
Velkommen til 
Quistrup Møllebækstien

Gangbro under vandløbsbro

    
skraldespande

    

Beskrivelse af stien
Quistrup Møllebækstien er 750 meter lang og går mellem Hjermvej og Vinderupvej. Stien følger Quistrup Møllebæk på hele 
strækningen, og er enten markeret som en klippet græssti, udlagt i flis eller etableret som gangbro.

Stien går under to jernbaner. Ved Struer/Holstebrobanen er der ophængt en gangbro under vandløbsbroen (se foto), og 
under Struer/Vinderupbanen går man gennem en viadukt umiddelbart syd for vandløbsbroen.

Stien går i fredfyldt smuk natur, og hvis man går rundturen langs med cykelstierne på Hjermvej og Vinderupvej giver det en 
gåtur på 2,8 km. Dermed får Struerboerne kort vej til en spændende naturoplevelse.

Praktisk info
• Ruten er ikke afmærket med afmærkningspæle, da det er tydeligt, at man skal følge den græsklippede sti 
 eller flissti langs vandløbet.
• Stien forløber på private arealer, og det er ikke tilladt at opholde sig udenfor stiarealet.
• Hunde skal føres i snor.
• Al færdsel skal foregå til fods. Cykler er ikke tilladt.
• Arealerne langs stien kan blive afgræsset. Hvis der er husdyr langs med stien, må de ikke fodres. Undgå at     
 skræmme dem. Dyrene har det bedst, hvis du færdes i fred og ro ad stien.
• Stien er åben for færdsel døgnet rundt. Af hensyn til dyrelivet 
 henstilles det, at færdsel efter solnedgang begrænses, og at al 
 færdsel sker på en sådan måde, at dyrelivet forstyrres mindst 
 muligt. Det giver også den bedste naturoplevelse. 

Den Grønne Ring - Sundhed i Naturen
Stien er en del af et flerårigt projekt i og omkring Struer, der hedder 
”Den Grønne Ring – Sundhed i Naturen”.

Der er tidligere etableret motionspladser i Anlægget, Borgerlunden og 
en naturbase ved Østre Strand. Det langsigtede mål er at sammenkæde 
disse områder med en grøn stiforbindelse i og omkring Struer.

Læs mere om projektet på Struer Kommunes hjemmeside 
www.struer.dk (Borger -> Sundhed og Sygdom -> Den Grønne Ring).

Cykler må ikke 
    medtages


