gjennom husklyngen. Der veien slutter, går du til
venstre ned gangveien som går gjennom
Strandenga gård. Når du kommer på
Strandengveien, følger du Kyststien sørover
tilbake til Breivoll.

Fra P-plassen ved Breivoll følger du skiltet Kyststi
ned til friluftsområdet Breivoll med flotte
badeplasser og vakker løvskog. Du passerer
Breivoll gård, og går videre langs Strandengveien
fram til Kjærnes brygge. Rett før brygga går stien
opp gjennom boligområdet og til Nebbaveien,
som du følger fram til Nebba brygge. Du går
videre gjennom hytteområdet på Nebba, og
gjennom vakker furuskog med flott utsikt over
fjorden. Snart ser du de første husene i
Sjødalstrand. Rett før du kommer dit, tar du til
høyre på blåmerket sti mot middelaldergården
Sjødal. Du passerer den gamle plassen
Sjødalenga. På veien er det skiltet en avstikker til
den gamle Sjødal jerngruve.
Når du kommer opp til Sjødal gård, går du til
høyre og følger Oldtidsveien mot Kjærnes. Følg
skiltingen til du kommer til informasjonstavlen
som er satt opp rett ovenfor de øverste husene i
Libråtveien. Følg grusveien ned til Libråtveien og
Kjærnesveien. Kryss veien og gå til høyre langs
Kjærnesveien. Ta så Kjellveien til venstre over
jordene. Den følger du rundt en høyresving og

Breivoll friområde er et svært viktig naturområde
beliggende ved Bunnefjorden mellom Nesset og
Strandengen. Skogen veksler mellom rike
edelløvskoger, lågurtskog med mye hassel og
skrinn furuskog på kollene, og det finnes mange
viktige vegetasjonstyper samt et rikt dyreliv. Hele
området er eid av Ås kommune og regulert som
friområde. Her er det et yrende badeliv om
sommeren. DNT Oslo og Omegn har
driftsansvaret for Breivoll gård fra 1. januar 2019.

Rutebåttrafikken på Bunnefjorden startet for alvor
på 1860-tallet, da dampskipene ble mer vanlige.
Nesset var hovedbrygge, men Bunnefjordbåtene
stoppet også på Kjærnes og Nebba. DS
Bundefjord brukte i 1880 1 t 15 min fra Oslo til
Nesset, og stoppet da ved Breivik, Svartskog,
Blylaget og Hellvik.

Sjødalstrand var opprinnelig en plass
under Sjødal gård. Munkene på
Hovedøya drev blant annet
saltutvinning her, og det vokser fortsatt
ville urteplanter etter deres virksomhet.
Det fortelles at det eldste huset på
Sjødalstrand ble flyttet fra Hovedøya
på en flåte. I dag preges stedet av den
store plommehagen, og det drives lokal
produksjon av både hermetiske
plommer, syltetøy og chutney.

