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Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Høje-Taastrup, Ishøj og Vallensbæk

Kommuner, Dansk Cyklist Forbunds lokalafdelinger på Vestegnen og DGI

Roskilde. Store Cykeldag på Vestegnen er en tilbagevendende begivenhed og

udspringer af Dansk Cyklist Forbunds årlige mærkedag for cykelglæden.

<:PB<C;
8

Østergaard. Tryk: Litotryk.

DGI Roskilde
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Hovedsponsorer på Store Cykeldag på Vestegnen 2009:  

Regionalavisen Vestegnen, Brøndby IF og Cykelland.

Skiltning af Vestegnsruten er realiseret med

støtte fra Skov- og Naturstyrelsen.

Motions- og oplevelseskortet er realiseret med støtte fra Nordea-fonden.

Vestegnssamarbejdet, Ishøj Store Torv 25, 2635 Ishøj. Tlf. 43 57 72 60 /

43 57 72 62, Fax 43 57 72 18, e-mail: info@vestegnssamarbejdet.dk,

www.visitvestegnen.dk. Udgivet af: Vestegnssamarbejdet. Redaktionen

afsluttet: 25. maj 2009. Layout: Operate A/S. Forsidefoto: Mikkel
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På dette kort har vi samlet en oversigt over cykelstinettet på
Vestegnen. Samtidig har vi på kortet markeret en række attraktioner, som du kan læse en beskrivelse af her.

Du kan få endnu flere idéer til cykelture på Vestegnen i pjecen
Vestegnen rundt på cykel, som fås på turistbureau, biblioteker og rådhuse på Vestegnen. Du finder også cykelpjecen og
mange andre gode idéer til oplevelser på den københavnske
vestegn på www.visitvestegnen.dk
God tur i det dejlige cykelland på Vestegnen!

www.visitvestegnen.dk

Velkommen på cykel
til Vestegnen
Sol, strand og vand, åbent land og grønne skove, hyggelige byer
og landsbyer, masser af seværdigheder, kunst og arkitektur. Det
hele findes på Vestegnen. Og endnu bedre – det hele er tilgængeligt på cykel!
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Borgmestrene i Vestegnssamarbejdet
Og endelig har vi på kortet angivet Vestegnsruten – en helt ny
motions- og oplevelsesrute med en maratondistance på ca. 42
km, der fører gennem alle Vestegnens syv kommuner.
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ATTRAKTIONER PÅ VESTEGNEN
1. Amfiteatret

14. Landsbyen Vridsløsemagle

28. Vallensbæk Mose

41. Ishøj Strandpark

ker, der blev kasseret som byggeaffald. Fra toppen af bakken har man en

61. Brøndbyskoven

Amfiteatret i Hedeland har gennem de seneste år markeret sig som en af

Landsbyen Vridsløsemagle har et indbyggertal på ca. 300. Stedet har de

Midt i Vallensbæk ligger Vallensbæk Mose. Vallensbæk Ridecenter og

I 1980 ”voksede” Strandparken op af havets bund. I dag er Strandpar-

fantastisk udsigt over store dele af Glostrup og stedet udgør derfor et

Den første del af Brøndbyskoven blev anlagt i 1950’erne. Idéen var at

de største friluftsscener i Øresundsregionen med plads til 4.000 tilskuere.

sidste 5.500 år været befolket af bønder, der er kommet til området på

Vallensbæk Vandskiklub holder til i Mosen, men området er selvfølge-

ken midtpunktet i et helt nyt fritids- og ferieparadis kun 15 minutter fra

yndet udflugtsmål.

tilføre den flade vestegn nogle af de landskabskvaliteter, som Nordeg-

Med søen i baggrunden er der skabt en perfekt ramme for august måneds

grund af den frugtbare morænejord og de gode vådområder ved Porse-

lig åbent for alle. De mange stier gør området til et populært mål for

Københavns centrum. Ishøj Strandpark byder på 3 km lang sandstrand,

operaopsætninger kombineret med en afslappet picnic-tradition før

mosen og Store Vejleå. De mange gravhøje omkring landsbyen vidner

vandreture og udendørs motionsaktiviteter på alle tider af året. Der er

indsøer, cykelstier, picnic-arealer, bålpladser og offentlige toiletter, der

56. Hvissingestenen

del, Bakkeskoven, og det samlede areal på 145 hektar skov er blevet et

tæppefald.

om områdets rige historie.

ligeledes mulighed for lystfiskeri. Der kan lejes robåde og købes endags

er åbne i sommerhalvåret. Strandparken huser desuden kunstmuseet

Sjællands største sten, Hvissingestenen (vejer ca. 250 tons), ligger

af Storkøbenhavns åndehuller. Det er muligt at cykle på skovstierne, og

fiskekort.

