HVIDOVRE RUNDT

HARRESTRUP Å

(ca. 26 km)

(ca. 5 km)

1. Hvidovre Rådhus og Kometen/bibliotek
2. Bredalsparken
3. Risbjerg Kirkegård
4. Hvidovre Hospital
5. Nusrat Djahan Moskeen
6. Hvidovre Kirke
7. Hvidovre Torv
8. Rebæk Søpark
9. Kettehøj
10. Nyttehaverne
11. Vestvolden
12. Avedøre Landsby
13. Vinmarkerne
14. Avedørelejren
15. Quark NaturCenter
16. Avedøre Stationsby
17. Avedøre Holme
18. Genbrugspladsen på Avedøre Holme
19. Strandengen
20. Lodsparken/Hvidovre Havn
21. Hvidovre Strand
22. Kystagerparken og Bjerget
23. Risbjergkvarteret
24. Slut ved Hvidovre Rådhus

•
•
•
•
•
•

Damhussøen
Hvidovre C
Folehavebroen
Vigerslevparken
Gammel Køge Landevej/Åmarken St.
Kystagerparken

KYSTAGERRUTEN
(ca. 2 km)
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• Start ved Bjerget
(for enden af Schradersvej)
• Følg stierne i sydgående retning
• Hvidovre Havn er vendepunktet
• Følg kysten i nordgående retning.
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Undervejs er der flere gode madpakke
steder med udsigt udover vandet. I områ
det er der mange stier der kan forlænge
eller afkorte ruten.
en

rvej

to
kmo

5

bæ

Hol

4

10

e
dør
Ave

9
11

3

Hvidov

Hav

12

Aved
ø
Land re
sby

24

1

ej

revej

nev

23

2

ej

Byv
j

1
2
3

eve
ykk

13

st

Bro

FAMILIERUTEN

22

4
5

21
6

(ca. 5 km)

(ca. 6 km)
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• Starter ved Quark
NaturCenter
• Følg volden mod nord
• Til højre af Stavnsbjergvej
• Rundt om ridecenteret
• Avedøvrestrædet –
Storegade – Smøgen.
• Derfra rundt om fodbold
banerne og ned mod
Hvidovre Petangue.
• Turen ender hos Quark
NaturCenter igen.
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PLANETSTIEN
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1. Solen
2. Merkur
3. Venus
4. Jorden
5. Mars
6. Jupiter
7. Saturn
8. Uranus
9. Neptun
10. Pluto
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Hvis du kører 500m ad vestvol
den i sydgående retning finder
du cykelbanen, som kan udfor
dre de lidt større dristige børn.
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Indviget i 2019
2,5km spor
Let og middel niveau med enkelte
svære passager.
100m pumptrack
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FAMILIERUTEN
Oplev natur og historie på Vestvolden, der ligger
som en 14 km lang cirkelbue omkring København fra
Avedøre Holme i syd til Utterslev Mose i nord. Det
fredede fæstningsværk, blev anlagt i 1888-1892, og
blev brugt til militære formål indtil 1922. Den 100 m
brede vold er enestående, da der ikke andre steder
i Europa findes så stor en fæstning nær en hoved
stad. Voldgraven er 16 m bred og op til 3,5 m dyb. I
1960’erne blev volden udlagt til rekreativt område.
For tiden gennemgår Vestvolden en revitalisering, så
den bedre kan bruges til rekreative formål.
Langs Vestvolden findes flere cykelbaner og en en
kelt rulleskøjtebane.
Shelterplads
Shelterpladsen på Quark NaturCenter har plads til
op til 30 personer og kan bookes til overnatninger
eller andre arrangementer. Der er bålplads og et
offentligt tilgængeligt naturrum tilknyttet med toilet
faciliteter, en udendørs overdækket spiseplads samt
udlån af bålgrej.

HVIDOVRE RUNDT
1. Hvidovre Rådhus/Kometen og biblioteket
Hvidovre Rådhus er tegnet af arkitekterne Helge Schøn
nemann og Christian Brandi og blev bygget i årene
1952-55. Ved

siden af rådhuset ligger Hvidovre Hoved
bibliotek og Kometen. Biblioteket og Kometen er fuld af
liv og kultur.
2. Bredalsparken
Bredalsparken er tegnet af arkitekt Svend Eske Chri
stensen og blev opført i 50’erne. Tanken var at skabe
boliger af høj kvalitet og æstetisk med adgang til lys og
luft og er et af de smukkeste boligbyggerier i Hvidovre.
3. Risbjerg Kirkegård
Træk cyklen gennem Risbjerg Kirkegård og nyd roen et
øjeblik.
4. Hvidovre Hospital
Hvidovre Hospital blev indviet i 1976, men er blevet ud
bygget flere gange siden.
5. Nusrat Djahan Moskeen
Var nordens første moske. Der er plads til 120
bedende og moskeen er årligt besøgt af ca. 10.000
mennesker.
6. Hvidovre Kirke
Har muligvis været grund til at Hvidovre kom til at
hedde Hvidovre. Man mener, at landsbykirkernes farver
i Rødovre og Hvidovre var genstand for navnene.

