
Welkom in het Lage Bergse Bos!
Per fi ets ontdek je het Lage Bergse Bos. De route leidt je voor een deel ook door het Hoge Bergse Bos en net 
buiten Recreatiegebied Rottemeren. De route staat op de achterkant van deze fl yer. De hotspots zijn op de 
kaart aangegeven met een letter. Een aantal andere bezienswaardigheden is op de kaart aangegeven met een 
nummer.

Het Lage Bergse Bos
Het Lage Bergse Bos ligt ten zuidoosten van Bergschenhoek. Het is een bosrijk gebied afgewisseld met open 
stukken land en water. Al fi etsend door het gebied kun je ineens oog in oog komen te staan met Schotse Hoog-
landers. Zij lopen los in de begrazingsgebieden en zorgen voor een meer natuurlijke ontwikkeling op het eiland.

Centraal in het gebied ligt de entree met een familierestaurant. Daar heb je een mooi uitzicht op de visrijke vijver 
die dwars door het gebied slingert. Hieraan ligt de Speelpolder De Bergse Vallei; een walhalla voor kinderen. 
Zij kunnen klimmen, ravotten, bouwen, in het water spelen en lekker vies worden. Met een fl uisterboot kun je 
het water op. En... met en beetje geluk hoor je de bontespecht met zijn snavel tikken in een boom of kun je een 
karper aan de haak slaan.

In het gebied kom je diverse werkzaamheden tegen. Deze werkzaamheden zijn ter voorbereiding op de aanleg 
van de nieuwe snelweg die de A13 en de A16 aan elkaar verbindt. Deze snelweg komt onder de Rotte te liggen 
en gaat verder door het Lage Bergse Bos. Afgelopen jaren is met vele partijen hard gewerkt om het bos en de 
functie van het gebied zo goed als mogelijk te behouden.

Het Hoge Bergse Bos
Direct aan het Lage Bergse Bos doemen de heuvels van Golfbaan de Hooge Rotterdamsche op. Vanaf hier ben 
je in het Hoge Bergse Bos. Het is een interessant gebied voor actieve sportbeoefenaars. Je kunt er rolskiën, 
moutainbiken, klimmen, kanoën, skaten, golfen en nog veel meer. Vogels zoals fazanten, torenvalken en buizerds 
kun je hier spotten. Tijdens de tocht passeer je een deel van het Hoge Bergse Bos. Wil je meer ontdekken? Ga 
dan naar www.ookditisderotte.nl. 

Wij wensen je veel plezier met de fi etstocht!

Hartelijke groet, 

Recreatieschap Rottemeren 
en Ondernemersvereniging Rottemeren



Kunstgalerie Artihove
Hier vind je inspiratie voor een 
bijzonder kunstobject of kunst-
geschenk. Van (tuin)sculpturen, 

pakketten en schilderijen tot 
bronzen beelden. Sinds kort 

heeft Artihove een living area 
met moderne design meubelen. 

De Hooge Rotterdamsche
Op deze golfbaan moet je 

tenminste één keer in je leven 
gespeeld hebben! Er wachten 

18 zeer afwisselende, uitdagen-
de holes op je. Geen golfer? Be-
zoek dan de brasserie en geniet 

van het prachtige uitzicht.

Boerderij Het Lansingerland
Dit melkveebedrijf is sinds 2010 

uitgegroeid tot een moderne, 
veelzijdige, multifunctionele 
boerderij met kleinschalige 

kinderopvang, vergaderlocatie, 
trouwlocatie, horecagelegen-
heid en een boerderijwinkel.

Restaurant Bergsche Plas
Een gemoedelijk, sfeervol en 
dynamisch familierestaurant 
midden in de natuur. Voor de 

deur ligt een natuurspeelpolder. 
Je kunt hier terecht voor lunch, 

diner, feesten en partijen.

ROUTEKAART

LET OP:  in geval van nood kun je contact opnemen met Mariëlle van den Berge via 0636331190
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Bezienswaardigheden 

Hotspots

 1. Molenstomp  
2. Molenstomp 
3. De Rotte
4. Het Wapen van Vidaa
5. Camping Het Lansingerland
6. Nieuwe locatie Manege  
   Hillegersberg (in aanbouw)
7. Schotse Hooglanders
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