Charlois-IJsselmondepad
Wandeling 10 buiten de binnenstad van Rotterdam
Een wandeling door de 'Kont van Zuid'. Vanaf startpunt Willemskade lopen we langs de
Veerhaven en over de monumentale Westerkade naar de Maastunnel. Via de tunnel
wandelen we naar de dorpskern van Charlois en verder over de voormalige polderdijk tot
aan de stokoude Kromme Zandweg. Vanaf daar gaat het oostwaarts door het uitgestrekte
Zuiderpark richting Tuindorp Vreewijk, een voorbeeldwijk voor arbeidersgezinnen uit de
jaren 1920. Na Hillesluis - vroeger een agrarische buurtschap - kruisen we de spoorlijn bij
het Feyenoordstadion en lopen we door het park De Twee Heuvels richting IJsselmonde.
Over een andere polderdijk bereiken we de goed bewaard gebleven kern van
IJsselmonde. Het laatste stukje lopen we langs de Maas naar Beverwaard, waar we de
tram terug pakken.

Routebeschrijving
Willemskade aflopen, water links houden. Aan eind rechts langs Veerhaven. Om de
haven heen lopen, dan rechtsaf de Westerkade op. Deze aflopen, aan het eind schuin
rechts oversteken naar de ingang van het park. Park niet recht inlopen, maar grindpad
aanhouden dat links omhoog loopt. Links uitzicht op Parkkade, rechts het
sterrenrestaurant Parkheuvel. Aan eind van het pad trap af en linksaf oversteken naar
entreegebouwtje Maastunnel. Hier roltrap naar beneden nemen en onderaan extra trap af
naar voetgangerstunnel (door renovatiewerkzaamheden kan de route worden omgeleid).
Aan einde tunnel weer omhoog met trap en roltrap (er is ook een lift). Tunnelgebouwtje
linksom verlaten. Rechts aan de overzijde zien we de SS Rotterdam liggen. We lopen
links langs het water, rechts om het grasveld heen tot aan het Charloise Hoofd. Verder
links langs water, langs een woontoren, trappetje op naar plateau en dan meteen links
park inlopen (Dokhavenpark). Het rechte pad uitlopen tot u aan andere einde park weer
verlaat. Dijkje oversteken bij trap en dan rechts via zebrapad drukke weg oversteken.
Schuin rechts smalle straat inlopen (Grondherendijk) en kort daarna schuin links straatje
naar beneden inlopen (Kaatsbaan). We zijn nu in het oude dorp Charlois (spreek uit
Sjaarloos). We gaan linksaf en lopen driekwart om de kerk (kerk aan de rechterhand)
heen en dan links naar boven, waar we op een kruispunt weer op de dijk terugkomen. We
houden schuin links aan en blijven de dijk, die hier Zuidhoek heet, even volgen. Bij de
eerste straat rechts (Voornsestraat) en dan direct na de huizenrij pad links naar beneden
nemen. We lopen dit pad af tot het einde en gaan dan schuin links weer omhoog de dijk
op. Daar rechts en dan aan einde links de trap omlaag nemen tussen huizen en
bejaardenflat. Onderaan komen we bij een breed water, waar we omheen lopen en dat
we daarna aan onze linkerhand houden.
We lopen nu oostwaarts over de oude Kromme Zandweg en kruisen een trambaan. Vlak
voor de korenmolen slaan we rechtsaf een park in (Zuiderparkpromenade West). De
promenade volgen (links aanhouden, we passeren onder meer een groot landhuis (aan
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onze linkerhand) en kruisen daarna een drukke weg. Hierna betreden we het eigenlijke
Zuiderpark. Na eerstvolgende bruggetje linksaf door het gras naar een smal dammetje
lopen met grijze steenslag. Na dammetje smalle pad naar rechts aflopen, zijpaden
negeren en links van water blijven lopen. We passeren diverse volkstuincomplexen,
kruisen het Metro-viaduct en een drukke weg en blijven pad volgen tot T-splitsing. Hier
rechts af bruggetje over en meteen links af weer bruggetje over. We zijn nu op de
Zuiderparkpromenade Oost. Aan deze zijde is het park recentelijk het meest vernieuwd.
We passeren o.a. een strandje met plankieren, nog een brug, en een nieuw, modern
gedeelte met een aandoenlijk monumentje ter nagedachtenis aan de voetbalclub Zwart
Wit '28 . Hierna kruist de promenade een drukke weg via een sierlijke boogbrug en loopt
zij verder via een smalle parkstrook (Valkeniersweide). De promenade eindigt iets
omhooglopend bij de Groene Hilledijk. Hier weg oversteken, paar meter naar rechts en
dan meteen links (Vonder) waar we tuindorp Vreewijk inlopen.
Vonder komt uit op een singel (Lede) met op de hoek een Servisch Orthodoxe kerk.
Linksaf Lede volgen en helemaal uitlopen. We komen uit op een bredere singel
(Langegeer). Singel oversteken en dan naar links Langegeer uitlopen. We komen uit op
een grote weg (Bree) met een pleinvormige kruising. Hier naar rechts en op Breeplein
oversteken bij tramhalte en aan overzijde niet meteen viaduct op, maar links langs de
kerk even onderlangs blijven lopen. Iets verderop is een opgang voor voetgangers. Hier
naar boven om viaduct over te steken. Links rijst het Feijenoord-stadion op, beter bekend
als De Kuip. Aan overzijde pad schuin rechts naar beneden nemen en onderaan linksaf.
Na ca. 150 mtr links het sportpark Varkenoord inlopen en na 200 mtr. rechtsaf tussen
sportvelden door en park weer uitlopen. Aan het einde door de poort linksaf en iets
verderop schuin omhoog de dijk oplopen (Buitendijk). Deze buigt naar links weer naar
beneden, daar rechtsaf en dan rechtdoor rode fietspad oplopen. Pad buigt naar links en
komt uit bij water. Over eerste brug rechts het park De Twee Heuvels in lopen. Bij
kruising rechtdoor blijven lopen over tweede brug en dan direct bij kruising rechtsaf. Pad
buigt naar links, rechts zien we de heuvels liggen waarnaar het park is genoemd. We
houden bij kruising links aan en komen op open terrein. Bij volgende kruising van paden
(met een bankje en links een opvallende bomengroep) rechtsaf het park weer uitlopen.
Weg oversteken en rechtdoor straat inlopen (Ravenswaard), aan eind stukje naar rechts
en dan links de dijk oplopen en dan scherp linksaf (Noorder Kerkedijk). Deze dijk met
oude lintbebouwing zo lang mogelijk blijven volgen. Uiteindelijk eindigt de dijk in een
groen gebiedje en komen we via een fietspad uit achter een benzinestation.
Nu wordt het even goed opletten, omdat de oude dijk hier is onderbroken door de aanleg
van de infrastructuur rond de Van Brienenoordbrug. Achter benzinestation rechtsaf en
fietspad volgen tot kruising bij tunneltje. Hier links af door tunneltje, pad buigt naar links.
Bij T-splitsing rechtsaf onder hoger snelwegviaduct door. Daarna bij volgende T-splitsing
weer links tunneltje door. Fietspad buigt daarna naar rechts en weer naar links, kruist nog
een fietspad en voert richting bebouwing. Daar rechts de Bovenstraat oprijden. We zijn
nu weer op de oude dijk die naar IJsselmonde loopt. Deze straat blijven volgen, onder
oprit naar Van Brienenoordbrug door. Daarna stijgt de straat tot aan een kruispunt. Recht
voor ons ligt het oude dijkdorp IJsselmonde, met op de hoek van de Bovenstraat en de
oude weg naar het Kralingseveer, uitspanning De Gouden Leeuw (oud veerhuis). Links
loopt de nieuwe, verhoogde dijk.
We lopen rechtdoor de smalle Bovenstraat in , de oude rivierdijk. Als we het oude dorp

