
    

Wat is een TOP?

Een TOP is een Toeristisch Overstappunt.  

Vanuit deze speciaal ingerichte locatie kunt u 

wandelen  of fietsen via diverse bewegwijzerde 

routes . Zo ontdekt u gemakkelijk de mooiste 

plekken  van de regio. Een TOP is herkenbaar aan de 

ruim vijf meter hoge groene halm. Meer informatie 

over deze en andere TOP’s vindt u op:

www.toproutenetwerk.nl

Meer routes

Voor actuele informatie over de voorzieningen in de 

omgeving en meer (bewegwijzerde) fiets- en 

wandel routes vanaf deze TOP, scant u de onder-

staande QR-code met uw smartphone. 

QR-code:

www.alletops.mobi/rottemeren 0 1 km
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NAP - 4,98 m
Het Groene Hart ligt voor het grootste deel onder de zeespiegel. 

Momenteel bevindt u zich op 4,98 meter onder NAP 
(Normaal Amsterdams Peil). 

 Legenda
 Toeristisch Overstappunt

 Fietsknooppunt

 Oplaadpunt elektrische fiets

 Parkeerterrein

 Station

 VVV-kantoor/agentschap

 Horeca

 Fiets-voetveer

 Kano/bootverhuur

1  Tips in de omgeving

Routes
Fietsen

Rottemerenroute (kort), 15 km
Markering via de fietsknooppunten:

95 - 96 - 11 - 12 - 13 - 26 - 93 - 92 - 9 - 94 - 95
U maakt gebruik van Zonnepont ‘t Verlaat bij  

knooppunt 96. (Vaart alleen in het fietsseizoen)

Rottemerenroute (lang), 42 km
Markering via de fietsknooppunten:

95 - 96 - 97 - 15 - 6 - 11 - 12 - 13 - 26 - 24 - 3 - 
91 - 92 - 9 - 89 - 88 - 87 - 11 - 10 - 9 - 94 - 95

Zuidplaspolderroute, 45 km
Markering: zeshoekige ANWB-bordjes

(Oppakken vanaf knooppunt 94, oversteek Pekhuisbrug)

Wandelen
Hoge Bergse Bos, 3,5 km

Markering: zwarte paaltjes met rode rand  
(volg de Rotte naar het zuiden - Hoge Bergse Bos)

Bleiswijkse Zoom, 4,5 km
Markering: zwarte paaltjes met rode rand, start vanaf de TOP

Lage Bergse Bos, 5 km
Markering: zwarte paaltjes met rode rand  

(volg de Rotte naar het zuiden - Lage Bergse Bos)

Toeristisch Overstappunt
Rottemeren
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Een uniek gebied midden in de Randstad is het Groene 

Hart. Het gebied reikt van Amsterdam tot Rotterdam en 

van Den Haag tot Utrecht. Ontstaan door vervening en 

turfwinning is het nu een waardevol poldergebied met uit-

gestrekte weiden, door sneden door sloten en rivieren.  

De oud-Hollandse stadjes en dorpen, forten en boerde-

rijen zijn karakteristiek voor de regio. 

In de omgeving

Amsterdam

Den Haag Utrecht

Rotterdam

Mede mogelijk gemaakt door:

In het Hoge Bergse Bos is het werk van diverse beeldende kunstenaars te bewonderen. 
Aan de Hoeksekade is het ambachtscentrum Artihove gevestigd met een beeldentuin 
(elke dag geopend). Door het Hoge Bergse Bos loopt een gemarkeerde wandelroute 
die u langs diverse kunstuitingen leidt. 

4  Kunst in het Hoge Bergse Bos

De Eendragtspolder is een bijzonder buitengebied dankzij de duurzame combinatie 
van waterberging, recreatie en de internationale roeibaan Willem-Alexander Baan. 
Vanaf voorjaar 2013 kunt u er genieten van rust en ruimte, diverse buitensporten en 
struinen door de (natte) natuur. 

3  Eendragtspolder

De unieke molenviergang in de Tweemanspolder, ten noorden van Zevenhuizen,  
is de enige nog werkende molenviergang ter wereld. Sinds 1727 hebben deze molens 
de polder droog gehouden. De molens zijn vanaf het molenpad langs de molens te 
bewonderen. Er zijn geen bezoekmogelijkheden. De molens draaien tweemaal per 
maand, op zaterdag.

2  Molenviergang Zevenhuizen
De veenrivier de Rotte ontspringt vlakbij Moerkapelle en stroomt via de Rottemeren 
tot aan het stadscentrum van Rotterdam. Een oversteek van de Rotte met de Zonne-
pont ’t Verlaat is een leuke afwisseling van een fiets- of wandeltocht. Opstappen 
kan, met of zonder fiets, bij het Bleiswijkse Verlaat of de Zevenhuizer Zoom. 
Vaartijden: apr. en okt.: za/zo 11.00 – 18.00 uur. Mei t/m sep.: iedere dag 11.00 – 
18.00 uur. Vanaf het Bleiswijkse Verlaat is de laatste afvaart om 17.30 uur. 

1  De Rotte en Zonnepont ’t Verlaat

Rottemeren
Net ten noordoosten van Rotterdam liggen de gemeente 

Lansingerland, met de drie kernen Bleiswijk, Bergschenhoek 

en Berkel en Rodenrijs, en het recreatiegebied Rottemeren. 

Het eeuwenoude riviertje de Rotte vormt de ruggengraat 

van het gebied. De Rottemeren zijn ontstaan toen, na de 

drooglegging van de omliggende polders, dit water als hoge 

boezem ging functioneren. Door inklinking en vervening van 

het gebied liggen de Rotte en Rottemeren een stuk hoger 

dan de polders. 

De Rottemeren is een uniek en veelzijdig recreatiegebied. 

Het gebied biedt veel gelegenheid om te fietsen, wandelen, 

kanoën, picknicken, paardrijden of de natuur te ontdekken. 

Ook vindt u hier vele jachthaventjes, restaurantjes en beel-

dende kunst. Hoe u zich ook wilt ontspannen, het is heerlijk 

recreëren in Rottemeren en de gemeente Lansingerland. 

Vanuit de TOP Rottemeren kunt u zowel het Groene Hart 

intrekken , als de Hof van Delfland. 

De Hof van Delfland is een netwerk van groengebieden 

en landschappen midden tussen de levendige steden Den 

Haag, Delft, Zoetermeer en Rotterdam. U kunt in het 

veenweidelandschap van Hof van Delfland genieten van 

bossen, parken, waterrijke gebieden, historische dorpjes, 

heerlijke streekproducten en de gastvrijheid van de onder-

nemers. 

De Eendragtspolder is een bijzonder buitengebied dankzij de duurzame combinatie 
van waterberging, recreatie en de internationale roeibaan Willem-Alexander Baan. 
Vanaf voorjaar 2013 kunt u er genieten van rust en ruimte, diverse buitensporten en 
struinen door de (natte) natuur. 
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