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De Rotte
Ooit leerde u de misleidende smartlap die begint met de regels:
Aan de oever van de Rotte, tussen Delft en Overschie
U weet wel beter! De Rotte stroomt helemaal niet tussen Delft en Overschie, maar tussen Moerkapelle en
Rotterdam. De meningen zijn verdeeld over de vraag of de Rotte een rivier is, die haar bronnen heeft bij
molen "De Oorsprong" in Moerkapelle of een zee-arm die eindigt bij genoemde molen. Oude kaarten
maken de tweede optie aannemelijk. Wij kiezen gemakshalve voor de eerste.
De Rotte stroomt via de Rottemeren, achter Bleiswijk en Bergschenhoek, langs Terbregge naar de Nieuwe
Maas. Sinds de aanleg van de Oost-Westlijn van de Metro is er geen directe verbinding meer met de Maas.
Daarom wordt het water van de Rotte momenteel gespuid via een gemaal.
Van welke kant je ook wandelt of fietst, de Rotte is door haar vele gezichten fascinerend. De rivier
combineert stilte, vergezichten, watersport en schitterende nieuwe recreatiegebieden. En dat allemaal op
loopafstand van woonwijken als Crooswijk, Hillegersberg, Ommoord en Zevenkamp. Aan beide zijden kun
je fijn wandelen en fietsen. Er zijn voldoende gelegenheden om een kopje koffie te nuttigen.
Bij Bleiswijk vaart zonnepontje 't Verlaat tussen Bleiswijks Verlaat en de Zevenhuizer Zoom. Een overtocht
van circa 100 meter. Als de drukte het toelaat vaart de pont ook naar café De Roerdomp. De zonnepont
wordt aangedreven door elektromotoren,gevoed door accu's. Deze zijn aangesloten op zonnepanelen. Het
veerpontje is speciaal hiervoor ontworpen met een lichte en stabiele constructie. Bleiswijks Verlaat is
gemakkelijk te vinden vanaf de N 209. Ten noorden van Bleiswijk bij een horecagelegenheid afslaan en
langs de schilderachtige Langevaart naar de Rotte. Dit Verlaat (sluisje) overbrugt het waterpeil tussen de
hooggelegen Rotte en de lager gelegen polders. In 1972 is het helemaal gerestaureerd. De
recreatiegebieden zijn te bereiken per bus (lijn 170 of 173) en met de tram (RET, lijn 4).
Foto links: De veerpont van Bleiswijk.
Foto : Recreatieschap Rottemeren

De pont vaart in april en oktober op zaterdag en zondag
van 11 tot 18 uur. In de tussenliggende maanden dagelijks
van 11 tot 18 uur. Uitsluitend voor fietsers en wandelaars.
Kosten € 0.50 per overzet. In 2001 is de pont in de vaart
genomen. De afgelopen jaren heeft de pont haar waarde
bewezen. Elk jaar ruim 8000 overzetten. Het veer wordt
geëxploiteerd door Recreatieschap Rottemeren en gevaren door klantgerichte en competente vrijwilligers
(zie: www.recreatiegebied-rottemeren.nl). Naast de molenviergang vlakbij de snelweg is ook het
tegeltableau aan de wanden van het viaduct onder de A12 heel bijzonder. De wandelaar wordt
voortdurend overweldigd door het fraaie landschap. Wie maakt hiervan een Verkade - album nieuwe stijl?