ARKEN.

majestætisk og troner midt i en lysning i Vestskoven i den nordlige del

skoven har endvidere en afmærket ”hjerte-sti” og ridestier.

nen er så rig på. I årene 2003-2005 fik Brøndbyskoven tilføjet en ny

2. Hedeland Skibakke

15. Ole Rømers landobservatorium

Toppen af bakken ligger 48 meter over havets overflade og tilbyder en

På stedet hvor den verdenskendte danske astronom Ole Rømer havde sit

29. Tueholm Sø

42. ARKEN – Museum for Moderne Kunst

udsigt, der rækker til Roskilde i vest og København i øst. Når temperatu-

observatorium er der en fin udsigt mod nord. Resterne af hans landob-

Tueholm Sø er et dejligt område, hvor man bl.a. har mulighed for lystfi-

ARKEN byder på moderne kunst, samtidskunst og en markant arkitek-

ren kommer under nul grader, sørger snekanoner for, at der kan kælkes

servatorium fra 1704 kan stadig ses på stedet. Tæt ved står en skulptur

skeri. Der kan lejes robåde og købes endags fiskekort. Ved Tueholm Sø

tur. Museet ligger som et strandet skib, med stævn og sejl, på kanten af

57. Vestvolden

der ikke er anlagt som del af en kristen kirkegård. Gravpladsen blev

og stås på ski.

af Ole Rømer, der symboliserer det øjeblik, hvor han ”opdager” lysets

ligger ”Spisestedet Mosen”.

havet. ARKEN slog i 2008 dørene op for sin nye udbygning, og er med

Københavns Befæstning blev bygget i slutningen af 1800-tallet for at

indviet i 2006. Gravpladsen dækker et areal på 50.000 m2, hvilket om-

et samlet udstillingsareal på 5000 m2 et af Danmarks største museer.

forsvare byen mod et frygtet tysk angreb. Selve Vestvolden strækker

regnet svarer til syv fodboldbaner.

30. Kongsholmparken

ARKENs samling hører til blandt de største samlinger af samtidskunst i

sig fra Utterslev Mose i nord til Avedøre i Syd og løber gennem Brøndby,

16. Kroppedal Museum

Kongsholmparken blev fredet i 2006. Var tidligere landbrugsområde og

den danske museumsverden.

Hvidovre og Glostrup. Vestvolden fik ikke nogen lang levetid som militært

63. Quark Centret

Kroppedal Museum danner rammen om en enestående astronomisk ud-

en del af Store Vejleådalen, der blev dannet i istiden. I 1960’erne ændre-

anlæg, men udgør i dag, som en del af Europas bedst bevarede hoved-

Quark Centret er Hvidovre Kommunes byøkologiske center. Centret fun-

stilling og om skiftende kulturhistoriske særudstillinger. Den astronomi-

de området markant karakter. Det fredelige bondeland blev et rekreativt

43. Vallensbæk Havn

stadsbefæstninger, et stykke unikt dansk kulturarv.

gerer som naturfaglig base, der formidler viden og information om natur

ske udstilling fortæller om Ole Rømers og andre astronomers liv og virke

område for byboere. Midt i parken ligger det 35 meter høje Høegsbjerg,

Vallensbæk Havn er en populær lystbådehavn med et indbydende hav-

og viser de mange instrumenter, som er blevet brugt til at måle tiden,

hvorfra man har fin udsigt over hele den københavnske vestegn.

nemiljø. På havnen ligger ”Restaurant Krabben”.

31. Bakkehuset

44. Vallensbæk Strand

Italiensk for begyndere, Festen, Dancer in the Dark, Arven. Nævn en

17. Snubbekorset

I 1917 åbnedes mulighed for, at Statens Jordfond kunne oprette de

Vallensbæk Strand er en meget eftertragtet badestrand med gode par-

danskproduceret film med succes – og der er store chancer for, at den er

Snubbekorset (ved Snubbekorsvej) er rejst i 1230 af Eskild Snubbe Hem-

såkaldte ”statshusmandsbrug”. Staten stillede hermed jorden frit til

kerings- og toiletforhold. Stranden er børnevenlig.

