Sophienborgruten

[ruten er ikke skiltet]

• Stirute 104 forbinder Hillerød Station med en
stor del af boligområderne i Hillerød Vest. Ruten
forløber ad stier i eget tracé og på enkelte strækninger ad det almindelige vejnet. Hele ruten er
5,5 km lang, og den kan tilbagelægges i roligt
tempo på under en halv time på cykel. Ruten er
ikke skiltet.

104

Stiruten starter på vestsiden af Hillerød Station,
hvor den forløber ad Vibekevej (1) til Sdr. Jernbanevej. Her drejer du til højre og videre fremme til
venstre ad Kannikegade. Fortsæt skråt ned over
Torvet (2) – forbi statuen af Frederik VII – til stien
langs søbredden. Her følges stien venstre om
Slotssøen frem til pladsen foran Slottet.
Langs Søstien er der en flot og varieret udsigt til
slottet. Du passerer Posen, hvor der er toilet og
legeplads for de mindste (3), og hvor man bør
bemærke skulpturen “Frigjort” (4).
På pladsen foran slottet passerer stiruten Hostrupstenen fra 1913 til minde om præsten og digteren
C. Hostrup. Stiruten fortsætter mod vest ad Slotsgade til Møntportvejen. Her drejer du til højre og
lidt efter til venstre, hvor stiruten fortsætter over
den store parkeringsplads til Kalvehavevej. Fortsæt
ligeud ad den smukke Kastanieallé (7) til Stutmestervej, som følges til højre frem til Selskovvej.
Selskovvej følges mod nord, frem til det gamle
vandtårn, hvor stiruten fortsætter mod vest ad Selsvej. For enden af Selsvej følges stierne i Selskovskvarteret mod vest og nord frem til stien langs
Selskov og herfra videre mod vest til boligområdet
omkring Sophienborggården og Husmandsstedet.
Et stykke nord for gården Sophienborg ophører
stirute 104, men den fortsætter som amtssti videre
mod nord langs Pøleå.
God tur !

Hillerød Kommune

STIRUTE 104
TURBESKRIVELSE

104
Stirute
Sophienborgruten

DER ER 14 STIRUTER I
HILLERØD KOMMUNE
12 ruter forgrener sig i alle retninger fra
Hillerød Station og 2 går i en ring rundt
om byen. Den inderste ring (Søstien) går rundt
om Slotssøen. Den yderste forbinder den vestlige, den østlige og den sydlige del af Hillerød.
Ruterne hedder 101-114. De forløber fortrinsvis
ad stier i eget tracé og ad stier langs veje,
men også som ruter ad almindelige veje uden
særlige anlæg for cyklister. Enkelte af
stiruterne er skiltet.
Hillerød Kommune forbedrer løbende
stiruterne for at fremme cykel- og
gangtrafik i byen.
Kommentarer modtages gerne.
Yderligere information
Hillerød Kommune
tlf. 48 20 20 20

STIRUTE 104
er en uafmærket rute mellem
Hillerød Station og Sophienborg, hvor der er forbindelse
videre mod nord ad amtets
sti langs Pøleå.
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Stirute 104 sluttet lidt
nord for Sophienborg,
men fortsætter som amtssti mod nord langs Pøleå.

Kastaniealléen mellem Kalvehavevej og Stutmestervej er en
meget smuk strækning i skovbrynet ved Indelukket.

Mogens Bøggilds 9. april monument
“Hjort, der overfaldes af ørne” står
opstillet ved Lille Slotssø og markerer besættelsens svære tid.

“Frigjort”, Den mandshøje
granitskulptur af billedhugger
Niels Christian Frandsen kan
ses på Posen.
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Torvet omkranses af mange
flotte bygninger og er
specielt kendetegnet ved
byens gamle rådhusbygning,
nu Hillerød Tinghus.

På Posen – en grøn plet i
bymidten – er der indrettet
en inspirerende legeplads
for de mindste.
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Stirute 104 starter ved
Hillerød Station og går
herfra ad Vibekevej
mod Hillerød Centrum.
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SELSKOV

En del af den nye søsti,
mellem Posen og pladsen
foran slottet, er udført som
en bro langs søbredden.
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Stiruten går gennem det
åbne grønne område
mellem Selskovkvarteret
og skoven, Selskov.

