
Vedbækturen   
 - fra fiskerleje til mondænt villakvarter    
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Vedbækturen tager sit udgangspunkt i 
KulturSlangen. Denne lille rundtur i 
Vedbæk er 4,5 km lang. 

Turen byder på forskellige oplevelser og 
historiske steder bl.a. de gamle land-
steder langs Vedbæk Strandvej, ind i det 
smukke område omkring Enrum Dam 
og forbi Vedbæk Kirke. 

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

Du kan også scanne 
QR-koden og få ydereligere 
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 slanger sig gennem Rudersdal 
Kommunes smukke varierede natur og 
går igennem skov og åbne land-
skaber. 

Ruten kan gennemføres til fods 
eller på cykel.

En del af 
RudersdalRutens Univers

Om 
Vedbækturen  

Kender du  
KulturSlangen?

RudersdalRutens Univers 
består af en lang række 
ruter og stier, hvor du kan 
løbe, cykle eller 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:

Gl. Holtegaardturen 
oplev.rudersdal.dk/glholtegaardturen

Næsseslotsturen
oplev.rudersdal.dk/naesseslotsturen

Søllerødturen
oplev.rudersdal.dk/sollerodturen

Maglemoseturen
oplevrudersdal.dk/maglemoseturen
 



Historiske steder på
turen 

Seværdighederne på turen rummer både 
kunst, arkitektur, natur og lokalhistorie.   
 
1. Vedbæk Havn
Fiskerleje, stejleplads og havn

2. Carls kilde 
Monument opstillet i 1786 i anledning af 
kongeligt svensk landgang. 

3. Enrum
Storkøbmanden Conrad de Tengnagel Enrum 
overtog landstedet i 1776, og med ham 
oplevede Enrum sin glansperiode.   

4. Rolighed 
Familien Grøns landsted fra 1855-1958.   
Ludvig Grøn havde det første stormagasin i
København ’Det Grønske Handelshus’. 

5. Grøns Mausoleum 
Familien Grøns private begravelsesplads 
 
6. Vedbæk Kirke
Annekskirke tegnet af arkitekt Vilhelm Tvede   
i 1871. 

7. Jernbanetrafik
Kystbanen og Vedbækbanen

8. Wevers vase  
Venskabsmonument

9. Bakkehuset 
Bakkehuset har siden 1982 været aktivitets-
center. 

Infotavler
Historiske steder

KulturSlangen
Vedbækturen
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