blevet til i Filmbyen. Siden Zentropa i slutningen af 1990’erne begyndte

mingsen, godsejer på Bytteborg. Hans kone nedkom med sønnen Peder

rådighed. Jordlodderne blev fordelt ved lodtrækning mellem de interes-

på den gamle Roskildevej syd for Vridsløsemagle, hvorefter han i tak-

serede og Oscar Beck trak det lod, der i dag er Bakkehuset. Stedet stod

45. Brøndby Strand

nemmelighed over den vellykkede fødsel rejste korset. Det nuværende

tomt i lang tid, men i 1971 indrettedes en mini-zoo, som blev forløberen

Brøndbys strand er en del af Køge Bugt Strandpark, der blev indviet i

kors er genrejst i 1903 og står på en gravhøj fra bronzealderen.

for den nuværende Dyregården, der i dag ligger på Toftegården. Huset

1980. Strandparken er et rekreativt område, hvor du både kan fiske, nyde

blev indrettet som kaffehus i 1973, og har fungeret som sådan siden.

en is i havnen eller slappe af på den hvide sandstrand.

af Glostrup. Børn og barnlige sjæle med en kommende bjergbestiger i

tøven, eller som det kaldes i dag, lysets hastighed.
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3. Hedelands Veteranbane

62. Den muslimske gravplads

maven kan bestige bjerget og nyde udsigten fra toppen.

Den muslimske gravplads i Brøndby er den første af sin slags i Danmark,

og miljø til Hvidovres institutioner og folkeskoler.

64. Filmbyen

stjernernes position og universets størrelse.

Danmarks længste, smalsporede veteranbane på 5 km. Togdrift hver

at producere film i Hvidovre, er det gået slag i slag. I dag holder mere end
20 film- og Tv-selskaber til i Avedørelejren.

65. Historiens Hus

Vidste du at ...

I den gamle officersmesse i Avedørelejren smukke, historiske omgivelser

d
Danmarks Hollywoo
nen?
har til huse på Vesteg

søndag fra maj til september. Den smukke og varierede tur passerer forbi

18. Pometet

de fleste af Hedelands udflugtsmål bl.a. ”Lergraven”, et dejligt skovturs-

”Pometet” er en lille oase for frugtelskere. Her har Københavns Universi-

32. Hyldagerparken

46. Brøndby Skyline

område med borde og bænke og en grillplads i læ. På Hedehusgården er

tets Biovidenskabelige fakultet en samling af over 1700 forskellige sorter

I Hyldagerparken ligger Toftegården. Siden 1974 har Toftegården dannet

De karakteristiske højhuse på den 2,5 km lange Brøndby Strand skyline

der billetsalg, kiosk og en udstilling om smalsporede industribaner.

af frugt og bær. I september hvert år holder Pometet åbent hus med

ramme om både Danmarks første dyregård og om Vridsløselilles sidste

kan ses vidt omkring. De 12 højhuse i 15 etager ligger langt fra en

guidede rundture.

landbrug. Den oprindelige idé om at skabe et sted for børn, hvor frihed

svunden tid, hvor Brøndby Strand var et fiskerleje og oplandet bestod

under ansvar og mulighed for fællesskab og praktisk læring i naturen er

af skov- og landbrugsarealer. Højhusene er opført i 1970-72 i overens-

58. Fredskrudtmagasin

Cirkusmuseet danner rammen om et stort udvalg af aktiviteter og fun-

4. Ansgar Kirken

holder Historiens Hus til. Historiens Hus er det nye center for Hvidovres
kulturhistorie – Kulturhistorisk Enhed – hvor Hvidovres historiske skatkammer arkiveres og videreformidles til byens borgere.

66. Cirkusmuseet

Kirken fra 1921 blev i starten af det nye årtusinde totalrenoveret ind-

19. Vikingelandsbyen

centrale elementer, er stadig lige central og kan opleves på Toftegården

stemmelse med det moderne industrielle samfunds idealer om funktiona-

Fredskrudtmagasinerne blev som en del af Vestvolden (1888-1892)

gerer samtidig som museum. Med 110.000 effekter om cirkus og artister

vendig. I december 2004 blev kirken genindviet med et nyt fleksibelt

Vikingelandsbyen har siden 1992 været historisk værksted. Den rummer

hver dag hele året.

lisme. Skylinen gemmer en mangfoldighed – over 80 nationaliteter lever

bygget til at opbevare krudt i fredstid. I tilfælde af krig eller som under 1.

har museet en af Europas største samlinger. Året igennem arrangeres

kirkerum, der bliver oplyst af en stjernehimmel af glødepærer og med

tre let nedgravede grubehuse med smedje, vævestue og beboelse samt

her side om side.

verdenskrig blev magasinerne brugt til indkvartering af soldater. De store

cirkusløjer for børn og legesyge cirkussjæle.