uitlopen komt de oude dijk uit op de nieuwe (Oostdijk), die we oversteken, waarna we
uitkijken over een jachthaven. We volgen de dijk tot de eerste afslag links en lopen deze
Contenderstraat uit tot de rivier , waar we rechtsaf slaan (Regenboogkade) en een riant
uitzicht hebben over de rivier en de oever aan de overzijde. Straat buigt aan het einde
terug naar de Oostdijk, die we oversteken om linksaf over de kruin van de dijk naar het
eindpunt te lopen. We passeren links een stoer bedrijvencomplex van scheepsbouwer
Verolme. Rechts onder ons de nieuwbouw van Beverwaard. We volgen de Oostdijk tot de
grens van het Verolme-complex, waar een trap ons naar beneden leidt en we rechtdoor
de Gaardemeesterweg in lopen. Deze komt uit op de Beverwaardseweg, die we
oversteken, richting de gelijknamige tramhalte. De tram brengt ons direct terug naar ons
uitgangspunt.

Praktische informatie
Startpunt vanaf Rotterdam Centraal te bereiken met tramlijn 7 (halte Willemskade) of per
metro (halte Leuvehaven).
Vanaf IJsselmonde-Beverweerd brengt tram 23 je terug naar het startpunt. Of doe eens
gek en neem vanaf IJsselmonde de watertaxi. Deze brengt je in 10 minuten voor 25 euro
per rit terug naar de Willemskade.
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.
Het eindpunt IJsselmonde is een goed bewaard gebleven dijkdorp.

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.

