
Næsseslotsturen  
 - storkøbmandens engelske 
landskabhave    Turen tager sit udgangspunkt i 

KulturSlangen, der bugter sig fra Vedbæk 
Havn i øst til Næsseslottet og Furesøen 
mod vest – eller omvendt.

Denne lille rundtur ved Næsseslottet er 3,1 
km (inkl. Luknam 4,15). Turen fortæller 
historien om venskab og 1700-tallets kær-
lighed for den romantisk engelske land-
skabshave.

Læs mere om de historiske steder på:
www.oplev.rudersdal.dk/naesseslotsturen.

Du kan også scanne QR-koden og få yder-
ligere information. 

KulturSlangen er en rute, der kombi-
nerer natur, kunst og historie. Ruten er 
14,5 km lang, og løber fra Næsseslottet 
ved Furesøen i vest til Vedbæk 
Havn og Øresund i øst.

Ruten kan genneføres til fods 
eller på cykel.

En del af 
RudersdalRutens Univers

Om 
Næsseslotsturen 

Kender du  
KulturSlangen?

RudersdalRutens Univers 
består af en lang række ruter 
og stier, hvor du kan løbe, cykle 
og gå en tur. De fleste ruter er 
afmærket med skilte.

Læs om universet på: 
www.rudersdalruten.dk. 

Få inspiration til ture i naturen på facebook:
Facebook.com/rudersdalrutensunivers 
 

Flere 
ture på KulturSlangen 

Har du lyst til flere oplevelser langs 
KulturSlangen, kan du prøve:

Vedbækturen
oplev.rudersdal.dk/vedbaekturen

Gl. Holtegaardturen
oplev.rudersdal.dk/glholtegaardturen

Søllerødturen
oplev.rudersdal.dk/sollerodturen

Maglemoseturen
oplev.rudersdal.dk/maglemoseturen



Historiske steder på
rundturen 

Sværdighederne på turen er mange og 
rummer både kunst, arkitektur, natur og 
lokalhistorie. 

Her er 8 udvalgte steder: 
 
1. Jægerhuset 
Skovrestaurant og indgang til den romantiske 
have 

2. Søljen til Ære for Handel og Søfart
Symbolet på storkøbmandens succes

3. Den Kinesiske Ø
Tidligere placering for det kinesiske lysthus 

4. Ellesumpen 
Det alsidige elletræ med rødderne i vand 

5. Obelisken 
Rejst til ære for J.F.H. de Drevon, havens 
arkitekt 
 
6. Næsseslottet
Storkøbmandens sommerbolig og rammen 
om tidens overdådige selskablighed

7. Venskabsmonumentet 
Rejst af J.F.H. de Drevon, havens arkitekt, til 
minde om venskabet med 
Fredéric de Connick

8. Eremittens Farvel 
J.F.H. de Drevons, havens arkitekt, hyldest til 
den danske natur og afsked med Danmark.

Infotavler
Historiske steder
KulturSlangen
Næsseslotsturen
inkl. Luknam 4,15 km
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