Stien fortsætter mod nord langs søen i Strødam Enge,
som blev anlagt i 1996. Engene omkring søen er heg
net, og som led i plejen afgræsses området af får og
kreaturer. Fårerne færdes derfor frit på stien og diget
langs søen. Lidt længere fremme når du fugletårnet,
hvor du kan nyde udsigten over søen med dens rige
fugleliv og mod reservatet Strødam Plantage.
OBS ! I perioder med meget regn kan stien på denne
strækning være oversvømmet.
Stien følger Pøleå nordpå gennem meget afvekslende
naturområder. Her kan du opleve flade enge, bakke
drag, mosehuller og levende hegn af buske med bær,
hvor hundredvis af trækfugle finder føde om efteråret.
Videre frem kører du med skovbrynet på den ene side
og åen og bølgende kornmarker på den anden til du
når Orned Plantage. Her lukker skoven sig om den
slyngede å og stien, kun afbrudt af spredte lysninger i
den høje bøgeskov.

Stirute nr. 32 - syd
Pøleåstien

Helsinge

Hillerød

Hillerød - Helsinge

Den populære og kendte betegnelse for stirute 32-syd
er “Pøleåstien“, fordi næsten halvdelen af den 15 km
lange rute følger Pøleå.
Den nordlige del af rute 32 - Tisvildestien, som går fra
Helsinge til Tisvilde, har sin egen folder.
Ruteafmærkningen består af et cykelsymbol og et
rutenummer.

Nord for skoven åbner sig en pragtfuld udsigt over
Solbjerg Engsø, som også er et nyt stort anlagt natur
område med et meget rigt fugleliv.
Disse nye søer langs Pøleå, er en del af en række
projekter, som skal genskabe naturens evne til selv
rensning, og derved være med til at formindske for
ureningen af Arresø.

Er du til fods og ønsker at holde dig væk fra byområ
det, kan du følge den viste punkterede rute gennem
Høbjerg Hegn.

Pas på naturen når du færdes i den.
Undgå skade på skovvækster og markafgrøder.
Ridning og knallertkørsel på stien er ikke tilladt.
Løsgående hunde i statsskoven og ved søerne i
Strødam Enge og Solbjerg Engsø er ikke tilladt
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Efter Solbjerg Bro fortsætter stien i ådalen langs Pøleå.
Umiddelbart efter krydsningen med motorvejen,når
Pøleå sit nordligste punkt, hvor du mod vest kan ane
silhuetten af den fredede stubmølle, Pibe Mølle. Åen
løber mod vest til Arresø, og stien mod nord mellem
dyrkede marker til Høbjerg Hegn. Fra Høbjerg Hegn
følger den afmærkede rute asfalterede stier og mindre
veje til Helsinge station.

I Hillerød starter stirute
32 ved Frederiksborg
Slot. Kommer du fra
Hillerød Station, kan du ta’
over torvepladsen og Slots
gade, som er byens hovedstrøg
og gågade (stiplet markering).
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På slotsområdet er der valgt en sær
lig diskret afmærkning, som passer til
omgivelserne.
Når du har passeret Møntporten, ser du på
slottets nordside den genskabte barokhave,
som blev indviet i 1996. Haven blev oprindelig
anlagt i 1720 af kong Frederik IV´s arkitekt og
havekunstner Johan Cornelius Krieger.

Omkring Badstueslottet i Indelukket og Lille Dyr
have vest for barokhaven indrettede Frederik VII en
romantisk landskabshave med slyngede stier, kanaler
og søer. På ruten gennem slotsparken kommer du
forbi Ødammen. På den lille ø i dammen anlagde
kongen en miniature af et norsk herresæde.

Karakteristisk for barokhaven er den langsgående
hovedakse, med fontæner og springvand. Symmetrisk
om kaskaden er der plantet alleér og busketter af linde
træer, bøgetræer og buksbom.

Ad mindre befærdede veje forbi Selskov Stadion
fortsættes til Isterødvejen. Rute 32 drejer mod
vest og følger stien på nordsiden af Isterød
vejen. Rute 33 fortsætter nordpå gennem
Gribskov til Gilleleje.
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Lige syd for Isterødvejen ligger den
tidligere avlsgård Sophienborg.
Godset har tidligere huset Nord
sjællands Folkemuseum, men er
nu ombygget til skole og SFO.
Da museet havde til huse på
godset, blev der genrejst et
typisk husmandssted med
have fra 1700-tallet på
området. Husmandsste
det ligger der endnu.

