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Idébeskrivelse:
Genskabelse af Kjelst Ladeplads på nordsiden af Ho Bugt.
Baggrund:
Vadehavets vandveje har fra gammel tid været områdets vigtigste og nogle steder eneste færdselsårer for
handel og til dels også persontransport over større afstande.
Således har der også i Ho Bugt været en betydende sejlads, som først i 1900‐tallet med den begyndende
mekanisering, fik konkurrence.
En af ”trafikhavnene” var Kjelst Ladeplads, som ifølge kort fra 1842‐1899 lå mellem ejendommene, der i
dag er Ho Bugt Vej 45 og 49 (der er ikke noget 47).
Tilkørslen til Ladepladsen skete ad Kjelstvej, som da fortsatte mod syd (over nuv. Ho Bugt Vej). Denne vej,
som var den tidligere sognevej, eksisterer endnu som markvej, og dens første del hører til Ho Bugt Vej 37.
Der findes mange beretninger (bla. i Janderup/Billum sognebog, bind II), om handlen over Kjelst Ladeplads
– udskibning af mursten fra teglværkerne i Kjelst og af diverse landbrugsprodukter.
Og ”importen” omfattede f.eks. muslinger, hvor både muslingen og skallen blev brugt til gødning.
Byggematerialer blev også indskibet, hvilket de mange hollandske kakler på Kjelst‐gårdene vidner om.
Projektforslag:
Anlæg af holdeplads ved Ho Bugt Vej og gangsti til Ho Bugt.
Genskabelse af ladeplads med forplads og broer.
Uddybelse af Ho Bugt i en rende ind til ladepladsen.
Udvikling af infomateriale/plancher om stedet og historien.
Ingen bemanding.
Formål:
Genskabelse og illustration af en betydende del af kulturarven i Vadehavet.
Et håndgribeligt og forståeligt oplevelsestilbud for besøgende i Vadehavsområdet.
En sjælden mulighed for at besøge/opleve Ho Bugt fra Nordsiden.
En 180 graders udsigt over en naturperle.
Mulighed for anvendelse af anlægget til udflugter/ture/undervisning, tilrettelagt af professionelle
naturvejledere.
Placering
Se vedhæftede nye kort over nærområdet, hvor ladepladsens beliggenhed, som den også kan ses på ældre
kort, er indtegnet.
Kontaktperson:
Ib Skjærlund, Fjordgård, Ho Bugt Vej 37, 6852 Billum. Tlf. 40 17 43 06 – skjaerlund@fjordgaard.dk
De øvrige berørte lodsejere, Marius Thrane, Ho Bugt Vej 45 og Walther Bech Sørensen, Ho Bugt Vej 49 er
medinitiativtagere til dette idéforslag og har givet deres samtykke til at der kan arbejdes videre med
forslagets muligheder.
Venlig hilsen
Marius Thrane, Walther Bech Sørensen, Ib Skjærlund

