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Fietstocht circa 25 km. 
 
 
Deze route maakt gebruik van fietsknooppunten 
 
 9 – 94 – 95 – 96 – 6 – 11 – 93 – 92 – richting 10 

Historie van de rivier de Rotte 
4500 jaar geleden ontstond in deze omgeving door 
overstroming van de veenlaag een waddengebied. 
De zee kon door een aantal stroomgaten 
binnenstromen waardoor slib werd afgezet en het 
gebied in een moeras veranderde. Daarna kwam 
door klimaatverandering veenvorming op gang en 
werd het westen van Nederland één aaneengesloten 
veengebied. Het water zocht zijn weg terug naar de 
zee door de zogenaamde veenstromen. De Rotte is 
hier één van. 
Doordat het veen als brandstof (turf) werd gebruikt 
veranderde het landschap in watervlakten. Deze zijn 
later weer drooggemalen waardoor polders zijn 
ontstaan. Hier in de omgeving kunnen die tot wel zes 
meter onder N.A.P. liggen. 
 

De fietstocht 
De tocht maakt gebruik van het bestaande 
fietsknooppunten netwerk, met een klein uitstapje. 
Het eerste knooppunt  bereik je door bij de uitgang 

van het Trefpunt  naar rechts te gaan. Bij de 

kruising verderop staat een bord met de richting naar 
dit knooppunt. Zie ook het kaartje op de achterzijde. 
 

Het Hoge Bergse Bos 
Het Hoge Bergse Bos is aangelegd in de jaren 
zeventig. De heuvels zijn gemaakt met sloop- en 
bouwpuin uit Rotterdam. Deze zijn afgedekt met een 
laag grond die gegraven is op de plaatsen waar nu 
de vijvers zijn.  
Hier kun je genieten van wandelen, natuur, kunst en 

sport (mountainbiken, kanoën, klimmen, skiën  ). 

Er komt oudere bosflora voor zoals varens en brede 

wespenorchis. In de rietvelden in De Wiebertjes 

komen rietzangers, kleine karekieten, sprinkhaan-
zangers en blauwborsten voor. De Wiebertjes wordt 
onderhouden door vrijwilligers van Rotta.  

Er is ook kunst in het Hoge Bergse Bos: bij  De 

Spoortunnel van Marcel Kronenburgen en bij 

Trophy 1993 van Hans van Bentem. 
Voor meer informatie zie de folder Ontdek het Hoge 
Bergse Bos van Rotta. 
 

Het Pekeiland 
Bij  ligt in de Rotte het Pekeiland. Het riet groeit 

vanaf de Rottedijk bijna tot aan het eiland. Het lijkt 
verbonden te zijn, maar je zou diep wegzakken als je 
zou proberen over te steken. Hier komen reigers, 

koekoeken en gaaien voor. Op de Rottedijk  staat 

het kunstwerk Ritme van Drie van Lon Pennock (drie 
ijzeren pylonen). 
 

Het Bleiswijkse Verlaat 
Bij  is het Bleiswijkse Verlaat. Dit markante houten 

sluisje stamt uit 1744 en is in 2015 gerestaureerd. 
Het verschil in waterniveau tussen de Rotte en de 
Lange Vaart is hier goed te zien. 
Even verderop ga je de spoorweg en de rijksweg 

onderdoor. Hier bevindt zich een kunstwerk:  de 

witte dierengroep, het monumentale stalen hekwerk 
en de gezeefdrukte tegels, met motieven van dieren 
en planten uit dit gebied, vormen samen Hortus 
Conclusus 2006 van Margot Berkman. 
 

De oorsprong van de Rotte 
Bij knooppunt  wijken we af van de knooppunten-

route. Ga naar links en voor de houten brug rechts. 
Rechts van de dijk is de polder De Wilde Veenen 
(ook wel De Honderd Morgen). Hier staan zes 
stompen van poldermolens die de polder vroeger 
drooghielden. 

Fiets naar de stomp van de molen De Oorsprong.  

Aan het einde van de sloot links ‘ontspringt’ of beter 
gezegd begint de Rotte! 
Ga vervolgens langs dezelfde weg weer terug. Als je 
weer bij de Rotte bent aangekomen steek je 
rechtdoor de brug over en vervolg je de tocht naar 
rechts via de andere oever. Let op: Hier is geen 
verwijzing naar knooppunt 11: zie ook het kaartje. 
 

De Molenviergang 
Niet lang na de brug kom je bij de Molenviergang  

in de Tweemanspolder. Omdat het hoogteverschil 
tussen de polder en de Rotte vier meter bedraagt 
waren vroeger vier molens nodig om de polder droog 
te houden. 
 



Het Koornmolengat 

 Dit natuurreservaat is het laatste stukje 
moerasveen in de Tweemanspolder. Het is slechts 
gedeeltelijk ontveend en is ook niet drooggelegd. Aan 
de Rottedijk achter het Koornmolengat hebben ooit 
zeven huisjes en een korenmolen gestaan. Er zijn 
vele soorten watervogels, waaronder een kolonie 
aalscholvers. Natuur- en Vogelwacht Rotta voert het 
natuurbeheer uit in het Koornmolengat.  
Het gebied is vanwege de kwetsbare natuur niet vrij 
toegankelijk, maar in juli en augustus verzorgt Rotta 
hier elke vrijdagavond om 19.00 uur een excursie 
vanaf de parkeerplaats voor fietsen naast restaurant 
De Roerdomp, Tweemanspolder 12, 2761 ED (of 
fiets naar Fietsknooppunt 11). 
Voor meer informatie zie de folder Ontdek het 
Koornmolengat van Natuur- en Vogelwacht Rotta. 
 

De Eendragtspolder 
De Eendragtspolder  is in de jaren 2011-2013 

geheel vergraven. Dat had tot doel om de water-
bergingscapaciteit in het stroomgebied van de Rotte 
te vergroten. Tevens is toen de Prins Willem-

Alexander roeibaan aangelegd . Hier worden 

internationale roeiwedstrijden georganiseerd. 
Ook zijn eilanden en een groot plas-dras gebied 
aangelegd, die zeer in trek zijn als broedplaats voor 
vele soorten vogels, zoals geoorde fuut, dodaars en 
verschillende soorten eenden. Soorten als 
kemphaan, steltkluut en roerdomp worden hier met 
enige regelmaat gezien.  
 
Ga bij knooppunt  de brug over naar de 

rechteroever van de Rotte en vervolg de tocht richting 
knooppunt . Zo ga je terug naar Natuurcentrum 

Trefpunt Rotta. 
 
Natuur- en Vogelwacht Rotta. 
Hoeksekade 164 2661 JL 
Bergschenhoek 
 
www.rotta-natuur.nl 
facebook.com/groups/NVWRotta/ 
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