
KANO-TOCHT
7kM hoge bergse bos - ROTTE

VEEL PEDDEL PLEZIER

START: OUTDOOR VALLEY (HOEKSEKADE 141)

• Alcoholvrij drankje naar keuze met een huisgebakken 

lekkernij.

• Of kies voor een warme chocolademelk met 

slagroom + €1,-

• Open van 09:00 tot 17:30

TUSSENSTOP: OUTDOOR VALLEY 

WINTERSPORT (ROTTEBANDREEF 10)

• Signature Pastasalade 

• Tip: neem het mee in de kano en zoek een leuk plekje

• Open van 10:00 tot 17:30

FINISH: OUTDOOR VALLEY (HOEKSEKADE 141)

• Huisgemaakte Valley Burger

• Open van 09:00 tot 17:30

VERDWAALD? SURF DAN NAAR: HTTPS://AP.LC/V7CEK EN OPEN DE GOOGLE MAPS KAART



1 | NATUURWANDELPAD

De heuvels in het Hoge Bergse Bos zijn aangelegd op het 

puin uit naoorlogs Rotterdam. Ze vormen een prachtig 

decor om avontuurlijk te sporten en wandelen. Vanaf 

de uitzichtpunten heb je een weids uitzicht over de 

Rottemeren, met daarachter de skyline van Rotterdam. 

Het voorjaar zie je hier de natuur langzaam ontluiken en 

zingen vogels het hoogste lied.

2 | KANOSTEIGER

Door het uitgebreide kanonetwerk is het gebied van 

de Rotte bijzonder aantrekkelijk voor kanoliefhebbers. 

Je kunt kiezen voor een tocht over de Rotte, van bron 

tot dam, of voor rondjes die door de mooie natuur van 

de recreatiegebieden voeren. In het hele gebied kun je 

gebruik maken van kanostartplekken. Waar nodig zijn 

overdraagvoorzieningen gemaakt de “kanosteigers”.

3 | ZEVENHUIZERPLAS 

Even boven Rotterdam, net onder de Eendragtspolder, ligt 

de Zevenhuizerplas. De plas is ontstaan uit zandwinning 

en is een waar paradijs voor watersporters. Kanoen, 

suppen, zeilen en surfen kan hier allemaal. De plas staat 

indirect in verbinding met de Rottemeren. Zonaanbidders 

strijken neer op het Nesselandse strand.

4 | 750 JAAR DAM IN DE ROTTE

In 2020 was het 750 jaar geleden dat de dam in de 

Rotte is gelegd. Een historisch moment waar de stad 

Rotterdam door is ontstaan. De Rotte kronkelt vanuit 

de groene achtertuin van Rotterdam naar het bruisende 

centrum van deze wereldstad. De rivier biedt met haar 

levendige kades en groene natuuroevers een bron van 

plezier en ontspanning.

Beleef 750 jaar dam in de Rotte en ontdek wat er te doen 

is op, aan en nabij te Rotte via www.750jaardam.nl.

5 | ROTTEBANBRUG

De Rottebanbrug is een sleutelplek binnen het 

landschapspark de Rotte. Een knooppunt waar alles 

samenkomt; Fietsers, vaarders en wandelaars zijn hier 

volop. Voor ontmoeting, inspanning en ontspanning. 

Kortom de uitgelezen spot voor een aantrekkelijke nieuwe 

verblijfsplek aan de Rotte. Volg het recreatieschap voor 

de ontwikkelingen. Wij kunnen niet wachten :)

6 | OUTDOOR VALLEY WINTERSPORT

Proef de Nederlandse wintersport. Skiën en snowboarden 

kan ook op de piste in Nederland. Met een eigen 

wedstrijdteam, de apres ski hut en het binnenkort te 

openen pannenkoeken restaurant kan de wintersport 

beginnen. Dus tijd voor een bezoekje!

7 | HOGE BERGSE BOS

Flora en Fauna bruist hier. In de lente staat de natuur 

altijd op springen. Neem eens een momentje om alles in 

je op te nemen. Je voelt de aanwezigheid van alle vogels, 

op het water in de lucht of in de rietkraag. Insecten 

dansen in de lucht en vissen gedijen onder het water. Je 

bent nu onderdeel van al dit moois.

8 | GEDEKTE TAFEL

Spotten jullie de Gedekte Tafel? Ergens in de rietkraag is 

de gedekte tafel verstopt. Als onderdeel van Kunstproject 

stille wateren. Is dit een uitgelezen plek om te picknicken? 

