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Bækkestien
langs
Ladegårdsbækken

Oplev skov og eng et stenkast fra villakvartererne. Foto: Randers Kommune

Randers har mange skønne
Udenfor
grønne områder inden for
Kim Brandt thomsen
Randers Kommune
byskiltet. Byparker som
doktorparken og Vestparken, randers: Bækkestien langs LadeTøjhushaven og skovbakken. gårdsbækken gennemløber et par
kilometer bynær natur. En grøn kile
er du til det knap så
fra Udbyhøjvej i syd til industrikvarfriserede, så tag en tur langs teret på Mirabellevej i nord. Mellem
Udbyhøjvej og Dronningborg Bouet af de små vandløb, der
levard et blot 50-100 meter bredt anlæg mellem villakvarterer og beboskærer sig ned gennem
elsesejendomme, men mod nord et
lerbakkerne i Randers nØ.
op til 300 meter bredt naturområde,
der afsluttes af en ung, åben egeskov.
de ligger som perler på
Ladegårdsbækken har navn efter
snor fra dronningborg og
Bjellerup Ladegård - en herregård
fra 1455, som oprindeligt hørte unøstpå: Ladegårdsbækken,
der Mariager Kloster.
Rismøllebækken, Tjærby
Ladegårdsbækken er sognegrænse til Dronningborg og også gamBæk og albæk Møllebæk.

oplevelser
Udenfor
Udenfor i Randers Amtsavis hver uge er
skrevet af kommunikations-afdelingen
i Randers Kommune, som giver gode råd
om oplevelser i naturen i Randers by og
opland.
Du kan finde flere forslag til traveture i
Randers Kommune på www.natur.randers.
dk

mel kommunegrænse mellem Randers og Dronningborg.
Bækken går i hele sit forløb gennem bebygget område. Under Bombardier-grunden endda i rør. I planerne for den kommende Sporbyen
Scandia hedder det, at Ladegårdsbækken skal fritlægges og slynge
sig gennem området, der også får et
grønt bælte af træer og græs. Spændende bliver det, om bækken engang
i fremtiden kommer frem i lyset på
hele sin vej til Randers Fjord.
Forudsætningen for, at vi kan nyde naturen langs Bækkestien, blev
skabt, da Randers Byråd i august 1977
vedtog lokalplan 101. Den grønne kile langs bækken blev her udlagt til at
rumme en overordnet sti, der skulle
skabe forbindelse til alle de blinde
villaveje mellem Marienborgvej og
Ladegårdsbækken.
Den nederste åbne del af Ladegårdsbækken - mellem Udbyhøjvej
og Dronningborg Boulevard - kan
man i øvrigt opleve hele året rundt
i efterårspragt. Der er nemlig ”streetview” af den på Google Maps, så
man kan nyde turen på computeren,
hvis ikke vejret skulle arte sig.
Billederne her er fra en fire kilometers rundtur ad Bækkestien og
rundt om egeskoven på årets første
sommerdag.

nord for dronningborg Boulevard tager den vilde
natur gradvist over. Foto: Randers Kommune

Ladegårdsbækken følger en trofast på hele turen.
Foto: Randers Kommune

ved Bækkestiens øvre ende ligger en lille sø. Her huserer ænderne på det dybe vand. Foto: Randers
Kommune

egeskoven i det nordøstlige hjørne af naturområdet er lys og åben og et slaraffenland for dyr og
fugle. Foto: Randers Kommune

Broer forbinder marienborgvejs blinde sideveje med Bækkestien. Foto: Randers Kommune

Gode sten til fiskeskjul nedstrøms
dronningborg Boulevard. Foto: Randers
Kommune

Bækkestien løber gennem en cirka to kilometer
lang kile med bynær natur. sæt en time af og
tag en tur frem og tilbage. så bliver det til cirka
fire kilometer.

