. En stor del af ruterne er
baseret på eksisterende stier. Der var en ide om et udsigtstårn.
Derfor steg Stigruppen til vejrs sammen med Poul Gregersen i Sami
Bygs lift. Udsigten fra de højere luftlag blev vurderet flere steder,
men det gav ikke nogen speciel stor oplevelse. Derfor blev ideen
om et udsigtstårn droppet.
Stigruppen har haft kontakt til børnehaver, dagplejemødre,
løbeklub, spejdere m.v. for at få konkrete ønsker og ideer.
Klar til at stige til vejrs

Der har været kontakt med private lodsejere, hvor nye stier
eventuelt kunne føres over private ejendomme.
Stigruppen har også haft møde og besigtigelse sammen med Land
og Vand for at få vurderet mulighederne for etablering af en sti
langs Herborg Bæk i forhold til §3 bestemmelser.
En lokal entreprenør har besigtiget engområdet langs Herborg Bæk
for at vurdere, om det er praktisk muligt at etablere en sti og give et
overslag over udgifter til etableringen.

Udsigt nord for Videbæk
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”Brug naturen – vi er
jo midt ude i den”

Stisystemet
Stisystemet er tænkt som et system med en rute hele vejen rundt
om Videbæk. Omkring denne rute er der indlagt tre sløjfer.
Ruterne kan bruges til rundture eller blot som en del af ruten.
Videbæk er opbygget med mange lokale stier, så det altid vil være
muligt at gå til de markerede ruter.

Kunstruten
Kunstruten beholdes som en særskilt rute, fordi der er et specielt
formål med denne rute med mange informationer til oplevelserne
på ruten. Ruten kræver ikke nyanlæg eller renoveringer.

Rundt om Videbæk
Rundt om Videbæk er den lange rute, som går i yderkanten af
Videbæk. Ruten følger hovedsageligt eksisterende stier og enkelte
steder går den langs veje.
Det er et ønske, at der etableres kombineret cykel- og gangsti langs
Gl. Landevej fra den eksisterende sti ved tunnelen til eksisterende sti
ved Bredgade. Dette vil fuldende cykelstien fra Spjald til Videbæk og
videre til Herborg.
Der søges om etablering af ny sti langs Højbovej fra den eksisterende
sti mellem Jasminalle og Irisalle til Højbo. Stien kan etableres som
stenmelsti i beplantningsbæltet langs vejen.
Bag Højbo er der en græssti, som vi søger om at få renoveret og
opgraderet til en stenmelsti.
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Ved den nyasfalterede sti på den nedlagte jernbane til Herborg
mangler der nogle få meter sti frem til det eksisterende fortov langs
Søndergade.
På Gyvelvænget søger vi om en opdeling af vejen med en hvid stribe
således, at fodgængere adskilles fra den kørende trafik. Vi vurderer,
at der er plads til en videreførelse af den eksisterende stribe på
nuværende vej gerne forskønnet med enkeltstående træer.

Bakkesløjfen
Fakta om ruterne

Bakkesløjfen er baseret på eksisterende stisystem ved Herborg
Bakker. Der er på ruten en skøn udsigt over Videbæk.

Rundt om Videbæk:

Der er etableret et område med borde og bænke samt grill i
forbindelse med et par små søer.

Længde: 9 km
Renovering stenmelsti: 500 m

Bæktoftsløjfen

Ny stenmelsti: 600 m

Bæktoftsløjfen går gennem et boligområde forbi Videbæk Idræts- og
Fritidscenter samt gennem Hundeskoven og det grønne område nord
for Hundeskoven. Der er mulighed for at gå gennem Hundeskoven
eller tage cykel- gangstien uden om skoven. Der er også mulighed for
at køre til dette område og kun benytte Hundeskoven og/eller det
grønne område.

Ny sti langs vej: 600 m

Bakkesløjfen:
Længde: 1,3 km
Eksisterende stier med bænke
og bålplads

Bæktoftsløjfen:
Længde: 3,7 km
Ny stenmelsti: 600 m
Ny sti langs vej: 80 m

Bæksløjfen:
Længde: 3,4 km
Renovering stenmelsti: 400 m
Ny stenmelsti: 900 m

Ruten går hovedsageligt på eksisterende stier. Der mangler lidt sti
ved Gl. Kongevej, hvor der kun er en græsrabat langs vejen.
Stien bak Højbo ønskes opgraderet fra græs til stenmel. I det grønne
område ønskes etableret en stenmelsti. Stien gennem hundeskoven
skal ikke ændres.
I forbindelse med etableringen af Aktivitetspark Videbæk mellem
Videbæk Idræts- og Fritidscenter og Videbæk Skole etableres
stiforbindelse her.

