
traktiv strandpark med en børnevenlig strand. 
I 2013 blev der etableret parkeringsplads, 
kajakskur, opsat flere bænke og borde samt 
grillområder. Der er dannet en naturbase med 
informationsområde, brofag tæt på vandover-
fladen, et krabbebassin samt et stort klatrenet 
for børn.

9. HUNSBALLESTIEN
Hunsballestien forbinder Østre Stand og Qui-
strup Møllebækstien. Det er en cykel- og 
gangsti med en flot udsigt over Limfjorden. 
Midtvejs findes en bænkplads på en forhøj-
ning, hvor man kan holde et hvil eller blot 
nyde udsigten. 

10. QUISTRUP MØLLEBÆKSTIEN
Quistrup Møllebækstien forbinder Vinderup-
vej og Hjermvej. Stien blev anlagt i 2015 og 
går igennem fredfyldt smuk natur. Stien føl-
ger Quistrup Møllebæk og er markeret som en 
klippet græssti, udlagt flis eller som en gang-
bro. Stien går under to jernbaner. Ved Struer/
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Holstebrobanen er der en gangbro som går un-
der vanløbsbroen, og under Struer/Vinderrup-
banen går man gennem en viadukt. Går man 
rundturen langs med cykelstierne på Hjermvej 
og Vinderupvej giver det en gåtur på 2,8 km. 
Dermed har Struerboerne kort vej til en spæn-
dende naturoplevelse.

11. KJELDING HØJ 
Kjelding Høj er et nyere boligområde syd for 
Struer, som ligger placeret på et bakkedrag 
med udsigt over Limfjorden. 

12. BAUNEHØJENE
De ældste af gravhøjene er fra bondestenal-
deren (ca. 2600 f.Kr.). I middelalderen og i 
de følgende århundreder har højene forment-
lig været brugt som bavnehøje. En bavn var 
et varslingsbål, der blev antændt, hvis det var 
fare på færde. I dag er højene fredet og områ-
det er et fortrinligt sted for at nyde den smukke 
udsigter over fjord, land og Struer by.  

QUISTRUP MØLLEBÆKSTIEN



DEN GRØNNE RING

1. BORGERLUNDEN
Borgerlunden ligger bag bowlingcentret. Om-
rådet er et knudepunkt for flere rekreative stier, 
hvilket gør området let tilgængeligt. I området 
er der et arboret med ca. 100 forskellige træ-
arter. I 2009 blev der etableret et fitnesstorv, 
som byder på et stort udvalg af udendørs fit-
nessmaskiner, skakspil, bordtennisbord og le-
geredskaber for de mindste. Redskaber er til 
fri afbenyttelse hele året rundt.  

’Den Grønne Ring – Sundhed i Naturen’ er 
et projekt, der sammentænker aktivitet og na-
turoplevelser for at skabe bedre muligheder 
for en mere aktiv livsførelse i hverdagen. Den 
Grønne Ring er et ca. 8 km langt stiforløb, der 
går igennem Struers varierende grønne områ-
der og naturområder. Stiforløbet gennemløber 
tolv forskellige knudepunkter, der indbyder til 
social samvær, bevægelse, leg, rekreation og 
naturoplevelser.

2. ÅDAL/ENGEN
Området indeholder legeplads, område til 
boldspil samt stier i skovbevoksningen. Der er 
etableret en Disc Golf Bane der strækker sig 
fra Borgerlunden, via Ådalen/Engen til Ly-
stanlægget. Disc golf er golf, hvor kuglen er 
skiftet ud med en frisbee, og hullerne er spe-
cialdesignede kurve. Banen er til fri afbenyt-
telse.

3. STRUER LYSTANLÆG
Struer Lystanlæg udspringer fra byens cen-
trum og strækker sig mod syd. Lystanlægget 
er over 100 år gammelt. Det bakkede landskab 
rummer en mangfoldighed af blomster, far-
ver og dufte. I lystanlægget finder man skov, 
rhododendronhave, friluftsscene, andedam og 
skovmotionsplads. Skovmotionspladsen blev 
etableret i 2010, og byder på et stort udvalg 
af udendørs motionsredskaber, som er lavet af 
robinietræ. Pladsen giver mulighed for i ro at 
træne styrke, kondition og balance. Pladsen 
kan benyttes gratis hele året rundt og får man 
brug for en pause, er der både borde og bænke. 
Ved andedammen findes en talende infostan-
der, som indeholder forskellige historier om 
Lystanlægget og byens historie. 
 
4. ANLÆGSTORVET 
På Anlægstorvet er der en opholdsplads med 
bænke og springvand. Springvandet giver 
pladsen liv, og om aftenen er der lys i spring-
vandet.

5. HAVNEN
Havneområdet er delt op i lystbådehavnen 

i øst og den ældre havn med industri i vest. 
Lystbådehavnen er en af de største i Limfjor-
den med over 550 pælepladser. I sommermå-
nederne summer havnen af solskin og liv. 
Havnefronten har i 2018 fået et nyt udseende. 
Der er fokus på at knytte bymidten tættere til 
havnen via brobuerne, beskytte bymidten mod 
oversvømmelse og skabe et attraktivt byrum, 
som indbyder til ophold og aktivitet på hav-
neområdet. 

6. GODTHÅBSVEJ
Godthåbsvej forbinder havnen og kyststien.  

7. KYSTSTIEN
Kyststien strækker sig fra Godthåbsvej til 
Østre Strand. Fra stien er der en flot udsigt 
over Fjorden med en stejl skråning, som bag-
grund mod jernbanen.

8. ØSTRE STAND
Østre Strand har oprindeligt været et lille fi-
skerleje. I dag bruges området, som en at-

ØSTRE STRANDBORGERLUNDEN


