
Projekt: Ny Naturpark i Vestbjerg 

Initiativgruppen ”Ildsjæle i Vestbjerg” arbejder for at fremme trivsel og sammenhængskraft i byen. 
Ildsjælene arbejder aktuelt på at omdanne de gamle boldbaner i byen til et naturområde med 
forskellige aktiviteter. Initiativgruppen består af 10 personer, der er fagligt bredt forankret med 
forskellige uddannelser og praktiske erfaringer. Initiativgruppen ”Ildsjæle i Vestbjerg” hører 
organisatorisk under Vestbjerg Samråd. 

Hvorfor er der netop brug for dette projekt? 
Med flytning af Vestbjergs Idrætsforenings boldbaner til nord for byen samles byens 
idrætsaktiviteter ved og omkring Vestbjerg Skole. Flytningen af idrætsfaciliteterne skyldes primært 
et ønske om at samle al idræt et sted. Det vil betyde, at børn og den yngre generation primært vil 
orientere sig om aktiviteter i den nordlige del af byen, og den ældre del af byens borgere vil 
orientere sig om centerområdet og den sydlige del af Vestbjerg. Aalborg Kommune ønsker at 
anlægge 6 - 8 regnvandsbassiner syd for Mejlstedvej på de tidligere boldbaner, som skal optage 
overfladevand fra tage, veje og pladser mv. Det omkringliggende areal tilplantes med en 
naturpræget vegetation tilpasset vådområdet, da området i perioder vil være delvis oversvømmet. I 
området anlægges stier som udformes således, at stierne normalt ikke bliver oversvømmet. Området
åbner op for nogle helt nye og unikke muligheder for at skabe helheder og sammenhængskraft på 
tværs af byen og ikke mindst på tværs af generationer. Den nye lokalplan for området med nye 
boliger, udvidelse af byens stisystem over Mejlstedvej samt etablering af et vådområde kalder 
desuden på udnyttelse af området som et nyt rekreativt naturområde og samlingssted for byens 
borgere. 
Vestbjerg by er bevidst om sit ansvar omkring grøn udvikling. Området har allerede et spændende 
plante- og dyreliv, da de tidligere boldbaner i knap 2 år ikke har været plejet, hvilket har fremmet 
den biologiske mangfoldighed. Projektet kan være med til at sikre og styrke udviklingen af den 
biologiske mangfoldighed, skabe nye levesteder for dyr, fugle og insekter, fremme biodiversiteten 
og samtidig skabe et attraktivt byrum for friluftaktiviteter, oplevelses- og læringsmiljøer for alle 
borgere rundt om Hammer Bakker, institutioner og skoler i Aalborg Kommune. Med nutidens 
levestil og med COVID-19 in mente, er der et øget og aktuelt fokus på, hvordan vi som mennesker 
får et mere aktivt friluftsliv i naturen. Projektet understøtter Aalborg Kommunes landdistriktspolitik
især ift. fokus på ”Landsbyfællesskab og fælles relationer” samt ”Natur og grønne fælles arealer” 



Hvordan opfylder projektet dette behov? 
Formålet med projektet er at skabe sammenhængskraft og helhed på tværs af Vestbjerg samt på 
tværs af generationer. Det gøres ved at skabe et rekreativt naturområde med mødesteder, pladser til 
aktiviteter og læring. Områdets naturlige mangfoldighed som grænser op til den tidligere 
istidsskrænt samt åbne marker, vil danne de perfekte rammer for projektet. Med Aalborg 
Kommunes etablering af regnvandsbassiner på de tidligere boldbaner, åbnes der for nogle meget 
spændende muligheder for at skabe nogle helt nye rammer for et aktivt friluftsliv og mødested for 
Vestbjergs borgere f.eks.: 

 En bålhytte / madpakkehus - samlingssted for alle på tværs af generationer, og hvor der 
kan holdes fælles bålaftener f.eks. i samarbejde med de uniformerede ungdomskorps, 
daginstitutioner, dagplejer og skolen. 

 Sansehave - oplevelser for alle sanser og inspiration til at arbejde med vilde haver. 

 Et amfiteater med siddepladser – ramme for forskellige aktiviteter f.eks. skoleteater, 
koncerter, sangaftener. 



 Plateau/platforme ud over søerne – muligheder for at undersøge og kigge på søens dyre-, insekter-
og planteliv, og som kan fungere som læringsstation med info-tavler for skolerne i kommunen. 

 Fysiske aktiviteter for børn f.eks. en junglesti med forhindringer, motionsredskaber og 
andre former for motion - skaber bevægelse for borgere i alle aldre. 

 Gangstierne i området anlægges handicap venligt og binder området sammen.

Borger inddragelse:
I udviklingsfasen inddrages forskellige målgrupper og borger for at sikre et bredt input til projektets
udformning. 
Det kan f.eks. være VAC (Vestbjerg Aktivitetscenter), de uniformerede ungdomskorps, VIF 
(Vestbjerg Idrætsforening), Vestbjerg Skole, byens daginstitutioner, Borgerforening og Vestbjerg 
Samråd.

Hvilke effekter/resultater forventer vi af projektet? 
Med det nye rekreative område vil Vestbjerg blive kendt som en landsby, der prioriterer vild natur 
og grøn omstilling, nye friluftsaktiviteter på tværs af generationer og værne om og udvikle et 
attraktivt naturområde. 
I det første år efter etablering er målsætningen for fællesaktiviteterne for området: 

 3 - 4 bålaftener med 100 - 150 deltagere. 
 3 - 4 forskellige begivenheder på amfiteateret med deltagere fra forskellige generationer. 
 15 - 20 skoleklasse- og børnehavebesøg på læringsstationerne. 
 En målsætning på, at 60% af de adspurgte Vestbjerg-borgere har besøgt og brugt området 

mere end en gang inden for de sidste 12 mdr. og 80% af dem, som har været i området vil 
anbefale området til andre. 

OBS: alle fotos skal betrages som illustration af ideer, intet er vedtaget ej heller
myndighedsgodkendt.



Ideoplæg til  placering af søerne/regnvandsbassiner samt placering af et antal aktivitets faciliteter.
(Grovskitse over området udarbejdet af  By-og Landskabsforvaltningen) 

Kortudsnit over området i.fl. lokalplanen.

                    Markeret felt m. rødt, forventes som kommende ”Vestbjerg Natur og Klimapark”


