
NATUR-TUR

- på cykel gennem Hvidovre
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Velkommen til en tur igennem den grønne natur og vandet, der smyger sig
i en hestesko-form omkring Hvidovre. NATUR-turen starter ved Åmarken
Station i syd og slutter ved Hvidovre Station i nord.

Undervejs passerer du en af Hvidovres familieattraktioner, Planetstien.
Turen går igennem Hvidovres strandpark, Kystagerparken, omkring den hyg-
gelige Hvidovre Havn, forbi det mere end 100 år gamle fæstningsværk Vest-
volden og Avedørelejren. Avedøre Gadekær, kommunens naturcenter
Quarkcentret og Rebæk Søpark ligger også på ruten.

NATUR-turen er ca. 17 km lang og foregår det meste ad vejen på små cykel-
stier og grusveje, hvor der ikke kører biler. Undervejs på turen kommer du
forbi mange hyggelige steder, der indbyder til et lille hvil. Derfor kan det
anbefales at tage madpakke og en fyldt termokande med.

På midtersiderne finder du et kort, hvor NATUR-turen er indtegnet.
På kortet er Planetstiens rute
også markeret.

God fornøjelse med turen.

VELKOMMEN I SADLEN
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Udgangspunktet for turen er Åmarkens Station. Følg Åmarksvej og kør ud ad den sti,
der starter bag bommen. Stien fører dig langs Damhusåen ned til:

”Bjerget” og Planetstien
- i Kystagerparken.
Stil cyklen og gå en tur op på ”Bjerget”, som blandt andet er skabt af jord fra
udgravningen til Kongens Bryghus på Frederiksberg. Fra “Bjerget“ kan du
nyde udsigten over Fugleøen og farvandet Kalveboderne. Området har status
af vildtreservat og er et EU-fuglebeskyttelsesområde, som blev fredet i 1994.
Hvidovre Kommune holdt i starten af 1990’erne op med at slå græsset i Kyst-
agerparken, så floraen bedre kan danne grundlag for en fødekæde bestående
af insekter, spidsmus, sanglærker, ræve og tårnfalke. Undervejs på ruten fin-
des informationstavler, hvor du kan få flere oplysninger om dyre-, fugle- og
plantelivet. Om vinteren er “Bjerget“ flittigt besøgt af familier på kælk og ski.

På ”Bjergets” top kan du se en model af solen. Her går Planetstien, som er en
astronomisk familieattraktion i miniformat. Planetstien blev lavet i 2000 på
initiativ af tre lærere på Frydenhøjsskolen, der satte deres 9. klasse på opga-
ven at etablere en statisk model af solsystemet. Her udfolder solsystemet sig i
en mikro-udgave, der strækker sig over knap seks kilometer fra Solen på ”Bjer-
get” til Pluto i Mågeparken. Idéen er at udnytte stierne i de grønne områder
omkring Hvidovre til at anskueliggøre solsystemet. Planetstien er udført i
målestoksforholdet 1:1.000.000.000. Det betyder, at Solen har en størrelse,
så man kan bruge den som klatrestativ, mens Jorden er på størrelse med en
stor ært. Planetmodellerne er støbt i bronze og monteret på hver sin søjle i
rustfrit stål, mens solen er udført i rustfrit stål.
I foråret 2006 blev både planeter og informationstavler renoveret og
opdateret. Den ajourførte planetsti blev genindviet den 11. maj 2006.
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Planetstiens sol .

5

Kommunens naturvejleder præsenterer  nogle
af modelplaneterne for en skoleklasse.
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Når du kommer ned fra ”Bjerget”, fortsætter du ad den asfalterede sti mod Hvidovre
Lystbådehavn.  Kort efter kommer du forbi den gamle:

Mørtelværkshavn
- der var havn for Kalvebodernes lodseri fra 1808 til begyndelsen af
1930’erne. Det ligner ikke længere en havn, men på informationstavlen kan
du se billeder og læse, om dengang stedet fungerede som havn.
I 2003 blev der etableret en bro over Mørtelrenden, så motionister
og naturelskere hurtigt kan komme fra Kystagerparken til Lodsparken.
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Følg stien rundt om Mørtelværkshavnen
eller kør over broen til:

3 Lodsparken
- som bruges til forskellige arrangementer,
skulpturudstillinger, sankthans-fester mv.

I Lodsparken, lige inden du når til lystbådehavnen,
passerer du:

”Broen der bider”
- en skulptur i grå tyrkisk travertin
udført af Jørgen Haugen Sørensen i 1981.
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Hvidovre Lystbådehavn
- som har ca. 200 bådpladser og er hjemsted
for Jagt- og Motorbådsklubben, Sejlklubben,
Roklubben, Kajakklubben samt Søspejderne.
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Fra Hvidovre Havn cykler du ud  til
Hvidovre Strandvej og drejer til
venstre. Lidt længere fremme finder
du Langhøjskolen, hvor du kan se:

