Polderpadroute: Rondje Rotte, bij Berkel en Rodenrijs
15.6 km fietsen
Fiets mee naar het oosten van het Polderpad, helemaal tot aan de Rotte en terug! Een fietsroute vol contrasten; je komt
langs bos en rivier, maar ook door tuinbouwgebied en groene stadsrand. Onderweg luister je naar de boeiende verhalen van
mensen die wonen en werken in de polder.

De fietsroute
Het Polderpad is een fiets- en wandelroute tussen de rivieren de Schie en de Rotte. T e midden van een druk en verstedelijkt gebied brengt het
Polderpad je dwars door het hart van vier groene droogmakerijen. Je ziet vogels, vee, boerderijen met monumentale bomen, hoge vaarten, dijken en
gemalen.

Download de hele route!
Hieronder vind je alleen de routebeschrijving van het Polderpad. Wil je bij de punten de bijbehorende verhalen horen? Stap achterop bij
Chris Vemer van Radio Rijnmond en luister naar de verhalen van de Hoogheemraadschappen, de boeren en de historische figuren.

Download gratis de route app van Natuurmonumenten voor de complete route
Heb je onze app al? Ga direct naar deze route in de app >
Kijk op www.polderpad.nl voor nóg meer verhalen

T ekst route: Monica Wesseling

Berkel en Rodenrijs, fietsenstalling metrostation Rodenrijs
Start rondje Rotte
Fiets links de Z warteweg in, sla rechtsaf naar de Rodenrijseweg. Ga na 850 meter op de kruising rechtsaf naar Wildersekade.

De tuinbouwstreek
Vervolg de Wildersekade. Rechts naar Schiebroekseweg, steek het kruispunt over en ga links naar Wildersekade. Sa na 1.1 km bij het kruispunt
linksaf naar Grindweg. Ga na 4 02 meter bij het kruispunt rechts naar Bosweg.

Hoge kades, diepe polders
Vervolg de Bosweg en ga na 625 meter bij het kruispunt linksaf naar Polderpad.

Vogels in het Lage Bergsche Bos
Vervolg het Polderpad. Ga bij het kruispunt, wanneer je naast boerderij Het Lansingerland staat, rechtsaf naar Hoeksekade.

Ook zo genoten van deze route? Help de natuur. Ga naar nm.nl/nieuwlid.

Het gedicht van de Rotte
Ga bij het kruispunt links naar de Rottebandreef. Sla rechtsaf naar Van Schaikdreef, ga rechts en vervolg je weg op de Rottekade. Ga na 1.8
km bij de zijstraat rechtsaf naar Branddreef. Vervolg deze weg, de naam verandert in Fazantenpad. Ga bij de Y- splitsing rechts naar
Reeënpad. Ga na 359 meter op de kruising linksaf naar Wezelpad.

Molengang in het bos
Ga rechtsaf naar Marterpad. Ga na ongeveer 950 meter bij de T - splitsing linksaf naar Bosweg. Sla bij het kruispunt linksaf naar Grindweg. Ga
na 4 00 meter bij het kruispunt rechts naar de Wildersekade. Steek na 1.1 km over en vervolg je weg rechts en dan links op de Wildersekade. Ga
na 1.2 km op de kruising links naar het fietspad en sla na ongeveer een halve kilometer rechtsaf op de Y- splitsing.

Eindpunt
Je bent bij het eindpunt aangekomen! Nog niet uitgefietst? Kijk op www.polderpad.nl voor nóg meer verhalen. Of download gratis de route
app van Natuurmonumenten voor de complete route met audio!

Ook zo genoten van deze route? Help de natuur. Ga naar nm.nl/nieuwlid.

Faciliteiten

De route verkennen

fietsverhuur
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Je kunt een OV- fiets huren bij halte Rodenrijs
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verhalen van de Hoogheemraadschappen, de boeren en de
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historische figuren.

lokale lekkernijen kunt nuttigen.

Download gratis de route app van Natuurmonumenten voor de
complete route. Of kijk op www.polderpad.nl voor nóg meer

Bereikbaarheid en toegankelijkheid

verhalen.

startpunt
Halte Rodenrijs aan de Spoorhaven in Berkel en Rodenrijs

openbaar vervoer
Verschillende lijnen brengen je direct vanuit Rotterdam naar het
Polderpad:

 Metrolijn E (Randstadrail), halte Rodenrijs
 Diverse buslijnen
Kijk voor persoonlijk reisadvies op 9292.

Ook zo genoten van deze route? Help de natuur. Ga naar nm.nl/nieuwlid.
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