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På cykeltur
Skovlunde – Herstedøster – Skovlunde

Cykelruten er en rundtur med start og slut ved Skovlunde S-togstation. En stor del af turen går gennem Vestskoven, som
efterhånden har godt og vel 35 år på bagen. Oplev det vekslende landskabsbillede af skov, sletter og søer. Bestig højene
ved Herstedøster og få et fantastisk udsyn over Københavns skyline. Ruten bringer dig også forbi tre forskellige sø- og
moseområder, hvor der er gode chancer for at se fugle og studere planter.
A Harrestrup Å udspringer ved Harrestrup Mose og løber

herfra til Damhussøen og videre til Kalveboderne. På dette
sted af ruten har åen et dobbeltprofil, som ligner to store trappetrin ned til vandet. Profilet sikrer, at vandet kan samles i
bunden af åen i tørre perioder, så fisk og andre dyr kan overleve. I perioder med kraftige regnskyl kan vandet stige op i profilet og hurtigt blive ledt væk uden at åen går over sine bredder.
B Vestforbrændingen ligger som en markant bygning med

sin skorsten på 150 m. Affaldsforbrændingsanlægget er fælleskommunalt og modtager affald fra 777.000 indbyggere. Ved
afbrænding af affaldet produceres både fjernvarme og elektricitet. Fjernvarmen dækker mere end 100.000 personers årsforbrug. Tæt på forbrændingsanlægget ligger et grønt område:
Ejby Mose med søer og rørsump samt et stort bjerg, der
blandt andet består af bygningsaffald som blev dækket med
jord og senere beplantet. I området er der mange bjørneklo,
som Glostrup Kommune forsøger at fjerne ved at lade får og
geder græsse i store indhegninger.
C

Ejby er en landsby med rødder tilbage i middelalderen.
Man kommer forbi gadekæret og den centrale plads - forten hvor kreaturerne i gamle dage var om natten. Nogle huse og
enkelte gårde er bevaret fra gammel tid.

E

Herstedøster er en velbevaret landsby med små hyggelige
gader. Mange af gårdene og en lang række gamle huse ligger
stadig langs de snoede gader. Den lille kirke fra 1100-tallet
ligger smukt i sydenden af forten. I 1996 udarbejdede Albertslund Kommune en lokalplan for Herstedøster, som har til formål at beskytte landsbymiljøet og bevare de gamle bygningers
særpræg.
F

Herstedhøje er med sine 67 m et vartegn for Vestegnen.
Fra toppen har man en meget flot udsigt over Vestskoven og
ind mod Københavns mange bygninger og tårne. Højen er
skabt af 3 millioner kubikmeter jord og murbrokker fra Storkøbenhavn.
G

Harrestrup Mose har et rigt fugleliv. Gå ad det smalle,

trampede spor gennem skovbevoksningen ind til fugletårnet.
Her kommer man tæt på svaner, ænder og rørhøns og kan nyde sangen fra blandt andre nattergal, rørsanger og rørspurv.
H Harrestrup Å. Københavns Amt og Ballerup Kommune
har i samarbejde gennemført et projekt, der forbedrer vandkvaliteten og leveforholdene for dyr og planter i åen. Fra at
være en lige kanal har åen nu fået "naturlige" slyngninger
igen. Desuden er der udgravet en lavvandet sø syd for Svanesøen, lukket nogle markdræn og genskabt våde enge. På den
måde er der kommet et godt spisekammer for områdets fugle.

D Vestskoven. Med vedtagelse af "fingerplanen" for Køben-

havns udvikling i 1947 var vejen banet for etablering af en ny
skov på Københavns vestegn. Planens idé var at sikre grønne
rekreative kiler, samtidig med at byudviklingen kunne finde
sted. Tyve år senere besluttede Folketinget at anlægge Vestskoven som rekreativt område for den storkøbenhavnske befolkning. Skoven er meget åben med græssletter, lysninger og
kunstigt skabte søer og bakker. Der er et veludbygget net af
stier og veje. Skoven forvaltes af Skov- og Naturstyrelsen ved
Københavns Statsskovdistrikt.
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Ruten er godt 17 km lang og løber næsten
hele vejen på et fast underlag af asfalt og
grus. Den har ikke en særskilt afmærkning,
men følger veje og eksisterende stier.
1 Fra Skovlunde Station køres mod syd ad Torvevej til
lyskrydset ved Ballerup Boulevard. Træk over fodgængerovergangen og fortsæt ad separat sti.
2 Drej til venstre efter Melbyvej ad sti.
3 Drej til højre ad Ejbydalsvej nr. 111 - 125.

1 km

4 Drej til højre ad Kringelstien - en vandre-, cykelog natursti.

Station

A Udvalgte seværdigheder

5 Drej til venstre ad natursti.
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