Delfshavenpad
Wandeling 08 buiten de binnenstad van Rotterdam
Tijdens deze wandeling maken we kennis met het historische rivierfront van Rotterdam,
oude havens waar nieuwe ontwikkelingen plaats vinden, een drietal fraaie parken, het
schilderachtige Delfshaven en het levendige Oude Westen. De route loopt via de
Veerhaven, het Park en de St. Jobshaven richting Delfshaven. We komen eerst door de
zuidpunt van dit oude havenstadje. Via het Dakpark, dat nieuw is aangelegd op een
voormalig rangeerterrein, lopen we richting Marconiplein en over een oude spoordijk
naar Spangen. Langs de Schie lopen we terug naar Delfshaven, dit keer de noordzijde.
Via Heemraadsingel (beschermd stadsgezicht) en de hippe Nieuwe Binnenweg belanden
we in het Museumpark, waarna we weer bij de Willemskade uitkomen.

Routebeschrijving
Willemskade in westelijke richting aflopen (water links houden). Aan eind rechtsaf,
Calandmonument rechts van ons. Links om Veerhaven heen lopen langs beeldengalerij,
daarna rechtdoor de brede laan inlopen met groenstrook in het midden (Parklaan).
Rechts van groenstrook blijven. Aan eind oversteken en rechtdoor park inlopen.
Langs gebouw van de Harbour Club, rechtdoor parkbrug over en dan 2e pad rechts, dit
buigt iets naar links, dan eerste pad rechts om vijver heen lopen, en dan eerste pad links
door de haag. Rechts kijkt u op de siertuin van een villa. Na 2e haag meteen rechts,
langs villa en rechts langs fazanterie, en aan eind linksaf via trappetje park weer uitlopen.
We staan voor een groot verkeersplein. Links daarvan oversteken, Euromast links van
ons. Langs Chinees pagodegebouwtje en rechtdoor brug over Parksluizen oversteken.
Na sluis eerstvolgende afslag links, om politiebureau heen, en dan stukje kade van
Parkhaven volgen. Na 1e woonblok rechts doorgang nemen, iets rechts aanhouden, we
komen uit op de kop van de St. Jobshaven. Om de kop van de haven heen lopen en dan
links kade langs St. Jobsveem. Na stootblok rechtsaf doorgang nemen, daarna linksaf tot
aan het water. Rechts stukje Maasoever meepikken en dan voor uitspanning (gebouwd
uit containers) weer rechtsaf en doorsteken naar volgende havenbekken (Schiehaven).
Hier rechts, om kop van haven heenlopen en links stukje langs de kade lopen. Na
voetbalveldjes rechts parkeerplaats oversteken, en via trap de dijk oplopen en
Westzeedijk oversteken.
Aan overzijde van de Westzeedijk rechtdoor (Oostkousdijk). Deze versmalt en gaat over
in Havenstraat. Bij fietspad linksaf richting havenbekken. Aan rechterzijde de Bataviakade
volgen, links aan overzijde van het water rijst een windmolen op. Kade buigt aan eind
naar rechts (Achterhaven). Hierna links brug over, rechtdoor (Moutersteeg) en dan weer
een brug over. Aan overzijde links (Voorhaven) aan einde meebuigen naar rechts
(Middenkous, gaat over in Watergeusstraat). Aan het eind rechtsaf en kort daarna linksaf
Spanjaardstraat oversteken. We komen uit op het Hudsonplein. Aan de overzijde van het
plein zien we een groene heuvel opdoemen.
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Links naar overzijde van Hudsonplein lopen en daar voetpad omhoog nemen, de groene
heuvel op. We lopen nu het Dakpark op. Wandelpad over Dakpark (ca. 1,5 km) helemaal
uitlopen. We komen uit bij groot verkeersplein (Marconiplein). Bij verkeerslichten schuin
rechts het plein oversteken richting Metro-station, dan meteen links, tram- en bushaltes
aan onze rechterhand houden. Vóór verkeerslichten rechtsaf slaan langs een weg die
schuin links naar beneden loopt. Deze weg echter niet volgen, maar rechts daarvan een
onverhard pad nemen dat over een dijk loopt. Dit is een oude spoordijk (seinpaal staat er
