
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: Hoe fijn zo'n rotte route kan zijn
22.5 km fietsen

Fietsen in de Noordrand van Rotterdam is regelrecht verbazingwekkend. Het 'buiten-groen' blijkt verrassend dicht bij de

stad; het landschap wonderlijk gevormd door mensen.

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.

Tip tijdens deze fietsroute

Voor een extra leuk ommetje door Oud Verlaat ga je -  als de President Wilsonweg een bocht naar links maakt -  rechtdoor, de Wollefoppeweg in. Via

kpt 91 naar kpt 92.

T ekst route: Monica Wesseling

Station Rotterdam Alexander

Startpunt

Fietsen in de Noordrand van Rotterdam is regelrecht verbazingwekkend. Het 'buiten- groen' blijkt verrassend dicht bij de stad; het landschap

wonderlijk gevormd door mensen. Water dat hoger ligt dan de landerijen, bos bovenop het vuilnis en waterwerken vol met vogels. Ok, de stad

blijft steeds nabij en de horizon is nooit helemaal open, maar fietsend langs de Rotte of door bos en polder ben je toch echt even

vakantieachtig weg. 

Start NS Rotterdam- Alexander. Station aan noordzijde verlaten. Meteen aan de onderkant van de roltrap zie je routebordje kpt 9. Dat

volgen. Van kpt 9 naar kpt 92.

Verlaat

Na kpt 92, kpt 93

Bergen

Na kpt 93, kpt 94

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

https://www.natuurmonumenten.nl/routes/route-app
nmnatuurroutes://?route=1359
http://www.polderpad.nl
https://www.natuurmonumenten.nl/sites/default/files/Kralingse-Bos-Rotterdam-jongens-middenin-koolzaad.jpg
https://www.natuurmonumenten.nl/sites/default/files/2015-04-13-Zwaan-voorjaar-4017-2.jpg


De Rotte

Na kpt 94 , richting kpt 11

De Eendragtspolder

Steek na de Eendragtspolder de blauwe brug links over en even linksaf. Je bereikt kpt 11. Naar kpt 6

Aalscholvers

Vervolg je weg

Roeien met de riemen...

Houdt kpt 6 aan

Keuze

Na de roeibaan heb  je de keuze. In de zomerseizoen kun je met het pontje de Rottemeren oversteken (1) of doorfietsen naar de brug (2) en

daar het water kruizen (4  km langer).

Van november t/m april vaart er geen pont. Je kunt doorfietsen tot kpt 6, hier de brug oversteken en dan weer terug fietsen.

Voet- en fietsveren

Aan de overkant van het water linksaf en richting kpt 96/95, of doorgaan

Molenviergang

Na kpt 6 naar kpt 96, kpt 95

Rottemeren

Van kpt 95 naar kpt 94 . Na kpt 94  eerst kpt 9 aanhouden. Eerste rechtsaf, Kindermakerdreef. Fietspad volgen en rechtsaf richting

Rottebandreef nr 2 en 4 . Even verderop links aanhouden (Ridderzwamdreef). Dit pad aan de voet van de berg steeds volgen. 

Na scherpe bocht naar links rechtsaf, brug over. Wordt Stekelzwampad. Blijven volgen. Bij doorgaande weg (bij Wapen van Vidaa) weg

oversteken en rechtsaf.

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

https://www.natuurmonumenten.nl/sites/default/files/Boomkruiper_0.jpg
https://www.natuurmonumenten.nl/sites/default/files/slideshow/ZHZ-kind-op-fiets-door-polder-Rotterdam.jpg
https://www.natuurmonumenten.nl/sites/default/files/POI 9 kievit NAMO63022.jpg
https://www.natuurmonumenten.nl/sites/default/files/ZHZ scholekster.jpg
https://www.natuurmonumenten.nl/sites/default/files/smient 3O8A2897 JPMV.jpg
https://www.natuurmonumenten.nl/sites/default/files/Roeien_0.jpg
https://www.natuurmonumenten.nl/sites/default/files/Erik Puik - Blauwe reiger.jpg
https://www.natuurmonumenten.nl/sites/default/files/Molen_0_0.jpg


Lage Bergse Bos

Bij kpt 10 linksaf, Kromme T ochtweg, aanvankelijk richting kpt 11. Na de brug Bergse Bosdreerf oversteken en linksaf (Vaandragersdreef).

Einde Rotte oversteken en linksaf. Je komt vanzelf bij kpt 9. Vandaar brengt kpt 80 je terug naar station Rotterdam Alexander.

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.

https://www.natuurmonumenten.nl/sites/default/files/slideshow/2012-05 Winnaar vakjury Miranda Bos Meerkoet met kuikens.jpg
https://www.natuurmonumenten.nl/sites/default/files/John Moerkerke - Grote bonte specht.jpg
https://www.natuurmonumenten.nl/sites/default/files/Merel_0.jpg
https://www.natuurmonumenten.nl/sites/default/files/boomvalk.jpg
http://www.polderpad.nl
https://www.natuurmonumenten.nl/sites/default/files/slideshow/ZHZ-fietsen-voor-skyline-Rotterdam-door-polder.jpg


Faciliteiten

Bereikbaarheid en toegankelijkheid

De route verkennen

fietsverhuur

Bij station Rotterdam Alexander vind je OV- fietskluizen. Met

behulp van je OV- chipkaart kun je een fiets huren.

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

Langs het Polderpad en in de stad vind je verschillende

restaurants waar je lokale lekkernijen kunt nuttigen. Onderweg

bij kpt 11, langs de Rottemeren (nabij pontje) kun je iets eten en

drinken en in het Lage Bergse Bos.

startpunt

Station Rotterdam Alexander

Prins Alexanderlaan 50

3067 GB Rotterdam

Routebeschrijving

openbaar vervoer

Kom met de trein, bus of metro naar Rotterdam Alexander.

Kijk voor persoonlijk reisadvies op 9292.

met de auto

Bij Rotterdam Alexander is een betaalde parkeergarage

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.

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

http://www.ov-fiets.nl/huurlocaties?locatie=rotterdam+alexander&POST_AUTOCOMPLETE=%2Fhuurlocaties.xml
http://maps.google.nl?daddr=51.9514%2C4.55191
http://9292.nl
https://www.natuurmonumenten.nl/routes/route-app
http://www.polderpad.nl
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