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På cykeltur
Strandparken - fra havn til havn

Cykelturen fra Hundige Havn til Brøndby Havn går gennem hele Strandparken og giver et godt indtryk af landskabet
og miljøet. Fra idéen om Strandparken opstod i 1930’erne, til den lå klar til brug, gik der mere end 40 år. Over en treårig
periode blev der skabt 7 kilometer sandstrand. For at holde på sandet blev klitterne plantet til med marehalm, hjælme,
buske og træer. Strandparken blev på rekordtid til et af de mest populære rekreative områder i Hovedstadsregionen. Selvom Strandparken først og fremmest er skabt til fritidsformål, har naturen også taget godt imod projektet. Mange forskellige arter af dyr og planter er flyttet ind. Området forvaltes af I/S Strandparken, der består af 7 kommuner og 2 amter.
A Naturpleje. For at buske og træer ikke skal tage overhånd,
er der udarbejdet en plejeplan for Strandparken. Det betyder,
at nogle arealer med havtorn og hybenrose ryddes. Andre områder plejes med græssende dyr for at forhindre tilgroning. På
nogle af strandengene nær Lille Vejleås udløb græsser køer og
får i sommerhalvåret.

Jægersø har især om efteråret og vinteren mange rastende
andefugle. Her ses store flokke af blandt andet svaner, troldænder, skalleslugere og blishøns.
B

C Arken - Museum for Moderne Kunst er ikke kun et
besøg værd på grund af udstillingerne, men også som bygningsværk i sig selv. Arkitekten Søren Robert Lund har skabt
en bygning, der leder tankerne hen på skibsformer. Arken har
åbent alle dage undtagen mandag.
D Store Vejleå er med sine 12 kilometer et af de længste
vandløb i Københavns Amt. Engene omkring udløbet plejes
med græssende dyr. Det skaber gode forhold for fuglelivet.
Her ses flokke af grågæs og om vinteren også kanadagæs.
Langs åen er der fiskehejrer året rundt. Også for mennesker
er der gode fiskemuligheder - fiskekort kan købes på Ishøj
Turistbureau.
E Det Blå Flag vajer flere steder i Strandparken som bevis
for en ren og sikker badestrand med oplysninger om vandkvaliteten. Sæt cyklen og nyd vandet og sandet. Et kik mod
øst afslører konturerne af Avedøreværket og andre store
virksomheder på Avedøre Holme.

F Naturlegeplads. Et fint sted at gøre holdt for familien
med børn. På legepladsen er der klatrestativer i solidt træ og
andre udfordringer for de legesyge. Tæt ved ligger nogle store
granitsten med figurer udført af kunstneren Henry Heerup prøv om du kan se, hvad de forestiller!
G På øerne i Holmesø findes nogle af de største fuglekolonier i hovedstadsområdet. Om foråret og i forsommeren er
der rig lejlighed til fra stierne at iagttage det myldrende liv
på øerne. Den talrigste ynglefugl er hættemågen.

I nogle år yngler der over 2.000 par. Der er også stormmåger
og amtets eneste koloni af splitterner.
H Vestvoldkanalen har sit udløb i Holmesø. Kanalen indgår som en vigtig del af den 14 kilometer lange Vestvold,
som blev anlagt 1888-1892. Man kan cykle langs volden til
Utterslev Mose.

Et bidrag til Sundhedsstyrelsens kampagne
"Rør dig 30 minutter om dagen".
Folderen er udarbejdet af Københavns Amt, 2002. Revideret 2004.
Yderligere eksemplarer kan rekvireres på tlf.: 4322 2222 eller
e-mail: tekniskforvaltning@kbhamt.dk
Websted: www.kbhamt.dk
Grafisk produktion: Hafnia Grafisk

V

N

S

Ø

A

Hundige Havn

Ishøj Station

B

D

Vallensbæk Station

C

E

Gl. Køge Landevej
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Brøndby Havn

Turen er knap 10 kilometer og forløber hele
vejen på et fast underlag af asfalt eller grus.
Turen har ikke en særskilt afmærkning, men
følger eksisterende cykelstier.
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Informationstavler om Strandparkens
landskab, planter og fugle
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