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Zuidplaspolder Routebeschrijving 33 km

Deze fietstocht laat u de mooie plekjes en locaties zien waar wij van het hoogheemraadschap en de vereniging Molenvrienden Rottemerengebied 
trots op zijn. De fietsroute laat u kennis maken met sterke dijken, indrukwekkende molens en gemalen, smalle slootjes, grote plassen, ouderwetse 
sluizen en meer. Bovendien krijgt u onderweg meer inzicht in het werk van het waterschap. Wij wensen u veel fietsplezier!

1. Molen de Windlust

2. Awzi Kortenoord

3. Gemaal Abraham Kroes

1.
Vanaf Korenmolen Windlust fietst u richting Moordrecht onder de dijk (Schielands Hoge 
Zeedijk-West) langs, onder het Francoisviaduct door.

2.  
Onder het viaduct door ziet u al snel aan uw linkerzijde de afvalwaterzuiverings-
installatie (awzi) Kortenoord. Deze awzi zuivert het afvalwater uit Bleiswijk, 
Zevenhuizen-Moerkapelle, Moordrecht, Nieuwerkerk aan den IJssel en een deel van 
Waddinxveen. Dit is een van de modernste rioolwaterzuiveringsinstallaties van het 
hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard (HHSK).

3.  
Fiets nu verder onderlangs de dijk richting Moordrecht en u komt aan bij het gemaal
Abraham Kroes, vernoemd naar de vroegere dijkgraaf (1944 - 1967) van de 
Zuidplaspolder. Het gemaal is uniek omdat het zowel een poldergemaal als een 
boezemgemaal is. Het bemaalt namelijk de Zuidplaspolder, polder Prins Alexander en de 
Ringvaart. Vanuit de polder wordt het water circa 9 meter omhoog gepompt en vanuit de 
boezem circa 4,5 meter. Het opgemalen water gaat via de perskoker onder de weg door 
naar de Hollandsche IJssel.
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6. De Willemshoeve

7. Gemaal De Wilde Veenen

8. Molenstompen

4. De Snelle Sluis

5. Molenstomp

4. 
Na enkele honderden meters komt u bij De Snelle Sluis. Deze sluis maakt het mogelijk 
om vanuit de ringvaart naar de hoger gelegen Hollandsche IJssel te varen en terug. Deze 
vaarbinding was in vroegere jaren een belangrijke verbinding voor de beurtschippers om 
vanuit onder andere Moerkapelle-Zevenhuizen en Nieuwerkerk aan den IJssel naar de 
grote steden (Gouda en Rotterdam) te varen voor handel.  

5.  
Fiets nu een klein stukje terug over het fietspad en u ziet aan de linkerzijde een brug over 
de ringvaart, u gaat deze brug over en daarna rechtsaf.

U bevindt zich nu op de Westringdijk van de Zuidplaspolder. Fiets nu 500 meter verder. 
U ziet dan aan het begin van de bebouwing een restant van een van de molens van de 
Zuidplaspolder. De Zuidplaspolder is één van de laatst drooggemaakte polders binnen 
Schieland (1938). De molens speelden hier een belangrijke rol in. Dit is de enige 
overgebleven molenstomp van deze polder.

6. 
Na deze markante molenstomp volgt u de Westringdijk tot aan de tweede brug 
en buigt daar linksaf de Middelweg op, door de polder richting de A20.
Bij de A20 gaat u richting Moerkapelle (Middelweg). Na 2 km bij de kruising 
Zuidelijke Dwarsweg rechtdoor richting de A12 (Bredeweg). Bij de A12 
aangekomen rechtdoor richting Moerkapelle. U volgt nog steeds de Bredeweg. 
Na 1500 meter bij de kruising Noordelijke Dwarsweg/Plasweg rechtdoor (Bredeweg) en u 
ziet na ongeveer 500 meter aan uw rechterkant een schitterende boerderij ‘De Willems-
hoeve’. Deze boerderij stamt uit de 18e eeuw. 

7.  
Aangekomen in Moerkapelle (Moerkapelsezijde) fietst u de brug over de Zuidplaspolder 
uit. Aan uw rechterhand ziet u direct na het kruispunt café ’t Wapen van Moerkapelle. U 
kunt daar langsgaan voor een heerlijk kopje koffie of thee.

