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De polders kennen een rijke historie en daarmee 
vele bijzondere verhalen. Zo was met name polder 
Schieveen in de oorlogsjaren van strategisch  
belang. In de meidagen van 1940 landden  
Duitse parachutisten in dit gebied en raakten 
slaags met Nederlandse soldaten. Om landingen 
van de  geallieerden te vermijden en de weg naar 
Delft te controleren, werd de gehele polder door  
de Duitsers in het voorjaar van 1944 onder water  
gezet. Boerderijen werden met provisorische dijk
jes beschermd, maar voor het vee moesten boeren 
uitwijken naar elders. Vanuit de boerderijen zagen 
bewoners gevangenen die bij de razzia’s waren 
opgepakt, van Rotterdam naar Delft lopen. 

Het gebied ten noorden van Rotterdam herbergt 
bijzondere flora en fauna. Zo doorkruist het Polder
pad één van de meest geschikte polders voor 
weide vogels als de grutto, de lepelaar en de tureluur. 
Ook weidezangers en erfvogels nesten hier graag.  
In de bossen van het Lage Bergse Bos vinden we 
kiekendieven en andere roofvogels. Alleen al hun 
aanwezigheid maakt het gebied een lust voor oog  
en oor. Boeren, gemeenten en natuurbeschermers 
werken samen om dit zo te houden. 

Het gebied tussen Midden-Delfland en de Rotte-
meren was ooit bedekt met een dik veenpakket. 
Door de landbouw en de veenwinning kwamen 
grote delen van het land in de 18de eeuw onder 
water te staan. De bemaling van de droogmake
rijen met dijken, boezems, hoofdtochten, molens 
en gemalen heeft het gebied zijn huidige herken
bare vorm gegeven. Het Polderpad volgt de land
schappelijke structuur van vier droogmakerijen. 
Zigzaggend door een oud landschap van dijken, 
watergangen en weiden zijn andere tijden en  
snelheden te ervaren. Het Polderpad vertelt  
het verhaal van het gelaagde landschap dat  
door de eeuwen heen is ontstaan.

 

Het polderpad kruist een viertal polders die door het 
Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpe
nerwaard en het Hoogheemraadschap van Delfland 
worden droog gemalen.

G1  Gemaal Delftweg, oudste electrische gemaal van 
Nederland, 1915, 52 m3 per minuut.

G2 Gemaal Hofweg, 1926, 40 m3 per minuut.
G3 Gemaal Rodenrijseweg, 1926, 15 m3 per minuut.
G4  Gemaal Ankie VerbeekOhrlaan, 2004,  

5 m3 per minuut.
G5 Gemaal Grindweg, 1985, 9 m3 per minuut.
G6  Voormalige molengang met poldermolens,  

18e eeuws, ± 20 m3 per minuut.

Van melk tot vleespakket, van groente tot koffie: verzamel uw eigen maal langs het Polderpad!
E1 Noten rapen en paddestoelen zoeken in de herfst. Landgoederen Delftweg en Lage Bergse Bos. wildplukwijzer.nl
E2 Limousin Rundvleespakketten. Hoogerbrugge, Hofweg 93. puurnatuurvlees.nl
E3 Groenten direct uit de tuin. Kruizinga, Hofweg.
E4 Plukveld met wilde weide groenten en kruiden. Recept: polderpad.nl
E5 Stadsboerderij. Oude Bovendijk 29. In ontwikkeling.
E6 Lamsvleespaketten. M.A. Oosthoek, Rodenrijseweg 549. landschapsbeheermaoosthoek.nl
E7 Restaurant Naar Boven, Stationsweg 2. restaurantnaarboven.nl
E8 Biologische groentekraam. Wildersekade 98, VOF de Vogel.
E9 Restaurant ‘t Hoekse Hout, Bergsebosdreef 6/8. hoeksehout.nl
E10 Boerderij Het Lansingerland, Hoeksekade 146. boerderijhetlansingerland.nl

Verschillende lijnen brengen u direct vanuit de stad  
in de polder en weer terug. Metrolijn E (randstadrail),  
halte Rodenrijs. Bushaltes aan de Delftweg,  
de Grindweg en Halte Rodenrijs.  
Voor tijden: ov9292.nl
OV-fietsen verhuur bij halte Rodenrijs, ov-fiets.nl
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De polders kennen een rijke historie. Zo vormt vanaf 
1512 een gebied van zo’n tien hectare in de Zuidpolder 
de zogenaamde Hoge Heerlijkheid de Tempel: een 
gebied onder het gezag van een heer, die belastingen 
mocht heffen en zelfs de doodstraf mocht uitspreken! 
Hiertoe stond er een houten galg aan de Tempelweg. 
Na de droogmaking van de Zuidpolder is de Hoge 
Heerlijkheid nog steeds een aparte bestuurlijke entiteit, 
afgebakend met acht mijlpalen. Het bijbehorende land
goed is dan al verhuisd naar haar huidige locatie aan 
de Delftweg. De meest beroemde heer van de Tempel 
was Johan van Oldenbarnevelt, raadpensionaris van 
de StatenGeneraal tijdens de Tachtigjarige Oorlog.

Vanaf het Polderpad kunt u verschillende struinpaden 
betreden om de polders van dichtbij te ontdekken.  
Soms zijn de paden gesloten vanwege het broed
seizoen van de vogels. Op verzoek van boeren en  
dieren zijn de struinpaden niet toegankelijk voor honden.

Tot de zestiger jaren waren er veel melkvee houders  
in het gebied. De melkschuur maakte het melken  
eenvoudiger. Hier werden de koeien twee keer per  
dag gemolken. Nu huist de schuur heel andere dieren.
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Op een aantal plekken langs het Polderpad kunt u de 
omgeving nog beter beleven vanaf een uitkijkpunt. 
Soms vlak boven het water, dan weer bovenop een 
dijk, maakt ieder uitkijkpunt een unieke beleving van 
het gebied mogelijk. Hier kunt u kijken, voelen, vissen 
of rusten.

Het Polderpad sluit aan op diverse knooppunten  
van het landelijke fietsnetwerk.
fietseninregiorotterdam.nl
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