Høje-Taastrup
Maratonring
- 10 km.

Selsmosen

St. Vejleådal

Midt i Taastrup By ligger Selsmosen. Grundet stigende mænger
regnvand, udvidede man i 2012 det eksisterende regnvandsbassin.
Med udvidelsen, er der skabt nye muligheder for ophold, aktiviteter
og oplevelser på- og omkring søen.

St. Vejleådal er en grøn kile, der strækker sig mellem Høje-Taastrup
Kommune og Albertslund Kommune.

Aktiviteter
På søen kan du prøve kræfter med en tømmerflåde, vandlabyrint,
klatrebro og trædesten. På bredden er der beachvolley, vandleg,
løbesti mm. Der er også skabt opholdssteder i form af hængekøjer,
vippestole og borde/bænkesæt, hvor man kan nyde solen og
vandet.
Om aften oplyses Selsmosen med forskellige sjove former og farver,
som skaber en stemningsfuld aften.
Vil du vide mere om Hakkemosen, så klik ind på kommunens
hjemmeside på www.htk.dk.

Kilen rummer alt fra parkarealer til græssede arealer og mere vilde
områder. I ådalen finder man både søer, åer og enkelte kunstige
bakker. Vejleåstisystemet fra Porsemosen til Køge Bugt giver mange
muligheder for oplevelser. I den nordlige ende, øst for åen, ligger
Vestskoven, som blev anlagt i 1967. Vest for åen ligger Ole Rømer
museet med udstillinger om blandt andet astronomiske emner. Den
centrale del af ådalen domineres af det 35 meter høje Høeghsbjerg,
der er bygget op af overskudsjord fra den voldsomme udbygning af
Albertslund sidst i 60erne. Der er en skøn udsigt fra toppen. På
dette stræk er åen restaureret og ført tilbage til en mere naturlig
tilstand. Ådalen er hjemsted for mange beskyttede arter af fugle,
krybdyr og planter. Så medbring kikkerten og gå på opdagelse i de
naturskønne omgivelser.
Aktiviteter
I ådalen er der mange gode friluftsmuligheder for hele familien.
Man kan opleve både græssende køer, får og heste, fiske, stå på
vandski, cykle, ride eller sejle i kano. Kan man lide at overnatte i
det fri, kan man benytte sig af shelter i området. Desuden er der
mulighed for at grille på de permanente grill der er sat op flere
steder.

10

Enghaven i Mølleparken

Shelter på Snubbekorsvej

Ved den gamle bunker i Enghaven er anlagt en træningsbane med
udendørs fitnessredskaber, velegnet for børn og voksne. Her kan
man med fordel gøre et hold på sin tur gennem Mølleparken, og
benytte sig af bord/bænkesættene, legepladsen eller en af
træningsmaskinerne.

På snubbekorsvej er opført et stort shelter, hvor der er mulighed for
ophold og overnatning. Her kan du lave mad over det stationær
bålkøkken, der med sin højde er børne- og handicapvenligt. Man
kan i shelteret slå ryglæn op ved sovepladserne eller sidde ved
bord/bænkesættene og spise sin mad under halvtag. Der er også
mulighed for at benytte bord/bænkesættene under åben himmel, og
derfra nyde udsigten ud over marker og de græssende heste.

Med sin distance på 10 km er ruten velegnet til børn såvel som
voksne og der er på ruten mulighed for både naturoplevelser,
friluftsliv samt leg og bevægelse i et spændene og afvekslende
landskab.

Bag shelteret er en forhindringsbane, bestående af et sjovt og
spændene forløb under trækronerne, der opfordrer til aktivitet og
fysisk udfoldelse for børn såvel som voksne. Banen indeholder flere
forhindringer:
- Stylteskov
- Balancestammer
- Agilityskråvæg
- Slingrebane med svævende væg
- Steptrin i urskive
- Skråstillet og vandret kravlenet.

Ruten er markeret med maratonringens logo på stolper, vejskilte og
lygtepæle langs hele strækningen, således at man let kan hoppe af
og på. De steder hvor ruten følger den røde rute, er skiltene røde i
stedet for gule.

En stationær cykelpumpe på pladsen giver dig mulighed for at
"tanke" cyklen op.

God tur!

Træningsbanen er tilgængelig for alle 24 timer i døgnet, og der er
mulighed for at træne på forskellige niveauer. Så der er noget for
alle - ung som gammel.
På træningsbanen kan du styrke din:
- Kondi
- Kredsløb
- Balance
- Koordination
- Smidighed
Træningsbanen skal bidrage til at skabe en ny udekultur, med fokus
på temaerne motion, trivsel, livskvalitet og natur.

Den gule rute

Ture i det fri giver livskvalitet og er en afgørende faktor for vores
sundhed. Så hop op på cyklen og tag ud i det fri.

Vil du vide mere om de enkelte ruter, så klik ind på kommunens
hjemmeside på www.htk.dk eller www.friluftsguiden.dk.

Har du spørgsmål eller kommentar til ruten, er du velkommen til at
kontakte Driftsbyen på driftsby@htk.dk.

Høje-Taastrup
Kommune

