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Attraktivt for familier og 
sportstosser da pladsen ligger 
op ad en sportsplads. 

Store grupper har her mulighed 
for at mærke roen dybt inde i 
Nordskov omrking et lejrbål af 
skovens nedfaldne træer.

Hyggelig kanolejrplads med 
mulighed for hele 2 overnætnin-
ger

Nyd roen i lille amerika, der til 
trods for navnet ikke tillader 
køretøjer. 

Fyld rygsækken med proviant da 
denne skovplads ligger 25km fra 
indkøb. 

Ved den sydlige del af Bunken 
Klitplantage, kan man varme sig 
ved et bål på gratis brænde. 

I skovkanten kan man opleve en 
kopi af et langhus fra 600-tallet

En plads i skovbrynet på en 
tidligere fodboldplads hvor kun 
roliggans er velkomne.

En plads i skovbrynet på en 
tidligere fodboldplads hvor kun 
roligans er velkomne.

I den smukke bøgeskov tæt på 
Randers, kan du komme 
spontant uden at booke plads. 

I Fårehegninge ved Randers 
�ord, kan du ankomme i kano og 
kajak.

Kom back to basics efter en tur 
på Himmelbjergsruten

Fladbroskov Shelterplads

Johannesberg Overnatningsplads

Laurbjerg Mølleskov

Shelters på Dannebrogpladsen 

Lejrpladsen ved Kjællinghøl 

Bjerringbro Kano- og Teltplads
Lilleheden Klitplantage

Telt- og shelterplads ved Ans

Kjelsølejren

Telt- og shelterplads ved Kongensbro

Fårvang

Sminge Kanolejrplads

Korsdalshus Pladsen

De Små Fiske - telt og shelter

Vesterskoven- fri teltningsområde

Primitiv overnatningsplads

Primitiv overnatningsplads ved den skæve Bane

Bølling Sø

Skedelen

Ellinglund

Buskelund

Paarup Grønneområde

Bålhytte og Shelters

Primitiv overnatningsplads ved lille Amerika

Bjerringbro 
Lejrpladsen ved Jægerhytten

Kjællinghøl  shelters

Romaltbakker

Shelterplads Lykkeshøjskov

Brombærheksens hus

Shelterplads ved Fjordvej

Shelterplads ved T-broen

Shelterplads Albæk Landkanal

Hollandsbjerg Landingsplads

To shelters ved Hollandsbjerg

Shelters ved Fjordcentret

Fjordcentret

Shelters-Syd

Shelters- Nord

Shelters på Kanaløen

Shelterplads ved Uggehuseforsamlingshus

Shelterplads ved Nordre Fælled

Shelterplads ved Randers Nørreskov
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Fortidens forløb
I 1849 var Gudenåens forløb et mere naturligt 
floddelta, hvor mennesket ikke havde formet 
flodbredden og øerne.
Vandet havde et flow igennem byen og satte 
præg på omgivelserne. 
Byen lå som to kiler ned til vandet, og gav mulig-
hed for at anvende vandet.

Nutidens forløb
Havnefronten i dag har været under udvikling 
siden det mere naturlige forløb, og der er skabt 
mole hele vejen rundt vandet ved Randers. 
Åen er gået væk fra sit naturlige udseende og 
deltaet er blevet erstattet af en havnepier, som 
har været brugt til industrien i Randers.

Fremtidens forløb
Planerne for det fremtidige forløb er at bringe 
flowet tilbage til Gudenåen ved Randers. 
Havnebassinet bliver igen forvandlet til delta 
lignendene øer. Øerne skal være et kulturelt 
område, med plads til natur.
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GAIA Kultur til øerne
For at skabe aktiviteter på øerne bliver 
de kulturelle bygninger rykket ud til 
øerne. Her bliver der skabt en samlet 
kultur ø, med koncertsal, museum og 
bibliotek.

Bolig og industri
Hvor der tidligere var industri og er-
hverv vil der blive dannet et nyt bolig 
område. 

Delta og fjord
Randers ligger mellem floddeltaet og 
fjorden. Der er arbejdede med en sam-
mensmeltning mellem de to scenaier 
som har været med til skabe ø dannel-
serne ud for Randers by.

Room for the river
Ved at bryde kajkanten og give mere 
plads til vandet og det naturlige flow 
vil der blive et skabt et mere naturlig-
nende landskab. Åbredden vil blive en 
mere naturtro løsning på forhindre sto-
re vandmængder at oversvømme byen.

Bevaring af bygninger
Der vil blive arbejdet med bevarings-
værdige bygninger. Ved bygningerne 
vil der blive skabt historiske områder, 
hvor kajkanten vil blive bevaret. Områ-
derne vil blive aktiveret med funktio-
ner, form af instituationer og aktivite-
ter. 

Kajkanten 
1. Kajkanten hvor naturen skaber kli-
mabarriere-
2. Kajkanten ved bevaringsværdige 
områder, med høj mole.
3. Kajkanten giver mulighed for at 
komme ned til vandet.
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