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Går man ad
stien fra den
nye indgang
til vorup
Grusgrav,
hjælper
denne flotte
trappe én
sikkert ned
ad den stejle
skrænt til
bunden af
grusgraven.
Foto:
Randers
Kommune

i bunden af månedalen er
der en god mulighed for at
tage en pause, lave mad
over bål eller overnatte
i shelter. Foto: Randers
Kommune

Højmosen set fra oven. Dronefoto af Tuemose mellem Læsten Bakker og Fussingø.

mellem boligområde og industri:
en lille skovsti i vorup Grusgrav.
Foto: Randers Kommune

Aftentur i Tuemose

vue ud over
vorup Grusgrav
Friluftsområde. Foto:
Randers Kommune

Månedalen-Vorup Grusgrav

Forslag til vandretur i Månedalen og Vorup Grusgrav. Alt efter rute er turen 3-3,75 km med mange
gode højdemeter undervejs.

tur retur

en ny stiforbindelse skaber nu en
mere trafiksikker forbindelse mellem
Månedalen og grusgraven øst for
Tebbestrupvej. Hermed er der skabt
sammenhæng mellem to af bydelens
største naturområder, Månedalen og
Vorup Grusgrav, som tilsammen byder
på 26,5 hektar til rekreative formål.

udenfor
Kim Brandt thomsen
Randers Kommune

d

et er et partnerskab
mellem Vorup Tømmerhandel og Byggemarked, Team
Bertelsen og Randers Kommune, som står bag projekt
Vorup Grusgrav Friluftsområde, der har til formål at skabe nye muligheder for aktiviteter i grusgraven.
Fokus er på foreninger og
brugergrupper, som vil være
aktive og medvirke til at skabe friluftsliv. For nylig har
partnerskabet i samarbejde
med MTB Randers etableret knap fire kilometer nye
mountainbike-spor af forskellig sværhedsgrad. MTBsporet blev indviet ved en
event 25. april.
Udover hvad partnerskabet har lagt af økonomi i projekterne i 2016, så har MTB
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Solskin og en skovbund fuld af anemoner. Så bliver det ikke
meget bedre at gå en tur. Foto: Randers Kommune

Randers bidraget med frivilligtimer og midler tildelt fra
Friluftsrådet.

dom men offentligt tilgængelig. Udover de regler, der
gælder for adgang i naturen,
skal der her vises hensyn, da
grusgravens bund og sider
bruges af mountainbikere
og firehjulstrækkere til såvel
træning som konkurrencer.
Partnerskabsaftalen omfatter hele den grønne kile,
der adskiller beboelse og industri syd for Svendborgvej
i Vorup. Området strækker
sig fra Tebbestrupvej i vest til
Bøsbrovej i øst. Den vestligste adgang til naturområdet
findes pt. på Svendborgvej
ved enden af Odensevej. Så
bydelen har nu et sammenhængende grønt område,
der strækker sig fra engene
syd for Gudenå via skovområdet Månedalen og Vorup
Grusgrav til Bøsbrovej.

sikker i trafikken

Randers Kommune arbejder pt. sammen med politiet om muligheden for at få lavet en fartdæmpning på Tebbestrupvej før det sted, hvor
byzonen starter, og stien
mellem Månedalen og grusgraven krydser vejen.
- Størstedelen af stien er en
delt sti mellem cyklende og
gående. Der mangler stadig
skiltning og infotavler, men
det skulle gerne komme på
plads her i foråret. I forbindelse med skiltning vil det
desuden blive gjort tydeligt,
hvad der er forbeholdt gående, og hvor der kører cykler,
fortæller Martin Tranholm
Frøst, som er Randers Kommunes mand i partnerskabet.

en større sammenhæng

Grusgraven er privat ejen-

Tag med på en tur ind om den spændende
højmose mellem Læsten og Fussingø - en
perle, hvad angår både kulturhistorie og natur.
Hør om, hvad mosen har betydet i fortiden
og om den natur, der har udviklet sig. Hør om
historiske fund, tørvegravning, tørvemosser,
urørt skov, kødædende planter og om
muligheden for at genoprette en del af mosen.

Tag med på tur i grusgraven
Fra Kærgade og sidevejen Johannelyst går denne skønne skovsti op til månedalen. Foto: Randers Kommune

Det er partnerskabets håb, at
aktiviteterne i projektområdet kan øges med hensyn til

arrangementer, formidling
og rekreation. Projektområdets fysiske rammer skal
gerne videreudvikles, så der
tiltrækkes brugere fra hele
regionen - samtidig med at
funktionen som grøn oase
mellem boligområde og industri bevares.
I lighed med de to foregående år bliver der derfor igen
i år holdt en naturtur i Vorup
Grusgrav. Det sker tirsdag 23.
maj kl. 15, hvor interesserede
kan møde op og tage med på
en rundtur i grusgraven - høre om planer, ideer og visioner og give deres besyv med
om Vorup Grusgrav.
Turleder er landskabsarkitekt Martin Tranholm Frøst,
Randers Kommune. Mødested er p-pladsen ved Tebbestrupvej overfor nr. 98, Randers SV. Der bydes på en forfriskning undervejs.
Yderligere info kan fås hos
Martin Tranholm Frøst på tlf.
8915 1691.

Onsdag 24. maj fra kl. 18.30-21.00 inviterer Purhus Lokalhistorisk Arkiv, Naturstyrelsen Kronjylland og Randers Kommune, miljø & teknik på en naturtur i
Tuemose mellem Læsten og Fussingø.
Turen arrangeres i lighed med andre
offentlige ture til højmoser i Danmark
som en markering af 25 års jubilæet for
EU's LIFE program.

Randers Kommune og Naturstyrelsen Kronjylland inviterer efter turen på
kaffe og kage.
Mødested er p-pladsen ved Vasepladsen, nærmeste postadresse er Vasevej
10, Randers NV. Herfra går vi langs skoven og engene til mosen. Medbring gode støvler, helst gummistøvler, da det
kan blive vådt, hvis du vil med udenfor stien.
Turledere er Jytte Nielsen, Purhus
Lokalhistorisk Arkiv, Aksel Jørgensen
samt biolog Pia Boisen Hansen, Randers Kommune (tlf. 2544 1699).

Den kødædende plante soldug kan du få lejlighed til at stifte nærmere bekendtskab
med, når Purhus Lokalhistorisk Arkiv, Naturstyrelsen Kronjylland og Randers
Kommune, Miljø & Teknik onsdag 24. maj inviterer på naturtur i Tuemose mellem
Læsten og Fussingø.

