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Ortofotos (DDO®land): COWI har den fulde ophavsret til de ortofotos (DDO®land), der vises som baggrundskort. Denne funktion, med ortofoto som baggundskort, må derfor kun anvendes af Miljøministeriet, regioner og kommuner med tilhørende institutioner, der er part i Danmarks
Miljøportal, i forbindelse med de pågældende institutioners myndighedsbehandling indenfor miljøområdet, samt af privatpersoner til eget personligt brug. Linket må ikke indgå i andre hjemmesider. Øvrig kommerciel anvendelse er ikke tilladt og vil kunne retsforfølges.
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Børne-og unge Hospice Djursland
OVERSIGT - OMRÅDER I FASE 1
NATURSTATION

NÆRSKOVEN

FRUGTLUNDENE

BEPLANTNING OP AD
HEGN MOD STARK

NATURSTATION

TILGÆNGELIGT
BOARD-WALK
OM SØEN

TILGÆNGELIG STI OG
BÆK TIL AFVANDING

VED SØEN.
OFFENTLIGT
SAMLINGSSTED/
ALENESTED

LEG FOR FLERE TROLDESPORET

SANSEHAVE FOR
ALLE BEBOERE

NÆROPHOLD/
NEDSÆNKET
LEGEGÅRD FOR
DE SMÅ

NATURSTATION

Denne tegning er udarbejdet som en del af en totalentreprise og kan ikke bruges som
grundlag for udførsel eller prisindhentning uden HedeDanmarks samtykke.
HedeDanmark kan kun gøres ansvarlig for kvalitet, hvis vi selv har udført anlægget.
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Børne-og unge Hospice Djursland
NÆROPHOLD/LEG I NEDSÆNKET GÅRD
Væg mod landskab
med keramiske
klinker og slyngplanteespalier

Trappe op til
P-plads

Den lille gård med mure og trappenedgang
vil have en solside og en skyggeside.
På solsiden op ad muren er en lang bred
bænk på ben - at sidde på/ligge på eller
kravle ind under, hvis man er lille nok.
Den er en del af en lille havlcirkel med
sand, hvor der kan graves og formes kager,
plukkes blomster til pynt.
Kanten er udformet i sprøjetebeton med
riller til vand, baner til små biler, kalaha
hulninger og måske et troldespor..
På den sydvendte væg sættes keramiske
klinker op, til at rør ved og til at kigge på de giver liv til fladen og glasurene skinner i
solen. De øverste er sommerfugle..
Tre wireespalier med slyngplanter og bede
med duftstauder og græsser tilføjer grønt
liv til gården.

Lege, cykle, gå flade
for de små

Væg mod indgangplads med tavler og
slyngplanter

Op mod den nordvendte væg udlægges
et lille miniterræn i udstøbt gummi og en
barfodssti i sten af forskellig størrelse.
Ved de små bakketoppe er en tavle, et
spejl og slyngplanter.
Under udhænget kan opsættes løse gyngeredskaber og evt udstøbes gummi også.

Barfodssti med sten i varierende størrelse samt enkelte kampesten

Ud til
troldesporet

Evt
ophængsmuligheder
under
overdækning

Bed og wires
til
slyngplanter

Troldefodspor
evt
termoplast
på asfalt

Sansevæggen

Langbænken
/Broen
Bed og wires
til
slyngplanter

Sandøen

Boldvæg

Strandkanten

Barfodsstien
Gummi
miniterræn

Spejl

Gummi
miniterræn
Bed og wires
til
slyngplanter

Tavle

Planskitse

Denne tegning er udarbejdet som en del af en totalentreprise og kan ikke bruges som

Keramiske klinker med natur og eventyr
motiver - på væg og enkelte i belægning

Kant ved sand- riller
og slyngninger til
vand og sand

Wires i rustfri stål med slyngplanter op ad

Denne tegning er udarbejdet som del af en totalentreprise
30.04.2020
Nedsænket
1 eller prisindhentning
grundlag gård_Skitse
for udførsel
uden
HedeDanmarks
samtykke.
og kan ikke
bruges som grundlag for udførsel
eller
prisindhentning uden HedeDanmarks samtykke .
A4 1: 50
Børne- og unge hospice;, Rønde

HedeDanmark kan kun gøres ansvarlig for kvalitet,
selv
har
udført
HedeDanmarkhvis
kan kun vi
gøres
ansvarlig
for kvalitet,
hvis vi anlægget.
selv

Lene Lunghøj
Lelu@hededanmark.dk

+ 45 20237408
www.legelandskaber.dk

har udført anlægget.
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Børne-og unge Hospice Djursland
LEG FOR FLERE - TROLDESPORET

På den anden side af muren ud mod
Rønde og den offentlgie skov er et troldespor..
Godt nok en stor fod, men små spor
kan man finde andre steder på grunden
også..til eventyr og forundring.

