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1 De fietsroute begint voor de Dorpskerk aan de Kerksingel. 

Deze kerk is ontworpen door architect David van Stolk uit Rotterdam en gebouwd in 
1732. De toren is van een oudere datum, waarschijnlijk rond 1500.  
De pomp voor de kerk is in de negentiende eeuw geplaatst. 

2 Vanaf de Dorpskerk fietst u achter de kerk om, langs het 
gemeentehuis, naar rechts de Raadhuislaan in. Deze volgt u tot aan 
de Boterdorpseweg. 

3 Hier steekt u de rotonde recht over en volgt het fietspad richting 
Station Rodenrijs. 

4 De Wildersekade steekt u over en vervolgt het fietspad. 

5 Bij de kruising van de fietspaden gaat u rechtsdoor naar station 
Rodenrijs. U fietst door het tunneltje en dan rechtdoor naar de weg. 

6 U steekt de weg (N471) over en gaat op het fietspad rechtsaf. 

7 Bij de kruising gaat u linksaf de Rodenrijseweg op.  
- Bij nummer 389 hangt een prachtig uithangbord van Van Nelle Thee en ook een 

paar oude automaten voor o.a. chocolade repen.  
- Op de nummers 439 tot 441 staat een hofje van zes woninkjes. Deze heeft A. 

Klapwijk rond 1900 laten bouwen voor zijn personeel dat bij hem op de tuin werkte. 
- Het huis op nr 98 stamt uit 1901. De eerste steen werd op 4 juli 1901 gelegd door de 

vierjarige Jacoba Johanna Vogelaar. 

8 Over de tunnel van de N470 gaat u rechtsaf de Laan van Koot op. 
U passeert links de boerderij van de familie Koot gebouwd in 1871. Let u op de 
afweerkruisjes boven de kelderramen met de letters “IHS”. Dit monogram staat voor In 
Hoc Signo wat staat voor: ‘In dit teken (het kruis) zult gij overwinnen’. Deze 
afweerkruisjes moesten de boze geesten afweren, je wist immers maar nooit. 

9 U rijdt rechtdoor en steekt de Zuidersingel over en vervolgt de laan. 
Bij de splitsing links aanhouden. U komt aan bij de ‘Oldenbarnevelt 
Hoeve’.  
Van deze boerderij, die de oudste is binnen onze gemeente, stammen de oudste delen 
uit de late zestiende eeuw. Schril is het contrast met de nieuwbouw van de industriewijk.  

10 Na het bezoek aan de “Oldenbarnevelt Hoeve” rijdt u weer terug en 
vervolgt u rechtsaf de Rodenrijseweg. 
- Aan uw linkerhand op nr 485 ziet u de boerderij waar nu de familie Van Leeuwen in 

woont. Ook deze is gebouwd in 1871. 



- Op nr 509 staat de boerderij van de familie Steenwijk. Op 7 februari 1900 is de oude 
boerderij door een grote brand verwoest, waarna de huidige boerderij is gebouwd. 
Het pand heeft een zadeldak, waarvan het stalgedeelte een iets lagere nokhoogte 
heeft. Karakteristiek zijn de makelaar en de windveren met het gedecoreerde 
voorschot ertussen. 

- Op nr 511 de boerderij waar N. Spek gewoond heeft. Deze is rond 1850 gebouwd. 
- Op nr 114 staat de voormalige boerderij van de familie Rodenburg. De huidige 

eigenaar heeft hem weer met dezelfde oude ijsselsteentjes in de oude staat 
herbouwd. De oorspronkelijke boerderij stamt uit 1850 en was gebouwd met de 
ijsselsteentjes van drie voormalige visserswoninkjes die daar langs de vaart stonden. 
De fundering van deze huisjes is heden ten dage nog te zien. De stal is nu met riet 
bedekt, dat was eerder niet zo. 

- De nummers 529 t/m 535 zijn gebouwd rond 1900, toen hier in Berkel en Rodenrijs 
de tuinbouw in opkomst kwam. Het zijn typische arbeiderswoningen, waarvan er nog 
maar enkele over zijn. 

- Het huis op nr 120 aan de overkant is van het jaar 1912. Hannes Vogelaar heeft het 
laten bouwen. Theodorus Vogelaar heeft op zesjarige leeftijd de eerste steen gelegd. 
Vogelaar had toen zijn tuin op de dijk achter het huis.  

- Op nr 575 staat de voormalige boerderij van Van der Spek. Ook hier heeft de huidige 
eigenaar de woning weer opnieuw en met het zelfde uiterlijk opgebouwd. 

- Aan het eind van de Rodenrijseweg ziet u recht voor u de boerderij van Treurniet. 
Hiervan is de eerste steen gelegd op 10 juni 1891.  

