Pressemeddelelse
Nyt Vandlaboratorium til Kerteminde
Kerteminde Kommune har fået støtte af Nordea-fonden til etablering af et Vandlaboratorium på byens nye
havnepromenade.

Kerteminde Havn & Marina er midt i en stor transformation og jeg er glad for at
endnu en brik er faldet på plads. Vi kan nu lave et rekreativt byrum til glæde for
alle borgere og besøgende. Og jeg er særligt glad for, at Vandlaboratoriet er
opstået på baggrund af mange gode input fra lokale borgere og foreninger.
Kasper Ejsing Olesen, Borgmester, Socialdemokratiet

Vandlaboratoriet er en del af et nyt 1 km. langt promenadeforløb på Kerteminde Havn. Promenadeforløbet
starter ved oplevelsescentret Fjord&Bælt og vil slutte på spidsen af et nyt moleforløb, som netop i disse
dage er ved at blive etableret. Vandlaboratoriet vil bidrage med et nyt byrum med plads til familiers ophold
og især børnenes leg og læring.

Det er fantastisk for Kerteminde havn & Marina .Det er nytænkning hvor vi
blander oplevelse, leg og læring sammen. Vandlaboratoriet vil helt sikkert blive
et tilløbsstykke for både borgere og turister i Kerteminde.
Jens Gantriis, Venstre

Det særlige ved netop dette byrum er, at det udspringer af havnens DNA og er udviklet med læring for øje.
Via leg vil vandlaboratoriet give de besøgende viden om det hav og de fjorde, der omkranser Kerteminde.

Det gode liv og fællesskaber opstår når mennesker mødes og man vil nu med
denne flotte donation fra Nordea Fonden kunne se fællesskabsområder dukke
op som perler på en snor fra Fjord og Bælt og ud til enden af den nye mole. Der
er meget at glæde sig over og vi ser frem til fortsat at udvikle havn og marina
med respekt for området og byens historie og kultur.
Klavs Norup Lauridsen, Konservative Folkeparti

Vandlaboratoriet består af ca. 150 kvadratmeter sammenhængende bassiner, der i udtryk og udformning
repræsenterer Noret, bugten og bæltet omkring Kerteminde. I bassinerne vil der være dyr og planter og
områderne omkring bassinerne vil indbyde til leg, læring og afslapning. Et samarbejde med Fjord&Bælt
betyder, at en række fremtidige aktiviteter vil tage sit udgangspunkt ved Vandlaboratoriet. Fjord&Bælts
skoletjeneste vil også inddrage Vandlaboratoriet i undervisning af eleverne i de lokale skoler.

Det er ikke mindre end fantastisk, at vi nu efter mange års planer, endelig
kommer i gang med at skabe, det som vi havde som vision, et spændende og
aktivt liv ved havnen. Jeg ser i høj grad frem til at mødes med børn og voksne i
leg og væren ved vandet.
Alex Haurand, SF

Nordea-fonden støtter projektet med 4,1 mio. kr. og sammen med støtte fra de nationale FLAG-midler fra
Plan- og Boligstyrelsen på 700.000 kr. er finansieringen af anlægget derfor sikret. Vandlaboratoriet
forventes at stå færdigt juni 2023.

Vandlaboratoriet bliver et tilbud, som gennem eksperimenter, leg og læring skal
give besøgende ny viden om havet, fjordene og livet i vandet. Ideen om
Vandlaboratoriet er blevet til i tæt dialog med Kerteminde Kommunes borgere
og foreninger, hvilket vi ser som et stærkt udgangspunkt for et vellykket projekt.
Vi glæder os til at dykke ned i Vandlaboratoriets oplevelser næste år.
Uddelingschef Nordea-fonden Christine Paludan-Müller
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