De 6 Glemte Kæmper

Bakke Top Trine
Findes i nærheden af Quark NaturCenter, hvor hun
har ligget siden 2016. Trine er en skulptur bygget
af kunstneren Thomas Dambo og hans team, samt
unge fra den nærliggende produktionsskole og
lokale frivillige. Hun består udelukkende af gen
brugsmateriale ligesom de andre ”seks glemte
kæmper”, som kan findes forskellige steder på
Københavns Vestegn. Kan du finde
Bakke Top Trine et sted i bakkerne? Så kan du
måske få lov, at sidde i hendes håndflade, og
spejde efter dyr på Avedøresletten.
De andre glemte kæmper
Sovende Louis: Hvis du følger vestvolden i nord
gående retning, så ligger han i området nord for
Absalons Camping. Ca. 7km fra Bakke Top Trine.
Lille Thilde og Thomas På Bjerget ligger begge i
området ved Vallensbæk Mose, lige ved
Tueholm Sø. Ca. 8-9km fra Bakke Top Trine.
Oscar Under Broen kan findes ved at følge stierne
gennem indsøerne fra Brøndby Havn til Ishøj Havn.
Knap 10km fra Bakke Top Trine.
Teddy Venlig, står i Høje Tåstrup og skuede ind i
skoven, lige ved et lille tilløb til hakkemosen. En
meget hyggelig kæmpe med sit store skæg og
venlige øjne. Ca. 15km fra Bakke Top Trine.

7. Hvidovre Torv
Er omkranset af Hvidovregitteret, som fortæller
byens historie fra oldtiden og frem til 1956, hvor gitteret
stod færdigt. Der er brugt fem ton jern og fire års sme
dearbejde til det 127m lange kunstværk.
8. Rebæk Søpark
Er et gammelt moseområde. Søen blev til i 1870, da man
skulle bruge jord til en dæmning for at lave et ekstra
spor til en nærliggende jernbane.
I søparken findes flere sjældne træer, og i søen er der
lavet en fugleø, hvor fuglene kan yngle i fred og ro.
9. Kettehøj
Efter at have cyklet langs Avedøre Havnevej
kommer man til kolonihaveområdet Kettehøj.
10. Nyttehaverne
Nyttehaverne tilhører Hvidovre Kommune, som
lejer dem ud til borgere, der bor i etageejendomme.
11. Vestvolden
Turen fortsætter langs rideskolen til Stavnsbjergvej, som
er resterne af den gamle hovedlandevej fra
København til Køge.
12. Avedøre Landsby
Turen gennem Avedøre Landsby byder på krogede
veje, gadekær og gamle huse.
13. Vinmarkerne
Er lidt af et særsyn på danske marker. Her går nemlig
ikke køer eller får, og marken er ikke fyldt med rapsplan
ter eller korn. Her dyrkes vin.

HARRESTRUP Å
Harrestrup Å er et åbent vandløb, der strømmer gen
nem det vestlige Storkøbenhavn.
Langs den ca. 20km lange å ligger et bælte af have
foreninger, boliger og smalle parker.
Åen udspringer i Harrestrup Mose 3km syd for Bal
lerup, løber mod øst til Islev, i rør under Vestvolden,
derefter mod syd til Damhussøen og videre til udlø
bet ved Kalvebod Strand.
Harrestrup Å cykelrute starter ved Damhussøen og
løber langs åen. Ruten lægger vejen forbi den nye
cykel- og gangbro ”Folehavebroen”. Broen blev
indviet i foråret 2020 og er 5,5m bred og 137m lang.
Broen har et frit spænd på 42m, som består af et
32m langt brofag og de tilstødende brofag, som i
hver side går 5m ud over understøtningen.
Herefter fortsætter turen langs åens smukke natur i
Vigerslevparken.
Efter at have krydset Gammel Køge Landevej nær
mer ruten sig sin afslutning langs vandet og slutter i
Kystagerparken.

14. Avedørelejren
Er en tidligere militærlejr. Hvidovre Kommune købte lej
ren og skabte store forandringer. I dag rummer den bo
liger, Cirkusmuseum, Forstadsmuseet, vandrehjemmet
“Belægningen”, mødelokaler og filmvæksthuset Station
Next og filmbyen, hvor bl.a. filmselskabet Zentropa hol
der til. I filmbyen er der bl.a. lavet optagelser til Lars Von
Triers film ”Dancer in the Dark” og Susanne Biers ”Itali
ensk for Begyndere”.
15. Quark NaturCenter
Her kan du gå på opdagelse i naturen. Her møder du
får og køer, lærer om bæredygtighed og kan se en af
Vestegnens kæmper, Bakke Top Trine.
16. Avedøre Stationsby
Blev opført i 1972-1982. Stationsbyen rummer indkøbs
muligheder, kulturelle tilbud, kirke, skole, institutioner
og idrætscenter. En lang række af Avedøre Stationsbys
udendørsarealer er istandsat af beboerne selv, som
miljø- og kunstprojekter.
17. Avedøre Holme
Avedøre Holme er et rådt industrikvarter hvor omkring
350 virksomheder holder til.
18. Genbrugspladsen
Genbrugspladsen og de tre store vindmøller ligger ud
mod vandet. Nyd udsigten over Køge Bugt og Vestamager.

