
KLØVERSTIERNE

Velkommen på Kløverstierne, som er for dig, 
der vil ud i det fri og kombinere oplevelser og 
frisk luft med motion. Vælg den rute, der passer 
dig i forhold til længde eller seværdigheder. 
Vælg mellem den grønne rute på 2,5 km, den 
blå på 5,5 km, den røde på 7,5 km eller den 
sorte på 12 km. Her i folderen kan du lade dig 
inspirere til valg af rute og bruge den som en 
guide undervejs. 

Kløverstierne i Danmark er blevet til i et sam-
arbejde mellem Danmarks Idræts-Forbund, 
Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger, Dansk 
Firma Idrætsforbund, Friluftsrådet og 10 pilot-
kommuner. 

Udviklingen af stierne er finansieret af 
Nordea-fonden og Tips- og Lottomidlerne til 
Friluftsliv. Du kan finde mere information om 
Kløverstierne, deres forløb og seværdigheder 
kan findes via endomondo.com og endomondos 
mobil app, som du kan hente gratis i App Store 
og på Google Play.
 

KLØVERSTIERNE 
i Ishøj Kommune

Ishøj Kommune

Byen
7,5 km – Rød rute

Grænsen mellem by og land

Denne rute følger Ishøj Kommunes opdelte  
stisystem, der adskiller tunge og lette trafi- 
kanter. Cyklister og fodgængere kan bevæge sig 
sikkert mellem byens forskellige kvarterer og 
grønne områder i dette net af stier og tunneller. 
Ruten udnytter stierne langs byens rand,  
hvorfra du får et fint indblik i byens struktur og 
karakter. På ruten passerer du de fire af Ishøjs 
fem kommunale skoler, som er placeret i by-
kernen. 

Turen går først forbi Gildbroskolen og op  
gennem Traneparken ved Store Vejleå i nord. 
Herfra følger du det lange lige stræk langs Køge 
Bugt Motorvejen, kaldet 100-meter-bæltet, til 
Vibeholmskolen, inden du støder på Søparken  
i syd ved Lille Vejleå. 

Fra Søparken kommer du forbi Strandgård-
skolen som sydligste ende af boligbyggeriet 
Vejleåparken, der efter Danmarks dyreste bolig-
renovering er blevet et attraktivt sted at færdes.

Landskabet
12 km – Sort rute

Fra natur til kultur

På ruten kommer du gennem Ishøjs grønne  
områder og kulturelle tilbud i og uden for byen.
Fra Traneparken kommer du op langs Store 
Vejleå til Tranegilde Mose og gennem Trane- 
gilde Landsby. I Tranegilde Landsby kan du 
opleve Ishøj Teater og Bredekærgård. Brede-
kærgård er en gammel bondegård, der i dag 
fungerer som naturcenter, lokalhistorisk muse-
um, besøgsbondegård med mindre landbrugs-
dyr, samlingssted for foreninger og arrangør af 
mangeartede kulturarrangementer. 

Fra landsbyen kommer du ud til Ishøj Dyrepark 
med skov og græsningsfolde for får, geder og 
højlandskvæg. Her står også Vildtbanestenen 
fra 1775 til minde om dengang, kongen stadig 
havde vildtbaner i Tranegilde.  
Herfra går turen tilbage til byen langs  
100-meter-bæltet til Søparken, hvor du fra 
Ishøjen kan få udsigt over det omkringliggende 
område samt Ishøj Sø med springvand. 

Du slutter turen af gennem selve byens  
kerne forbi Vejleå Kirke med glasmosaikker af 
kunstner Peter Brandes og Ishøj By Center, hvor 
station, rådhus og butiksstræde er samlet i 
overdækkede gader. 

Ådalen
2,5 km – Grøn rute

Et lille udpluk af kommunens typiske 
byggestile og naturtyper

Fra Ishøj Idræts & Fritidscenter kommer du 
gennem Kondiskoven. Her støder du på Store 
Vejleå, hvis bredder har været hjemsted for de 
første bopladser i Ishøj fra Maglemosekulturen 
helt tilbage til år 7.500 f.v.t.

Ruten følger åen forbi nyttehaverne op til Trane-
parken, der er græsningssted for højlandskvæg. 
Herfra kommer du tilbage gennem villakvarteret 
Tranedalen, forbi Gildbroskolen og blokbebyg-
gelsen Gildbroterrasserne.

Strandparken
5,5 km – Blå rute

Et beskyttende dige er blevet til et kultu-
relt og naturskønt område

Strandparken blev indviet i 1980 med funktion 
som kystbeskyttelse, badestrand og naturop- 
levelse. I dag har det kunstige anlæg fået en  
naturlig karakter, hvor du kan opleve et rigt 
dyreliv til vands, til lands og i luften.

Strandparken danner også ramme for en hel 
del kulturelle arrangementer såsom motionsløb, 
kunstudstillinger og det årlige Skt. Hans bål. 

Fra Ishøj Idræts & Fritidscenter kommer du forbi 
de afgræssede strandenge med et fugletårn, 
hvorfra du kan opleve engenes rige fugleliv 
samt fiske fra en handicap-fiskeplatform. 
I havnen er der maritime butikker, klubber og 
restauranter samt Vandkulturbåden Havfruen.
Herefter kommer du forbi det moderne kunst-
museum ARKEN. Derefter går turen videre 
langs stranden og så tilbage over Piletangen, 
hvorfra der er mulighed for at fiske i søerne.

kløversti.dkendomondo.com



Startpæl
 
Ådalen 2,5 km  
overvejende grusstier
  
Strandparken 5,5 km  
overvejende asfaltstier
 
Byen 7,5 km  
overvejende asfaltstier
  
Landskabet  12 km 
overvejende grusstier
  
Alternativ asfalteret vej til 
rød og sort rute

1. Fugletårn 
2. Fiskeplatform
3. ARKEN Museum for  
 Moderne Kunst 
4. Piletangen
5. Klydens Plads

1. Gildbroterasserne
2. Kondiskoven
3. Bopladser fra  
 Maglemosekulturen

1. Gildbroskolen
2. 100-meter-bælte
2. 100-meter-bælte
3. Vibeholmskolen
4. Søparken
5. Strandgårdskolen
6. Vejlebroskolen

1. Ishøj Teater
2. Bredekærgård og  
 Ishøj Naturcenter
3. Vildtbanestenen
4. Ishøjhøjen
5. Vejleå Kirke

RUTER


