Waterproject (Singelpad)
Singels tegen de cholera
Een historisch interessante wandeling langs de Rotterdamse singels: een lint van
waterlopen dat in de 19e eeuw rond de oude binnenstad werd aangelegd. Dit
'Waterproject' moest een oplossing bieden voor de problemen die in de 19e eeuw
ontstonden door de explosieve groei van de 'buitenstad'. Dit ging gepaard met
belabberde hygiënische omstandigheden en een slechte waterkwaliteit: een dankbare
voedingsbodem voor de cholera-bacterie. Behalve het verbeteren van de waterkwaliteit
diende het Waterproject als ordening voor de stedelijke groei en verfraaiing van de
omgeving. De wandeling loopt door de oudste buitenwijken van Rotterdam; we volgen
het hele singellint, maar ook een deel van de wandelboulevard langs de Nieuwe Maas,
die de uiteinden van dit lint met elkaar verbindt.
Routebeschrijving
Van de noorduitgang van het station rechtdoor de Spoorsingel op, de promenade links
van het water houden. Aan het einde van de singel rechtsaf (Walenburgerweg). Links
zien we een grote villa met een kapel (Walenburg). Weg loopt iets omhoog naar de
Schieweg, deze oversteken en rechtdoor via Bergweg onder het viaduct door. We komen
uit op een groene singel. Hier meteen rechtsaf (Noordsingel) en singel helemaal uitlopen,
aan eind linksaf, tussen de bomen door (singel is hier gedempt). We komen uit op het
Noordplein. Hier rechts en via de Noorderbrug de Rotte oversteken. Hierna rechtdoor en
links van het water de singel volgen (Crooswijksesingel) tot aan brug. Schuin lopende
Crooswijkseweg oversteken, we komen nu op de Boezemsingel. Aan het eind rechts om
kop van singel heen, langs vakwerkhuisje lopen (oud gemaal) en iets verder linksaf
drukke weg oversteken. In plantsoentje op de hoek links staat een sculptuur van de
Rotterdamse bokser Bep van Klaveren. Niet de brug oversteken, maar meteen rechts
weg en tramsporen oversteken en rechts van water voetpad volgen.
Eerste voetbrug links oversteken en aan andere zijde rechtsaf water blijven volgen, weg
oversteken en rechtdoor trottoir volgen onderlangs flatwoningen. We lopen langs een
nieuw gemaal en komen uit op het Oostplein. Links aanhouden en Oostplein oversteken
bij oversteekplaats en achter bushokje links afdalen naar kade (Admiraliteitskade).
Daarna rechts om het water heen en links de kade met kinderkopjes aanhouden; we
hebben hier mooi uitzicht op het Boerengat.
Kade aflopen tot de hoek, dan rechts weg oversteken en rechtdoor de kade van het
Haringvliet oplopen. Water links houden. In de haven liggen historische
binnenvaartschepen. Kade uitlopen tot aan de Oude Haven en hier links de ijzeren brug
over. Over de brug stukje naar rechts langs scheepswerf met uitzicht op Oude Haven en
op de achtergrond het Blaakse Bos met de kubuswoningen van Piet Blom.
Bij zebrapad links omhoog brede Maasboulevard oversteken en links onder brugdek door
naar het water lopen. Hier trap af en rechts de wandel/fietskade op lopen. Kade loopt
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eerst onder gebouw door en strekt zich daarna voor ons uit als wandelboulevard
(Boompjeskade). Links de Maas, rechts grastalud, trappen en zithoeken. Na ca. 1 km aan
het eind bij het monument rechts de trappen op, links brug over en meteen weer links
afdalen. Bij terras rechtsaf onder brug door tot aanlegplaatsen veer - en rondvaartboten
(Willemskade.
Kade verder uitlopen, deze buigt aan het eind naar rechts (Veerkade) langs de
Veerhaven. Niet om haven heenlopen, maar rechtdoor, plein oversteken en hoofdstraat
met tramlijn blijven volgen (Van Vollenhovenstraat). Deze loopt aan einde omhoog de
Westzeedijk op. Deze oversteken en aan andere eind weer afdalen richting de singel
(Westersingel). Links staat een oud gemaal dat het vuile singelwater weer in de Maas
moest pompen.
Singel links van het water blijven volgen tot Eendrachtsplein, waar singel is gedempt.
Plein oversteken en daarna singel vervolgen over wandelplateau met kunstwerken
(Westersingel Noord). Waar singel ophoudt linksaf drukke weg in (West Kruiskade), tot
parkentree links (Gouvernepark) met standbeeld van de Reus van Rotterdam. Hier West
Kruiskade oversteken, iets terug en dan links schuine straat inlopen (Diergaardesingel).
Dit lelijke stukje nemen we toch even mee om het complete singelplaatje rond te hebben
(tot 1940 lag hier de oude diergaarde, waar de singel omheen liep). De straat knikt naar
links, dan naar rechts en dan weer links om een plantsoentje heen en komt uit op brede
weg (Weena). Deze oversteken en dan rechts langs Groothandelsgebouw in richting van
stationsplein. Einde wandeling.

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