nog). Deze spoordijk een tijdje volgen, wijk Spangen ligt rechts onder ons. We kruisen
een weg via een vm. spoorwegviaduct en lopen daarna tegen een zwart hek aan. Hier
rechts naar beneden.
Onderaan spoordijk links en dan rechts bruggetje over en rechtdoor Roemer
Visscherstraat in lopen. Links ligt het stadion van voetbalclub Sparta (Het Kasteel). Links
aanhouden (Spartastraat) en dan na tramhalte rechts (Huygensstraat); aan einde links
aanhouden en omhoog de Mathenesserdijk op. Deze dijk links aanhouden en aan eind
voor de brug links de trap af en dan rechts onder brug door en langs het water lopen
(Delfshavense Schie en Spangensekade). Bij klein plantsoen gaat de weg schuin
omhoog terug naar de Mathenesserdijk). Hier links aanhouden. Dijk versmalt zich na
molenstomp en komt uit op de drukke Schiedamseweg.
Rechtdoor Oud Delfshaven inlopen (Aelbrechtskolk), water links. Linksaf ophaalbrug over
de Voorhaven over. Links aan de Voorhaven zien we de Pelgrimskerk. Over de brug
rechtdoor Piet Heynstraat in daarna trap op. U komt op een plein met een brug. Rechts
het standbeeld van Piet Heyn. Links weg oversteken, rechts brug over en dan weer links
trap af naar beneden tot aan het water en dan rechts om langs water blijven lopen
(Coolhaven). Kade maakt kleine knik naar links. Bij eerstvolgende brug onder de brug
door en meteen rechts de trap op en dezelfde brug oversteken. Fraai uitzicht! Hierna
rechtdoor via oversteekplaats afdalen naar de Heemraadsingel, links van groene singel
blijven lopen.
Drukke weg oversteken (NIeuwe Binnenweg), links passeren we het groene
Heemraadsplein. Hierna eerste brug rechts en dan rechtdoor de statige Mathenesserlaan
volgen. U passeert twee drukke kruispunten (Claes de Vrieselaan en, met viaduct, 's
Gravendijkwal). Bij derde drukke kruispunt (met op de hoek de uitspanning Wester
Paviljoen) linksaf, de Nieuwe Binnenweg volgen. Deze buigt naar rechts. Ter hoogte van
Belgisch Biercafe Boudewijn op nummer 53A, eerste straatje rechts tussen winkels
nemen (Hobokenstraat) tot aan brede weg met middenberm (Rochussenstraat).
Hier stukje links langs wit landhuis en dan rechts oversteken en rechtdoor Jongkindstraat
in. We zijn nu in het Museumpark. Rechtdoor straat oversteken, Museum Boymans van
Beuningen ligt links, en dan groot hellend plein oplopen, links aanhouden, langs glazen
energiegebouwtjes. Daarachter ligt de Museumtuin (NB: wegens bouwactiviteiten kan de
situatie hier tijdelijk anders zijn). Verder park inlopen, over hoge voetbrug, daarna tussen
Kunsthal(links) en Museum Naturalis (villa rechts) via trap de dijk oplopen (Westzeedijk).
Linksaf tot verkeerslichten en dan rechts Westzeedijk oversteken en rechtdoor richting
Veerhaven lopen. Links van de Veerhaven blijven tot aan de Nieuwe Maas en hier links
terug naar Willemskade. Einde wandeling.

Praktische informatie
Startpunt vanaf Rotterdam Centraal te bereiken met tramlijn 7 (halte Willemskade) of per
metro (halte Leuvehaven).
Achtergrondinformatie
De Willemskade ligt aan de voet van de Erasmusbrug met fraai uitzicht op de Kop van
Zuid. Het startpunt ligt precies op de 'Brandgrens' (bombardement WO II), Het historische
rivierfront is hier goed bewaard gebleven.

Dit is een wandeling uit de wandelgids 'Wandelen buiten de binnenstad van Rotterdam'
(2e druk, december 2017). Omgevingshistoricus en wandelgidsenschrijver Kees Volkers
neemt je mee op een tiental langeafstandswandelingen door de minder bekende
Rotterdamse 'buitenstad'. Geen boslanen of akkerwegen, maar 'urban walking'. Deze
wandelgids is te koop bij de boekhandel of online te bestellen via
www.gegarandeerdonregelmatig.nl.

