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Hvidovre kommune vil gerne at endnu flere bruger cyklen. I sommeren 2021 vil vi lokke 
børn og deres forældre ud til skjulte steder i Hvidovre. Her skal børnene finde de skjulte 
frøer, få et stempel i deres lille bog og når de har samlet dem, eventuelt modtage en lille 
gevinst.
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VELKOMMEN
Hvidovre har mange dejlige grønne områder og er rig på
lokalhistoriske fortællinger. Men nogle af dem skal man lede 
lidt efter. Folderen her byder på 18 små og store oplevelser.
Ruten er oplagt til børnefamilien, der vil ud på cyklen og opleve 
naturen og få lidt viden om Hvidovres historie og kultur. 

Vi har gemt et stempel ved hvert sted. Når I finder stemplet,
laver I et aftryk på den rigtige side. På kortet bagest har vi 
hjulpet lidt, så I ved, hvor I skal lede. Når I har samlet alle 
18 stempler, kan I aflevere hæftet på Hovedbiblioteket eller 
Avedøre Bibliotek og få en belønning.
 
God fornøjelse og god sommer.
 
Hvidovre Kommune



Side 2 og 3: Indledning og motivation
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BROEN OVER
HARRESTRUP Å’S UDLØB
Ved udløbet mod Kalvebod Strand går en bro 
over Harrestrup Å. Her ved udmundingen af 
åen menes at have været en gammel ven-
disk bosættelse og handelsplads fra det 12. 
århundrede. Harrestrup Å udspringer i Her-
stedøster nord for Albertslund og løber forbi 
Damhussøen og Vigerslevparken.
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NATURLEGEPLADS
VED BJERGET
Ved foden af ”Bjerget” i Kystagerparken findes 
en nyligt anlagt naturlegeplads med træstub-
be, man kan hoppe mellem. Hvor langt kan 
du komme uden at ryge ned?
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HVIDOVRE BÅDELAUG 
Du har måske besøgt Hvidovre Havn
– men har du også været forbi bådelauget?
Lige nord for Hvidovre Strand, over broen,
ligger Hvidovre Bådelaug med en hyggelig
gangbro, små og store både og uforstyrret
udsigt ud over Kalveboderne.
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SKULPTUR VED
HVIDOVRE HAVN 
På græsset i Lodsparken byder skulpturen
Broen velkommen til Hvidovre Havn.
Skulpturen af Jørgen Haugen Sørensen er fra 
1983 og er over to meter høj. Ved siden af 
skulpturen finder du desuden en oversigt 
Planetstien – en anden af Hvidovres guidede 
udflugter. Tag et holdbillede foran
skulpturen og vis dine med-
eventyrere, at du har været på tur.
Brug: #skjultestederhvidovre
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BÅLSTED OG NATURLEGE-
PLADS VED LANGHØJSKOLEN
Gemt væk bag mure og træer ligger en fin 
legeplads tæt ved Langhøjskolen og parke-
ringspladsen på Hvidovre Strandvej. Legeplad-
sen har en stor hytte med bålplads og flere 
trælegehuse, gynger og mindre bakker, som er 
oplagte til en omgang cowboys og indianere.
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FÅREHUS PÅ STRANDENGEN
Tag en afstikker fra asfaltstien langs med mo-
torvejen mod Sjællandsbroen og sving ind på 
Strandengen. Her ligger et lille fårehus ensomt 
i landskabet, og får og kalve græsser i området. 
Tag cyklen ned ad den lille jordsti til huset og 
find stemplet. Du må gerne klappe dyrene. Du 
kan også bumpe videre forbi huset og se, hvor 
stien ender.
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ORNAMENT-
PLATEAUET
Den måske mest skjulte skulptur i Hvidovre fin-
des langs med Planetstien, hvor motorvejen E20 
drejer mod nord. Som en afstikker fra den asfal-
terede sti, i græsset bag jordhøjene, finder du et 
stort kobberfarvet jernplateau – et kunstværk, 
som blev skabt i samarbejde med Arken i 1996.
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KRONEN - CYKELBANE
Langs med stien ved Vestvolden og i udkanten 
af Avedøre Stationsby ligger cykelbanen Kronen. 
Her kan du afprøve balancen med sving, vipper 
og en rute, der går ud og ind mellem træer og 
buske.
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PARADIS BATTERI
Af det gamle befæstningsanlæg ved Vestvolden, 
som blev opført i slutningen af 1800-tallet, 
står nogle af batterierne stadig tilbage. De blev 
brugt som ammunitionsmagasiner. Du kan 
klatre rundt på anlægget og er du heldig, er de 
tunge døre også åbne, så du kan kigge inden-
for i de mørke rum. Hvis du tør!
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QUARK OG
DE GRØNNE MARKER
Mange kender Quark Naturcenter og ”Bakketop 
Trine”, der sidder på en høj ved siden af, men 
vidste du, at der også er køer og får og andre 
dyr, der græsser i området? Her er stier, der kan 
føre dig rundt blandt marker og små indheg-
ninger og bl.a. forbi et hus med bålplads.
Tag på opdagelse og nyd den friske
luft – men husk at klæde dig
ordentligt på. Du bliver blæst
godt igennem i det åbne landskab. 1010
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ALARMPLADSEN OG
AVEDØRELEJREN
I Avedørelejren kan du opleve smukke bygning-
er og et historisk vingesus. Den gamle kaserne 
blev bygget i starten af 1900-tallet, og byg-
ningerne er i dag boliger.
Avedørelejren huser også virksomheder som 
Zentropa, Cirkusmuseet og Forstadsmuseet.
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AVEDØRE LANDSBY
OG GADEKÆR
Gadekæret i Avedøre er en af de mest hyggelige 
perler i Hvidovre, og de omkransende huse og 
veje emmer af landsbyidyl. Her kan du nyde 
springvandet, ænderne og blomsterne. Og 
indimellem kommer en hest med rytter fra den 
nærliggende rideklub spankulerende forbi.
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DEN NYE SKOV
Langs med Avedøre Havnevej er langstrakte 
marker inden for de senere år blevet afløst af 
en skov, der stadig bliver større. Her er mange 
forskellige slags træer og mere eller mindre tæt 
bevoksning, hvilket skaber et hyggeligt miljø 
med gode gemmesteder og gå- og løbestier, 
som også er populære for hundeluftere.
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HVIDOVRE TORV
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Hvidovre Torv er omkranset af et mere end 
100 meter langt gitter, der fortæller Hvid-
ovres historie fra oldtiden og indtil 1956. 
Torvet har en central placering i den gamle 
landsby, og på vejene øst for langs Hvid-
ovregade kan du se resterne af landsbyens 
huse og bygninger.

