Parkruten
Rød rute
7,6 km
Interessepunkter:
1. Præstegårdshaven
I hjørnet af Præstegårdshaven står der en stor blodbøg. Den er blevet
udnævnt til evighedstræ af Danmarks Naturfredningsforening. Hver vinter
dekoreres det med tusindvis af små pærer, som tændes samtidigt med lysene
på Kommunes store juletræer i Rådhusparken og Glostrup Torv.
Præstegårdshaven har været offentligt tilgængelig siden midten af 1980erne,
hvor præsteboligen holdt op med at være embedsbolig. Haven udgør i dag en
grøn oase i hjertet af Glostrup, hvorfra man i historiske omgivelser kan
betragte livet i byens centrum. Den lille park danner også rammen om flere
kunstværker. Mod øst står kalkstensskulpturen ”Due Volte”, som kan minde
om en af antikkens ruiner. Ved siden af er de to høns i tinbronze ”Stående og
liggende høne”. Mod vest står et krucifiks mellem fire ahorn.
2. Rådhusparken
Rådhusparken ligger ved Glostrup Rådhus. Parken består af både et
parkområde samt en nyanlagt Rådhusplads. I 2008 blev parken mellem
biblioteket og Nyvej anlagt som et mere intimt rum med mulighed for ophold. I
Rådhusparken findes både et væld af store flotte kastanjetræer og flere
skulpturer, bl.a. Mogens Bøggilds skulptur To søstre i leg. Pladsen foran det
gamle Rådhus er tegnet af landskabsarkitekt Stieg L. Andersson. Hele gulvet er
belagt med norsk skiffer, der støder helt op til de omgivende bygningers
facader. Belægningen er koteret, for at øge oplevelsen når man går rundt i
parken. Rådhusparken byder på en masse kunst, som kulturruten, den grønne
kløversti dykker nærmere ned i.
3. Konsulindelunden
Vest for Herstedøstervej, overfor Egeparken ligger Konsulindelunden. Den
ligger lidt afsides helt ude ved kommunegrænsen. Lunden er opkaldt efter
konsulinde Gerda Hartmann, der i 1949 forærede den til Glostrup Kommune.
Gerda Hartmann var enke efter den tidligere frøgrosserer, Hjalmar Hartmann.
Konsulindelunden er mere vild, utæmmet og blandet end naboparken,
Egeparken. I lunden er der en stor variation af træsorter, her vokser blandt
andet birk, bøg, eg, el, skovfyr, elm, ahorn og lind. Ved søen findes forskellige

arter af andefugle, og hvis man er heldig, kan man også få øje på en
fiskehejre.
4. Egeparken
Egeparken ligger i Kommunens vestlige hjørne og er tegnet af
landskabsarkitekt C. Th. Sørensen, som anlagde en spiralformet bevoksning af
stilege. Der er desuden en lille dam, som er hjemsted for mange fugle,
insekter og padder. Parken indgår i et kvarterløft-projekt, som betyder, at der i
2004 blev bygget en pavillon, en naturlegeplads og et grillsted, således at man
har mulighed for at slappe af og nyde dette dejlige åndehul. Der er også
etableret en dejlig naturlegeplads i parken.
Egeparken er et populært udflugtssted, og det er også her Glostrup Kommune
årligt afholder Børnekulturfestival.
5. Glostrup Idrætspark
Glostrup Stadion blev indviet i 1947, efter en øget efterspørgsel fra byens
sportsklubber. Man anlagde en sidevej fra den dengang relativt nye Nordre
Ringvej, som fik det passende navn, Stadionvej.
Ambitionerne rakte dog videre, og stadion blev med tiden udvidet til en
idrætspark. I 1967 blev et friluftsbad på 25 gang 50 meter tilføjet. Desværre
måtte man i 1994 nedlægge det igen.
Glostruphallen kom til i 1969 sammen med en foyer med landets længste kiosk
(på 20 meter). Selve hallen er 1350 kvm, hvilket svarer til en håndboldbane
eller fem badmintonbaner. Der er 540 siddepladser og 480 ståpladser, og
udover sportsbegivenheder anvendes hallen også til kongresser med op til
1300 deltagere. I dag tæller Glostrup Idrætspark udover Glostrup Hallen og
Glostrup Stadion to træningshaller, en kunstgræsbane og selskabslokale og
møderum.
6. Aktivitetsområde for gadeidræt
På området ved siden af Glostrup Idrætsparks parkeringsplads blev der i
september 2013 indviet et nyt street aktivitetsområde, som var en
videreudvikling af en eksisterende rampe, som Glostrup Ungdomsråd havde
sat op.
Street aktivitetsområdet består af to større ramper samt en række mindre
elementer til at skate på bl.a. rails. Der er desuden en overdækning med
bænke samt streetbasket og graffitivæg. Området bliver flittigt brugt af byens
unge på skateboard, løbehjul og rulleskøjter. Nogle af Glostrups unge var
inddraget i idéfasen, og havde stor indflydelse på, hvilke aktiviteter der skulle

være faciliteter til. Området blev indviet i september 2013 af formand for
Kulturudvalget Lise Henriksen