Bæksløjfen
Bæksløjfen byder på en tur på den gamle jernbane, som lige er flot
renoveret med asfaltbelægning.
Fra Bakkevej ansøges om ny sti langs Herborg Bæk frem til den
eksisterende sti ved Sortbærvej/Tyttebærvej. Herfra ønskes den
eksisterende sti renoveret med nyt stenmel m.v. Fra Gl. Herborgvej
ønskes ny sti anlagt på privat grund tilhørende Gopo frem til
Søndergade. Ejeren er indstillet på, at stien etableres på betingelse
af, at der opsættes hegn langs stien. Langs Søndergade benyttes
eksisterende fortov frem til den gamle jernbane. Dog mangler der sti
på en kort strækning lige nord for den gamle jernbane.
Stigruppen har haft kontakt til Land og Vand for at sikre, at der ikke
er konflikt mellem en ny sti og §-3 området langs bækken.
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Kort og information
Ringkøbing-Skjern Kommune ansøges om at udarbejde informationsog kortfoldere i lighed med det materiale, der findes for andre byer i
kommunen.
Informationsmaterialet ønskes fulgt op med diverse
informationstavler og afmærkning på ruterne.
Stigruppen vil gerne være behjælpelig med tekst og information til
dette materiale.

Budget for ansøgte stier
Stigruppen har haft kontakt til Videbæk Entreprenørforretning for at
vurdere mulighederne for etablering af sti langs Herborg Bæk.
Entreprenøren har vurderet, at det er muligt at etablere den
ønskede sti. Samtidig har han afgivet et tilbud på etablering af stier.
Som udgangspunkt vil han etablere stierne med stenmel for 70 kr.
pr. m ekskl. moms. Hertil kommer udgifter til eventuel fældning af
træer, rørunderføringer for vand, hegn og lignende.

Budget:
Rundt om Videbæk:
Renovering stenmelsti:
35.000 kr.
Ny stenmelsti:

42.000 kr.

Borgerforeningens videre arbejde
Borgerforeningen vil arbejde videre med at få etableret en
naturlegeplads i det nordvestlige hjørne af det grønne område nord
for Hundeskoven. Børnehaverne har givet udtryk for, at det vil passe
fint med deres ønske om at komme ud og bruge naturen og bevæge
sig i det fri helt i tråd med Ringkøbing-Skjern Kommunes visioner i
Naturens Rige.

Bakkesløjfen:

Der vil være store muligheder for familiers udfoldelse her med stier,
Hundeskoven og P-plads lige ved området.

Ny stenmelsti:

Pladsen skal indrettes med opholdsområde med borde og bænke, så
stedet appellerer til en kaffe-/kagetur. Og bedsteforældrene får
mulighed for en slapper, mens børnebørnene er aktive på
legepladsen. Legepladsen skal indpasses i naturen på stedet. Pladsen
laves så enkelt som muligt, fortrinsvis af træ. Pladsen tænkes som en
miniudgave at legepladsen i Momhøje, som er rigtig meget benyttet,
også af Videbæk-familier.

Bæksløjfen:

Videbæk Borgerforening vil gerne medvirke til at holde orden
omkring de nyanlagte stenmelstier i og omkring Videbæk.
Foreningen vil løbende checke, at de opsatte skilte og pæle er
intakte samt sørge for, at der til stadighed er foldere i de opsatte
bokse.

Fældning/rydning: 40.000 kr.

Borgerforeningen vil sammen med øvrige relevante foreninger
arbejde for, at der laves attraktive arrangementer, som kan trække
flere og flere borgere ud på stierne.

Ingen udgifter

Bæktoftsløjfen:
42.000 kr.

Renovering stenmelsti:
28.000 kr.
Ny stenmelsti:

63.000 kr.

Hegn:

35.000 kr.

I alt:

285.000 kr.
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Ansøger
Videbæk Borgerforening
Formand: Jan Holm, 20 92 12 87
www.videbaekborgerforening.dk

Det er Videbæk Borgerforening, der står bag ansøgningen, men den
er baseret på tæt kontakt til brugere og byens borgere.
Det praktiske arbejde bag ansøgningen er udført af Stigruppen i tæt
samarbejde med Ringkøbing-Skjern Kommune. Specielt kan nævnes
Poul Gregersen.
Stigruppen deltager gerne i besigtigelser eller møder og besvarer
spørgsmål eller foretager yderligere undersøgelser.
Stigruppen:





Inga Mikkelsen, 22 77 11 18, dan_mik@mail.tele.dk (formand)
Jakob Slot, 21 15 42 97, jakob.b.slot@gmail.com
Michael Haunstrup, 22 61 11 13, mha@vestjylland.dk
Peter Vennevold, 20 82 63 18, peve@privat.dk