Fiets verder (let op de aanwijzingen fietspad volgen!) en u komt aan bij de Rottedijk (voor 
de Rotte rechtsaf). U gaat nu voor de Rottedijk rechtsaf richting de molenrestanten van De 
Honderd Morgen en De Wilde Veenen. Als eerste ziet u aan de rechterkant het gemaal van 
de polder De Wilde Veenen of De Honderd Morgen. Dit gemaal stamt uit de 20ste eeuw 
en heeft in die tijd de functie van de molens (die u straks gaat passeren) overgenomen.
Achter dit gemaal ziet u de eerste van de zes molenstompen van deze polder.

8. 
Volg de dijk en u komt nu langs de andere molenstompen (let op: deze stompen zijn 
allemaal particulier eigendom, dus niet ongevraagd de erven betreden!).

Alternatieve route 
Vanaf nu naar Moerkapelle en dan de route oppakken vanaf punt 7. In Moordrecht bij de eerste brug linksaf, 4e Tochtweg. Aan het eind rechtsaf 
over ‘Oude Spoorbaan’ naar de Middelweg linksaf. Middelweg volgen tot eerste rotonde, 2x oversteken, richting Gouda fietsen over fietspad 
langs de provinciale weg. Eerste weg links 5e Tochtweg. Aan het einde linksaf Zuidelijke dwarsweg. Middelweg oversteken (gevaarlijke 
kruising) en de Zuidelijke Dwarsweg vervolgen. Eerste weg rechts Knibbelweg (met de fiets te gebruiken). In Zevenhuizen linksaf Noordelijke 
Dwarsweg. Doorrijden tot na de kruisingen met provinciale weg en Ringvaart. Daarna rechtsaf Dorpsstraat. Bij het uitrijden van het dorp de 
Ringvaart volgen tot even voor de spoorwegovergang. Daar de weg oversteken (fietspaden met wijzigingen i.v.m. aanleg snelweg). Onder de 
snelweg door(uitkijken voor afritverkeer) Bocht naar rechts en meteen weer naar links, vrij liggend fietspad naar Moerkapelle. In Moerkapelle 
de route weer oppakken.
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9. 
Bij de laatste (achterste) molenstomp is een vrij groot miniatuur wipmolen van 10 meter 
groot. De wipmolen heeft circa 30 jaar gestaan in Moerkapelle, maar door omstandighe-
den is de molen op zijn vorige plek overbodig geworden. Door oplettende molenminnen-
de buren is de molen, met behulp van de bewoners van de molen, hier terechtgekomen. 
Deze “Tuinmolen” levert nu stroom.
Daar, ten hoogte van het gemaal, ligt de oorsprong van de rivier de Rotte. Deze veenrivier 
begint bij Moerkapelle (bij de molen ‘De Oorspong’) en stroomt via de Rottemeren, langs 
Bleiswijk en Bergschenhoek naar Rotterdam. In 1270 werd een 400 meter lange dam in de 
Rotte gelegd, om het Maaswater buiten te houden. Het Rottewater kon via sluizen in de 
dam vrij uitstromen. De dam vormt de oorsprong van Rotterdam. Na verloop van tijd werd 
deze dam Hoogstraat genoemd.
Langs de Rotte gaat u terug naar het fietspad waar u vanaf bent gekomen. Na 1500 meter 
nadert u de A12. Ga voor de A12 rechtsaf en draai het fietstunneltje 
in onder de A12, de spoorlijn over. U nadert het Cranenborchpad (vernoemd naar de 
vroegere buitenplaats Cranenborch in Bleiswijk).

10. 
Ga rechtsaf de brug over (Rotte).
Bijna aan het eind van deze brug kunt u even stoppen om van het mooie uitzicht rechts 
van u te genieten. U ziet gemaal Ir. J.J. de Graef (2004) met daarachter de beroemde 
Molenviergang van de Tweemanspolder. 

11. 
U passeert de Molenviergang aan de linkerzijde (Korenmolengat). Let op: Deze molens 
zijn niet te bezichtigen (permanente bewoning).

