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Rondwandeling 5,5 km 

Historie van 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. 
 

Flora 
De bossen in het Hoge Bergse Bos zijn al ruim 
veertig jaar oud. Vandaar dat er oudere bosflora 
zoals varens en de brede wespenorchis voorkomen. 
In de meer natte, drassige gedeeltes staan de wilg, 
berk en els. Enkele notenbomen staan verspreid door 
het gebied. Veel bomen zijn niet aangeplant maar 
door natuurlijke verspreiding ontstaan. 
 

Fauna 
In de rietvelden in de Wiebertjes komen rietzangers, 
kleine karekieten, sprinkhaanzangers en 
blauwborsten voor. De struiken en ruigtevegetatie op 
de skiberg herbergen in het voorjaar veel fitissen, 
zwartkoppen en tjiftjafs. 
De natuurvriendelijke oevers van de grote watergang 
in het Hoge Bergse Bos langs de Rottebandreef 
vormen een oeverbiotoop voor water- en rietvogels. 
Zoals de waterral, hier aanwezig maar zeker geen 
alledaagse soort. Ook zijn de torenvalk, de bruine 
kiekendief en de buizerd waargenomen. 
 

Wandelen, natuur, kunst en sport 
In het Hoge Bergse Bos kun je genieten van 
wandelen, natuur, kunst en sport (mountainbiken, 
kanoën, klimmen, skiën). 
 

Wandelen door het Hoge Bergse Bos 
Zie ook het kaartje op de achterzijde. 
 

De wandeling begint bij het Natuurcentrum 
Trefpunt Rotta, het onderkomen van Natuur- en 

Vogelwacht Rotta. Steek bij de uitgang schuin links 
de weg over naar het parkeerterrein aan de overkant. 
Verlaat het parkeerterrein weer aan het einde, steek 
het ruiterpad over en volg het voetpad naar rechts. 

Je komt bij een bruggetje. Ga de brug over en 
houd het water aan je linkerhand. 
Steek ook deze brug over. Na de brug staat 

een zwarte paal met een rode band. Deze rode route 
volgen we door het Hoge Bergse Bos en is een 
rondwandeling. 
Ga rechtdoor naar de heuvel waarop het kunstwerk 
Spoortunnel is geplaatst en houd vóór deze heuvel 
het pad naar rechts aan. 

Klim naar boven om het kunstwerk te bekijken. 
 

Steek de brug over en loop verderop omhoog 
de skiberg op. 
Op de skiberg aangekomen neem je de trap 
naar het uitzichtpunt Lührs . Daal daarna de 

trap af en sla rechts af om de rode route te vervolgen. 
Als je de skiberg geheel bent afgedaald  en een half 
verhard paadje links hebt gevolgd kom je bij punt 8. 
Bij dit punt kun je kiezen. De fraaiste route is linksaf 

het hek door, over het natuurpad. 
(doorgetrokken rode lijn op de kaart de rode 

route). Als het zeer nat is kan dit pad behoorlijk 
modderig zijn. In dat geval kun je de alternatieve 
route kiezen (onderbroken rode lijn). 
 
Alternatieve route: volg de weg en houd bij het bord 
‘Ridderzwampad’ links aan. 

Houd op de T-splitsing rechts aan. Houd bij het 

bord ‘Ridderzwampad’  rechts het geasfalteerde 
pad aan. 
Deze route komt op de parkeerplaats van de klimberg 
weer samen met de rode route. 

 
Het natuurpad. Ga het hek door. Het pad loopt 
eerst langs de Wiebertjes. Dit is 

landschapskunst van Annelies Dijkman: een 
laaggelegen moerasachtig stuk grond, doorsneden 
door sloten in een ruit- of wiebertjespatroon. De 
landjes tussen de sloten zijn op verschillende 
hoogten afgegraven zodat er variatie in de begroeiing 
is. Voor allerlei watervogels is dit een ideaal 
broedgebied. Rotta maait op een aantal van deze 
landjes twee keer per jaar het riet om er meer 
biodiversiteit te verkrijgen. Ook de houtril langs het 
pad en de broeihopen zijn aangelegd om het aantal 
soorten flora en fauna te vergroten. 
Aan het eind van de Wiebertjes ga je weer door een 
hek, steekt de weg over en vervolgt het pad naar de 
parkeerplaats van de klimberg.  



Onderweg lopen we langs de berg met de 
uitkijktoren. Daarheen gaan verschillende 

paden naar boven. Prachtig uitzicht. 
Ga na het einde van de parkeerplaats naar links 
(Ivoorzwampad). 

Verderop kom je aan weer aan bij het Zilveren 
Kunstbruggetje. Steek dit over en houd het 

water aan je rechterhand om terug te gaan naar de 
parkeerplaats en Natuurcentrum Trefpunt Rotta. 
 

Kunst 
In het Hoge Bergse Bos zijn een aantal 
kunstprojecten gerealiseerd. Het grootste is het 
project Stille Wateren van Annelies Dijkman.  
Dit omvat: 

De kunstbruggen Levendig. De ene heeft 
gouden leuningen, de andere zilveren en 

vormen zo tegenpolen als zon en maan.  
In het water bij de zilveren brug bevinden zich 
de fonteintjes Kinderkoppen. 
Hier is de kunstbrug Beschouwend. Deze heeft 
in tegenstelling tot de twee andere geen 

trapvorm aan de bovenkant. 
De Wiebertjes. De geometrische vorm is een 
uiting van landschapskunst. 
De Gedekte Tafel drijft hier in het water. Is door 
het riet soms wat moeilijk te zien. 

 
Verder zijn te zien: 

Spoortunnel van Marcel Kronenburg. In de 
wandeling ook wel Badkuip genoemd. De 

natuur leeft hier in symbiose met de kunst: in de 
sculptuur staat water en er groeit riet.  

Trophy 1993 van Hans van Bentem. 
 

 
Ook leuk om te bezoeken 

Het Ommoordse veld met kinderboerderij de 
Blijde Wei en een boomgaard met oude 
appelrassen. 
Het bos in de Nessepolder. Dit is een rustig en 
natuurlijk gebied waar je kunt genieten van de 
poldernatuur. Er is ook een ‘laarzenpad’. 
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