
Welkom in het Hoge Bergse Bos!
Te voet ontdek je het Hoge Bergse Bos. De route staat op de achterkant van deze fl yer. De hot-
spots zijn op de kaart aangegeven met een letter. Een aantal andere bezienswaardigheden zijn op 
de kaart aangegeven met een nummer. 

Hoge Bergse Bos
Het Hoge Bergse Bos ligt ten oosten van Bergschenhoek. De heuvels in het Hoge Bergse Bos zijn 
ontstaan door de berging van sloop- en bouwafval uit de stad Rotterdam. Mede dankzij de vele 
heuvels is het Hoge Bergse Bos een interessant gebied voor actieve sportbeoefenaars. Je kunt 
er moutainbiken, klimmen, skiën, kanoën, survivallen, trailrunnen, rolskiën, bootcampen, golfen en 
nog veel meer. 

Flora en Fauna
Ook aan fl ora en fauna geen gebrek in het gebied. Het gevarieeerde landschap van hoog en laag 
en open en meer begroeide delen is een lust voor het oog. Daarnaast kun je hier vele vogels spot-
ten zoals fazanten, torenvalken en buizerds. De Wiebertjes, wat als kunstwerk is ontwikkeld, is nu 
een fraai natuur- en broedgebied.

Prachtige uitzichten
Wil je het gebied van grote hoogte ervaren? Ga dan naar de uitkijktoren aan de noordzijde, de 
zogeheten Heuvel B. De toren biedt uitzicht over Recreatiegebied Rottemeren en de skyline van 
Rotterdam, Den Haag, Zoetermeer en Delft. Op heldere dagen heb je zelfs uitzicht op de zee!

Kunst
In het Hoge Bergse Bos kom je vele kunstwerken tegen. Het kunstproject Stille Wateren van 
Annelies Dijkman is hier één van. Het project bestaat uit vijf kunstwerken die verspreidt in het ge-
bied geplaatst zijn. Daarnaast vind je er de spoortunnel van Marcel Kroonenburg, de Trophy 1993 
van Hans van Bentem en uitkijkpunt Lührs van Joanne Genderonneau en Sofi e Boonman.

Wij wensen je veel plezier met de wandeltocht!

Hartelijke groet, 

Recreatieschap Rottemeren 
en Ondernemersvereniging Rottemeren



Outdoor Valley Wintersport
De kunstskibaan is dé ideale 

plek voor kinderen en 
volwassenen om te leren skiën 
en snowboarden. Een specta-

culaire afdaling over een van de 
tubebanen of een onvergetelijke 

feestavond kan hier ook!

Beter Buiten Sporten
Trainingen waarin geen 

hardloop- of springoefeningen 
voorkomen. In deze trainingen 
wordt gewerkt aan een sterke 

rug en een verbetering van 
conditie. Het is voor alle 

niveaus en alle leeftijden. 

Cock Keramiek
Met klei is er een zee aan moge-
lijkheden, vormen en structuren, 

waarbij ‘het’ toch in de oven 
gebeurd. Na 49 jaar is eigenaar 
Joop Cock nog steeds gefas-
cineerd door klei. Bekijk zijn 

galerie of volg een workshop.

Outdoor Valley Sports
Trainen bij Outdoor Valley doe 

je buiten. De club biedt verschil-
lende outdoor groepstrainingen 
aan voor jong en oud en zowel 

beginnende als gevorderde 
sporters. Plezier, avontuur en 
samen sporten staan voorop!

Outdoor Valley
Een veelzijdig outdoorcentrum 
met een breed en gevarieerd 
aanbod aan activiteiten en 

arrangementen. Er zijn 
programma’s op maat voor 

familie en vrienden, bedrijven, 
scholen en kids. 
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Bezienswaardigheden Hotspots
 1. ‘De Gedekte Tafel’ - Annelies Dijkman
2. ‘Fontein Kinderkoppen’ - Annelies Dijkman
3. ‘Kunstbrug Levendig’- Annelies Dijkman
4. ‘Spoortunnel’ - Marcel Kroonenburg
5. ‘Kunstbrug Levendig’- Annelies Dijkman
6. ‘Uitkijkpunt Lührs‘ - Joanne Gendronneau en Sofie   
     Boonman
7. ‘Trophy 1993’ - Hans van Bentem
8. ‘De Wiebertjes’ - Annelies Dijkman
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