Wandelroute – Dordrecht – Zuid-Holland – DR 2011.01
Deze Op Verkenning beschrijft de een klein uur durende vaartocht van
Rotterdam, Erasmusbrug naar Dordrecht, Merwekade, en een korte lijnwandeling
vanaf de steiger naar het station van Dordrecht. De verdeling verhard/onverhard
van het wandelgedeelte is 100/0 procent.
Openbaar vervoer naar Rotterdam en vanaf Dordrecht
Raadpleeg voor uw reis www.9292ov.nl of de websites van de vervoerders:
 www.ns.nl voor de trein naar Rotterdam CS en vanaf NS-station Dordrecht.
 www.ret.nl voor tram 7 richting Willemsplein (eindhalte).
 www.waterbus.nl voor de waterbus tussen Rotterdam Erasmusbrug (een
enkele minuut lopen vanaf de tramhalte) naar Dordrecht Merwekade.
 www.arriva.nl voor Cityline 10, die vanaf de Merwekade naar het station rijdt
en langs de wandelroute een aantal haltes heeft.
Wandelroute
1. Ga na het verlaten van de waterbus (Dordrecht, halte Merwekade) RA en loop
met het drukke vaarwater rechts van u over de kade. Waar de weg een bocht
naar links maakt, gaat de Merwekade over in Bolwerk.
2. Ga op de viersprong scherp naar rechts, Boomstraat, en passeer een brug.
Wandel even verderop door de Groothoofdpoort naar het Groothoofd. Kijk
eenmaal de poort door eens achterom naar het reliëf met de stedenmaagd
boven de doorgang.
3. Houdt op het Groothoofd links aan met opnieuw het brede water rechts van u.
Waar Groothoofd en Palingstraat samenkomen, heet het Kuipershaven;
wandel in dezelfde richting verder tot aan de Damiatebrug, RA, en na de brug
meteen LA, Wolwevershaven.
4. Wandel langs de Wolwevershaven verder tot het Vlak, LA. Hier bevindt zich
het uit 1902 daterende Scheepsdokje van Straatman. Aan het einde van het
Vlak, RA, Nieuwe Haven. Halverwege komt u langs de Lange IJzeren Brug uit
1856. Aan het eind buigt de weg naar rechts. Ga op de viersprong LA,
Engelenburgerbrug.
5. Na de brug RD, Lange Geldersekade, met rechts een kleine binnenhaven met
de naam Maartensgat.
6. Aan de voet van de toren buigt de kade naar rechts en vervolgens met een
flauwe bocht naar links. Houdt na de vaste Leuvebrug rechts aan en wandel
via de Bomkade verder.
7. Blijf de Bomkade volgen. Deze kade gaat naar links over in de Buiten
Kalkhaven; het brede water is weer rechts van u.
8. Aan het eind van de haven buigt de weg naar links. Voor de smalle draaibrug
LA, Binnen Kalkhaven. Op dit ‘draaipunt’ heeft u een goed gezicht op de
spoorbrug en het voervoer te water. Hier staat een aantal bankjes.
9. Aan het eind RA, Korte Kalkhaven. Deze gaat over in de Grote Kalkstraat en
komt uit op de Prinsenstraat, LA. Ga opnieuw de Leuvebrug over en meteen

RA, Pottenkade. Als de kerk open is kunt binnen een kijkje nemen; het
exterieur is ook de moeite waard.
10. Deze prachtige kade buigt aan het eind naar links. Ga op de kruising RA,
Grote Kerksbuurt. Liefhebbers van winkels gaan verderop de smalle
Pelsterbrug over en komen op de Voorstraat uit, LA. Wij wandelen RD en
passeren het Stadhuisplein met het over het water gebouwde stadhuis.
11. De weg buigt naar links en heet nu Groenmarkt. Hier bevindt zich een halte
van Citylijn 10m, richting station.
12. De volgende halte – Visbrug – ligt bij de gelijknamige brug. Voor de kortste
wandeling naar het station gaat u RA en de brug over. U kruist de Voorstraat
en wandelt RD, Visstraat. Deze straat gaat na verloop van tijd over in
Bagijnhof.
13. Houdt in een bocht rechts aan en wandel via de Johan de Wittstraat verder.
14. Blijf na de rotonde de Johan de Wittstraat volgen. Steek de (Nicolaas
Maas)singel over en wandel verder RD, Stationsstraat. Nadat u de drukke
Burgemeester de Raadtsingel bent overgestoken, bereikt u het Stationsplein
met Station Dordrecht.
LA = linksaf; RA =rechtsaf, RD =rechtdoor.
Horeca
Zowel in Rotterdam als in Dordrecht zijn cafés en eetgelegenheden te kust en te
keur.
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