Herefter når du på din venstre side:
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6 “Liggende hængebugsvin“
En bronzeskulptur af
Arne Ranslet.
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Kør ind på P-pladsen overfor skolen og
kør til venstre igennem den rød-hvide
bom. Her følger du stien (dæmningen)
langs vandet. På din højre side har du
nu det fredede, inddæmmede område:

Strandengen
-  hvor en flok græssende får sør-
ger for, at strandvegetation ikke
bliver kvalt af buske og bjørneklo.
Lige før broen mod Vestamager
drejer du til højre (du skal ikke
gennem tunnelen). Mens du kø-
rer gennem Strandengen kan du
til venstre se kraftvarmeværkets
(Avedøreværket) markante sil-
huet og kloakværkets karakteri-
stiske kupler. Også skorstenen
ved Avedøre Fjernvarmecentral,
som er malet af den lokale kunst-
ner Johnny Oehlenschlæger i
1989, er værd at bemærke.
Desuden kan du se forhenvæ-
rende byggematador Bøje Niel-
sens enorme kontorhus, CPH
Business Park, og vindmølle-
parken, som årligt producerer
strøm svarende til 1000 hus-
standes forbrug.
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Mågeparken
- med alle dens vandhuller. Mågeparken er kunstigt skabt af overskudsjord fra
motorvejsbyggeriet. Vandhullerne er gravet af Hvidovre Kommune og Køben-
havns Amt i 1990-91 som et naturgenopretningsprojekt med det formål at
forbedre paddernes livsbetingelser. I Mågeparken findes Sjællands eneste
bestand af grønbrogede tudser.

  8

Fortsæt lige ud og kør gennem tunnelen under Avedøre Havnevej.
Du kører nu ind i:
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Kør videre lige ud ad stien og følg skiltene mod Hundige og Brøndby Strand. Når du kom-
mer til et sted, hvor vejen deler sig i to, skal du følge vejen til højre over en lille bro. Du
kommer nu ud til Gl. Køge Landevej, som du skal krydse. Herefter har du to muligheder:
Enten kan du vælge at køre til venstre ad Gl. Køge Landevej  eller at køre videre ad ruten.
Drejer du til venstre ad Gl. Køge Landevej, kommer du for enden af broen over motor-
vejen til Danmarks ældste:

9 Flyhangarer
- som er særegne og fredede træbygninger fra 1917. Ved siden af hangarerne
ligger 10 små stationer bygget under 2. Verdenskrig til afprøvning af tysker-
nes flymotorer. Mellem 1917 og 1945 blev flyvepladsen brugt både til civile
og militære formål. Det Danske Luftfartsselskab havde bl.a. sine første prøve-
flyvninger herfra i begyndelsen af 1920’erne. For at gøre den gamle flyve-
plads og dens historie mere synlig er der blevet opstillet et veteranfly af
typen HL-1 fra 1958. Flyet er seks m langt og har et vingefang på ni meter.

Nødlanding!
I 1943 nødlandede en
amerikansk B17 bombe-
maskine i Avedøre efter et
togt over Tyskland. Besæt-
ningen overlevede, men
blev sendt i tysk krigs-
fangelejr. Det amerikanske
fly blev malet om i tyske
farver og var i brug i det
tyske ”Luftwaffe” senere
i krigen.
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Vælger du, når du har krydset Gl. Køge Landevej, at fortsætte til højre ad ruten, skal du
trække cyklen, indtil du kommer til Vestre Strandvej på din højre hånd. 100 m nede ad
Vestre Strandvej kører du gennem bommen ud på Voldgaden, som er Danmarks læng-
ste allé. Du kører nu langs:

Vestvolden
- et over 100 år gammelt, og nu fredet, fæstningsværk, der går i en 14 km
lang cirkelbue omkring København, fra Avedøre Holme i syd  til Utterslev
Mose i nord. Vestvolden er enestående i sit anlæg, da der ikke i Europa findes
nogen fæstning af tilsvarende dimensioner så nær en hovedstad. Man opgav
det militære anlæg i 1922 og åbnede i 1960’erne volden som rekreativt om-
råde for offentligheden. Langs Voldgaden findes informationstavler om Vest-
voldens historie. Yderligere information: www.vestvolden.dk.
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Langs Vestvolden kan du se de historiske
rester af forsvarsværkets bygninger
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Avedørelejren
- en militærlejr fra 1913. Den gamle militærlejr, Avedørelejren blev i 1999
købt af Hvidovre Kommune, og kommunen ejer forsat en tredjedel af lejren.
Resten af lejren er frasolgt og udgør nu filmby og boliger. Krudt og kugler er
nu blevet skiftet ud med kultur og kreativitet, og lejren er  stille og roligt ble-
vet forvandlet til en ny og levende bydel. De historiske og charmerende byg-
ninger – forenet med et kulturelt og kreativt virke – danner  ramme om et
spændende område, som huser et Cirkusmuseum, Historiens Hus,  Restaurant
Messen, vandrerhjemmet Belægningen og Filmbyen.

