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Referat
Møde den 16. januar 2019 - Cykelsti fra Ribe til
Vadehavet/Vadehavscentret (på UNESCOs Verdensarvsliste)
Deltagere:
Jytte Knudsen, Egebæk-Hvidning Beboerforening
Kjeld Andreasen, Sdr. Farup Grande
Nis Peter Heinsen, Vester Vedsted Landsbyforening
Niels Chr. Lausen, Øster Vedsted Fællesråd
Benny Nielsen, Øster Vedsted Fællesråd
Klaus Melbye, Vadehavscentret
Esbjerg Kommune:
Mads Astrup
Søren Schrøder
Lars Finn Jensen (referent)
Fraværende:
Jane Madvig Søndergaard, Turistchef
Velkomst og introduktion v. Mads Astrup
Orientering om cykelstien v. Søren Schrøder
Gennemgang af dagsorden
Ansøgning om midler fra Cykelpuljen
Politisk behandling
Linjeføring + tværprofil
- Søren gennemgår principperne for stiens forløb.
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Spørgsmål og drøftelse
-

Spørgsmål: Bliver stien belyst?
o Svar (Vej & Park): Stien er ikke planlagt belyst.
o Kommentar: Det bliver en utryg sti at færdes på. Stien
bliver kun for turister og dermed bliver det et projekt for
Vadehavscentret. Alternativt kan stien føres igennem Sdr.
Farup. Her kan der etableres foranstaltninger, således der
gives plads til cyklister. Er imod stiforløbet og ingen
borgere har sagt, at dette er et godt forløb.
o Kommentar: Det er vigtigt at tilgodese både turister og
borgere i dette projekt.
o Kommentar (Vej & Park): Der er givet støttemidler fra
Vejdirektoratet til en stiforbindelse mellem
Vadehavscentret og Ribe. Der er ikke forudsat at stien skal
forløbe igennem Sdr. Farup, hvilket vil fordyre projektet
betydeligt. Dertil skal nævnes, at Vejdirektoratet kigger på
forrentningen. Vedrørende belysning på stien, så har
Esbjerg Kommune tidligere besluttet, at der på stier i
landzoner ikke belyses.

-

Spørgsmål: Kan man benytte Præstevej og køre udenom Sdr.
Farup?
o Svar (Vej & Park): Den løsning vil være en forringelse af
forbindelsen mellem Ribe og Vadehavscentret
o Kommentar: Det er utrygt at cykle på en mørk sti, så bare
LED vil være godt.

-

Spørgsmål: Bliver Kløjsvej asfalteret?
o Svar (Vej & Park): Ja det gør den, hele stiforløbet vil blive
asfalteret.
o Kommentar: Nogle beboere finder det ærgerligt, at der
kommer en sti med mange cykler. De har forhaver lige ud
til.
o Kommentar: Man skal huske, at der vil komme store
landbrugsmaskiner på stierne, så de skal kunne tåle dette.

-

Spørgsmål: Bliver der lukket for gennemkørsel ved Kløjsvej?
o Svar (Vej & Park): Ja vi vil undgå gennemkørsel i hele
projektet.

-

Ønske: Kan der arrangeres et møde i Sdr. Farup og kigge på
alternativ linjeføring inden vi går videre?

-

Spørgsmål: I krydset Degnetoftevej/Vester Vedsted Byvej vil der
komme en foranstaltning, er dette korrekt?
o Svar (Vej & Park): I projektet arbejder vi på en hævet
flade i dette kryds.

Esbjerg Kommune vil medtage bemærkningerne/forslagene i den videre
planlægning, og gruppen vil blive indkaldt igen senere i
planlægningsforløbet.
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