
Download de hele route!
Hieronder vind je alleen de routebeschrijving van het Polderpad. Wil je bij de punten de bijbehorende verhalen horen? Download de

fietsroute in de route app en stap achterop bij Chris Vemer van Radio Rijnmond.

Download gratis de route app van Natuurmonumenten voor de complete route en alle informatie!

Heb je onze app al? Ga direct naar deze route in de app >

Kijk op www.polderpad.nl voor nóg meer verhalen

Polderpadroute: Van stadse frats naar lekker groen
27 km fietsen

Nog geen tien minuten nadat je station Rotterdam-Noord heb verlaten, fiets je al temidden van het groen. Het fluitenkruid

bloeit, kleine karekieten roepen, libellen dansen hun lichtvoetig menuet.

De fietsroute
En het wordt nog groener, daar in die stadsrand. Want samen met de gemeente Rotterdam en toekomstgerichte stadsboeren werkt

Natuurmonumenten aan meer en groener groen in de noordrand van Rotterdam.

Het Polderpad

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.

T ekst route: Monica Wesseling

Station Rotterdam Noord

Startpunt

Misschien hebben Amerikanen toch gelijk als ze ons land een park met daarin een paar steden noemen. Zo voelt het tenminste wel. Want nog

geen tien minuten nadat je station Rotterdam- Noord heb verlaten, fiets je al temidden van het groen. Het fluitenkruid bloeit, kleine

karekieten roepen, libellen dansen hun lichtvoetig menuet. En het wordt nog groener, daar in die stadsrand. Want samen met de gemeente

Rotterdam en toekomstgerichte stadsboeren werkt Natuurmonumenten aan meer en groener groen in de noordrand van Rotterdam.

Start Rotterdam Noord. Station in noordelijke richting verlaten. Straatweg, rechtsaf Minstreelstraat, einde linksaf (Bergse Rechter

Rottekade). Rechtdoor fietsluis door. Op Prinsemolenpad kpt 88 volgen.

Groene vingers

Vervolg je weg.

Aangenaam verpozen

Vervolg je weg.

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

https://www.natuurmonumenten.nl/routes/route-app
nmnatuurroutes://?route=1360
http://www.polderpad.nl
https://www.natuurmonumenten.nl/sites/default/files/Lantaarntje_0.jpg
https://www.natuurmonumenten.nl/sites/default/files/Kleine-karekiet.jpg
https://www.natuurmonumenten.nl/sites/default/files/slideshow/ZHZ-fietsen.jpg
https://www.natuurmonumenten.nl/sites/default/files/Ikea Barendrecht - Polderpad 23.jpg


De Prinsenmolen

Vervolg je weg.

Verlaat

Bij kpt 88 eerst 87 aanhouden (= bruggetje over, direct naar links en weer direct schuin naar rechts.) Linksaf het Prinses Beatrix Plantsoen

vervolgen. Aan het einde, op Weissenbruchlaan, even linksaf en meteen rechtsaf (Streksingel). Aan het einde van de Streksingel linksaf de

Burgemeester Le Fèvre de Montignylaan op. Gelijk daarna rechtsaf de Grindweg op. Op de Molenlaan even linksaf en gelijk weer rechtsaf de

Grindweg vervolgen. Bij bushokje aan je rechterhand linksaf, weg oversteken en over brug en door fietssluis Wilderse Kade op. Je volgt kpt 11

en vervolgens kpt 21.

Vertrouwen

Na kpt 21, kpt 22 aanhouden. Bij T - splitsing fietspad links aanhouden, richting Metrohalte Rodenrijs.

Vlinderstrik

De routebordjes richting kpt 22 zijn niet altijd duidelijk. Je gaat bij Metrohalte Rodenrijs onder het spoor door, voorrangsweg oversteken,

even rechtsaf en voor het water linksaf de Rodenrijseweg op. Naar kpt 22. Bij kpt 22 kpt 14  aanhouden. Rijd echter niet helemaal tot kpt 14

door.

