
Oud Verlaat













Rotterdam

Bergschenhoek

Rotte

Startpunt
Parkeerplaats Mollenplaats

Nabij Rottebandreef 50

Bergschenhoek

Lengte: 10 kilometer

Markering: paars

Met de auto
Navigatieadres: 

Rottebandreef 50

Bergschenhoek. 

Parkeren op het grote 

parkeerterrein.

Openbaar vervoer
Vanaf Rotterdam Centraal neem je 

tram 4 naar de Van Kempensingel 

of vanaf metro Melachtonweg 

bus 35 naar de Jeroen Boschlaan. 

Vandaar wandel je in een kwartier 

door het groen naar de parkeer-

plaats aan de Rottebandreef 50. 

Zie ook 9292.nl

staatsbosbeheer.nl

boswachterspaden

“Aan de rand van 
Rotterdam ontdek 
je onverwachte 
landschappen.” 

Dick van Stegeren

Boswachter Rottemeren

Boswachterspad Bergse Bossen
Wandelen in Rottemeren

Highlights

1	Aan rivier de Rotte heeft Rotterdam 
haar naam te danken.

2	Vanaf uitkijkpunt Lührs heb je mooi 
uitzicht over de Rottemeren en 
Rotterdam.

3	Natuurgebied De Wiebertjes is ooit 
aangelegd als landschapskunstwerk.

4	Kijk je ogen uit op de ruim 22 meter 
hoge uitkijktoren. 

5	In het Hoeks moerasbosje zorgen 
verdronken populieren voor  
bijzondere natuur.

	Langs de route grazen Schotse 
Hooglanders. 

Boswachterspad

10 km 

Parkeerplaats



Boswachterspad Bergse Bossen start bij 

de noordoostelijke punt van de parkeer-

plaats, bij de modelracebaan. Ga bij het 

startpaaltje van het boswachterspad 

rechtsaf het voetpad op langs de vijver. Ga 

het tweede pad rechtsaf en bij de t-split-

sing linksaf het fietspad op (kijk uit). Daar-

na rechtsaf het fietspad op en rechtdoor. 

Loop over de brug en ga linksaf de inrit op 

van golfbaan De Hooge Rotterdamsche. 

Volg de oprit omhoog, loop als de par-

keerplaats ophoudt een klein stukje door 

en ga achter de brasserie schuin linksaf 

het aangegeven wandelpad op naar 

beneden. Steek het fietspad over en loop 

verder de heuvel af op het Hermelijnpad. 

Ga steeds rechtdoor en negeer zijpaden, 

deze zijn verboden toegang vanwege je 

eigen veiligheid. Steek het fietspad en de 

weg van de Hoeksekade over. Vervolg je 

weg en neem het voetpad dat rechts van 

de weg ligt. Direct daarna rechtsaf, een 

asfaltpad op en in de bocht linksaf een 

voetpad op. Dit voetpad dat langs het 

water loopt tot het einde volgen. Onder-

weg steek je een kunstbrug over, je loopt 

nu een stukje van de kunstroute langs ver-

schillende kunstobjecten in de Rotteme-

ren. ‘s Zomers staat het koolzaad hier in 

volle bloei. Aan het einde van het pad bij 

de t-splitsing rechtsaf slaan en de parkeer-

plaats Inktzwamplaats oversteken . Sla bij 

de t-splitsing rechtsaf het fietspad op en 

daarna het eerste pad linksaf de brug over 

naar het buurtschap Rotte. Bij weer een 

t-splitsing linksaf de Rottekade op.

De Rotte
Je loopt nu langs het veenriviertje de Rotte 

1. De Rottekade volgen totdat je rechts 

een brug ziet. Het water niet oversteken, 

maar linksaf het fietspad van de Postdreef 

op naar beneden. Steek de weg over en 

ga daarna linksaf en meteen de eerste 

rechtsaf, het fietspad (Ivoorzwampad) op. 

