
Vandhaverne i Skjern

Den Grønne Korridor

Den Grønne Korridor strækker sig ca. 5 km langs Kirkeå fra Skjern Birk Plantage i øst gen-
nem Skjern by til Skjern Enge i vest, hvor Kirkeå flyder sammen med Ganer Å til et fælles 
udløb i Skjern Å.

Den er inddelt i 5 byrum, hvert med deres karakter, vestjyske naturtype, naturoplevelser og 
aktivitetsmuligheder:

• Skovkanten med græssende heste, får og kreaturer, søer og stier til Skyggehusdæm-
     ningen og Skjern Birk Plantage

• Byengen med soppe-/fiskesø med sandbred, petanquebane og kælkebakke med akti-         
     viteter        
• Anlægget, byens centrale park med mindesmærker, træer, buske og blomster, scene,  
     lege- og aktivitetspladser, kirken, Spejldammen og senest Vandhaverne
• Urskoven, et tilgroet område med vildnis, et væld af fugle, insekter og sommerfugle,                                   
     fiskesø samt udsigts- og kælkebakke
• Klosterengen med våde enge med kvæg, søer, fugle, vilde blomster, lys, luft og vidder, 
     grillplads og fugletårn med udsigt over Skjern Å-dalen

Den Grønne Korridor blev indviet i september 2017 efter et forløb, hvor fonde, kommune, 
firmaer og ikke mindst engagerede borgere arbejdede sammen om at skabe et attraktivt og 
varieret landskabsrum med fokus på naturoplevelser, rekreative og fysiske aktiviteter, men 
også formidling og læring.
Korridoren har et udbygget stisystem, og flere steder er der opstillet informationsstan-
dere med oversigtskort og plancher om områdets historie, natur og aktivitetsmuligheder.        
Læg også mærke til de flotte, renoverede broer og de 50 smukt malede fuglehuse.

Vandtankens indre før Vandhaverne

Perlen i Den Grønne Korridor

Vandhaverne i Skjern blev indviet i efteråret 2020, men ideen fik 
arkitekt Bo Christensen flere år tidligere, og de første skitser hav-
de han på tegnebrættet, sideløbende med at Den Grønne Kor-
ridor blev projekteret, etableret og taget i brug.

Vandtanken blev opført i 1972 som et rentvandsreservoir i tilknyt-
ning til det vandværk, som var i brug mellem 1969 og 2016, og 
som var beliggende på hjørnet af Engtoften og Grønningen nord 
for Vandhaverne. En solid, underjordisk tank, som blot fremstod 
som en beskeden forhøjning i landskabet, men som ikke desto 
mindre kunne rumme 2,7 mio. liter vand, nok til at alle byens ind-
byggere kunne stå op, gå på toilettet, tage bad, lave kaffe og va-
ske op på samme tid - uden at byen løb tør for vand! Tankens 
betonlåg blev båret af hele 52 søjler og en midtermur.

Med nedlæggelsen af vandværket mistede vandtanken sin funk-
tion, men en arbejdsgruppe under Skjern Udviklingsforum satte 
sig for at vække det storladne, hemmelige rum til live af tornero-
sesøvnen, genbruge tanken og give den en ny opblomstring ved 
at åbne den for lyset og for besøgende. Ringkøbing-Skjern Kom-
mune indgik aftale med Ringkøbing-Skjern Forsyning om at over-
tage ejendomsretten til anlægget - nu kunne arbejdsgruppens 
ideer realiseres.

Undervejs steg idegruppens ambitioner. Vandhaven blev til Vand-
haverne, og yderligere to haverum blev tilføjet. 
Vandtanken er parkens centrale rum, som appellerer til leg i 
et dynamisk og sanseligt miljø. De udskårne huller i det grøn-
ne låg slipper lyset ind til et landskab af store betonfliser mellem 
tankens søjler og spejler sig i vandet. Vand lukkes ind i tankens 
bund og oversvømmer skiftende plateauer. Væggen omslutter et 
stiforløb af sveller og danner bagtæppe for Vandhaverne. 
De to øvrige rum, Refugiet og Sandpuden, er geometriske ekko-
er af Vandtanken.
Refugiet er reflektionsrummet, stedet til fordybelse og ro. En ny-
fortolkning af klassiske slotshaver med grønne hække, vandbas-
siner og bænke til mange formål: Til at hvile på, ligge på, drøm-
me på, kysse på - og måske som udeklasserum for skolerne. 
Bemærk udskæringerne i bænkene. Ordene er taget fra sangtek-
ster af rockgruppen Gnags, som blev dannet i Skjern i 1960’erne. 
Ved du, hvilke sange de stammer fra? - Ellers find svaret på 
hjemmesiden.
Sandpuden er til leg, læring og eksperimenter med vand og 
sand for børn og barnlige sjæle. Hævede sandkasser med vand-
pumper og bænke til madpakkespisning.
Rummene bindes sammen af slyngede stiforløb med forbindel-
se til Den Grønne Korridor. To broer fører over Kirkeå, identiske i 
form, men forskellige i udtryk og svingende væk fra hinanden.

Realisering af projektet krævede økonomi, men blev begunstiget 
af støtte fra en række store og små fonde og bidragsydere, som 
ikke alene kunne se ideen med projektet, men som også under-
vejs bidrog til at kvalificere det yderligere.
Etableringen har budt på udfordringer undervejs og har krævet 
en høj grad af samarbejde og fleksibilitet fra en bred vifte af sam-
arbejdspartnere og firmaer under ledelse af projektgruppen og 
hovedentreprenør Hansen & Larsen.

Skjern Udviklingsforum håber, at alle vil nyde Vandtankens stor-
hed, Refugiets ro og Sandpudens leg.
Brug det dejlige område, pas på det, og tag hensyn til anlægget 
og naboerne.
Vedligehold og drift af Vandhaverne varetages af Ringkøbing- 
Skjern Kommune i samarbejde med en gruppe ”vandhunde” i 
regi af Skjern Udviklingsforum.
Læs mere om Vandhaverne på skjernudviklingsforum.dk

Visualisering af Vandhaverne: Vandtanken, Refugiet og Sandpuden
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Færdsel i området og benyttelse af anlægget er på eget ansvar.


