Plantage-turen
Plantagen, som
ligger på vejen
mod Agerskov
blev plantet i ca.
1928, oprindelig
med nåletræer.
Plantagen blev
stormskadet den 3. dec. 1999 og
genplantet med 75% løv og 25%
nåletræer. Den ejes af NRH
Plantningsforening.
Ved parkeringspladsen kan man
dreje til højre og
besøge en smuk eng
og sø i den private
skov.

Revslund-turen
Revslund turen går over
Smedegade, forbi Roostkær skov
som ti1hører flere gårde. Turen
fortsætter op til Revslund
rasteplads, som er et rigtigt dejligt
sted at holde pause. Gårdene derude
har oprindelig været fælles indtil år
1771.

Branderup Mark turen
Branderup-mark turen. Gårdene er
udflyttet fra
Branderup by
mellem 1790 og
1800. Oppe fra
vejen kan man se
ned over Branderup
by og omegn.

God tur !

BovlundVindmølle
turen
Bovlund
VindmøIle-turen
går forbi
Branderup MøIlegård. Efter ca. 100
meter kan man på højre side nyde
den dejlige udsigt fra de opstillede
borde og bænke (om sommeren).
Senere går turen forbi den gamle og
smukke Bjerggard på højre side og
gårdens avlsbygninger på venstre
side. Gården blev bygget i 1871.
Turen fortsætter langs med
vindmøllerne og en lang
siljerønhæk, som er plantet af
L. Møller i ca. 1950.

BRANDERUP
Naturvandring
i og omkring
Branderup

Kådner-turen
Kådner –Østermark
turen går op ad
Sandbjergvej, forbi
forsamlings-huset
og videre ned til æ
Kådner, som består af en klynge
ældre gårde som næsten aIle er
ophørt med landbrug. Man
fortsætter, kommer ud til Tingvej
og har så 2 muligheder. Se kort.

Kirketuren
Kirketuren er
en meget smuk
tur op forbi
kirken og den
flotte præstegård, som i dag ejes af
Lene og Lars Frikke. Man går forbi
kirkeskoven, som bestemt også er et
besøg værd.
Naturlig motion for sjæl og krop

Parkerings plads

Parkeringsplads
Vindmølle
Rasteplads
1 Plantage-turen
Ca 5.5km
2 Revslund-turen
Ca 7km
3 Branderup Mark-turen
Ca 5km
4 Bovlund-Vindmølle-turen
Ca 7km
5 Kådner-turen
Ca 6.5km
6 Kirke-turen
Ca 3km
7 Vandmølle-turen
( se anden brochure )

Naturvandring i og omkring
Branderup