Arne Jacobsens 7’er stole i stedet for de klassiske træbænke.

et fornemt salshus.

Nordeuropas smukkeste friluftsbad med vandrutschebaner, områder til

47. Middelalderlandsbyen

5. Torslunde Landsby og Kirke

20. Lille Vejleå og Pile Mølle

boccia, beachvolley, streetbasket og grillpladser. Der er etableret 20 m

I Brøndbys Middelalderlandsby udfoldes livet som i 1300-tallets Danmark

Navnet Torslunde betyder ”offerlund for guden Thor”. Alteret, vikingerne

Den gamle vandmølle Pile Mølle er den sidste af de møller, der siden

vand- og luftmassagebænke i det dybe område, så man kan tage sig et

med smedje, klosterhave og gadekær. Landsbyen er en rekonstruktion,

59. Vestbadet

romanske kirker og består af kalksten. Navnet ’Hvidovre’ har formodent-

ofrede ved, er væk i dag, men vil du opleve en landsby, hvor man hører

Middelalderen har ligget langs Lille Vejleå. Lille Vejleå var tidligere meget

velfortjent hvil efter en god svømmetur.

men under trækronerne bliver der sået, syet og smedet, bygget og støbt.

Der er noget for både krop og sjæl i Brøndbys Vestbad. Uanset om du er

lig sin oprindelse i kirkens farve, selv om gamle billeder viser, at kirken i

fuglesang og fornemmer en smuk landsbys struktur, er turen gennem

vandrig, men da vandindvindingen langs åen begyndte i begyndelsen af

Oplev landsbyen med duften af tjære og nyslået hø – til lyden af legende

til wellness eller fitness, mudderbad eller motionscykling, babysvømning

perioder har været kalket gul.

Torslunde et must. Kirken ligger på en lille høj, så den kan ses i det ellers

1900-tallet sank grundvandstanden og åens vandføring blev reduceret.

34. Naturskolen Petersborggård

børn og smedehammer, der klinger mod ambolten i smedjen.

eller butterfly. Vestbadet er et af de første friluftsbade i Danmark, og

flade landskab. Kirkens skib er fra 1100-tallet. Tårnet fra år 1400.

Pile Mølle blev derfor ombygget til en vindmølle i 1907 og fungerede som

I staldlængen på Petersborggård har Glostrup og Albertslund Kommune

sådan indtil 1946.

i samarbejde med Københavns Statsskovdistrikt indrettet en naturskole

48. Cirkelhaverne

for de to kommuners skoleelever. Ved Naturskolens indgang er der opsat

Set fra himlen ligner Brøndby Haveby et lagkageområde. Kolonihave-

folderkasser med relevant materiale om Vestskoven.

grundene er anlagt i cirkler, der hver især er delt op i ”lagkagesnit”. På

60. Brøndbyøster landsby

Zachariassen, som selv er muslim. Moskéen er opkaldt efter Ahmadiyya

hvert enkelt stykke lagkage står der et kolonihavehus og inde i midten af

Der henvises til punkt nr. 49 for beskrivelsen af Brøndbyøster.

bevægelsens grundlægger Mirza Ghulam Ahmeds hustru.

magasiner fra 1904, hvori der er op til otte kasematter, kunne der i hver

rekreation. I dag er det byens egne dyr, der går i indhegningen. Arealet er

35. Herstedhøje

lagkagen, kan man parkere sin bil. Området blev især kendt, da det kom

Fredsforhandlingerne indledtes i Høje Taastrup præstegård i februar

på ca. 30 tønder land, og hørte tidligere under de kongelige vildtbaner.

Herstedhøje er landets største kunstigt skabte bakkelandskab. Formet

med i bogen ”Jorden set fra himlen”.

1658.

Ved indgangen til dyreparken står en flot, rød kinesisk-inspireret portal.

siden 1968 ved tilkørsel af godt 3 millioner kubikmeter jord og murbrok-

Den er oprindelig fremstillet som indgangsportal til Tivolis indgang ud til

ker fra saneringer i hele Storkøbenhavn. Fra det højeste punkt har man

49. Brøndbyvester Landsby

7. Hakkemosen

Bernstorffsgade, der blev lavet i forbindelse med åbningen af den nye

storslået udsigt over Vestskoven og Storkøbenhavn.

