Kano-/kajak-isætningssted,
landig site for canoes
Private bådpladser, private boat harbor

Knudsø

Kristians
Bænk

Badestrand, bathing place
Borde/bænke-sæt, lay-by

Beach Volley

Madpakkehus / udeskole, picnic area
Bålplads, campfire

Solsejl

Toilet, toilet

Depot

Alge

Beach Volley

Omklædningsrum, changing rooms

Fortøjning af skoleskib

Depot / Grejbank, depot / gear bank
Bruser, shower
Drikkevand, drinking water

Slackline

Alge

Miljøstation, waste container
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Parkeringsplads, parking
Grænse for offentligt område, public area
Blå Flag, Blue Flag

50 meter

Udeskole

Petangue

Redningskrans, lifesaver

Alge

Information, information

Havneområde for
Sønder Ege Strandpark

Frisbee

Flag

Bygninger
Miljøstation
Depot

elp

k
Cy

Toilet m.v.

Udeskole/
madpakkehus

rin

ke

ar

ark
dp
n
a
Str
ge
E
er
nd
Sø

g

Brug Bolden
Partnerskabet valgte at kalde projektet om indretningen af
Sønder Ege for Brug Bolden. Udgangspunktet var, at ikke
alle brugerne behandlede området lige pænt, og bl.a. var
der støjende aktiviteter sent om aftenen, som kunne påvirke
det gode naboskab til Sønder Ege Strandpark. Det ville
være ægerligt, hvis det gav anledning til indskænkninger i
borgeres og turisters brug af området.

Frivillige opsætter borde/bænke-sæt

Velkommen til Sønder Ege Strand
Sønder Ege er et populært udflugtsmål for Ry’s beboere
og gæster. Med lukningen af Sønder Ege Camping i 2003
blev en del af campingpladsen udlagt til offentligt område til
glæde for borgere og turister.
Et grønt partnerskab blev dannet i 2011 og fremstillede en
beskrivelse af ønsker og idéer til indretningen af området.
Det lykkedes at opnå finansiering og myndighedstilladelser,
så partnerskabet i 2013-2015 ny-indrettede det offentlige
område med nye faciliteter som toilet, borde/bænke-sæt,
grillpladser, arealer til boldspil og mange andre aktiviteter.
En stor del af arbejdet er udført af frivillige, som har stået for
etablering af borde/bænkesæt, grillpladser, infotavler etc.

Brug Bolden kan derfor opfattes symbolsk – ”tænk dig om”
– men det kan også beskrive de mange aktiviteter, som man
kan bruge området til. Bl.a. har volleyklubben i Ry hjulpet
med at anlægge banerne til beach-volley for såvel store
som små. Petanque, frisbee og boldspil kan finde sted på
baner og plæner.
Brug Bolden handler også om, at man kan lære en masse
på det nye område. Skoleskibet Kvickly Ry gør det muligt
for alle at komme en tur ud på søen og nærstudere vandkvaliteten og livet i vandet. I den nye udeskole, kan man via
grejbankens indhold af bestemmelsesduge, mikroskoper og
håndbøger nærstudere vandprøver og indsamlede dyr og
planter fra skoleskibet.

Ingenting Forsvinder
Udeskolens plancher fortæller om de mange kredsløb, vi
indgår i. Alt i naturen nedbrydes og genopbygges – ingenting forsvinder. Heller ikke det affald vi producerer, når vi
bruger området.

Området er indrettet ud fra principper om tilgængelighed for
alle, så der er taget hensyn til, at ikke alle er lige mobile.

Når vi benytter Reno Syds miljøstation ved parkeringspladsen genbruger vi vores affald på den bedst tænkelige måde
og forvandler affald til værdier.

Partnerskabet håber, at områdets gæster vil tage godt imod
de mange nye tilbud. Det er væsentligt, at Sønder Ege fortsat vil fremstå som et område, vi kan være stolte af at vise
frem for venner og bekendte. Hjælp derfor til med at sikre, at
området fremstår ryddeligt og indbydende for andre.

Ingenting Forsvinder blev derfor også titlen på det formidlingsprojekt, som er knyttet til skoleskibet og udeskolen på
Sønder Ege Strand – det handler både om kredsløbene i
naturen og i vores måde at håndtere affaldsværdier, spildevand, energi etc.