(xx xx?)

18.35

18.80
Labyrintspil
Trampolin

Den tomme plads op til parkeringsområdet kan bruges til boldspil op ad
muren og cykelleg - troldespor i flere
størrelser inviterer til at køre omkring
og ramme med bolden.

Smutvej
18.90

Vippeplatform

Sandfangsbrønd

Fodballen
udstøbt gummi

Hallorør

18.60

18.45

Gynger

Edderkoppe klatreredskab

Smutvejen

19.05
Myrebænken

Faldgrus
18.70

Familie-kolbøtten

18.60

Udstøbt gummi terrænadgang for alle-zone
19.20

Balancebro

I det store troldespor er legeredskaber
i faldgrus og `fodballen`er udstøbt i
gummi og giver adgang for alle - også
på hjul, faktisk kan man tage løbehjulet,
cyklen, kørestolen eller rolatorer og
have en sjov tur rundt.

19.31

Den lange bænk
19.05

Rullebalance

Sti langs bygning ned mod skoven

18.50/18.70

18.90
Hallorør

18.80

Folk fra hospice og andre udefra kan
mødes her.

Udgang fra gård

Ud til troldesporet
Bed og wires
Sansevæggen
til
Evt
slyngplanter
ophængsmuligheder
Langbænken
under overdækning
/Broen
Bed og Boldvæg
wires
Sandøen
til
Denne tegning er udarbejdet som del af en totalentreprise
slyngplanter
Strandkanten
og kan ikke bruges som grundlag for udførsel
eller
prisindhentning uden HedeDanmarks samtykke .
HedeDanmark kan kun gøres ansvarlig for kvalitet, hvis vi selv
Barfodsstien
har udført anlægget.
Gummi
Gummi
miniterræn
miniterræn
Spejl
Bed og wires
Tavle
til

Troldefodspor
evt termoplast på
asfalt

Denne tegning er23.04.2020
udarbejdet som en del af en totalentreprise og kan ikke bruges
Sansehave_ Skitse 1
som grundlag
for udførsel
Børn- og ungehospice_
Rønde
A3 1:100 eller prisindhentning uden HedeDanmarks samtykke.
gøres ansvarlig for kvalitet, hvis vi selv har udført anlægget.
Lene LunghøjHedeDanmark kan
+ 45kun
20237408
Lelu@hededanmark.dk

www.legelandskaber.dk

Edderkoppe-klatreredskab

Familie- kolbøtten i 3 højder

Balancebroen/ barren

Legepladsen har redskaber med udfordringer til de lidt større børn og deres
forældre - de kan bruges enkeltvis og i
sammenhæng.

Det store troldespor

En beplantning omkring og i midten
lægger op til cirkel-leg, der kan fortsætte i det uendelige.

Rulle balance

Myrebænken

Smutveje med kampesten og robiniastammer
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Børne-og unge Hospice Djursland
LEG FOR FLERE - TROLDESPORET
Små lommer - tæerne på sporet- indeholder enkeltstående aktiviteter, man kan samles om som famile
eller få ro til selv.

(xx xx?)

18.35

Den lange bænk i beton indeholder spillemuligheder. Her kan mange sættes sig og kigge på legen - eller
hvis man er en skoleklasse, kan det være udgangspunkt for en fælles besked eller madpakkestedet.

18.80
Labyrintspil
Trampolin

Smutvej
18.90

Vippeplatform

Sandfangsbrønd

Fodballen
udstøbt gummi

Hallorør

18.60

18.45

Gynger

Edderkoppe klatreredskab

Smutvejen

19.05
Myrebænken

Faldgrus
18.70

Familie-kolbøtten

18.60

Udstøbt gummi terrænadgang for alle-zone
19.20

Balancebro

19.31

Den lange bænk

Planudsnit - tå-lommerne i udstøbt gummi to farver: grusmix og mørk-mix.

19.05

Rullebalance

Sti langs bygning ned mod skoven

18.50/18.70

18.90
Hallorør

Den lange bænk - udformet i sprøjtebeton og farve og motiv
udsmykket - med kalaha, kryds og bolle, backgammon

HALLO - kan du høre mig? jeg er
omme bag buskene..- 2 talerør.

