
Turen starter i Sandgropa innerst i Polleveien. 
Ved infotavlen følger du skiltet og merket sti opp 
grusveien forbi noen hytter. Ta av til høyre ved 
skilt mot Oldtidsveien. Du kommer snart opp til 
rasteplassen på Kopåsen med fin utsikt sørover. 
Stien fører videre forbi en fredet bronsealdergrav
inn til kjerreveien som kommer opp fra 
Libråtveien, som du følger til høyre mot Sjødal. 
Etter 3 km passerer du Sjødal gård, og følger 
gårdsveien nordover til du kommer til et veikryss 
med infotavle. Her tar du til høyre og følger 
skogsbilveien inn til plassen Østli og følger 
Fålestien sørover tilbake til Sandgropa som vist på 
kartet.

Vil du gå videre helt til Ljansbruket og 
Hvervenbukta følger du blåmerket sti som går inn 
til venstre ved krysset mot Østli. Du passerer snart

Majorkilden og kommer til et stikryss med 
infoskilt. Her fortsetter du stien rett fram og går 
videre gjennom gammel eikeskog til du ser skilt 
som viser mot Oldtidsveien som følges ut til 
Roald Amundsens vei. Den følger du til høyre. 
Rett før Oppegård kirke viser et nytt skilt over til 
gamle Bålerud skole. Her krysser du 
Bekkenstenveien og følger Oldtidsveien forbi 
Nordre Oppegård og innover mot den gamle 
plassen Torbjørnsrud. Her passer det fint med en 
rast, før du fortsetter blåmerket sti nordover mot 
Bjørnerud.  

Merkingen slutter like før Bjørnerud. Rett før 
bygningene tar du kjerreveien som går nedover til 
høyre. I veikrysset fortsetter du på vestsiden av 
E18 og kommer etter hvert inn på den fredede 
Hvitebjørnveien som fører inn på tunet til gården 
Hvitebjørn. Herfra følger du grusveien ned mot 
Gjersjøelva. Der veien tar en 180 graders sving tar 
du til venstre og følger det gamle veifaret ned til 
båtopplagsplassen. Du følger veien til venstre og 
krysser Ingierstrandveien, passerer gjennom 
bommen ned til Ljansbruket, der Oppegård 
historielag har bygd opp en flott utstilling og 
kultursti. Ved båtopplagsplassen krysser du 
Gjersøelva og går opp til Gamle Mossevei. Følg 
stien på utsiden av autovernet bort til 
Hvervenbukta.

Her kan du hvile ut i den lille kafeen «Anne på 
Landet» i den røde bygningen ved sandstranden 
før du fortsetter strandpromenaden videre til 
Fiskevollen. Herfra kan du ta buss 500 tilbake til 
utgangspunktet – du går av bussen på Askehaug 
og går langs Kjærnesveien tilbake til 
utgangspunktet ved Sandgropa.
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Gjersjøelva. Der veien tar en 180 graders sving tar 
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