Brøndby er i dag en moderne forstad, men som to små oaser i midten af

Hakkemosen er et smukt naturområde med sø, skov og åbne områder.

Hovedbanegård.
Ved foden af Herstedhøje ligger Naturcenter Herstedhøje med udstilling,

veje – Brøndbyøster og Brøndbyvester oser af idyl. Sammen med Brønd-

I Tranegilde Landsby ligger Bredekærgård, hvor de gamle landbrugstra-

cafe og undervisningslokaler. Uden for centret er der to store bålhuse og

byvesters gamle mølle vidner de om en svunden tid, og tæt ved ligger

8. Torstårnet

ditioner og dyder holdes i live. Markerne og landbruget dyrkes, som man

en bålplads.

flere af de oldtidshøje, som i dag fortæller os, at der har boet mennesker i

Torstårnet, som står på Høje Taastrup Torv ved stationen, er med sine

gjorde det i perioden 1930-1950. Med brug af ægte hestekræfter fra jy-

26,5 m Nordens højeste skulptur. Tårnet er skabt af professor og bil-

ske heste, traktorer og maskiner, som alle hører fortiden til, stakkes høet

37. MusikTeatret Albertslund

ledhugger Bjørn Nørgaard med inspiration fra den nordiske mytologi og

på gammeldags manér, havren mejes med selvbinder og negene tærskes

MusikTeatret er Sjællands største kulturhus med koncert- og teatersal

50. Brøndby Stadion

blev indviet i 1986.

ved hjælp af et tærskeværk. Alle husdyrene på Bredekærgård tilhører

samt to moderne biografer. Spillestedet ”Forbrændingen” er et af Stor-

Brøndby er kendt for at levere fodboldtalenter i verdensklasse, og

gamle danske udrydningstruede racer.

københavns førende spillesteder for rytmisk musik.

Brøndby Stadion er hjemmebane for Brøndby IF. Brøndby Stadion hæver
sig stolt op fra det flade landskab og er med plads til 29.000 tilskuere det

Tæt på Høje Taastrup Station ligger et af Nordeuropas største indkøbs-

23. Tranegilde Landsby

centre. Udover de omkring 100 forretninger er der også et bredt udvalg

Tranegilde, Ishøj Kommunes mindste landsby, talte i 1600-tallet otte

af restauranter samt BioCity, som er en moderne biograf med syv sale.

gårde. Byen ligger næsten urørt hen. Fire af landsbyens ni gårde ligger

51. Glostrup Rådhus

her stadig. Dertil stuehuset til to af de gamle gårde og en del af de gamle

Den karakteristiske rådhusbygning fra 1957 er tegnet af Arne Jakobsen

huse.

og den nye flotte rådhusfløj, tegnet af Dissing+Weitling, blev indviet i

næststørste stadion i Danmark.

andet tre store motorer, som blev bygget på B&W skibsværft i 1930’erne.

Vejleå Kirke er bygget over de grundlæggende geometriske former:

var en del af Glostrup Bryggeri, samt en bygning som indtil 1970 var

Motorerne er nu ude af drift, og der er stille i vandværket, som er omdan-

kvadrat, trekant og cirkel. Tårnet er fem etager højt og med et tag, der

plejehjemmet ”De gamles hjem”. Glostrup Rådhusplads er tegnet af

Ishøj Landsby er en lidt større landsby, hvor seks af gårdene, en rest

52. Glostrup Kirke
i 1100-tallet. Kirken har gennemgået flere ombygninger i årene

af to andre og en del ældre huse stadig ligger inde i landsbyen. Ishøj

25. Ishøj Bycenter

38. Vallensbæk Landsby

1430-1530, og det var i denne periode, at bl.a. tårnet blev opført. Som

var i 1680’erne en landsby, der talte 20 gårde og 14 huse. Kirken er fra

Ishøj Bycenter har samlet hele 50 specialbutikker. Centret rummer også

Vallensbæk landsby er en hyggelig og velbevaret landsby med gamle

kirken fremstår i dag, er det som en gotisk enhedskirke, hvor skib og kor

1200-tallet, tårn og våbenhus fra ca. 1450.

en stor Bilka, dagligvarebutikker og hyggelige spisesteder.

gårde, et romantisk gadekær og en middelalderkirke. Kirken er især kendt

er under samme tag.

