De 6 molens op noord (Rotterdam)
Rotterdam is een stad vol bezienswaardigheden zoals de skyline, de
Erasmusbrug, Delfshaven of het dorpse Overschie maar ook zes
molens aan de noordkant. Deze route loopt voor het merendeel over
fietspaden en brengt u langs deze pareltjes. Het startpunt en de
richting is vrij te kiezen. De beschrijving gaat uit van knooppunt 15
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U rijdt over 200 meter langs museum Oud Overschie
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Overschieseweg 2, 3044 EE Rotterdam
Volg na 100 meter even de bordjes museum Oud Overschie
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Abraham van Stolkweg 50, 3041 JA Rotterdam
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Aelbrechtsplein 3D, 3022 HR Rotterdam
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7.6

Rochussenstraat 515, 3023 DH Rotterdam
Je rijdt Delfshaven in en parkeert bij de 2e brug even de fiets om de
molen te bezoeken. Op dat puntje sta je waar menig zeereis is begonnen.
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Westzeedijk, 3029 Rotterdam
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Pieter de Hoochweg 133, 3024 BG Rotterdam
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Na 400 meter rijdt u langs de Euromast (over de loopbrug)
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10.7 Parkkade 29, 3016 GN Rotterdam
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11.8 Westplein 1, 3016 BL Rotterdam

*

Hier komt u langs het Wereld museum
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12.2 Rotterdam, Willemskade, 3016 DK Rotterdam
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12.6 Schiedamsedijk 198, 3011 EP Rotterdam

1.7

13.3 Boompjeskade 16, 3011 XE Rotterdam
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14.1 Maasboulevard 114, 3011 TX Rotterdam

*

Verlengde Willemsbrug 28, 3011 Rotterdam
Op dit punt kunt u afstappen voor een rondje Oude Haven.

U rijdt zo langs BlueCity voormalig Tropicana zwembad
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15.3 Maasboulevard 10, 3063 NM Rotterdam
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15.8 Maasboulevard, 3062 Rotterdam
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17.4 Kralingse Plaslaan 1, 3062 DA Rotterdam
Halvewegen de helling naar beneden ziet u rechts bordje Trompenburg.
De Tuinen van Trompenburg vormen een oase van rust in Rotterdam.
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18.9 Pr. Beatrixlaan 24, 3062 CM Rotterdam

*

Bij dit punt is ook een pannenkoekenhuis
2.1

21.0 Let op eerst over de brug Bergse rechter Rottekade 300, 3056 R'dam
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Na 400 meter komt u langs molen de Vier Winden
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22.0 Prinsemolenpad 92, 3054 XM Rotterdam
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23.9 Philips Willembrug, Rotterdam
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25.1 Erasmussingel 4A, 3051 KE Rotterdam
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26.8 Kleiweg 500, 3045 PM Rotterdam
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27.2 Overschiese Kleiweg 490, 3045 PS Rotterdam

* Bezienswaardigheden

Molen De Speelman
Vroeger heeft hier nooit een molen gestaan maar is hier rond
1972 gebouwd. In Overschie heeft tot 1972 aan de Delftweg,
nabij de Schie, een ronde stenen stellingmolen ‘De Hoop’
gestaan. Voor laag overkomende vliegtuigen van luchthaven
Zestienhoven was deze molen een gevaarlijk obstakel en
daarom werd besloten de laatste molen van Overschie, ooit
zo’n 28 stuks, te herbouwen met de originele draaiende delen
aan de Overschiese Kleiweg.
Zie voor openingstijden de site www.molendespeelman.nl
Museum Oud Overschie
Volg op de Delfshavenseweg na 100 meter
even de bordjes Museum Oud Overschie tot
het weiland. Met de rug naar de nieuwbouw
waan je je nog in het dorp Overschie.
Zie voor openingstijden de site
www.museumoudoverschie.nl

De Broeikas (bijnaam gevangenis aan de Schie)
Terug op de Delfshavenseweg rijd je na 1,5 km langs een
oranje gebouw. Dit fel oranje gebouw met blauwe strepen
aan de Schie in Rotterdam-Noord heeft plaats voor 286
gedetineerden. Van kruimeldief tot zware jongen, man en
vrouw, voor iedereen is plaats.
VAN NELLE fabriek over de Schie
De VAN NELLE tabak fabriek, de eerste
daglichtfabriek van Europa, was in 1930 de
modernste fabriek van Nederland. Toonbeeld
van het functionalisme. Geen bakstenen,
maar beton. Geen draagmuren, maar
kolommen. Een gevel van staal en glas. Een
zee aan daglicht op de werkvloer. Heden ten
dagen is dit een broeikas van cultuur en
nieuw ondernemersschap
De Mevlana-moskee
Deze staat alweer sinds 2001 aan de Schie in Rotterdamwest. Het ontwerp is van de Schiedamse architect Bert
Toorman. Hij kreeg van de Turkse gemeenschap de
opdracht een moskee te ontwerpen die herkenbaar zou zijn
voor de gelovigen als traditionele Osmaanse moskee maar
die ook als monument gewaardeerd zou worden door
neutrale niet-islamitische beschouwers.

