Sort kløversti – Tidsrejsen,
10,8 km
Velkommen til en spændende gå eller løbetur.
Sort kløversti er en tidsrejse gennem Taastrups
lange historie – fra Høje Taastrup Kirkes
opførelse i tidlig middelalder over 1800-tallets
teglindustri til den nyeste byudvikling omkring
Selsmosen. Stjernepunkterne fortæller lidt om,
hvad du kan se undervejs på ruten.

2. Espens Vænge

Espens Vænge er opført i 1930 af arkitekt Theodor
Petersen som ”De Gamles Hjem”. Kommunens
første og største alderdomshjem. Siden 2007
har Espens Vænge været base for trænings- og
rehabiliteringsområdet i Høje-Taastrup Kommune.
Den anlagte sansehave er en genoptræningsbane,
som kan benyttes af alle borgere.

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

1. Vandtårnsparken

Vandtårnsparken er en lille park med
opholdsmuligheder, blomster og legemuligheder.
Ved parken står det gamle Vandtårn, som er tegnet
af arkitekt Fussing og blev bygget i 1908. I 2009 blev
det indviet som udsigtstårn. I Vandtårnet kan der
være løbende særarrangementer og udstillinger.
Kulturskulpturen af Steffen Lüttge findes også i
parken, som i øvrigt er den gamle Rådhushave.

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

3. Bydelen ved Høje Taastrup Station

Bydelen blev bygget samtidig med stationen i
1980erne. Karakteristisk for Høje Taastrup Station er
tøndehvælvstaget. Bydelens huse, kunst og arkitektur
er inspireret af antikkens byggekunst. Midt på Høje
Taastrup Torv står Thorstårnet af Bjørn Nørgaard,
som er opstillet i 1986. Længere væk ligger
indkøbscentret City 2, som åbnede i 1975.

6. Hakkemosen

Hakkemosen er dannet omkring den gamle lergrav
efter Hakkemose Teglværk, hvor landskabet stadig
bærer præg af lerudgravningerne. Hakkemose
Teglværk eksisterede fra midten af 1800-tallet til 1915
og havde en overgang den folkekære danske forfatter
Morten Korch som direktør.
I det grønne træfpunkt – Hakkemosen – er der i dag
mulighed for at benytte bålpladser, at fiske og at
overnatte i shelters. Derudover er der Økobasen med
lege- og aktivitetstilbud.

4. Høje-Taastrup Gymnasium

Høje Taastrup Gymnasiebygning blev indviet i 1981.
Gymnasiet blev bygget på det sted, hvor Frøgård
tidligere lå - en af Høje Taastrups smukke gamle
bindingsværksgårde. Gymnasiet er tegnet af arkitekt
Henning Larsen.

i Høje-Taastrup Kommune
7. Rådhuset

I 1980 flyttede rådhuset fra Taastrup til Høje Taastrup,
hvor den første del af det nye rådhus stod klar. 1983
var rådhuset bygget helt færdigt. Det er tegnet af
arkitekt Robert Rasmussen. Kommunalbestyrelsen
holder til i rådhuset sammen med bl.a. kommunens
centraladministration, hjemmepleje og jobcenter.

Sort kløversti – Tidsrejsen,
10,8 km, Taastrup

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

5. Høje-Taastrup Kirke

Høje Taastrup Kirke blev opført omkring år 1100. To
begivenheder fra Danmarkshistorien fandt sted her.
Kongeslaget mellem Svend og Knud blev udkæmpet i
1149. I præstegården fandt fredsforhandlingerne sted
mellem danskerne og svenskerne i februar 1658,
hvor Danmark endte med at afstå Skåne, Halland,
Blekinge, Hven og Bornholm.

8. Selsmosen

Høje Taastrup Stien følges tilbage til Selsmosen, som
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.
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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 sorte 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.

