Høje-Taastrup
Maratonring
- 42 km.

Hedeland

Shelter på Snubbekorsvej

Hedeland er et stort natur- og friluftsområde med et særpræget og
spændene landskab. Hedeland er sideløbende med grusgravningen,
blevet genskabt til et samlet naturpræget fritidsområde. Hedeland
er under stadig udvikling, fordi der endnu i mange år vil være
råstofindvinding i området.

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.

Aktiviteter
I Hedeland er det muligt at færdes på ca. 100 kilometer gang-,
cykel-, ride-, motions- og naturstier. Der er opstillet bord/bænkesæt
og grillpladser flere steder i Hedeland. Med sine mange anlæg, er
der mulighed for forskellige uorganiserede aktiviteter herunder
legeplads, fitnessudstyr, ski- og kælkebakke, ridebaner, golfbaner,
fiskesøer, veterantogbane, minijernbane, knallertbane,
motocrossbane, gokartbane, petanquebane, "kryb-i-ly" huse mfl.
Vil du vide mere om Hedeland så klik ind på www.hedeland.dk

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

Engvadgårdsparken

Selsmosen

I Fløng, tæt ved Fløng skole og syd for Fløng Byvej, ligger
Engvadgardsparken. Byparken der er omkranset af grøn
beplantning, danner ramme om Fløngs eneste bevarede gadekær
samt store grønne græsflader.

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.

Aktiviteter
I byparken er der mulighed for at dyrke en lang række aktiviteter.
Med sin netop etablerede frugtplantage bestående at æble, kirsebær, pære, ribs, solbær og blåbær er der mulighed for at nyde den
friskplukkede frugt, i en af parkens hængekøjer, vippestole eller
bord/bænkesæt.

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.

I og omkring gadekæret lever mange insekter og andre smådyr.
Udstyret med et fiskenet venter en sjov og lærerig oplevelse for
børn og barnlige sjæle. Om vinteren, når isen på gadekæret er tyk
og sikker, kan man skøjte en tur i de smukke omgivelser.
Musik er en motiverende og sjov måde at lære på for alle børn og
især børn, som har særlige læringsbehov.
De udendørs musikinstrumenter i parken er tilpasset alle aldre og
musikalske niveauer, således at alle kan opleve glæden ved at skabe
musik sammen i smukke grønne omgivelser.
I parken er der mulighed for at spille bold. Skal der være fart over
feltet, kan man eksempelvis benytte parkens åbne arealer til at
flyve med drage. Vejledning til hvordan man kan bygge en drage,
kan findes på infoskiltet, placeret centralt i parken.

Vil du vide mere om Hakkemosen, så klik ind på kommunens
hjemmeside på www.htk.dk.

42
Den røde rute

Høje-Taastrup Maratonring er en 42 km. lang motions- og cykelrute.
På ruten er der etableret fem shortcuts på henholdsvis 30, 21, 10
og 7 km.
Med sin distance på 42 km egner ruten sig til et maraton i det fri.
Der er på ruten mulighed for både naturoplevelser, friluftsliv samt
leg og bevægelse i et spændene og afvekslende landskab.

Ruten er markeret med maratonringens logo på stolper, vejskilte og
lygtepæle langs hele strækningen, således at man let kan hoppe af
og på.
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.
God tur!

Høje-Taastrup
Kommune