18.80
Udgang fra gård

Ud til troldesporet

ave_ Skitse 1
ungehospice_ Rønde

nghøj
ededanmark.dk

23.04.2020
A3 1:100

Gynger
sikkerhedsæder
+ 45med
20237408
www.legelandskaber.dk

Grusmix farve - til

Bed og wires
Sansevæggen
til
Evt
slyngplanter
ophængsmuligheder
Langbænken
under overdækning
/Broen
Bed og Boldvæg
wires
Sandøen
til
Denne tegning er udarbejdet som del af en totalentreprise
slyngplanter
Strandkanten
og kan ikke bruges som grundlag for udførsel
eller
prisindhentning uden HedeDanmarks samtykke .
udstøbtgummi
Vippeplatform
Lille
HedeDanmark kan kun gøres ansvarlig for kvalitet, hvis vi selv
Barfodsstien
har udført anlægget.
Gummi
Gummi
miniterræn
miniterræn
Spejl
Bed og wires
Tavle
til

Troldefodspor
evt termoplast på
asfalt

trampolin

Labyrintspil
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Børne-og unge Hospice Djursland
RUNDT OM SØEN
Norddel og syddel af skovarealet har meget forskellige muligheder.
Den sydlige del er svært fremkommelig - stierne er våde, bunden
sumpet og skoven er præget af døende træer og selvsåede vækster
- der bliver svære at kombinere med gæster og konstruktioner til leg
og ophold set fra et sikkerhedssynspunkt.
I den nordlige del tæt på hospice, vil en omlægning af stierne til farbare hævede stier, lede folk rundt i kanten af området og den eksisterende skovplantning vil kunne udvikles og suppleres.
Oppe fra hospice går sti i et snoet forløb med en tilgængelig hældning og en bæk med drænvand/ regnvand fra byggeriet følges med
stien.
Den har forbindelse med et board-walk - en træbro - der bevæger sig
med en tilgængelig hældning rundt om søen. Stistykket hen til madpakkehus og bæk får ny tilgængelig belægning.
En ny frugtlund med dækafgrøder til bitræk plantes på den lysåben
eng og vil give tre gode små lunde at opholde sig i, tage madpakke og
tæppe med eller mødes til fælles æbleplukkedag.
På stien der går langs Starks hegn indplantes klatreplanter op ad
hegn og grupper af buske/småtræer så skovfornemmelsen bibeholdes.
Undervejs rundt er 3 små stationer baseret på naturnysgerrighed.
De indeholder leg med og info om natur. Evt en kombination af skulpturelle oplevelser og QRkoder .

Snoet sti - lysåben skov

Stenbæk langs snoet sti

Board-walk - tilgængeligt- rundt
om søen - dette er 1 m bredde vores er 2 m og med kantbrædt.

Naturstationer på turen: Naturopmærksomhed ...se /mærk lige..megasnegle at ride på.. er bænkebidderne lige så store nedenunder stenen?...

Æbletræer - til insekter og fugle,
børn og børnebørn.
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Børne-og unge Hospice Djursland
VED SØEN - OPHOLD OG LY

16.35
(
xx.xx?)

17.35

For foden af skråningen oppe fra det nybyggede børnehospice ligger et opholdssted tæt ved søen.
Overdækningen med grønt tag er indbygget lidt i skråningen.

SERPENTINERSTIEN

Støttemuren i egesveller fortsætter som en sidde -og opholds kant om pladsen, og terrænet omkring
ligger sig ind til.
Her kan mange samles, enten på platformene under overdækningen, på egesvellekanten, på borde-bænkesæt eller på søbroen ud mod vandet.
Mindre grupperinger og et besøg alene kan finde deres plads uden at forstyrre hinanden.

17.85
STEN ÅEN
16.85

På et aflangt grillsted kan der laves snobrød og grilles - og der er plads til flere ”bål” ved siden af hinanden.
På søbroen er indbygget en lang bænk med ryggen op mod en halvvæg. På skråningen ned mod søen er
to siddeplatforme/trin. Fra overdækningen er åbent syn til søen. Har man brug for et hvil kan man lægge
sig på platformene i ly og læ og få en middagssøvn.

Illustrationer af Søbroen og

overdækningen med grillplads

(xx xx?)
18.35

SØBRO
Siddekant og
terrænmur

Bænk og rygværn SØPLADSEN
Sidde platforme

Sandfangsbrønd

18.60

Grillsted

Bord/bænkeplads
OPHOLDSPLADS

Gynger
18.45

Grusplads
Overdækning og Støttemur
Bord/bænkeplads siddeplatforme og dræn

18.60

Siddekant og
terrænmur
Planudsnit - overdækning på søpladsen samt søbro

Egesvelle - støttemur i varierende
højde

Referencefoto fra Stilinge skole- overdækning
Sti langsogbygning ned mod
grillsted
skoven
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