1 717
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REBÆK SØPARK
Rebæk Søpark byder på hele to natur- og 
træningslegepladser, hvor børnene kan kravle, 
hoppe, rutsje og klatre på Tarzanbanen.
Legepladserne ligger i parken langs med ruten 
rundt om søen, og parken er også hjemsted 
for fire dyreskulpturer af sten og skulpturen 
Den Globale Gudetrappe af Monica Ritterband.
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RYTTERSKOLEN OG
HVIDOVRE KIRKE
Over for Hvidovre Torv, på den anden side af 
Hvidovrevej, ligger Rytterskolen og Hvidovre 
Kirke samt kirkegård. Kirken er helt tilbage 
fra ca. 1150, mens Rytterskolen blev bygget 
i 1722 og var skole for børn fra Hvidovre og 
omegn. Senere blev den bolig og værksted for 
kunstneren H.P. Pedersen-Dan.
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VIGERSLEVPARKENS
LEGEPLADS
To af de højeste gynger, du har set, er på
legepladsen i Vigerslevparken, der udover
legehuse, sandkasser og rutsjebane også
rummer en basketbane. Her er også bænke
og græsarealer, hvor man kan sidde og
slappe af og nyde de grønne omgivelser.

2020



CYKELBROEN I
VIGERSLEVPARKEN
Cykelbroen, der bringer dig fra Vigerslev-
parken, i en bue over den larmende motorvej 
på Folehaven, og videre ned på den mere
sikre cykelsti igen, blev opført i 2020.
Cykelbroen er smukt udført i enkle materialer 
og er i sig selv et udflugtsmål.
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LIDT OM RUTEN
På kortet kan I se nogenlunde, hvor de skjulte 
steder er, så det er lettere at planlægge turen.
Der gemmer sig et stempel ved hvert sted.

Et lille tip:
Kig efter silhuetten af en frø. Når I ser den,
ved I, at I er det rigtige sted.
Lad stemplerne ligge, for de skal være klar
til de næste eventyrere.

GOD JAGT.
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1  Broen over Harrestrup Å´s udløb   

2  Naturlegeplads ved Bjerget   

3  Hvidovre Bådelaug  

4  Skulptur ved Hvidovre Havn   

5  Bålsted og naturlegeplads ved Langhøjskolen

6  Fårehus på Strandengen   

7  Ornamentsplateauet

8  Kronen - cykelbane   

9  Paradis Batteri ved Vestvolden 

10  Quark og de grønne marker

11  Alarmpladsen og Avedørelejren

12  Avedøre Landsby og gadekær

13  Den nye skov

14  Hvidovre Torv 

15  Rebæk Søpark

16  Rytterskolen og Hvidovre Kirke

17   Vigerslevparkens legeplads

18   Cykelbroen i Vigerslevparken
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