Rød kløversti - På grænsen,
7,8 km
Velkommen til en spændende gå eller løbetur.
Rød kløversti bevæger sig på tværs af Taastrups
synlige og usynlige grænser.
Stjernepunkterne fortæller lidt om, hvad du kan
se undervejs på ruten.

kløversti.dk
endomondo.com og
		endomondos mobil app,
der kan hentes gratis i
App Store og på Android
Market.

1. Store Vejleådal

Stedet markerer grænsen mellem Høje-Taastrup
og Albertslund Kommune. I dette område er der
skabt et grønt bælte, en 11,3 km lang kile, der giver
mulighed for spændende natur- og kulturoplevelser
til sjove friluftsmuligheder for hele familien. Området
rummer alt fra parkarealer til græssede arealer og
mere vilde områder. I ådalen finder du både søer, åer,
enge, krat, skov, sump, moseområder, strandenge
og enkelte kunstige bakker. I området findes også en
Hundeskov, hvor man kan gå tur med sin hund.

2. Store Vejleådal – Naturpleje

På din vej igennem ådalens landskab kan du møde
enge og sletter, der ligger helt åbne for sol og
dagslys. Nogle græsmarker slås, og høet indsamles
til vinterfoder til dyrene. Andre enge er indhegnede,
hvor der går dyr og græsser. På de afgræssede
enge kan du finde forskellige blomster, sommerfugle
og insekter. Nogle steder passes husdyrene af en
kogræsserforening. Foreningen består af en gruppe
naturinteresserede mennesker, som passer dyrene
sammen.

Kløverstierne i Danmark er blevet til i et samarbejde mellem Danmarks Idræts-Forbund, Danske
Gymnastik- og Idrætsforeninger, Dansk Firma
idrætsforbund, Friluftsrådet og 10 pilotkommuner
i 2011. Udviklingen af stierne er finansieret af
Nordea-fonden og Tips- og Lottomidlerne til Friluftsliv. Mere information om Kløverstierne, deres
forløb og seværdigheder kan findes via

5. Husby Allé

3. Ved Agrovej – Pometet

i Høje-Taastrup Kommune

Der er mulighed for en afstikker forbi Pometet.
Pometet er en have, hvor der produceres frugt og
planter til forskning og undervisning ved Københavns
Universitet og Nordisk Genbank. Pometet inviterer
nogle gange til Åbent Hus arrangementer, hvor man
kan blive vist rundt og få smagsprøver. Pometet har
en omfattende sortsamling med ca. 750 æblesorter,
hvoraf ca. 250 er danske. Den nu afdøde professor i
frugtavl – Anton Pedersen – indsamlede i 1940erne
og 50erne et stort antal sorter, og i 1956 blev træerne
plantet her ved Taastrup.

4. V
 ed Snubbekorsvej – Snubbekorset &
shelterplads

Rød kløversti – På grænsen,
7,8 km, Taastrup

Velkommen på Kløverstierne,
som er for dig, der vil ud i det fri
og kombinere oplevelser og frisk
luft med motion.

Husby Allé går gennem den tidligere landsby
Klovtoftes erhvervsområde, der har en fortid som
område for lergravning for Taastrup Teglværk.
Efter teglværkets lukning udnyttede man hullerne
efter råstofgravningen til bearbejdning af hør
til tekstilproduktion. Hørplanterne blev lagt til
”rødning” (rådning) i hullerne, inden de spindbare
fibre kunne frigøres fra bark og stængler. Husby
Allé kommer forbi sådan et vandhul. Da man ikke
længere producerede hør i området blev de fleste af
vandhullerne fyldt op med affald, dagrenovation og
haveaffald. Senere er erhvervsområdet med de store
lagerhaller bygget.

Snubbekorset står på en bronzealderhøj på en mark
ved en vej mellem Herstedvester og Sengeløse.
Korset bærer et kristusbillede i et fladt relief samt
en indskrift, hvor der berettes om, at herremanden
Eskild Snubbe ca. 1230 rejste korset til minde om,
at hans hustru på dette sted havde født ham en søn
undervejs til hans borg ved Sengeløse; Bytteborg (Nu
Cathrineberg).
På Snubbekorsvej findes der desuden shelterplads
med bålkøkken, bord/bænkesæt og forhindringsbane,
som kan benyttes.

6. Selsmosen

Selsmosen er et rekreativt område med forskellige
aktiviteter. På søen kan man prøve kræfter med
tømmerflåde, klatrebro og udfordrende trædesten. På
bredden er der mulighed for at spille beachvolley, og
om sommeren kan man også benytte vandlabyrint,
vandkanoner og springvand til at lege i. Der er
desuden vippestole, bord- og bænkesæt og
hængekøjer. Om aftenen oplyses Selsmosen i alle
regnbuens farver.

7. Hexagon

Skulpturen Hexagon er skabt af Jun-Ichi Inoues og
opstillet i 2012 på hjørnet af Taastrup Hovedgade.
Skulpturen er udført i granit og består af en cirkel,
hvori et sekskantet mønster - som honning celler i en
bikube - er indsat.
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Stjernepunkterne er markeret på kortet
og fortæller lidt om, hvad du kan se
undervejs på ruten.

Stjernepunkterne

Forneden er vist et eksempel på et
metalskilt og et klistermærke med
kløverpil.

Du kan gå eller løbe turen ved at
følge de røde kløverpile. Nogle er små
klistermærker med kløverpile, mens
andre er metalskilte. Pilene kan både
sidde på lygtepæle og andre ruters
pæle, f.eks. Maratonringen. Hold godt
øje, når du går ruten.