Wel als je van natte voeten houd. Zet snel koers naar 

Outdoor Valley er staat een huisgemaakte burger op je te 

wachten.



1 | STAP 1 ROUTE

Stap in de kano met een zwemvest en peddel. Houd links 

aan bij het vertrek en ga bij het kanopolo goal wederom 

links. Onder de lange houten brug door. In de verte komt 

een smalle tunnel inzicht.

2 | TUNNEL 

Ja we gaan door de tunnel! Leun naar voren of ga 

op de bodem van de kano zitten. Peddels binnen de 

kanohouden en loop met je handen door de tunnel. Niet 

achterover leunen.. Eenmaal door de tunnel houd links 

aan.

3 | KANOSTEIGER 

Wanneer je links aangehouden hebt heb je weer de keuze 

om naar links te gaan, maar we gaan rechtdoor tot dat er 

een kleine kanosteiger met een groenbordje tervoorschijn 

komt. Dan zit je goed. Daar mag de kano uit het water.

4 | OVERDRGAGEN IN DE ROTTE

Volg de vaarnetwerkbordjes naar de kano instap bij de 

Rotte. Ongeveer 5 min lopen als je het rustig met pauzes 

doet. Je moet een stukje omhoog en over de weg kijk uit 

met oversteken. TIP: wandel aan weerzijden van de kano 

1 voor en 1 achter. Steek in het verlengde van de weg met 

de kano over. Zo ben je een kleiner object. Rustig aan 

neem je tijd.

5 | ROTTE

Bij de Rotte aangekomen leg de kano via de kanosteiger 

weer in het water en stap in. We gaan links als je op de 

kade staat met je neus naar het water gericht, koers 

richting Rotterdam. Nu kan je genieten van de Rotte een 

stromende rivier. Heb je stroom mee of tegen?

We peddelen door tot aan de Rottebanbrug.

6 | ROTTEBANBRUG

De Rottebanbrug is een grote brug met witte leuningen, 

net achter de brug is aan de rechterzijde een kanosteiger 

verstopt. Tijd voor de tweede oversteek weer terug het 

Hoge Bergse Bos in. Volg bij het uitstappen wederom de 

groene kanobordjes. Dit keer gaan we naar beneden :)

Volg het fietspad, steek de weg over en daar is het 

steigertje al. Hier kan je even je kanoparkeren. Het is tijd 

voor iets lekkers! Een blijft bij de kano de ander kan het 

lekkers bij Outdoor Valley Wintersport ophalen. Je hoeft 

slechts de parkeerplaats over te steken.

7 | OUTDOOR VALLEY WINTERSPORT

Heb je het lekkers opgehaald, ga dan weer snel terug de 

kano in en doe een picknick op het water. Punt 7 op de 

kaart is een mooie plek om een beetje rond te dobberen. 

Na de instap bij OVW houd je rechts aan bij de kruising je 

ziet een brug daaronder door en je bent bij nummer 7. Of 

wees creatief en zoek zelf een plekje. 

8 | TERUG NAAR OUTDOOR VALLEY

Eenmaal rondgedobberd bij #7 zet je weer koers naar 

Outdoor Valley. Je gaat een klein stukje terug weer 

onder de zelfde brug door. Dan is het constant rechts 

aanhouden tot je weer kanopolo goal in het verzier hebt. 

Je hebt het gehaald. Tijd voor die huisgemaakt burger.

Haal bij Outdoor Valley al je spullen uit de kano en ruim je 

peddel en zwemvest netjes op in het rek. Tot snel bij het 

volgende avontuur!!



CORONAREGELS
KANO TREK-TOCHT

BLIJF OP DE HOOGTE

Blijf op de hoogte van al het nieuws rondom Outdoor Valley. Meld je aan 

voor onze nieuwsbrief via outdoorvalley.nl.

VOLG ONS

Je vindt ons op Facebook, Instagram, Linkedin en Youtube.

ALLEEN MET JOUW HULP KUNNEN WE DE TREK-TOCHT CORONA-PROEF ORGANISEREN. HOUD 

DAAROM EXTRA REKENING MET DE VOLGENDE MAATREGELEN:

• Blijf thuis bij klachten

• Houd je aan je gekozen startblok

• Kano met maximaal twee personen of één huishouden

• Houd voldoende afstand tot elkaar en anderen

• Neem een mondkapje mee

• Blijf niet hangen bij de horeca-punten 

• Als het ergens drukker wordt, loop dan even een blokje om

• Volg de aanwijzingen van de horeca-punten

En het allerbelangrijkste.. geniet van het Hoge Bergse Bos, van het Lente-weer en van elkaar!


