Hillegersbergpad
Op naar 'den Berch!'
De wandeling vertrekt vanaf de Blijdorpzijde van Station Centraal in de richting van de
polders en plassen ten noorden van de stad. Een historisch interessant gebied, waar zich
begin 20e eeuw rond 'Den Berch' veel sjieke Rotterdammers vestigden. Het eerste deel
van de route loopt door de fraaie wijk Blijdorp, een beschermd stadsgezicht. Daarna
wandelen we over de zeer oude Kleiweg naar de Schiebroeksepolder en via de Ringdijk
komen we uit bij de Bergse Plassen en de dorpskern van Hilligersberg. Met de klok mee
lopen we om de Bergse Plas heen om via het Boterdorpse Verlaat en de rechter
Rottekade weer in de stad aan te komen. Via de Bergsingel en het oude Noorden komen
we weer terug bij ons vertrekpunt.
Routebeschrijving
Van noorduitgang station rechtdoor Spoorsingel op en wandelpromenade links van het
water volgen. Aan eind oversteken en rechtdoor plantsoen inlopen met links voor ons een
kerk. Om de kerk heen lopen en linksaf singel volgen (Statensingel) tot aan
voetbruggetje. Hier rechts bruggetje over en dan links een brede weg met middenberm
(Statenweg) oversteken (oversteekplaats zonder zebrapad). Rechtdoor langs rioolgemaal
(1923) singel blijven volgen over wandelpad, water links houden. Singel komt uit op
hoofdweg (Van Aerssenlaan). Aan de overzijde ligt diergaarde Blijdorp. De oude entree
ligt ca. 150 mtr naar links. De route gaat hier rechtsaf (Van Aerssenlaan) tot aan
verkeerslichten. Drukke weg oversteken en rechtdoor het park inlopen (Vroesenpark). De
laan links van het water nemen en uitlopen, aan einde stukje naar rechts park uitlopen,
linksaf over trottoir tot verkeerslicht , dan rechtdoor drukke weg oversteken en rechtdoor
de brug over het Schie-Schiekanaal oplopen.
Weg loopt omhoog en na viaduct over snelweg (A20) meteen rechts trap af en onderaan
weer rechts onder viaduct door en daarna onder twee spoorwegviaducten. Bij splitsing
rechtsaf en naar links buigend pad volgen, dat uitkomt op een kade met huizen
(Overschiese Kleiweg). Hier rechts en kade volgen, water aan rechterhand. Weg
passeert tunnel Hoge Snelheidslijn en buigt dan naar links. Afslagen negeren en
doorlopen tot voetgangersbrug aan rechterzijde over brede weg en tramspoor. Brug over
en aan andere zijde linksaf, weg buigt naar rechts (Kleiweg). Voorbij bocht links
aanhouden, links van vijver blijven. Eerste doorsteek links nemen (Korte Kleiweg) en
vervolgens rechts langs water Erasmussingel volgen. Bij spoorlijn rechtsaf voetpad langs
spoor tot overweg. Links spoor oversteken en derde straat links in, tegenover
eindpunt/keerlus tram (Hoofdlaan). Aan eind bruggetje over en rechtsaf singel volgen.
Aan het eind licht omhoog en weg oversteken (Ringdijk), rechtdoor straat in
(Schiebroekseweg), dan eerste links (Emmalaan, met uitzicht over Bergseplas en
jachthaven). Aan einde linksaf buigen en klein stukje terug tot bruggetje. Ringvaart
oversteken en rechtsaf langs water lopen. Na paar honderd meter bij bord
Kinderboerderij rechtsaf asfaltpaadje inlopen, langs kinderboerderij en links afbuigend
langs water, bruggetje over tot aan de snoekenpaaiplaats.
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Voorbij het watermolentje linksaf pad met knik naar links en rechts terug naar Ringdijk
nemen, oversteken en dan naar rechts. Aan onze linkerhand passeren we het oude
kerkhofje van Schiebroek. Na de luchtbrug van recreatiepark Plaswijckpark weg
oversteken en langs de huizen verder en dan eerste straat rechts (Plaswijcklaan). Langs
tennispark (let op het hoogteverschil met de polder links van ons), stukje links en dan
meteen weer rechts over brug en door paaltjes (Looslaan). Doorlopen tot aan drukke
Straatweg met op de hoek Villa Buitenlust (vm Raadhuis van Hilligersberg). Hier linksaf.
Na 200 mtr linksaf Kerkdreef in en door poort het kerkhof op lopen (NB Kerkhof is tot
16.00 uur open). Omhoog lopen, 'den Berch' op, om de kerk heen en aan andere zijde
poort weer uit en rechtdoor (Kerkstraat) weer naar beneden. Aan eind bij Oude Raadhuis
(links op de hoek) rechtsaf om bij de drukke Dorpsstraat van Hilligersberg uit te komen.
Hier linksaf, aan einde van de winkelstraat zien we rechts de kop van een water
(Streksingel).
Hier rechtsaf en voetpad links van het water nemen. We stuiten op een brede weg met
rechts daarachter de 'boulevard' van Hilligersberg met uitspanning en zicht op de Bergse
Plas. Weg oversteken en voetpad langs singel blijven volgen (we kunnen kiezen tussen
links of rechts van het water). Streksingel helemaal uitlopen, deze eindigt bij een houten
sluis (Boterdorpse Verlaat). Hier rechtsaf de dijk langs de Rotte volgen en daarna rechts
houden en iets lager gelegen voetpad nemen langs de plas. We passeren een
poldermolen (Prinsemolen) en helemaal aan het einde van het pad een brug met een
sluisje (Berg en Broekse Verlaat).
Pad gaat over in straat langs de Rotte (Rechter Rottekade). Deze kade helemaal volgen
tot aan viaduct, vlak voor viaduct naar rechts (Ceintuurbaan), die bij station Rotterdam
Noord uitkomt op de straatweg naar Hilligersberg (Bergweg). Hier links onder spoor- en
snelwegviaduct door, licht naar boven, brug over kanaal heen en dan meteen rechts weg
oversteken (oversteekplaats) en rechtdoor voetpad langs kanaal nemen (Noorderkanaal).
Na 600 meter onder viaduct door en meteen linksaf, drukke weg oversteken (Gordelweg)
en rechtdoor singel volgen (Bergsingel). We passeren kruispunt met Bergselaan, singel
buigt hier iets naar links. Bij volgende kruising gaat de Bergsingel over in de Noordsingel.
Hier rechtsaf slaan in de richting van het viaduct met het voormalige station Bergweg van
de opgeheven Hofpleinlijn. Hierna komen we uit op een brede weg (Schieweg). Deze
oversteken en aan andere zijde rechtdoor. Rechts passeren we de villa van de vm.
buitenplaats Walenburg. Kort daarna stuiten we weer op de Spoorsingel. Hier linksaf en
uitlopen tot station Centraal. Einde wandeling.

Praktische informatie
De wandeling begint en eindigt aan de noordzijde van het Centraal Station (Blijdorpzijde)

Achtergrondinformatie
Het eerste station van Rotterdam werd in 1847 geopend vlak buiten de stadspoort
(Rotterdam Delftsche Poort). In 1877 werd dit vervangen door een nieuw station. Dit werd
in 1940 ernstig beschadigd bij het bombardement. In 1957 kwam een nieuw station in
gebruik van Sybold van Ravesteyn. Het huidige station is uit 2014 naar ontwerp van
Benthem-Crouwel en partners. In de voorgevel zijn de klok en de letters van het vorige
station gehandhaafd.

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.