7. Hospitalsparken
Hospitalsparken ligger ved Glostrup Hospital. Parken er tegnet af
landskabsarkitekt Sven Hansen. Parkanlægget er udformet som en græsslette
med et buet dalstrøg, omkranset af egetræsbeplantning. Ind mod hospitalet er
der plantet akacietræer, og der er anlagt forskellige mindre opholdshaver,
blandt andet en staudehave og en kinesisk have med et spejlbassin.
8. Solvangsparken
Solvangsparken er ca. 50.000 kvadratmeter stor. Parken, der blev anlagt i
1946, er med sin centrale placering et åndehul for mange af Kommunens
borgere. Parken bruges flittigt til mange formål. Den har fra starten af sin
tilværelse dannet ramme om et utal af arrangementer, og områdets
daginstitutioner nyder ligeledes godt af parkens åbne arealer og legeplads. For
den planteinteresserede parkgæst kan parken også tilbyde oplevelser.
Solvangsparken er faktisk en lille Botanisk Have med en mangfoldighed af træog blomsterarter, blandt andre bøg, pil, kastanje, lind, robinia, gingko og
ahorn samt sommerfuglebusk, hortensia og diverse roser. I parken er anlagt
mange blomsterbede og mod syd er anlagt et højbed, som om sommeren er
fyldt med farverige blomster.
9. Stillehaven
Ved eller I forbindelse med Østervangkirkens 40 års jubilæum indviede sognet
den lille Stillehave mellem Kapelbygningen og kirken. Samme dag afslørede
man skulpturen Adam. Skulpturen er lavet af Marianne Ring, som udover at
være kunstner også arbejder som præst. Marianne Ring er opvokset i Glostrup,
og hun havde sit første embede som nyuddannet præst ved Østervangkirken i
perioden 1992-1999.
Udover Adam kan man i Stillehaven nyde blomster, et lille springvand og
stilheden.
10. Byparken
Hvor byparken ligger i dag i den sydøstlige ende af Kommunen, var der i
middelalderen en lille sænkning i landskabet. Sænkningen var tæt bevokset
med skov og var den perfekte hule for nogle af de mest berygtede
landevejsrøvere på vejen mellem København og Roskilde. Hulen fik tilnavnet
”Glostrup Hule”. Selvom Glostrup Hule i dag lever videre som vejnavn er den

ca. 33.000 kvm store park ikke længere et foretrukket opholdssted for
landevejsrøvere og andre lyssky personer. I stedet byder byparken på gamle
træer, græsplæne, en lille sø med balkon og en familie legeplads. Det er også i
Byparken du finder det berømte kunstværk ”Hest der drikker af Kumme” fra
1967, udført af Gudrun Lauesen.
Området hørte oprindelig til Glostrup Turistpavillon, som blev opført af arkitekt
Holger Jacobsen i 1910. I 1938 overtog Glostrup Kommune grunden, og
parken blev herefter etableret som et offentligt, rekreativt område.
11. Vandtårnet
Glostrup Vandtårn er i dag et markant vartegn for byen. Vandtårnet er ikke
blot symbolet på, at man slap for at gå til kilden efter vand, men også et
meget synligt bevis på, at Glostrup omkring århundredeskiftet meget hurtigt
udviklede sig fra en lille landsby med få virksomheder, og endnu færre
moderne bekvemmeligheder, til en rigtig by med blandt andet et vandværk.
Tårnet stod færdigt i 1905 og blev indviet den 4. februar 1906. Der, midt i
vinterens mørke, frost og sjap, må det have været en umådelig lettelse, ikke
at skulle hente vand udendørs længere for de heldige, der havde private
vandhaner, og ikke at skulle frygte for, at tørke skulle udtørre de udendørs
kilder, når man nu havde fået et reservoir i tårnet. Tårnet var i tidens
topmoderne middelalderstil. Det er 8-kantet og 33,5 meter højt, og har plads
til en tank på 110 m3 vand. Pointen var, at vand fra tanken øverst i tårnet blev
ledt ned i forsyningsnettet med så stort tryk, at det kunne fordeles i byens
mange vandhaner.