12. Blaakildegaard – Byhistorisk Samling og
Arkiv

26. Tranegilde Mose

53. Det Gamle Vandtårn

Tranegilde Mose er en del af Store Vejleådalen. I Jægerstenalderens

39. Store Vejleå

Vandtårnet blev opført i 1905 og markerede den offentlige vandforsy-

Blaakildegaard er den sidste af de gamle gårde i Taastrup Valby. Stue-

sidste periode var da en fjord, der strakte sig fra Køge Bugt helt op til

Københavns Vestegn er bl.a. karakteriseret ved dens særegne åsystemer.

nings ankomst til Glostrup. I dag er tårnet et af Glostrups vartegn, der

huset er fra 1870, længerne fra 1928. Her har arkivet til huse. Samlingen

Tueholmsøens nordbred i Albertslund. Siden er området naturligt blevet

Store Vejleå er den største af disse åer. I fortiden har de uforudsigelige

markerer starten på den gamle bykerne i Glostrup.

byder også på faste udstillinger og særudstillinger. Den faste udstil-

til mose, og i sidste århundrede blev det kunstigt tørlagt. I dag udgør

åer dannet dampende vådområder og moser og dermed skabt grobund

ling omfatter mange hedebotekstiler, interiør fra en hedebostue fra

området et stort græsareal med en mosaik af naturgræs og afgræssede

for fantastiske eventyr om folk og fæ, elverpiger og konger. I nutiden er

54. Østervangkirken

1800-tallet og en stue fra en velhavende gård fra 1900-tallet.

indhegninger.

åerne blevet tæmmet, men de fortsætter med at fortælle historier.

Østervangkirken blev opført i 1970, og er en af Danmarks kun syv rund-

13. Taastrup Teater

27. Vallensbæk Sø

40. Vallensbæk Naturlegeplads

På teateranmeldernes faste rute for gode og ofte utraditionelle opsæt-

På Vallensbæk Sø er etableret et af verdens fineste vandskianlæg. Søen

I en rummelig gammel have med et væld af frugttræer og buske ligger

ninger ligger det godt 30 år gamle teater et stenkast fra Taastrup Sta-

blev anlagt i begyndelsen af 1970´erne som et opsamlingsbassin for

Vallensbæk Naturlegeplads parat til leg. Legepladsen er offentlig tilgæn-

55. Oxbjerget

tion. Teatret har en interesse i samfundsudvikling og kulturel diversitet

regnvand fra Vestmotorvejen.

gelig, altid åben og et oplagt udflugtsmål. Naturlegepladsen ligger ved

Oxbjerget er en kunstig anlagt bakke, som er ca. 35. meter høj. Bakken

siden af Copenhagen Golf Center.

påbegyndtes i 1968 og er bygget af ca. 400.000 m3 jord og murbrok-
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24. Vejleå Kirke

G

2004. Derudover består rådhuset af to gamle bygninger, som tidligere

arkitekt Andreas Fussing, stod klar i 1908. I maskinhallen står blandt
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Den smukke maskinbygning på Thorsbro Vandværk, som er tegnet af

11. Ishøj Landsby og Kirke
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10. Thorsbro Vandværk
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22. Bredekærgård
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oprindeligt bestod af. Landsbykirker, stråtækte huse, stokroser, snoede

steder med bålplads lige ved søbredden.

TOG

det hele ligger endnu de to gamle middelalderlandsbyer, som Brøndby

36. Naturcenter Herstedhøje

Der er fiskemulighed, shelter til overnatning og flere bænke og picnic-

bjergkvarterets villaer. Bygningens arkitekt er rådgivende ingeniør John

M2 M2

freden i Roskilde, hvor Danmark mistede Skåne, Halland og Blekinge.

Nusrat Djahan Moské blev bygget i 1966-67 på en grund mellem Ris-
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Området blev i sin tid brugt af Zoologisk Have til udsætning af dyr på

68. Nusrat Djahan Moské

300.000 mennesker.
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er foretaget gennem de efterfølgende ca. 500 år. Der er mindetavle for

har udviklet sig til et eftertragtet udflugtsmål med et årligt besøgstal på
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21. Ishøj Dyrepark

Hvidovre Kirke blev bygget omkring år 1150. Det er en af Danmarks tidlige
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Kirkens ældste dele er fra ca. 1080, men flere ændringer og tilbygninger

67. Hvidovre Kirke

kasemat sove 36 soldater i køjer foruden de 18 mand, der lå på gulvet.

H

6. Høje Taastrup Kirke

33. Badesøen
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