Plancherne i udeskolen

Skoleskibet Kvickly Ry

Lidt historie
Bebyggelsen Sønder Ege Strandpark er opført på en
tidligere campingplads, Sønder Ege Camping.
Sønder Ege Camping blev åbnet i 1962 på initiativ af
Ry Håndværker og Borgerforening, der arbejdede på
at fremme turismen til gavn for Ry. I nogle år havde
området langs bådehavnen ved Skimminghøj fungeret
som teltplads.
Med Sønder Ege Camping fik campisterne bedre faciliteter, blandt andet en kiosk. Og pladsen blev hurtigt populær – det første år overnattede cirka 4.000 campister
på pladsen.
Ry Håndværker- og Borgerforening solgte pladsen i
1978, og den blev derpå drevet som privat campingplads indtil 2003, da Sønder Ege Strandpark blev bygget. De åbne arealer ned mod Knudsø blev offentlige,
så der i dag er adgang for alle.
Det offentlige område udgør et areal svarende til tre fodboldbaner (ca. 20.000 m2), og der er i alt ca. 400 meter
søbred til Knudsø.
Sønder Ege Camping 1964

Praktiske oplysninger

Du kan finde information om f.eks. vandkvaliteten og arrangementer på den trefløjede infostander, der står centralt
placeret ved stien fra toiletbygningen og ned til stranden.

Sønder Ege Strand – Blå Flag Strand
Alle strande og havne, som opfylder Blå Flag kriterierne
indenfor vandkvalitet, sikkerhed, information, miljø og faciliteter, kan hejse det Blå Flag.

Alger
Knudsø er en af de søer, hvor der under bestemte vejrforhold pludseligt kan opstå mange alger. Så kan der være en
sundhedsrisiko ved at bade, da algerne kan være giftige.

Sønder Ege Strand og Knudhule Strand bærer begge det
Blå Flag, som er en miljømærkningsordning. Flaget garanterer, at Skanderborg Kommune arbejder for at sikre vores
fælles natur og miljø.

Skanderborg Kommune overvåger løbende algeforekomsterne, og hvis der er sundhedsrisiko, vil Det Blå Flag være
taget ned, og opslag på den centralt placerede infostander
vil fortælle om risikoen. Følg de gode råd, der er opsat på
alge-info-standerne

Strandens brugere inddrages ved afholdelse af miljøaktiviteter og andre arrangementer for børn og unge. De informeres
om, hvad man selv kan gøre for at bevare naturen, når man
gæster en Blå Flag strand.

Skoleskib og udeskole
Skoleskibet Kvickly Ry er udspunget af ideer og engagement i lokalområdet – og den soldrevne elbåd indgår også

Derudover skal en Blå Flag strand være ren og velholdt,
have livredningsudstyr, gode toiletforhold, affaldsspande mv.

Knudsø er en af landets dybeste søer

Her lever mange løjerlige, spændende små skabninger og
vandplanter. Om sommeren er der mange, der bader og
sejler, og om vinteren er det samlingssted for vandfugle.
I isvintre kan man skøjte på søen, når myndighederne
vurderer, at isen er tyk nok.

Søen blev skabt i istiden, og den er i dag 29 meter dyb på
det dybeste sted. Knudsø er omgivet både af høje, stejle
skrænter og fladt land med rørskove, marker og dejlige
strande.
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Skoleskibet og den udendørs skolestue med tilhørende
grejbank ejes af Foreningen Skoleskibet Kvickly Ry’s Venner. Skoler og grupper kan opleve støjsvag sejlads samtidig med, at man indvies i naturens mangfoldige verden af
mikro-organismer, planter, fugle og fisk m.m. Multifunktionshuset med udeskolen modtog i 2015 Skanderborg Kommunes arkitekturpris.
Både foreninger, institutioner og enkeltpersoner kan melde
sig ind i venne-foreningen. Aktive medlemmer vil blive tilbudt
et kursus i sejlads af båden, og foreninger vil få mulighed for
at bruge båden til aktiviteter.
		 Læs mere på: www.skoleskibet-ry.dk
		 Kontakt: info@skoleskibet-ry.dk
Bålplads / brænde
Alle er velkomne til at benytte bålpladsen. Skanderborg
Kommune lægger brænde ud, som frit kan benyttes.
Skulle brændet være sluppet op, beder vi dig om ikke at
knække grene af buske og træer, men vente med at lave
bål, til der igen er brænde i stakken.
Toiletter
De nye toiletter er udført i et robust og rengøringsvenligt
materiale. Toiletterne rengøres af kommunens rengøringshold, men alle opfordres til at bruge toiletterne med omtanke
og hjælpe med til at holde rent og pænt.

500 m

Marimunde

i bestræbelserne på at arbejde med nye bæredygtige tiltag,
når det handler om oplevelser på sø og å.