12. 
Na 2,5 km komt u bij het Korenmolengat. Dit 4 ha grote natuurgebied biedt plaats aan 
veel soorten vogels en wordt beheerd door natuur- en vogelwacht Rotta. In de zomer zijn 
er excursies op vrijdagavond. Meer info op 
www.rotta-natuur.nl. Voorbij het Korenmolengat gaat u rechtsaf en passeert u aan uw 
rechterkant ‘Eetcafé de Roerdomp’. U kunt daar wat eten of drinken en tegelijkertijd 
genieten van het prachtige uitzicht over de Rotte.

13. 
Vervolg uw weg richting de Eendrachtsmolen. Deze molen is eigendom van HHSK. 
Van de 16 molens die ooit in gebruik waren voor de droogmaking en bemaling van de 
Tweemans- en Eendrachtspolder zijn alleen de viergang van 
de Tweemanspolder en de Eendrachtsmolen overgebleven.

9. Wipmolen

 

10. Gemaal Ir. J.J. de Grae

11. Molenviergang

12. Korenmolengat

13. Eendrachtsmolen
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14.
Ga verder over de smalle brug van het Zevenhuizense Verlaat (sluis). In 2008
is deze sluis gerestaureerd. De sluis staat in verbinding met de Rotte en de 
Hennipsloot. De bediening van het Gemaal Hennipsloot is handmatig. 

15. 
Fiets verder, u passeert de Jachthaven ‘de Eendragt’ en komt na 1 km bij de Pekhuisbrug 
over de Rotte.

16.
Fiets verder tot aan het gemaal Ir. J.M. Leemhuis-Stout. Dit gemaal is in 2005 geheel 
vervangen door een nieuw gemaal en bemaalt de Eendragtspolder.

Vervolg uw weg op de Middelweg dwars door de Eendragtspolder. Aan het eind rechtsaf 
richting Nieuwerkerk aan den IJssel.

Na circa 700 meter ziet u aan uw rechterzijde twee molenstompen van de vroegere 
bemalingsmolens van de Eendragtspolder.

17. 
Fiets nu verder richting Nieuwerkerk aan den IJssel met aan de linkerzijde de ringvaart 
van de Zuidplaspolder. Fiets tot aan Nieuwerkerk aan den IJssel. U houdt links aan en gaat 
onder de A20 door de Kerklaan op. Aan de rechterzijde is het oude bedrijfsgebouw van de 
‘Coöperatieve Landbouwvereniging’ waar vroeger de boeren uit de Zuidplaspolder hun 
producten van de landerijen kwamen aanbieden. 

Vervolg de route. U passeert de spoorwegtunnel en u gaat rechtdoor tot aan de ‘s- Graven-
weg daarna linksaf richting de Korenmolen Windlust te Nieuwerkerk aan den IJssel. Dit is 
het eindpunt.

Hier is het einde van uw fietstocht, maar kijkt u gerust nog even rond. 
Wij hopen dat u genoten heeft.

Colofon

redactie Vereniging Molenvrienden Rottemerengebied
ontwerp Manon Jamin

Met dank aan Johan Ottevanger voor het leveren van de foto’s en de teksten.
Molenmuseum ’t Molenverleden, Tweemanspolder 15 te Zevenhuizen.

© 2012

14. Zevenhuizense Verlaat + Eendrachtsmolen

 15. Pekhuisbrug

16. Gemaal Ir. J.M. Leemhuis-Stout

17. Coöperatieve Landbouwvereniging
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              Fietsroute (33 km)

Start  bij Korenmolen  Windlust Kortenoord 3
‘‘http://www.plattegronden.nl/nieuwerkerkadijssel/index.html”\t”_new”
 
 1. Korenmolen Windlust
 2.  Afvalwaterzuiveringsinstallatie Kortenoord
 3.  Gemaal Abraham Kroes
 4.  De Snelle Sluis
 5.  Molenstomp
 6.  De Willemshoeve
 7.  Gemaal De Wilde Veenen
 8.  Molenstompen
 9.  Miniatuur Wipmolen (Hertogmolen)
 10.  Gemaal Ir. J.J. de Graeff
 11.  Molenviergang
 12.  Korenmolengat
 13.  Eendrachtsmolen
 14.  Zevenhuizense Verlaat + Eendragtsmolen
 15.  Pekhuisbrug
 16.  Gemaal Ir. J.M. Leemhuis-Stout
 17.  Coöperatieve Landbouwvereniging

Finish  bij korenmolen Windlust

Fietsroute 
door de Zuidplaspolder


