Polderpadroute: Rondje Schie, tussen Rotterdam en Delft
26 km fietsen
Fiets mee door de open, uitgestrekte polders langs de Schie. Op de achtergrond herken je steeds de skylines van Rotterdam
en Delft. Onderweg luister je naar de boeiende verhalen van mensen die hun hart verpand hebben aan dit gebied.

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 Schie
Je start bij metrohalte Rodenrijs. Ga bij het kruispunt linksaf naar de Provincialeweg. Sla rechtsaf naar het Polderpad.

Dierenleven in Zuidpolder
Aan het begin van het Polderpad ligt Melkschuur Z uidpolder. Vervolg het fietspad. Door de fietstunnel (onder N4 71). Rechtdoor het fietspad
blijven volgen.

De geheimzinnige oude T empel
Sla aan het eind, bij de Belevenisboerderij Schieveen, rechtsaf naar de Oude Bovendijk. Ga bij de Y- splitsing linksaf naar Hofweg.

Weidevogelbeheer in Schieveen
Aan het einde, linksaf naar de Schieveensedijk. Direct rechtsaf door de Hofwijktunnel (onder de A13).

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

Koeien over de A13
Sla linksaf naar West- Abtspolderseweg. Eerste rechtsaf naar T empelweg.

Landgoederen aan de Schie
Sla rechtsaf naar Delftweg.

Varen over de Zweth
De Delftweg wordt de Rotterdamseweg, vervolg deze weg.

Zorg dat de kraaien het niet zien
Vervolg nog steeds de Rotterdamseweg tot je ‘tegen het kanaal aanfietst’. Ga hier rechts naar de Kanaalweg. Steek links de Hambrug over
en sla direct schuin linksaf door de tunnel naar Ham. Steek de brug over en sla linksaf naar Achterom, ga hierna rechts de Giststraat in. Sla
rechtsaf naar Lange Geer. Steek de eerste links de brug over naar de Breestraat. Ga rechts naar Oude Delft. Ga vlak voor de Oude Kerk linksaf
de Heilige Geestbrug over en direct weer links naar Oude Delft.

De collegekamer van Delfland
Vervolg je weg over Oude Delft. Ga aan het eind rechtsaf naar Kethelstraat. Steek het kruispunt rechtdoor over en ga direct linksaf het
kruispunt weer over. Rechtdoor naar de Hooikade. Vervolg je weg langs het water. Hooikade gaat over in de Z uideinde. Z uideinde gaat weer
over in de Schieweg. Blijf langs het water fietsen. Op een gegeven moment wordt de Schieweg de Schiekade. Wanneer de Schiekade overgaat
in de Kandelaarweg, ga je linksaf de Kandelaarbrug over. Ga linksaf het Z wethpad op. Aan het einde ga je rechtsaf het Overslagpad op en
direct links de Z wethtunnel door (onder de A13). Na de tunnel direct rechts omhoog en linksaf de dijk op. Vervolg je weg op het Berkelse
Z wethpad.

Vogelparadijs Ackerdijkse Plassen
Vervolg je weg over het Berkelse Z wethpad. Ga bij de kruising, met aan je rechterhand de brug, linksaf naar het fietspad.Sla de eerste
rechtsaf richting de molen. Steek het water over, en ga rechtsaf de Molenweg op.

Waterpeilen bij de Bergboezem
Ga links naar de Z uidersingel. Sla rechtsaf naar Laan van Koot. Ga over het water en sla linksaf naar de Rodenrijseweg. Ga bij de kruising

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

rechtdoor, en onder het spoor door. Ga direct na de tunnel naar rechts, en steek rechtdoor over naar de Z warteweg. Rechtdoor op Z warteweg.

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

meer informatie

Je kunt een OV- fiets huren bij halte Rodenrijs

Wil je bij de punten de bijbehorende verhalen horen? Stap
achterop bij Chris Vemer van Radio Rijnmond en luister naar de

horeca

verhalen van de Hoogheemraadschappen, de boeren en de

Langs het Polderpad vind je verschillende restaurants waar je

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.
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