De Schie
Door de komst van een zeedijk in 1250 was Delft
(toen op 2 na belangrijkste stad van Nederland) zijn
eigen verbinding met de zee kwijt. De Schiedamse en
later de Rotterdamse Schie waren toen alternatieven
maar kostten veel tolrechten. Daarom bouwde Delft in
1386 ook vanuit Overschie haar eigen verbinding met
de zee, Delfshaven. Hier fietsen we nu al enkele
kilometers langs.
Alhoewel de meeste brugwachtershuisjes niet meer
gebruikt worden, zijn ze toch het bekijken waard. De
bediening gaat tegenwoordig via camera's op afstand.
De Distilleerketel
De molen is gebouwd naast de plek waar
de oorspronkelijk in 1727 gebouwde
Distilleerketel stond. Deze in 1899
afgebrande molen werd herbouwd en in
1940 tijdens oorlogshandelingen in brand
geschoten. Deze molen maalde mout tot
moutschroot voor de distilleerderijen. In
Delfshaven stonden 8 moutmolens voor
de vele distilleerderijen.
Nu zit in de molen een winkel voor meel
en versnaperingen. Een uitstapje op het
balkon (de Balie of stelling) geeft een
mooi beeld van Delfshaven.
Zie voor openingstijden maps:
https://maps.app.goo.gl/6TBwLS3JP49LSwjn6
Euromast
De Euromast is gebouwd in 1960, ter
gelegenheid van de Floriade, door
architect H.A. Maaskant
De Euromast biedt een adembenemend
panoramisch uitzicht over wereldstad
Rotterdam. Meer dan een uitkijktoren:
Restaurant, hotelsuites, abseilen en meer.

U fietst nu een stuk langs de Nieuwe Maas
De Nieuwe Maas loopt via de Nieuwe Waterweg naar de Noordzee. Na aanleg van de Nieuwe
Waterweg in 1872 was de groei van de Rotterdamse havens en van Rotterdam als stad niet meer te
stuiten. Eind vorige eeuw was Rotterdam de grootste haven van de wereld.

De Oudehaven
Dit is een van de oudste haven (14e eeuw) van Rotterdam.
Tegenwoordig is de Oude Haven een bekend en druk uitgaansgebied
met cafés en restaurants met terrassen aan het water, vlak bij de
bekende kubuswoningen, het Witte Huis en het ernaast gelegen
Mariniersmuseum. Aan de Oudehaven ligt ook de museale
scheepshelling Koningspoort. De Oudehaven is aan de westkant
verbonden met de Wijnhaven en aan de oostkant met het Haringvliet.
BlueCity
In voormalig zwembad Tropicana zit nu BlueCity
Een voorbeeldstad voor de circulaire economie: een stad binnen de stad
Rotterdam waar ondernemende geesten elkaar ontmoeten en concreet
handelingsperspectief ontwikkelen, of het nu gaat om het vergroten van
je impact, zero waste leven of het ontwikkelen van een future proof
materiaal.

Snuifmolens
De Ster en De Lelie bij de Kralingse
Plas in Kralingen zijn de enige nog
werkende snuif- en specerijenmolens.
De Ster is oorspronkelijk uit 1829 en
twee keer herbouwd na brand. De Lelie
is uit 1777 en nog in originele staat. Bij
voldoende wind zijn de molens ook in
bedrijf. De molenaars geven u graag
uitleg over de productie van snuiftabak,
het malen van specerijen en geschiedenis
van de molens.
Zie voor openingstijden de site: https://www.snuifmolens.nl/contact

Molen De Vier Winden
Dit is een stellingmolen uit 1776 aan de Rotte in de
Rotterdamse wijk Terbregge. Tot 1964 werd met de molen
graan gemalen. De molen aan de Terbregse Rechter Rottekade
is tegenwoordig buiten bedrijf maar draaivaardig. Onder in de
molen worden meelproducten verkocht en meestal draait De
Vier Winden gedurende de openingstijden van de winkel.
De winkel is van woensdag tot en met zaterdag van 10u tot
16u open.
Deze molen is niet te bezichtigen

De Prinsenmolen
Dit is een grondzeiler uit 1648 aan de
Rotte in de Rotterdamse deelgemeente
Hillegersberg. In 1881 werd het
stoomgemaal Berg en Broekse Verlaat
gebouwd en werd de Bergsche Molen,
die tot dan toe samen met de
Prinsenmolen de polder drooghield,
afgebroken. De Prinsenmolen bemaalde
tot 1966 de polder Berg en Broek, maar
is tegenwoordig buiten bedrijf en heeft
een woonfunctie. De Prinsenmolen is
wel maalvaardig.
Deze molen is niet te bezichtigen
De Rotte
In de middeleeuwen vormde zich aan de
monding van de Rotte de nederzetting
Rotta. Door overstromingen van de Rotte in
de twaalfde eeuw werd het gebied echter
onbewoonbaar. In 1270 werd nabij de
monding van de Rotte een 400 meter lange
dam in de rivier gelegd, om het Maaswater
buiten te houden. Het Rottewater kon via
sluizen in de dam vrij uitstromen. De dam,
die vrijwel onmiddellijk bebouwd werd,
vormt de oorsprong van Rotterdam. Na
verloop van tijd werd deze dam Hoogstraat
genoemd.

