Campingplads
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§ 3 -område strandeng
STRANDAREAL
Areal beskyttet af strandbeskyttelseslinien
og til dels Ebeltoft Vig-fredningen.
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NATURPARK/STRANDPARK
Promenade med allétræer - gang - cykelsti

KYSTAKTIVITETER
Badning, ophold, leg, windsurfing, m.v.

Fortsat afholdelse af sommerfester, koncerter, cirkus
m.v. i henhold til gældende
tilladelse

FESTPLADS
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AKTIVITETSFLADE

JERNBANEGADE
Ny plads mellem 2 større nybyggerier til f.eks. wellnessfaciliteter, kulturelle formål, evt bibliotek, turistkontor, off.
toiletter, café, restaurant, eller andre publikumsrettede
funktioner samt mulighed for torveplads mv.
Nybyggeriet skal kunne matche Fregatbygningerne og
Glasmuseet og danne den nordlige “væg” på den store
Fregatpladsen under hensyntagen til de eksisterende
indsigtsmuligheder til Fregatten.

Fredede tangdiger bevares
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Ny badebro

Ny bystrand

Udvidelse af Fregattens
areal til oplagring af træ.

KULTUR OG OPLEVELSER
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Evt. ny sti til
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BASTIONEN
Ny træskibsbro
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Ny bro
Bygning til
offentlige/kulturelle formål
Skulpturpark/
P-areal

Mulighed for kanal med trappe
ned i vandet til ophold.
Promenade langs vandet

Rekreativt areal
Boliger/butikke/kontor

KULTURØEN

TRAFIKHAVN/
LYSTBÅDEHAVN
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FISKERIHAVNEN
Forskønnelse af plads på havnen i samarbejde med arealets brugere.
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FISKERIHAVN
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SKUDEHAVNEN
Maritimt område med plads til mindre butikker, boliger
og maritime formål, evt. kanaler med jollehavn m.v.
Ved inddragelse af eksisterende bruger/ejere undersøges mulighederne for en udvikling af området til
maritime formål m.v. Evt. opstilling af Lystøndeskuret.

Falck

LYSTBÅDEHAVN/LÆRING
Vinterbadere
Undersøgelse af muligheder for placering af
vinterbadefaciliteter

Ny bebyggelse skal opføres efter
princip om øst-vest vendt byggeri
langs et forenklet
kanalanlæg/spejlbassiner .
Langs vejen og cykel- gangsti
etableres allétræer svarende til
allétræerne nord for Hotel Ebeltoft Vig - kig mod vandet skal
dog sikres mellem træerne.

Jollehavn

MØDESTEDET

Mulighed for udvidelse af Glasmuseet
indenfor Skulpturparkens område.
Vejadgang til Glasmuseets sydside skal
sikres, samt evt. parkeringsareal til
offentligt/kulturelt byggeri på Halvøen.
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SKUDEHAVNEN
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Forslag om
ny jollehavn
undersøges.
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HAVNEPROMENADE
En sammenhængende havnepromenade skal
give mulighed for at færdes fra nord til syd
gennem temaområderne, mellem vandet og
byen, med Fregattens master som pejlemærke.
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Område indenfor strandbeskytteleslinien
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Havnepromenade
Sigtelinier
Bevaringsværdige huse på havnefronten
Byggefelter
Område indenfor strandbeskyttelseslinien
Fredet areal
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ILLUSTRATIONSPLAN
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