
Welkom bij de Zevenhuizerplas!
Per fi ets ontdek je de Zevenhuizerplas en een stukje rondom het Nessebos. De route staat op 
de achterkant van deze fl yer. De hotspots zijn op de kaart aangegeven met een letter. Een aantal 
andere bezienswaardigheden en activiteiten is op de kaart aangegeven met een nummer. 

Zevenhuizerplas
Even boven Rotterdam, net onder de Eendragtspolder, ligt de Zevenhuizerplas. De plas is ontstaan 
uit zandwinning en is een waar paradijs voor watersporters. Kanoen, suppen, zeilen en surfen kan 
hier allemaal. De plas staat indirect in verbinding met de Rottemeren. Zonaanbidders strijken neer 
op het Nesselandse strand.

Een rondje wandelen om het meer brengt je van het drukke strand in de rustige gedeelten waar 
veel watervogels zijn. Denk aan ijsvogel, aalscholver, reiger en allerlei rietvogels. Aan de noordoe-
ver vind je een moerasbos en kun je twee van de vier natuureilandjes bezoeken.

Nessebos
Het Nessebos ligt ten zuiden van de Rottemeren net boven deelgemeente Prins Alexander. Het 
is een gevarieerd gebied waar bos, water en moeras elkaar afwisselen. Op de graslanden kom je 
regelmatig de schaapskudde tegen die zorgt dat het bos niet dichtgroeit. Vanaf de dijk kun je goed 
een hoogte verschil zien tussen de Nessepolder en het Nessebos. Vroeger was de turf hier van 
mindere kwaliteit waardoor het niet is afgegraven.

In het Nessebos kun je alleen wandelen. Er is een mooi natuurpad uitgezet met routepaaltjes. Aan 
de noordkant vind je een oude boomgaard, de bijenstal van het Ambrosius Gilde en het ‘Wel-
zijnsbos’. Tijdens de tocht van vandaag fi ets je er omheen. Kom dus vooral eens terug voor een 
wandeling door dit prachtige gebied.

Wij wensen je veel plezier met de fi etstocht!

Hartelijke groet, 

Recreatieschap Rottemeren 
en Ondernemersvereniging Rottemeren



Verdronken populieren
Tijdens de aanleg van een 
fietspad is een stukje bos 

geïsoleerd geraakt en onder-
water komen te staan. De daar 

aanwezige bomen zijn daardoor 
afgestorven en vormen nu een 
prachtig decor met vele vogels.

Run2Ride
Ontdek de ElliptiGO! Een toestel 

dat het hardlopen simuleert, 
maar dan zonder de belastende 
impact op spieren en gewrich-

ten. Het biedt een gezonde 
efficiënte cardiovasculaire 

cross-training.

Kunstgalerie NesseArt
Met unieke kunst, die zelf naar 
wens in omvang en kleur is sa-
men te stellen. Hier vind je mo-
derne originele kunst, kleurrijk, 

schaalbaar en betaalbaar. Kunst 
gemaakt door een italiaanse en 

spaanse kunstenaar. 

Brasserie de Blokhut
De brasserie staat voor een 

geweldige bourgondische bele-
ving tegen een betaalbare prijs! 
De kok bereidt de heerlijkste ge-
rechten in hun unieke Mibrasa 
houtskool grill/oven. Dit moet 

je proeven!

B&B de Strandgaper
Restaurant “de Strandgaper”, 
de plek om een hapje te eten 

na een dagje strand. Sinds 
kort heeft de Strandgaper ook 
een Bed & Breakfast. Wakker 
worden met uitzicht op de Ze-

venhuizerplas? Hier kan dat dus!
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Bezienswaardigheden 

Hotspots

 1. Café Oud Verlaat
2. Ambrosiusgilde R’dam
3. Rottebanbrug
4. Nessebos
5. Watersportvereniging  
     Buurman
6.  Project 7 Cablepark
7. Beachclub Rotterdam
8. Skatepark Nesselande
9. Nesselande strand
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Lake7

Lake7, jouw activiteiteneiland! 
Je kunt kiezen uit diverse activi-
teiten als bowlen en tennissen. 
Of lekker relaxen op het privé 

strand met ligbedden en beach 
cabana’s. Wil je liever het water 

op? Dat kan ook bij Lake7!
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