Du kan læse mere om Avedørelejren i pjecen ”Avedørelejren”. Pjecen kan du
få i Rådhusservice eller på et af kommunens fire biblioteker.

   11

Fortsæt et stykke langs volden forbi de gule bygninger til du kommer
til Avedøre Tværvej. Der er ikke noget skilt, men det er den første vej
til højre lige efter de gule bygninger. Følger du Avedøre Tværvej, vil
du komme forbi:
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Officersmessen blev til Historiens Hus Cirkusmuseet

Smukke arkitektoniske detaljer Model fra Cirkusmuseet
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Avedøre Landsby
- og Avedøre Gadekær. Det ældste hus er den gamle skole fra 1781.
Skolen ligger i Smøgen i landsbyens sydlige udkant.
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Kør videre ad Avedøre Tværvej til du når Byvej, hvor du skal dreje til venstre.
Følg Byvej forbi Avedøre Stadion og drej til venstre ad Storegade til:
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Drej til venstre ad Avedørestrædet ved gadekæret og følg denne frem til Stavns-
bjergvej, hvor du igen skal dreje til venstre. Lidt længere fremme kan du dreje
ad vejen til højre, som fører forbi rideskolen og ned til:

Quark Centret
- på Stavnsbjerggård, som er Hvidovre Kommunes byøkologiske naturcenter.
I Quark Centret arbejder man på at udvikle en stadig større miljøbevidsthed
hos borgerne. Skoleklasser og alle andre interesserede kan i Quark Centret
beskæftige sig med økologi og miljø både
praktisk og teoretisk, fx ved at være med til
at plante træer, kompostere, måle vind- og
vejrforhold og studere plante- og dyreliv
på Vestvolden.

13

Quark Centret
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Traktørstedet Engtoftegård
- som du finder ved at køre ca. en km lige ud ad hovedstien. På turen gennem
Brøndbyskoven læg da mærke til den alsidige beplantning med de danske
skovtræer eg og bøg side om side med ahorn, birk, gran og fyr.
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Kør tilbage til dér, hvor Stavnsbjergvej
slutter og fortsæt bagefter ad grusstien,
til du igen er fremme ved Vestvolden.
Drej til højre og følg stien over motorvejen
og ind i Brøndby  Kommune. Sving ind i
Brøndbyskoven ved anden grusvej på højre
hånd, hvor et skilt  viser  af  til:
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Kør fra traktørstedet ud på den
asfalterede vej, Vestre Gade,
og kør til højre rundt om:

Brøndbyøster Kirke
- en hyggelig landsbykirke
fra midten af 1100-tallet.
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Rebæk Søpark
- der er et gammelt moseinddrag. Søen opstod, da man kørte jord op til
dæmningen ved anlæggelsen af Rødovre Stations spor nr. 2 i 1870.
Området er i dag et fredet og flittigt benyttet rekreativt område.
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Kør forbi kirken ad Brøndbyøstervej og drej til højre ad Park Allé. Et godt stykke læn-
gere fremme, når du har krydset Avedøre Havnevej og igen befinder dig i Hvidovre
Kommune, ser du på din venstre hånd:
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I rundkørslen skal du dreje ned ad Kløverprisvej. Her når du i krydset ved Hvidovrevej
til turens endepunkt, Hvidovre Station, hvor jernbanebroen er udsmykket med:

”Vandremanden”
- to store og tolv mindre emaljebilleder udført af kunstnerparret, Erik Hagens
og Ursula Munch-Petersen, i 1992. De to store billeder, som du kan se på
begge sider af jernbanebroen, symboliserer tilsammen Hvidovres gamle navn
”Aworthæ”, der frit oversat fra old-dansk betyder: ”Den grusede strandbred”
eller ”Vagten ved åen”.
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Har du lyst til at cykle mere...
- kan Hvidovre også byde på en Kultur-tur.
En tur på seks km, hvor du kan opleve nogle af Hvidovres kulturelle kendetegn.

Turen byder på forskellige oplevelser: Skulpturer, malerier, bygninger - nogle
store andre små, men de er alle væsentlige elementer i byrummet og viser,
hvordan mennesker gennem tiderne, med forskellige udtryksmidler, sætter
spor. Turen er derfor også en rejse gennem tiden. Noget af det nye provokerer
og udfordrer, andet står som sikre vartegn og er forlængst blevet en del af
Hvidovres historie.

Få folderen om Kultur-turen på biblioteket eller i Rådhusservice.

H
vi

do
vr

e 
Ko

m
m

un
e 

- 
“K

ør
 e

n 
N

at
ur

-T
ur

“ -
 3

. r
ev

id
er

ed
e 

op
la

g 
- 

 Ju
li 

20
06

 -
 F

ot
o:

 E
bb

e 
Fo

ru
p 

&
 In

fo
Pl

us
 -

 T
ry

k:
 K

LS
 G

ra
fis

k 
H

us


