
Nørrestrand har
Met sin »Wibroe«
Nyt udflugtsmål
star klar til
efterarsferien

Tekst: Jan Larsen
Foto: Lene Sorensen

HAMMERSHOLM - Na-
turvenner kan slippe
for en lillle km pa of-
fentlig vej og stifte be-
kendtskab med den nye
»Wibroe“ , hvis deforlægger

efterårsudflugten til Nørrestrand.

Vejle amt har netop lagt
sidste hand pa en gang- og
cykelbro hen over Hansted
As udmunding i

Nørre-strand. En bro, som arki-
tekt Erik Wibroe, Horsens,
har undfanget ideen til.

Broen ligger ved siden af
det nye sandfang, som am-
tet anlagde tidligere pa

Aret. Her bruges den i
øv-rigt til opsamling af den

som åfolkene sk-
rer la ngere oppe ad Aen.

Men alle andre er vel-
komne til at benytte den.

Broen forbinder Nordre
Strandvej med Otto Ruds
Vej med to naturstier. Der-
ved slipper cyklister og
fodgngere for turen ud
pa Nørrebrogade, når de
runder Nørrestrands vest-
lige hjørne.

Det er en af de vigtigste
grunde til, at Erik Wibroe
kom pa ideen.

- Jeg opdagede problem-
et, da jeg i sin tid var med
til at lave en brochure for
Horsens Turistforening
med cykelture rundt om
Nørrestrand. Det er så
upraktisk at køre ud på
Nørrebrogade, fortller
idémanden under en
”prøvekørsel« af den nye bro.

- Og sa kan folk parkere
cyklerne og få sig en bid

mad på rastepladsen lige
deroppe pa højen, tilføjer
arkitekten og peger op
mod pladsen med den ube-
nyttede storkerede ved
Nordre Strandvej.

Erik Wibroe kan
le, at forslaget forst blev
forelagt for Vejle amt på et
mode i forsommeren.

- Amtet har virkelig
handlet ekspedit i den her
sag, lyder rosen fra Erik
Wibroe, mens hortonom
Liselotte Nielsen fra Hor-
sens kommune nikker bi-
faldende.

- Broen betyder, at folk
kan forblive i naturen,
de fa rdes rundt om
Nørre-strand. Det er en stor for-
del, tilføjer hun.

Vil slå grs
Liselotte Nielsen lover i

samme forbindelse, at
kommunen vil slå grsset
pa stien ned mod Otto

Ruds Vej.
Samtidig understreger

hun, at broen ikke er no-
gen trojansk host:

- Den er ikke første
skridt pA vejen mod en na-
tursti rundt om nordsiden
af Nørrestrand, lover hun.

Begge de to naturfolk sy-
nes, at broen er flot.

- Jeg havde faktisk fryg-
tet, at broen ville virke lidt
for bastant på det her sted.
Men det go den slet ikke.
Tværtimod, siger Liselotte
Nielsen.

Erik Wibroe virker end-
da en anelse ekstra stolt
ved ”barnet«.

Er det ikke også første
gang, du star fadder til no-
get, der går over noget?

- Jo, det er det faktisk.
Hidtil har jeg ”kun« gjort
det i tunneller, indrømmer
han, der bl.a. var
fødselshjælper for tre gang- og cy-
keltunneler under motor-
vejen ved Horsens.
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