Daarna de eerste rechts, het wandelpad 

(Koraalzwampad) op en bij de t-splitsing 

linksaf. Meteen daarna schuin rechtsaf het 

wandelpad op dat omhoog loopt langs de 

skiberg. 

Uitkijkpunt
Volg het wandelpad en loop de trap op 

naar uitkijkpunt Lührs 2. Je hebt hier een 

prachtig uitzicht over de Rottemeren en 

de skyline van Rotterdam. Ga de trap af en 

vervolg het pad. Negeer zijpaden. Aan je 

rechterhand staat het kunstobject Trophy. 

Bij de t-splitsing rechtsaf, een half verhard 

pad op en daarna het eerste pad rechtsaf 

het Honingzwampad op. Dan het tweede 

wandelpad schuin linksaf bij het bordje 

vaarknooppunt 14. Ga bij de asfaltweg 

linksaf en na tien meter weer linksaf het 

natuurwandelpad op. 

De Wiebertjes
Je bent nu in het natuurgebiedje de Wie-

bertjes, ooit aangelegd als kunstwerk 3. 

In dit waterrijke gebied met rietvelden 

en eilandjes voelen vogels als de fazant, 

roodborst en buizerd zich thuis. Het riet 

herbergt rietvogels als de kleine kare-

kiet, de rietzanger en de blauwborst. Het 

natuurwandelpad langs het water volgen. 

Onderweg steek je een fietspad over. Bij 

de t-splitsing ga je linksaf, bocht mee naar 

rechts en daarna op een y- splitsing rechts-

af, het zigzagpad op naar de uitkijktoren 

4. Het magnifieke uitzicht op de toren is 

de klim van 110 treden beslist waard. 

Aan de andere kant van de heuvel ga je 

het zigzagpad naar beneden. Bij de t-split-

sing rechtsaf, daarna linksaf het fietspad 

op en de weer linksaf met de bocht mee. 

Ga het eerste pad rechtsaf langs het Hoeks 

moerasbosje 5. Voor de brug ga je weer 

linksaf het natuurpad op. Je volgt het pad 

om het bosje heen. Bij de t-splitsing ga 

je rechtsaf en dan rechtsaf de brug over. 

Het pad volgen tot het het bordje Stekel-

zwampad, hier ga je rechtsaf. Steek de 

drukke Hoeksekade over en ga rechtsaf 

op het fietspad. Let op: er komen fietsers 

van beide kanten. De derde weg, net na de 

Kromme Tochtweg, ga je linksaf een breed 

fietspad op.

Schotse Hooglanders
Loop het fietspad helemaal af en steek 

dan de Bergse Bosdreef over. Je ziet nu de 

parkeerplaats bij restaurant Lake House 

Rotterdam. Steek deze recht over, neem 

na de parkeerplaats het eerste wandel-

pad links en ga vlak daarna naar rechts 

(het bruggetje). In dit deel van bos zie je 

veel jonge aanplant. Helaas moesten hier 

veel bomen die waren aangetast door de 

essentakziekte worden gekapt. Volg het 

wandelpad, steek het fietspad over. Na 

de brug direct het onverharde wandelpad 

naar rechts het bos in. Hier struinen vier 

Schotse Hooglanders . Ze zoeken de 

open plekken op als ze gras willen eten. 

Blijf het hoofdpad volgen (rechts aan-

houden) dat door het bos heen kronkelt. 

Na de lange, platte houten brug direct 

naar links. Ga een stukje verder de eerste 

mogelijkheid naar links en blijf het onver-

harde, brede wandelpad volgen. Negeer 

zijpaden. 

Aan het einde het fietspad oversteken 

en direct naar links, het wandelpad op 

parallel aan het fietspad. Eerste wandel-

pad naar rechts. Steek het platte bruggetje 

over en neem het paadje omhoog naar 

rechts. Daarna volgen nog vier houten 

platte bruggetjes. Bij t-splitsing links de 

grote wandelbrug over en daarna direct 

naar rechts. Je loopt nu rechtsdoor langs 

het water totdat je links het startpunt met 

de parkeerplaats weer ziet.

Boswachterspad Bergse Bossen