Alle kan benytte de opstillede robuste borde/bænke-sæt og
grills. Grillkul medbringer man selv.
Bordene er forsynet med stål-riste til eengangsgrill. Brug
dem i stedet for at stille varme grillbakker direkte på bordpladerne. Bordpladerne er følsomme overfor de meget varme
grillbakker, som brænder sig ned i træet.
Hvis der benyttes eengangs-grill, skal man benytte de opstillede metal-spande, når man er færdige med at grille. Man
kan lægge endnu varme grillbakker i spandende, så andre
gæster på stranden ikke brænder sig på efterladte ting.
Kanoer og kajakker
Der er etableret et særligt isætningssted for kanoer og kajakker i form af en lav bro vest for badestranden.
Det er muligt at komme i land ved stranden også, men det
henstilles, at man tager hensyn til badegæsterne og helst
benytter isætningsstedet.
Fiskeri
Fiskekroge og badning er ikke foreneligt. Derfor er al fiskeri
forbudt fra badebroer og ved badestranden.
Du kan købe fiskekort til Knudsø hos Fiskeriforeningen
Gudenaa. På foreningens hjemmeside kan du også finde
oversigtskort over Knudsø med angivelse af, hvor du må
fiske.
		 Læs mere på: www.fiskeriforeningen-gudenaa.dk

Omklædningsrum og brusere
Det er er nu muligt at klæde om i et rum. Det er ikke tanken
at alle skal benytte omklædningsrummet, men er et tilbud til
dem, der gerne vil klæde om ugenert. Og ud mod parkeringspladsen finder du et par udendørs brusere, hvor du kan
skylle dig efter søbadet.
Leg og boldspil
Plæner og baner er ment til leg og boldspil – og du behøver
ikke være medlem af en klub. Hvis du gerne vil spille beachvolley, kan du kontakte Ry Volleyball Klub 75, som har en
nøgle til nettene.

Dybdekurver i søen for hver 1,0 meter
Højdekurver på land for hver 0,5 meter

Lillesø

Borde/bænke-sæt og grills

Det ene toilet er handicapvenligt. Det betyder, at der er god
plads og opsat hjælpemidler til kørestolsbrugere etc. Alle andre kan også få glæde af disse ting, men igen opfordres du
til at hjælpe med at holde tingene i orden og ikke misbruge
dem til leg etc.

Kontakt: volley@rffi.dk

Partnerskabet Brug Bolden
Partnerne bag indretningen af Sønder Ege er:
•		
•		
•		
•		
•		
•		
•		
•		
•		
•		
•		
•		
•		
•		

Grundejerforeningen Sønder Ege Strandpark
Mølleskolen
Mølleskolens Klub
Gudenåskolen
En gruppe børn fra Ry
Destination Skanderborg / Oplev Søhøjlandet
Ry Volleyball Klub 75
Foreningen Natur og Ungdom
Friluftsrådet
Danmarks Naturfredningsforening
Naturstyrelsen Søhøjlandet
Skanderborg Kommune, Entreprenørafdelingen
Skanderborg Kommune, SSP
Skanderborg Kommune, Natur og Miljø

Sønder Ege
Strand

Partnerskabets aktiviteter er realiseret via bidrag fra en
lang række kilder:
•		 Naturstyrelsens midler til grønne partnerskaber
•		 Friluftsrådets udlodningsmidler (bl.a. indretning af
grejbank og skoleskib)
•		 Reno Syd (miljøstation)
•		 Kvickly Ry (skoleskib)
•		 Phønix Tag (solceller på toiletbygningen)
•		 Skønpuljen, Skanderborg Kommune
•		 Skanderborg Kommune (toiletter, stier m.v.)
•		 VisitSkanderborg (frivillige, markedsføring m.v.)
•		 Miljøministeriets Ildsjælepulje
		 (bl.a. undervisningsmateriale)

Welcome to Sønder Ege Strandpark
The beach park at Sønder Ege in Ry has recently been
launched as a modern, recreative space for everyone to
enjoy.
At the bank of Lake Knudsø the beach with Blue Flag
invites you to swim. The park also offers facilities for
volley ball, frisbee, slackline and other activities – and
plenty of space for enjoying the beautiful surroundings.
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VISITSKANDERBORG.COM
- MED DET SMUKKE RY!

At the multifunctional building you will find lavatories
and showers, an outdoor kitchen and a nice, sheltered
area for picnics and barbeques.
We are looking forward to sharing this beautiful area
with you.
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