Udvikling i Hou og Omegn – Havn

Havn
Status for Havn
Færgehavnen er kun til brug for færgerne, og
ingen andre fartøjer, indbefattet lystfartøjer,
må uden særlig tilladelse benytte havnen.
Hou Skibs- og Bådebyggeri har en lang
historie, som leverandør af fiskefartøjer, skibe
og både til bl.a. Grønland. I gennem tiden er
der bygget 189 større og mindre fartøjer fra
værftet. I dag er værftet en del af Hou
Søsportscenter under Egmont Højskolen.
Hou Lystbådehavn er anlagt gennem en fælles
indsats fra mange af havnens brugere.
Centret for lystbådehavnen ligger på
midtermolen, med en servicebygning, en
samlingsbygning og talrige opbevaringsrum.
Her er også kajakklub og Hou Bådelaug`s
jolleafdeling.
Et projekt til udvidelse og forbedring af den
eksisterende havn er fremlagt, med op til 400
både og bedre indsejlingsforhold til havnen.
Havnens centrale beliggenhed med kort
afstand til mange andre østjyske havne, gør
den populær for borgere langt uden for
nærområdet.
Trafikforholdene i samspillet mellem
Færgehavn, Rallejebyggeri og Hou bys
tværgående bløde trafikanter er en opgave,
som lægger op til velgennemarbejdede
løsningsmodeller
I en periode af havnens historie blev der landet
sten og ral fra den omkringliggende havbund.
Rallet blev sorteret på Rallejet, og derfra solgt
videre til byggeri.
Rallejet i den østlige del af havneområdet,
mellem Færgehavn og Lystbådehavn, er udlagt
af kommunen til bolig- og erhvervsområde.
Gennem tiden har der været udformet flere
projektforslag til bebyggelse af området. Hou

Udviklingsmuligheder
Samspil mellem mange forskellige funktioner:
• Færgehavn - Lystbådehavn - Erhvervshavn
sommerparkering af biler- vinteropbevaring
af både.
• Transport af både på Havneareal (andre
vilkår for transport)
• Lystbådehavnen udvides fra 325 til 400
pladser
Bedre skiltning ved havneområdet til
P-pladser og afmærkning af disse.
• Parkeringshus – evt. hen over
færgeparkeringsplads.
• Badehotel eller vandrerhjem
• Røgeri med udsalg lokalt og på landsbasis
• Kaffe- og isbod
• Handelshus med café, skibsproviantering,
sejlsportsudstyr, outdoortøj, kiosk, lokale
varer - kan evt. bruges til kultur for byens
borgere om vinteren.
• Fiskerestaurant
• Café på Lystbådehavnens midtermole, i
samarbejde med Lystbådehavnen
• Markedsplads på Alexandraplads mellem
kiosk og toiletbygning eller efter Caféen
• Kan evt. etableres som teltboder med salg
af lokale produkter (Houboderne) (se Ry)
• Ved bebyggelse på Hou Havn ønskes sat et
grønt aftryk, som vil medvirke til at bevare
havnen som et rekreativt område.
• Boliger med blandet bebyggelse.
• Højhus med boliger og forretninger
• Flerfarvede træhuse ud ad cafemolen
• Maritimt forskningscenter i samarbejde
med HMI og Egmont Højskolen for elever
og udefra kommende gæster
• Udkigstårn
• Vej langs ydermole. Mulighed for tilskuere
til søbaserede aktiviteter.
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Fællesforum har i mange år haft en
fokusgruppe, som med talrige forslag har
synliggjort områdets mange kvaliteter og
udfordringer.
Efterår 2017 er der indkommet et endnu ikke
offentliggjort bud på bebyggelse af området.

•
•
•
•

Søsportsaktiviteter for børnefamilier i
weekender
Legeplads på Rallejet for små og store
Havnebad
Genetablering af H-broen med
omklædningsrum udfor Tunøgade ved
Nordstranden