11 U slaat rechtsaf de Oude Bovendijk op. 

12 Bij de T-splitsing blijft u de Oude Bovendijk volgen. 

13 Direct voor de ophaalbrug kunt u uw fiets parkeren om de sluis eens 
nader te bekijken. 
- U loopt het smalle weggetje naar boven lopen, naar de sluis van de voormalige 

Polder Berkel. Deze is gebouwd in 1862 en gerestaureerd in 1992 door het 
Hoogheemraadschap van Delfland, de huidige eigenaar. In 1862 bij inspectie van 
het houten verlaat achtte men het, ondanks de begrootte kosten van fl. 6000 niet 
zeker, dat het nog 20 jaar zonder groot onderhoud zou meegaan, omdat er dan 
instortingsgevaar dreigde. Een nieuw te maken stenen sluis kreeg de voorkeur. Deze 
zou 10 ellen achterwaarts, enigszins meer zuidwaarts van de huidige sluis gemaakt 
kunnen worden, omdat de geaardheid van de grond hier beter was dan richting de 
Zwetkade en de Schieveense droogmakerij. In het jaar 1527 was er al een sluis in de 
Zwet aanwezig. In 1632 moest deze verplaatst en vernieuwd worden. De kosten 
waren fl. 500. Op de oudste landkaarten staat de sluis in lijn met de Zwet, op latere 
onder een hoek van ca. 90 graden. 

- Let u eens op de stand van het water die af te lezen is op de blauwe peilschalen. Bij 
de sluis hangt de polderpeilschaal, en bij het gemaal de boezempeilschaal. 

14 Haal uw fiets weer op en rijd de ophaalbrug over. 
Deze brug is tijdens de restauratie van de sluis gebouwd. 

De natuurliefhebbers kunnen een paar extra kilometers aan de 
route toevoegen door linksaf te gaan en om de Ackerdijkse plassen 
te fietsen. 

15 Bij de T-kruising gaat u rechtsaf richting molen ‘De Valk’.  
De molen is gebouwd in 1772. De huidige bewoners laten de molen vaak draaien. 
Interessant is de WLTO-zuil voor de brug aan de linkerkant van de weg, waarop een 
stukje geschiedenis van de regio vermeld staat. 



16 Over de brug gaat u rechtsaf, en laat de molen achter u. 

17 Ga de eerste zijweg links op, de Boezemweg. 
- Gelijk links van u ziet u de waterinlaat vanuit de Bovenvaart. U vindt hier weer 

een polderpeilschaal. Bij hoog water wordt de inlaat open gezet. 
- Na het asfalt wordt het een steenslagpad. We rijden nu in de bergboezem van het 

Hoogheemraadschap Delfland. Bij hoog water kan deze polder onder water gezet 
worden om het overtollige water te bergen. De boeren krijgen dan bericht hun vee 
daar weg te halen. 

- Aan uw linkerkant ziet u de woningen die aan de Oude Leedeweg staan, en aan 
uw rechterkant de nieuwbouw van Berkel en Rodenrijs. In de verte blinken de 
hoge gebouwen aan het Weena in Rotterdam. 

18 Aan het eind kunt u over de spoorbaan fietsen of onder de spoorbaan 
door over het schipperspaadje. U komt op hetzelfde punt uit. 

19 U volgt de weg rechtsaf en gaat door de tunnel van de N470. 
Links bij de stuw en de cascade staat een informatiebord met een uitgebreide 
beschrijving van de waterhuishouding in Berkel en Rodenrijs. 

20 U volgt het fietspad rechtsaf en gaat voor het gemaal langs linksaf de 
Meerweg op. 

21 U neemt de eerste weg links, de Kleihoogt. 
Wellicht is Theetuin de Hichte open voor een drankje en kunt u het atelier bezoeken. 

U kunt de route inkorten door op de Meerweg rechtdoor te gaan en 
vanaf punt 25 verder te fietsen. 

22 Ga de eerste weg rechts op, de Middelweg. 

23 Ga rechtsaf de Noordersingel op. 

24 Aan het einde van de Noordersingel gaat u linksaf de Meerweg op. 

25 Over de vaart rechtsaf de Noordeindseweg op. 
Een eindje verder staat links de R.K. OLV Geboortekerk. De kerk is gebouwd in 1865 
door architect G.A. Vogelpoel. De twee zijbeuken zijn toevoegingen uit 1926, waarbij de 
neogotische elementen zijn verwijderd. De pastorie, ook ontworpen door G.A. 
Vogelpoel, is in eclectische bouwstijl. Het glazen portaal is in de vijftiger jaren 
aangebouwd. 

26 U fietst op de Noordeindseweg verder richting het dorpscentrum en 
ziet daar links de Dorpskerk weer. 

 
Wij hopen dat u een plezierige tocht heeft gehad. 
 
Elke eerste zaterdag van de maand is de Historische Vereniging aanwezig in de 
bibliotheek. 
Ons adres is: Saturnus 42, 2651 HM Berkel en Rodenrijs 
website: www.histverberkelenrodenrijs.nl 