Galg

Echter, bij de brug aan je rechterhand, rechtsaf de brug over, Molenweg op.  Rechtdoor blijven fietsen en Molenweg blijven vervolgen tot aan

Oude Leede. Vlak voor Oude Leede rechtsaf de Onderweg op. Einde linksaf richting kpt 83. Bij kpt 83 linksaf (Oude Leedeweg) naar kpt 12.

De Bergboezem

Vervolg je weg.

De Oude Leede

Van kpt 12 naar kpt 6, kpt 7.

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

Van kpt 7 naar kpt 9. Bij kpt 9 even kpt 8 aanhouden. Sla echter niet links of rechtsaf, maar ga rechtdoor de brug over en blijf rechtdoor

fietsen op de Oude Bovendijk. De Oude Bovendijk blijven vervolgen tot aan Belevenisboerderij Schieveen.

Strijdtoneel

Bij de Belevenisboerderij linksaf het bruggetje over het water over. Vervolg het fietspad. Door de fietstunnel (onder N4 71). Vervolg het

fietspad. Rechts ligt Melkschuur Zuidpolder.

Melkschuur Zuidpolder

Aan het eind rechtsaf fietspad op langs Landscheidingsweg. Onder N209 door. Vervolg het fietspad, naar rechts en rechtdoor, zodat je direct

langs de N209 komt te rijden richting Bergschenhoek. Je blijft langs de N209 rijden. Bij kruispunt N209 en Ankie Verbeek- Ohrlaan rechtsaf. Je

komt vanzelf verwijzing naar kpt 87 tegen. Van kpt 87 naar kpt 85. Bij kpt 85 even rechtdoor en op Kleiweg linksaf. Op Straatweg rechtsaf

naar station Rotterdam Noord.

Eindpunt

Je bent bij het eindpunt aangekomen! Nog niet uitgefietst? Kijk in de app voor de andere fietsroutes van het Polderpad.

Of kijk eens op www.polderpad.nl voor bijvoorbeeld de complete versies van de polderverhalen!

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

Bereikbaarheid en toegankelijkheid

De route verkennen

fietsverhuur

Bij station Rotterdam Noord is geen fietsverhuur aanwezig. Bij

NS Rotterdam Centraal is een erg goede fietsverhuur (T  010-

4 126229). Ook OV- fiets. De fiets kan buiten spitsuren mee in de

trein. 

horeca

Onder meer bij NS Centraal, NS Noord en nabij de Kleiweg vind je

verschillende restaurants waar je lokale lekkernijen kunt

nuttigen. Ook in de Oude Leede kun je iets eten en drinken.

startpunt

Station Rotterdam Noord

Bergweg 8

3036 BA Rotterdam

Routebeschrijving

openbaar vervoer

Kom met de trein of bus naar Rotterdam Noord.

Kijk voor persoonlijk reisadvies op 9292.

met de auto

Bij station Rotterdam Noord is een P+R parkeerplaats aanwezig

meer informatie

Wil je bij de punten de bijbehorende verhalen horen? Download

de fietsroute in de gratis route app van Natuurmonumenten.

Stap achterop bij Chris Vemer van Radio Rijnmond en luister naar

de verhalen.

Download gratis de route app van Natuurmonumenten voor de

complete route. Of kijk op www.polderpad.nl voor nóg meer

verhalen.

informatiepunt

In het nieuwe informatiepunt van Natuurmonumenten, de

Melkschuur Zuidpolder in Berkel Rodenrijs, wordt informatie

gegeven over de nieuwe natuurgebieden in de Noordrand. Er

starten ook geregeld excursies.

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

http://maps.google.nl?daddr=51.9421%2C4.48113
http://9292.nl
http://www.anwb.nl/verkeer/nederland/parkeren/rotterdam
https://www.natuurmonumenten.nl/routes/route-app
http://www.polderpad.nl
https://www.natuurmonumenten.nl/natuurgebied/midden-delfland/melkschuur-zuidpolder
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