
De Rotte  

Kajak Dagger Charleston 14 met mijzelf
Kajak  Tsunami met Louis Dams

Het verslag betreft twee tochten die de ganse Rotte omvatten van enerzijds het centrum 
van Rotterdam tot in de buurt van Moerkapelle op het einde van de Rotte dat op de 
google map blijkbaar Honderd Morgen 1 noemt. Telkens vertrokken van ergens in het 
midden en terug, een tocht van rond de 20 km.

De eerste tocht op 20 oct 2012
De tweede tocht op 6 nov 2012 

De eerste tocht op 20 oct vertrekt aan de kanoshop Berschenhoek.  De kanoshop is nu 
een paar honderd meter verder verhuisd maar wellicht is  de kajak steiger en de parking 
er nog. Of  het café naast de kanoshop ook verhuisd is weet ik niet. De koffie met 
appelflap was in elk geval al een goede start.



Tussen 13 en 14 is het overdragen naar de Rotte. Men kan ook starten op de Rotte zelf 
en dan gebruik maken van de Parking aan de Rottebandreef, rechts boven punt 13.



Dan ging de tocht verder langs de Rottemeren verder Noordwaarts richting 
Moerkapelle.



De tocht voert ons langs de mooie oevers van de Rotte waar nog verscheidene 
windmolens staan die vroeger het water van de lager gelegen polders naar de Rotte 
pompten om dan afgevoerd te worden. 
Afgezien van enkele roeiboten is het in dit seizoen rustig varen. De oorzaak daarvan is 
dat de wat grotere boten allemaal “winterklaar” gemaakt zijn zodat ze eigenlijk niet meer 
kunnen uitvaren (batterij verwijderd, zeilen opgeborgen enz..)





Aan wat er aan boten in de jachthavens ligt te zien moet het hier in de zomer heel wat 
drukker zijn op het water.



De taak van de windmolens is vandaag overgenomen door elektrisch aangedreven 
pompen waarbij het wel opletten is niet verrast te worden als die starten. Ze bieden wel 
gelegenheid om aan wal te gaan maar er zijn ook vele steigers geschikt voor kajaks 
maar dat is natuurlijk te gemakkelijk.





Ter hoogte van Moerkapelle  wordt het een mooi landelijk gebied.

Het gebied is in dit seizoen ook een paradijs voor vogelliefhebbers



De tweede tocht op 6 nov 2012 vertrekt aan een private steiger op de Rotte waar we 
eerst zijn gaan aanbellen aan de woning om toelating te vragen om de steiger te 
gebruiken. Dat werd ons door een vriendelijke dame zonder problemen toegestaan.
Voor wie de tocht zou willen varen, al deze steigers op de Rotte tegenover woningen 
zijn privaat eigendom, het is niet altijd aangegeven maar het wordt wel gewaardeerd als 
toelating gevraagd wordt.
Deze steigers zijn ook goed om de “hoge instap”  eens te oefenen.



Nu ging de tocht op de Rotte vanaf ongeveer het Prinsenmolenpark eerst naar de 
Kralingse Plas. 
Voor de tweede wereldoorlog was deze plas vele malen groter maar hij werd 
gedeeltelijk opgevuld met het puin van de stad Rotterdam die bijna volledig vernield 
was. 



Toch nog een vierkante kilometer groot gaf hij een goede gelegenheid om eens een 
verwachtte windkracht van 30 km/u uit te testen.





Van de Kralingse plas naar het centrum van Rotterdam. Tot voorbij de Lombardkade 
met de Laurenskerk op de achtergrond.

onderweg hebben we ook de lokale markt bezocht. Aan de onderkant dan.



Het opvallende is dat na de oorlog Rotterdam herbouwd werd met de achterzijde van de 
woningen naar de waterwegen waar dit origineel omgekeerd was. Hier en daar komt 
men nog een stuk tegen waar de straat en de voorgevels aan de waterweg palen. 
Sommige cafés hebben een  terras zowel aan de straat als aan de waterkant.



Aan allen een goede vaart gewenst

Paul


