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Sykkeltur
til «enga»
Per Stubbraaten

Ringerikes Turistforening

Det er fullt mulig på en kort
kveldsstund å oppleve skog,
vann og grøntområder helt
inntil tettbebyggelsen i Hønefoss. En viktig forutsetning for
en vellykket tur er at dekkene
er pumpet og sykkelen smurt.

Hengsle
Start turen ved Glatved brygge eller på Tippen, om det passer best. Det gir nesten en ekstra inspirasjon å starte turen
fra det nyrestaurerte området
ved bruhodet på nordsida.
Gjennom parken vestover
tar du opp Moldvaldgata, forbi
den nye kraftstasjonen og Begna bru. Det er neppe noe byggverk i Hønefoss som er mer imponerende enn denne granittbrua, ferdigbygd til åpningen
av Bergensbanen i 1909.
Foran deg ligger nå grøntarealet ved Hengsle, og her er det
alltid aktivitet i sommerhalvåret:
Fotball, barn som leker eller
folk som spaserer med hunden
sin. Du passerer gjennom boligområdet på Hengsle og kommer opp på Rabbaveien hvor
du tar til venstre. Selv om Rab-

Hva?

Kveldstur på sykkel
på naturstier,
asfalterte gang- og
sykkelveier og lite
trafikkerte veier.
Passer godt som
familietur.

når?

Sommerhalvåret,
helst i gunstig
temperatur.

Hvor?

Nordre bydel, med
kaffepause på
Hovsenga. Rundtur
på 12,7 km.
Turtipset lages av Ringerikes
Turistforening:
rt@ringerikesturtistforening
www.ringtf.no

baveien er nokså moderat trafikkert, skal du holde siden
din. Den flate sletta på toppen
heter Rundtom, og ved enden
av den krysser du Hovsmarkveien og sykler inn i Hovsmarka forbi bommen som sikrer
området mot bilkjøring.

Hovsmarka
Stien følger langs gjerdet til
Treklyngen og svinger mot
høyre. Ta den asfalterte gangstien forbi den tidligere driftsbygningen til Tyrimyra Renovasjonsstasjon og anlegget til
Hønefoss Skiskytterklubb.
Målet er nå en runde i den
asfalterte lysløypa på 2,5 km.
Med svinger og småbratte motbakker er runden en liten utfordring, men morsom å sykle.
På varme sommerkvelder er
det svalt og behagelig inne i
skogen. Om høsten er det både
bringebær og tyttebær tett inntil asfaltkanten.
Ut av området sykler du
gjennom Hov Næringspark og
svinger til venstre nedover
Hovsmarkveien fram mot
Hønengaten. Ikke kjør rett over
gata, men velg gangfeltet nord
eller sør for krysset.
Nå fortsetter du Hov allè rett
fram og passerer barnehagen
og Krisesenteret på venstre
side. For biler er det nå stopp,
men du fortsetter i samme retning fram mot trebrua over
jernbanen. Framfor deg skuer
du nå åpne jorder og Hovsenga.

Hovsenga
Hovsenga er ei halvøy som
har blitt dannet fordi Randselva har meandrert (slynget seg)
på sin ferd mot Tyrifjorden.
Tidligere var Hovsenga beiteområde for kyrne på Hov gård,
men området var temmelig
overgrodd da noen ildsjeler
(Hovsengas Venner) i samarbeid med kommunen fikk ryddet stier og arealene langs elva.
Når du kommer ned bakken,
ligger den første rasteplassen
på høyre hånd. Krakker, bord
og grill venter på deg, men
først må vi ta turen rundt Hovsenga. Det går an å sykle mes-

Familietur: Mulighetene er mange for å ta en sykkeltur i nærmiljøet.
teparten av runden, men jeg vil
anbefale å gå runden, for her er
det mye vakkert å se. Lengst
framme på halvøya ligger den
andre rasteplassen, i nær kontakt med elva.
På tur tilbake bør du benytte
snarveien som Hovsengas Venner opparbeidet i 2013. Den
svinger av i åkerkanten til venstre i bunnen av bakken. Et lite
stykke før du kommer inn i
Bekkegata, er stien smal og
umulig å sykle. Veien tilbake
følger nå Ullerålsgata og gangstien mot Glatved brygge.

kart: StatenS karverk

idylliSk raSteplaSS: Dette er den ytterste rasteplassen på
Hovsenga, et godt egnet sted for hvile og grilling.

