Bagenkop er geografisk placeret mellem det grønne og blå element. I august 2014
indledte borgerne og foreningslivet et samarbejde med DGI Faciliteter & Lokaludvikling for
at igangsætte et udviklingsarbejde, der skulle synliggøre byens nuværende stedbundne
potentialer samt via borgerinddragelse skabe idéer til fremtidens udvikling i Bagenkop.
I første omgang har der været fokus på at skabe en naturlig forbindelse fra Bagenkop
Havn og ud til Naturstyrelsens store områder med bl.a. De Vilde Heste. Den naturlige
forbindelse " Ildsjæle Fodsporet" er en 3 km rute der får besøgende hele vejen rundt i
Bagenkop - byens kultur, historie og gennemførte projekter gennem tiden fortælles via QR
koder og fysisk planering af Ildsjæle Fodspor på asfalten samtidig er der gennemført et
projekt " Det nye Fredsbjerg " der er en af de bynære hatbakker, der er beplantet med
skov. Projektet er den grønne " trædesten" mellem Bagenkop by og Naturstyrelsens
områder.
Byens historie og udviklingsmuligheder er dog uomtvisteligt forbundet med " det blå
element". Bagenkop Havn har 4 bassiner - et bassin til Erhvervsfiskere, et til
småjolle/reparationshavn, lysbåde-/turbådehavn samt det gamle færgebassin hvor
Langeland - Kiel, sejlede frem til 2003.
Færgebassinet er det eneste der ikke er aktivt og her er idéen at dette skal danne
rammen om byens " blå trædesten" AQTIV Bagenkop. I samarbejde med bl.a. LOA
Fonden er en idégruppe i gang med at udvikle Danmarks første multibane på vand.
Langeland - Kiel linjens opmarchbåse og dele af kajanlægget blev i 2005/06 bebygget
med 44 moderne ferielejligheder.
Idéen med AQTIV Bagenkop er at færgebassinet skal bruges som " kravlegård" til leg,
læring og bevægelses område for traditionelle og nye vandsportsgrene inden man via den
gamle færgemole kan udfordre det rigtige " blå element".
Ved Legeskibets besøg d. 11/7 - 14/11 afholdes Bagenkop By- og Havnefest der har
været afholdt siden 1959. Hele overskuddet fra havnefesten går til drift, vedligeholdelse og
udvikling af byens samlingspunkt Bagenkop Hallen. Havnefesten gennemføres på frivillig
basis af ca. 400 frivillige og der er tæt på 5000 besøgende vært år.
Med vand til tre sider skal vi blive endnu bedre til at udnytte mulighederne i det " blå
element " besøget af Legeskibet er et af tiltagene for at sætte denne udvikling i gang.
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