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VAARREGELS
Kijk voor de vaarregels op 

de website van het 
Watersportverbond.nl  

DE ROTTE IS NIET VOOR SNELVAARDERS
Wil je graag hard varen over 

het water? Scan de QR-code en 
bekijk op de digitale snelvaartkaart 

waar dat mag. 

Scan de QR-code

>

Scan de QR-code

>

VAARGEBIED, SLUIZEN EN BRUGGEN
Langs de Rotte liggen verschillende plassen waar het  
fijn varen is, zoals de Bergse Plas en de Kralingse Plas.  
Die maken deel uit van het vaargebied De Rotte. Om  
van de plassen op de Rotte te komen en andersom  
passeer je een sluis. Halverwege het Noorderkanaal zit 
de Bergsluis. De sluizen hebben een zomer- en een  
winterregeling. Volg de aanwijzingen van de sluiswach-
ters op. Let op bij de Prinses Irenebrug:vaar niet onder 

deze brug door als het rode licht op het brugdek brandt 
ivm boten uit de andere vaarrichting. Kanovaren gaat 
goed in het Hoge- en Lage Bergse Bos. De Zevenhuizer-
plas en de Eendragtspolder, met de Willem-Alexander 
roeibaan, zijn niet verbonden met de Rotte. Via het  
Zevenhuizense Ver laat en de ringvaart door Zuidplas 
vaar je naar de Hollandse IJssel. Meer informatie op 
www.ookditisderotte/vaarnetwerk
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* Van Moerkapelse Zijde tot aan 
de oorsprong is alleen bevaarbaar 
voor kano’s.

** Van Sint Jacobsbrug tot aan 
de dam is alleen bevaarbaar 
voor kano’s en kajakken. 
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Het kilometerslange water van de Rotte loopt van de 
oorsprong in Moerkapelle tot aan de Binnenrotte in 

Rotterdam. Op en aan de oevers zijn jachthavens, 
vrij toegankelijke aanlegsteigers en horecagelegenheden.  

Ga er eens langs, probeer ze eens uit. Er is van alles te doen. 
De ondernemers en verenigingen verwelkomen je graag! 

Je bent waarschijnlijk net zo trots op de Rotte als wij. 
Een van de mooiste natuur- en recreatiegebieden bij 

Rotterdam. Samen doen we er alles aan om te zorgen dat 
dat zo blijft. Daar kunnen wij wel wat hulp bij gebruiken.  

En dat kost je nauwelijks tijd of moeite.

Dam

VAN OORSPRONG TOT DAM

DE ROTTE
PLEZIERRIVIER 
VOOR IEDEREEN

ACTIVITEITEN OP EN ROND HET WATER
Een overzicht van de activiteiten  
vind je op www.ookditisderotte.nl

Scan de QR-code

>

jachthaven

openbare aanlegplaats

boothelling

Legenda

brug

Oorsprong Rotte

vaarafstanden bij een 
vaarsnelheid van 6 km/h

afstanden van oorsprong
tot dam

sluisje
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