
Een mooi en uitdagend parcours van twaalf kilometer 
lang. Dat is het single track Mountainbikeparcours 
Broekpolder in Vlaardingen. Sportieve beginners kunnen 
er ontdekken hoe gaaf het is om over smalle paadjes en 
door lekkere kombochten te fietsen in de groene Broek-
polder. Gevorderde bikers halen hun hart op in de twee 
bikeparken, waar skinnies, drop offs en jumps wachten 
om bedwongen te worden.

Welkom bij het 
Mountainbikeparcours 
Broekpolder Vlaardingen

De route gaat over onverharde 

paden door het bos van de 

Broekpolder. Onderweg kom je 

over heuvels en smalle brug-

getjes, soms vind je een Schotse 

Hooglander op je pad. Patrick 

Jansen, meervoudig Nederlands 

kampioen mountainbiken, is 

betrokken geweest bij de aanleg 

van het parcours, Marianne Vos 

heeft het geopend. 

Blauwe en rode bordjes 

De route die met blauwe bordjes 

is aangegeven, is voor iedereen. 

De route met rode bordjes is 

voor gevorderden en gaat door 

het bikepark. 

Fiets schoonspuiten 
of huren
Achter Sportcentrum Polder-

poort, Watersportweg 11 in 

Vlaardingen, is gelegenheid om 

je fiets af te spuiten. Vraag het 

even binnen als je er gebruik van 

wilt maken. Ook zijn bij Polder-

poort mountainbikes en helmen 

te huur.  

Bereikbaarheid
Het Mountainbikeparcours 

Broekpolder heeft drie startplek-

ken. Er zijn parkeerplaatsen bij, 

zodat je ook met de auto kunt 

komen en vervolgens op je 

mountainbike stappen. 

Gebruik van de route
Het gebruik van de route is op 

eigen risico. De beheerder en 

terreineigenaar van de route 

zijn op geen enkele wijze aan-

sprakelijk voor schade of letsel 

ten gevolge van het rijden van 

de route.

Hulpdiensten
Op het parcours staan genum-

merde locatiepalen. Deze zijn 

ook op het kaartje aangegeven. 

Ben je getuige van een onge-

val? Geef het nummer van de 

dichtstbijzijnde locatiepaal door 

aan de hulpdiensten. 

Zij weten waar de locatiepalen 

staan en kunnen zo snel op de 

juiste plek zijn. 

Ervaringen delen
Bij Sportcentrum Polderpoort ligt 

een logboek klaar waarin je je 

ervaringen kunt delen en even-

tuele schades aan het Mountain-

bikeparcours Broekpolder kunt  

melden. Jouw opmerkingen zijn 

van harte welkom. 

Volg ons op 

Twitter @HeerlijkBuiten 

Facebook.com/

HeerlijkBuiten

Meer weten over routes? 
Gebruik deze QR-code of kijk op 

heerlijkbuiten.nl/mtb-routes.

Kijk voor meer toeristische 

informatie en routes op 

heerlijkbuiten.nl 

Nog meer mountainbikeplezier
• ATB-parcours Kabbelaarsbank, Ouddorp

• MTB-route Oostvoornsemeer, Oostvoorne

• MTB-route Rottemeren, Bergschenhoek

• MTB-route Rozenburg

Beheer
Het recreatieschap Midden-

Delfland is verantwoordelijk voor 

beheer en onderhoud van het 

gebied. In opdracht van het 

recreatieschap zorgt G.Z-H 

hiervoor. Mountainbikers uit 

de omgeving helpen met het 

beheer van het parcours. 

Heb je vragen of opmerkingen 

over het parcours of zijn er 

borden beschadigd of vermist? 

Je kunt dit melden in het logboek 

bij Sportcentrum Polderpoort of 

via heerlijkbuiten.nl/contact

Zo houden we het leuk
• De route is toegankelijk 

 van zonsopgang tot 

 zonsondergang

• Voor je eigen veiligheid:   

 draag een valhelm en fiets  

 niet alleen

• De route is uitsluitend in één  

 richting te fietsen

• Rij op de aangegeven paden,  

 maak geen nieuwe paden

• Benader andere recreanten  

 en drukke locaties stapvoets,  

 waarschuw tijdig én vriendelijk

• Pas op voor loslopende 

 dieren, zoals Schotse 

 Hooglanders

• Let op: bij oversteken heeft  

 de mountainbiker geen 

 voorrang
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Legenda

Het Mountainbikeparcours Broekpolder 

is ontworpen door G.Z-H in samenwerking 

met Tracks and Trails. De route is onder-

deel van de ’Recreatieve routestructuur’ 

van het Recreatieschap Midden-Delfland, 

die zorgt voor nieuwe verbindingen in de 

omgeving. De routestructuur is gefinan-

cierd door de provincie Zuid-Holland. 

Het is onderdeel van het kwaliteits-

programma ’Integrale Ontwikkeling 

tussen Delft en Schiedam’ (IODS).

Recreatieschap 

Midden-Delfland 

p/a G.Z-H

Postbus 341, 3100 AH  Schiedam

Telefoon (010) 298 1010

E-mail: gzh@pzh.nl

Colofon

Productiebegeleiding 

en eindredactie: G.Z-H

Vormgeving: Raakvlak, 

www.raakvlak.com

Foto's: René Zoetemelk en G.Z-H
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