KYSTAGERRUTEN

PLANETSTIEN

I Kystagerparken ligger Bjerget, som er kunstigt skabt
af overskudsjord fra udgravninger i 1970’erne på
Carlsberg i Valby og fra Ishøj og Hundiges indkøbs
centre. På Bjergets top står ”Solen”, som er starten
på Planetstien.

Planetstien er en knap 6km lang astronomisk
familieattraktion i Hvidovre. Planetstien blev opført i
2001 som et projekt af en 9. klasse fra Frydenhøjsko
len. Planeterne er støbt i bronze og har størrelsesfor
holdet 1 til 1 milliard.
Afstanden mellem Solen og Jorden er på Planetstien dermed skrumpet ned til blot 150 meter.
Stien strækker sig fra Solen på toppen af Bjerget i
Kystagerparken og slutter ved dværgplaneten Pluto
i Mågeparken. Planetstiens rute går gennem Kyst
agerparken, Lodsparken, langs Hvidovre Strandvej
og dæmningen, gennem Strandengen og slutter ved
Mågeparken.
På Planetstien cykler du fra planet til planet.
Følg de røde opslagstavler med information om de
enkelte planeter.
Planetstiens informationer
Opslagstavlerne giver dig spændende informationer om planeternes historie og kommer også med
små anekdoter om planeternes opdagelse.
Som f.eks. da astronomen Galileo opdagede Jupiters
fire måner, og derefter blev fængslet for at sige, at
Jorden kredsede om Solen – og ikke omvendt!
Du kan også blive klogere på planeternes fysiske
forhold, den atmosfære, som de befinder sig i, og
antallet af måner.

Fra Kystagerparken kan du nyde udsigten over
Fugleøen og farvandet Kalveboderne. Området har
status af vildtreservat og er et EU-fuglebeskyttelses
område, som blev fredet i 1994.
Hvidovre Kommune holdt i starten af 1990’erne op
med at slå græsset i Kystagerparken, så insekter,
spidsmus, sanglærker, ræve og tårnfalke får bedre
levevilkår. Informationstavler om dyr og planter finder
du langs med stierne.
Der er borde og bænke i området, men ingen toilet
ter.
Fra ”Solen” på Bjergets top strækker Planetstien sig
6km frem til solsystemets yderste planet, Pluto.
Bjerget er godt at kælke på og fint til drageflyvning
om efteråret.
Der er en balancebane ved foden af Bjerget for halv
store børn.

19. Strandengen
Strandengen er et inddæmmet område, som afgrænses
af får og kalve, og længere mod øst, åbnes landskabet
mod Amager og Kalveboderne.
20. Lodsparken/Hvidovre Havn. Her holder Hvidovre
Sejlklub, Hvidovre Kajakklub, Hvidovre Roklub,
Hvidovre og Københavns Jagtforening og
4. Hvidovre Søspejder Gruppe til.
21. Badestrand
Billedhugger Karin Lorentzen står bag udformningen af
de lange siddekanter, der bugter sig og danner sit eget
lille fjordlandskab på stranden. Vandet er ikke særlig
dybt og stranden er derfor velegnet til børn.
22. Kystagerparken og Bjerget
Er et naturområde og vildtreservat. Her kan man bl.a.
møde skumcikader, snoge, fiskehejrer og tårnfalke.
Bjerget er et vartegn for Hvidovre. Bjerget er 22m højt
og er bl.a. skabt af oveskudsjord fra udgravningerne af
Carlsberg i 1970’erne. Fra Bjerget er en flot udsigt over
Kalveboderne, København og Hvidovre.
23. Risbjergkvarteret.
Længe inden Hvidovre blev til en forstad, var den i man
ge århundreder en lille landsby omgivet af marker. I be
gyndelsen af 1900-tallet blev landbrugsjorden solgt ud
i små parceller til boligløse københavnere, der byggede
små kolonihavehuse.
25. Slut ved Hvidovre Rådhus

Derudover er opslagstavlerne også med til at guide
dig videre på Planetstien og fortæller dig, hvor langt
der er til den næste planet.

Cyklen er...
- Verdens bedste legetøj
- Klimavenlige transportmiddel
- Super godt træningsredskab.
Dette kort er udarbejdet som en del af projekt Cykelby Hvidovre. Formålet med projektet er
at bidrage til en grønnere, sundere by med mindre trængsel og støj. Det er ønsket, at
Hvidovre som cykelby skaber genklang og genkendelighed i og udenfor kommunen.

Har du lyst til flere ture rundt i Hvidovre?
Du kan finde flere foldere på Hvidovres biblioteker.

Cykelruter i Hvidovre
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