6 km

enkel väg

Gamla Ekudden - Sandviken
Vandra genom två naturreservat

Vacker vandring från centrala Mariestad längs Vänerstranden genom två naturreservat. Leden är
markerad orange och följer till stora delar Biosfärsleden. Den går på stigar, gång- och cykelvägar och
grusväg och är lättvandrad men lämpar sig inte för barnvagnar och rullatorer.
Från centrum

Från centrala Mariestad börjar vandringen vid Hamnbron i
gästhamnen. Följ orange markering längs gång- och cykelväg
förbi Ekuddens båthamn och vidare på den grusade vägen förbi
Tegelägngen och in i Gamla Ekuddens naturreservat.

Tegelängen

Tegelängen är en våtmark med fågeltorn och chans att se allt ifrån
Strandpipare till Spovsnäppa. På 1700-talet och 100 år framåt
fanns här ett tegelbruk som levererade tegel till bland annat
Mariestads domkyrka. Rester av byggnader är fortfarande synliga.
Lertäkterna har blivit våtmark, delvis beväxta med sumpskog.
Tegelängen har blivit ett uppskattat tillhåll för häckande och
flyttande vadare - och för ornitologer.

Golfbanan

Leden går längs med Vänerns strand hela vägen till Mariestads
golfbana. Ibland skymtar du sjön genom träden och långa partier
går du alldeles intill. Mariestads Golfklubbs anläggning med
klubbhus, erbjuder välsorterad golfshop, omklädningsrum samt
4-bäddsstugor i direkt anslutning till banan. Husvagnsuppställning
med elplatser och ställplatser för husbil med utsikt över vattnet.
Här finns också en restaurang Sandvikens Bistrot med lunchmeny
på vardagar och helgmeny på lördagar och söndagar.

Gamla Ekudden

Promenaden fortsätter genom Gamla Ekuddens naturreservat
och förbi Ekuddens camping. I området ser du träd som ek, sälg,
fågelbär, asp och tall. Det är de gamla, knotiga ekarna som gett
udden sitt namn. Under den varma årstiden går kor och betar
på området. Därför får du passera över stättor och hålla hunden
kopplad. Korna är vänliga men kan vara nyfikna.

Sandviken

Här tar Sandvikens naturreservat vid med en fin badplats.
Området består till stor del av sand och till följd av inlandsisens
påverkan kan man idag se både flygsanddyner och strandvallar.
Går man förbi den stora badstranden en bit bort finns en hundbadplats för badsugna husdjur.
Vill du fortsätta din vandring tar Biosfärleden dig via Lugnåsberget och Kinnekulle ända till Lidköping och Kållandsö. Annars tar
du samma väg tillbaka till centrum.

Bäcken

Leden fortsätter genom Ekuddens camping och går längs stranden över både klippor med formationer från istiden och över
sandstränder. Från campingen vandrar du vidare förbi sommargården Bäcken med sommaröppet café, minigolf och en liten
badplats.

