
 i Bredebro – en by i bevægelse 

Velkommen på Kløverstierne, som er for dig,  

der vil ud i det fri og kombinere oplevelser og 

frisk luft med motion.  

Vælg den rute, der passer dig bedst, i forhold til 

længde eller seværdigheder. Vælg mellem den 

grønne rute på 2,5 km, den blå på 5 km, den 

røde på 7,5 km eller den grå rute på 12,5 km. 

Her i folderen kan du lade dig inspirere til valg af 

rute og bruge den som en guide undervejs. 

Eller du kan følge din rute på Endomondo 

Mere information om kløverstierne i hele 

Danmark, kan ses på www.friluftsraadet.dk 

 

 

Kløverstierne i Danmark er blevet til i et samarbejde 

mellem Danmarks Idræts-Forbund, Danske Gymnastik-  

og Idrætsforeninger, Dansk Firma-idrætsforbund, 

Friluftsrådet og 10 pilotkommuner. Udviklingen af stierne 

er finansieret af Nordea-fonden og fra Udlodningsmidler 

til friluftsliv. Mere information om Kløverstierne, deres 

forløb og seværdigheder kan findes via 

www.kløverstier.dk. Etablering af stier og folder er 

ligeledes støttet af Tønder Kommune og Transport, 

bygnings og Boligministeriet som del af 

områdefornyelsen i Bredebro. 

 

endomondo.com og 

endomondos mobil app, 

der kan hentes gratis i App 

Store og på Android 

Market. 

 

kloeverstier.dk     

 

KULTURstien   

2,5 km 

Kulturrute i kniplebyen Brede. 

Vi passerer banen Esbjerg/Niebüll og er nu i 

den oprindelige landsby Brede, hvor der 

stadig ligger enkelte, typiske bøndergårde. 

På Brede Bygade ser vi Kniplekræmmer Jens 

Wulffs ejendom, en arkitektonisk perle, en flot  

ejendom, der i dag ejes af ECCO. På muren 

ses kaklen, som fortæller, at her mødtes 

konge og folk i såvel 1847 som i 1920. 

Gl. Bosholm eller Møllegården passerer vi 

gennem  trælågen fra Møllebakken. Bag det 

gamle havedige får vi  den flotteste udsigt til 

gården. 

Vi runder legepladsen i det nyere parcelhus 

kvarter, Vestervang fra 1970'erne, som har 

den nu lukkede limtræsfabrik LNJ som genbo. 

Fabrikken blev drevet af familien Nielsen 

Jepsen  gennem tre generationer.  

I dag er ECCO den væsentligste virksomhed i 

byen, og her slutter turen med  et besøg på 

det flotte, nyetablerede Toosbuys Torv. 

BYruten  5,0 km 

Eccobyens motions og kulturrute. 

På BYturen rundt i Bredebro besøger vi de gamle 

kulturminder i byen. Huse og  mindesmærker, der 

fortæller historien fra før 1920, da byen og egnen 

var en del af Tyskland.  

Bredebro Skole blev indviet 29. august 1922 og er 

den første danske skole, der blev bygget efter 

genforeningen. Skolen er også et  klassisk 

eksempel på stilarten Bedre Byggeskik. 

Bemærk de mange andre fine eksempler  på Bedre 

Byggeskik på turen rundt i byen i bl.a. i Nygade og i 

Søndergade, men også på Lagervej. 

På kirkegården ligger egnens dygtige og kendte 

personligheder. Ligesom vi her ser mindesmærket 

for de unge mænd, der faldt  i 1 .verdenskrig. 

Senere på ruten runder vi Bredebro idrætscenter 

med campingplads, nyanlagt aktivitetspark og 

udendørs  svømmebad. 

Vi når frem til den lille landsby Aaspe, inden vi  

vender tilbage mod centrum i Bredebro. 

MOTIONSruten  

7,5 km  

Løbetur, cykletur eller en god  lang 

vandretur ud i det åbne land. 

Vi følger Kulstien langs jernbanen og kommer 

til Majsjak med madpakkehus og grillplads. 

 

Turen går videre langs jernbanen til den 

højere liggende landsby Borg, hvor vi kan 

opleve en flot udsigt mod syd og mod vest. 

Den største del af turen foregår ad den gamle 

vej mellem Borg, Aaspe og Bredebro. Vejen 

blev ændret til cykelsti, da jernbaneover-

skæringen blev lukket. 

 

Senere passerer vi Visbyvej og følger 

Harresvej, inden vi når til stisystemet ved 

Midsommervej og er på vej retur til centrum. 

 

Turen giver god mulighed for at se en flot 

solnedgang. Tages turen modsat  og i de 

tidlige morgentimer, så nyd morgensolen. 

 

En god motionsrute, der  giver mulighed for at 

få strakt benene, få frisk luft  og samtidig nyde 

en dejlig udsigt ud over det åbne marskland 

og flade enge. 

 

NATURstien 12,5 km 
Naturrute i Brede ådal. 

Fra bymidten går vi mod og krydser A11. 

RUTESTART NORD FOR ÅEN: er lige syd for 

rundkørslen – ved indgangen til engarealet ned mod 

åen. Her kan du se et kort over ruten.  

Vi beder dig respektere, at vi går på private 

arealer. Den offentlige adgang må alene foregå 

på den markerede rute. 

Følg pilen direkte ned til Brede Å, hvor stien går helt 

tæt på å-bredden med udsigt over Brede Å og de 

smukke engarealer. 

Alt efter årstiden kan det være en ide at gå i 

gummistøvler, da vi delvist går i lavtliggende 

områder. Andre steder går vi højt oppe og kan nyde 

det flotte vue over åens naturlige løb. 

Der er en udsigts- og opholdsplads ved å-bredden, 

ca. 4 km fremme ad stien. På samme sted kan du 

nyde din medbragte mad eller kaffe. 

Langs stien er der mulighed for et lille hvil på en 

tankebænk, derfor: Lad dine tanker og drømme flyve. 

Få styr på et tankemylder eller en tankestrøm på en 

tankebænk ved  Brede Å. 

RUTESTART SYD FOR ÅEN: vælger du at starte 

her, krydser vi A11 på Trælborgvej og følger pilene. 

Ca. 3 km fremme, forlader vi asfaltvejen. Vi går langs 

dyrkede marker og i skønne skovområder . 

Kort før vi når asfaltvejen i Ellum, kan vi nyde synet 

af mange glade frilandsgrise. 

 

  



Ruteforklaring 

KULTURstien i Kniplebyen Brede  - 2, 5 km. 

BYruten – Eccobyens motions og kulturrute – 5  km 

MOTIONSRuten – cykle, løbe, gå ud i det åbne land  - 7,5 km  

NATURstien – naturrute i Brede Ådal ,  12,5 km 

 

KORT  over den grå NATURsti kan ses ved rundkørslen 

Se efter den grå kløver i øverste  højre hjørne af kortet. 

 
 

Find din rute på  
friluftsraadet.dk   

Alle ruter starter fra Storegade 2 
Se kløveren på kortet og følg de farvede kløvere og pile ruterne rundt. 

         Grå sti NORD, 
         se korttavle 
         og følg pilene! 

      Grå sti SYD, 
       følg pilene! 

  Her står du NORD for åen, følg kløver og pile. 
  Følg pilene helt nede langs Brede Å. 
    
 

 
Her står du SYD for åen, følg kløver og pile. 

NATURstien 12,5 km - grå rute 


