
Welkom in de Bleiswijkse Zoom en de Bleiswijkse Fles!
Per fi ets ontdek je met deze route de Bleiswijkse Zoom en de Bleiswijkse Fles. Je pakt ook een 
stukje van de Zevenhuizer Zoom mee tijdens je tocht. De route staat op de achterkant van deze 
fl yer. Diverse hotspots op de route zijn op de kaart aangegeven met een letter. 

Bleiswijkse Zoom 
Dit langgerekte natuur- en recreatiegebied grenst aan de Rottemeren. Langs de westelijke oever 
van de Rottemeren is een variatie aan activiteiten voor dagrecreanten. Er zijn wandel- en fi etspa-
den, je kunt er heerlijk aan het strand liggen of spelevaren. Vissen, dagkamperen, ezeltje rijden bij 
de kinderboerderij, conditietrainen op de cooperbaan of een terrasje pakken kan ook. Wie meer 
rust zoekt moet naar het zuidelijke deel van de Zoom. Hier liggen de meeste wandel-, fi ets- en 
ruiterpaden met mooie doorkijkjes naar de Rotte. Ook is er een prachtige natuurroute, aangege-
ven door paaltjes met laarzen erop. Dat verklapt een drassige ondergrond. Een leuke afwisseling 
tijdens de wandeling is de oversteek met de veerpont naar Zevenhuizen. Vlakbij de veerpont ligt 
het pas gerenoveerde Bleiswijkse Verlaat, een monumentale sluis uit 1774. 

Bleiswijkse Fles 
In het noorden boven Bleiswijk vormt de Bleiswijkse Fles de ‘groene’ verbinding tussen de Rotte-
meren en Zoetermeer. In de Fles kun je heerlijk skaten, wandelen en fi etsen langs watervogels. 
De ijsvogel heeft dit gebied ook ontdekt. Een vlonderpad leidt je over het plasdrasgebied door de 
rietkragen heen. 

Zevenhuizer Zoom 
Aan de rand van de Tweemanspolder en de Rotte ligt de Zevenhuizer Zoom. Vroeger lagen in 
Zevenhuizen zeven boerderijen, vandaar de naam. Het is één van de weinige gebieden in Zuid-Hol-
land waar nog een eeuwenoud stukje veen bewaard is gebleven. Bijzonder is de nog werkende 
molenviergang. Daarvan zijn er niet veel meer in de wereld. De molens zitten op de route!  

Check voor je gaat fi etsen of Zonnepont ‘t Verlaat vaart. Zo niet, dan kun je doorfi etsen tot aan de 
Pekbrug voor je oversteek, of terug via de Molenviergang.

Wij wensen je veel plezier met de fi etstocht!

Hartelijke groet, 

Recreatieschap Rottemeren en Ondernemersvereniging Rottemeren



Restaurant Meerenbos
Een restaurant, gelegen in het 

recreatiegebied de Rottemeren. 
Waar je ook zit, je hebt uitzicht 

op het water en er staat een 
enthousiast team voor je klaar 
om het naar je zin te maken. 

Café Restaurant ‘t Zeeltje
‘t Zeeltje viert dit jaar haar 

40-jarig bestaan en groeide in 
die tijd van theehuis naar sfeer-
vol restaurant. Naast ‘t Zeeltje 
ligt een midgetgolfbaan, een 

speeltuin en een grote ligweide.

Sportstudio Workout
Deze sportschool staat voor 

een open en gemoedelijke sfeer, 
professionele begeleiding, een 
breed aanbod van groepsles-
sen, moderne apparatuur en 

een plezierige ambiance.

Zonnepont ‘t Verlaat
’t Verlaat is al jaren een begrip 
en een populaire verschijning 

op de Rotte. De vrijwillige schip-
pers varen de pont met plezier. 
Een leuke afwisseling tijdens je 

wandel- of fietstocht!

Jachthaven Rio Molino 
Rio Molino is een jachthaven 

aan de Rotte. Je kunt hier 
tevens diverse boten huren. 

Yo4Coaching: lifecoach, wan-
delcoach en voice dialogue 

verzorgt de activiteit op deze 
prachtige plek

‘t Ezelsbruggetje
Dierenweide ‘t Ezelsbruggetje 
heeft ezels, konijnen, kippen, 
pony’s en geiten. De dieren-

weide is een bergip in de wijde 
omgeving en wordt gerund door 

enthousiaste vrijwilligers, 
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1. Wellnessresort Elysium
2. MonkeyTown Bleiswijk
3. Pekhuisbrug
4. Zeilschool op de 
    Rottemeren
5. Retraiterie Rottemeren
6. Ritme van Drie - Lon      
     Pennock
7. Molenviergang
8. Het Bleiswijkse Verlaat
9. Totumpalen


