Husum-Ruten
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Længde: 4,5 km.

Ruten passerer Husumparkens Legeplads ved Nordrupvej
til Husumparken, der er kvarterets store idrætsanlæg og
et samlingssted for mange borgere i Husum.Videre forbi
Husum Skole, der er matematisk-naturfaglig profilskole,
og igennem de grønne områder med de ældrevenlige boliger Husum Vænge. Turen går videre forbi Husum Kirke
og parkstykket langs Frederikssundsvej, Husum Bypark.
Lommeparken blev anlagt i 2013 af Områdefornyelse Husum og danner ramme om arrangementer, musik, plantedage og afslapning.

BRØNSHØJ-HUSUM
RUTER

På det grønne område overfor Føtex blev
Husum Bypark indviet i 2013.
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Ruten svinger ind bag Føtex ad Storegårdsvej/Branddammen, til Gadelandet. Det består af tre U-formede etagehuse og ni mindre huse. I sin tid lå den gamle landsby og
branddam her. Også den fornemme hovedgård Husumgård,
som Leonora Christine tilbragte 4 måneder på da hun blev
løsladt i 1685 efter 21 års fængsel. Her skrev hun Jammers
Minde færdig.
Så til Voldparken, en af efterkrigstidens største bebyggelser. Arealerne mellem husene er omhyggeligt udformet
til et fint parkområde. Mange arkitekter har tegnet husene,
bl.a. Kay Fisker, der tegnede EnergiCenter Voldparken,
den tidligere Voldparkens Skole. Her huses bydelens
foreninger; sociale, kulturelle og idræts-aktiviteter, og frivilligcenter, lokaludvalgssekretariatet samt en række udflytterbørnehaver. Næste udviklingsprojekt er Naturbyen, Husums
urbane naturcenter, som Brønshøj-Husum Lokaludvalg
arbejder for at realisere.

Energicenter Voldparken set fra Kobbelvænget.
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Sidste del af ruten løber ad Bystævnet forbi Bystævneparken, som i øjeblikket er et stort ældreboligområde. De kommende år vil der ske omfattende byudvikling og nybyggeri her.
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Fodbold i Husumparken.
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Denne rute starter ved Husum Torv, områdets vigtigste
trafikale knudepunkt. Fra torvet går ruten forbi Husum
Station, bydelens eneste S-togsstation, anlagt i 1879.

