Wandelroute – Zuid-Holland – DR 2017.01
Deze Op Verkenning beschrijft een ongeveer 9,4 km lange lijnwandeling, inclusief een tramrit, vanaf metrohalte Kralingse Zoom in Rotterdam (beginpunt) naar tram- en metrohalte
Delfshaven als eindpunt. De lengte van de in Delfshaven gemaakte en niet uitgeschreven
wandeling is niet meegerekend. Neem voor het traject Oostplein – Oost Kousdijk de tram
met overstap op halte Beurs.
Deze Op Verkenning is geïnspireerd door en deels ontleend aan de hieronder vermelde wandelgids. De in de wandelgids beschreven wandeling is 25 km lang en eindigt bij het metro- en
tramstation Marconiplein.
De wandelroute is op de kaart te bekijken via: http://www.afstandmeten.nl/index.php?id=1872854. De punten aangeduid met de letters A tot en met I zijn in de routebeschrijving verklaard.
Boek
 Op pad in Rotterdam, de ultieme wandelgids voor de Maasstad van Oost naar West –
Eddy le Couvreur; Coolegem Media – ISBN 978-94-91354-47-2; € 14,95. Le Couvreur
schreef ook Op pad in Rotterdam, de ultieme wandelgids voor de Maasstad van Noord
naar Zuid.
OV naar metrohalte Kralingse Zoom en vanaf tram- en metrohalte Delfshaven
Raadpleeg voor het openbaar vervoer naar en in Rotterdam www.9292ov.nl of de websites
van NS en RET:
Kralingse Zoom is per metro rechtstreeks bereikbaar vanaf de stations Rotterdam Alexander,
Rotterdam Blaak en Schiedam Centrum. Vanaf Rotterdam CS stapt u over op metrostation
Beurs:
 Www.ns.nl voor de trein naar en vanaf Rotterdam of Schiedam en
 Www.ret.nl voor de metro naar Kralingse Zoom, de tramrit Oostplein – Beurs – Oost
Kousdijk en voor de tram of metro Delfshaven – terug naar het aankomststation.
Naar Delfshaven
Neem vanaf de tramhalte Oostplein tram 21 (ri Woudhoek) of 24 (ri Holy) voor de rit Oostplein – Beurs en tram 8 (ri Spangen) voor de rit Beurs - Oostkousdijk.
Uit Delfshaven
Vanaf tram- en metrohalte Delfshaven reist u terug naar uw aankomststation.
Wandelroute
1. Stap uit bij metrohalte Kralingse Zoom en loop naar de stationshal. Verlaat de hal aan de linkerzijde via de (rol)trap.

2. Beneden op straatniveau aangekomen rechtsom lopen naar de Kralingse Zoom.
Voor een rit met de ParkShuttle loopt u beneden aangekomen enkele tientallen meters RD en ziet
u de beginhalte van het onbemande vervoersysteem.
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Informatiebord ParkShuttle – metro Kralingse Zoom

3. Op de Kralingse Zoom LA. Loop via het voetpad aan de linkerzijde van deze zeer brede weg; ga bij
het zebrapad RD. Steek op de kruising met de K.P. van der Mandelaan de Kralingse Zoom over en
loop RD het universiteitsterrein Woudestein op, Collegelaan – Letter A.
Blijkens de informatie op www.eur.nl/efb/gebouwen_terrein/openingstijden_woudestein_camp
is het terrein de gehele week toegankelijk, maar niet op beide kerstdagen, de laatste week van
december 2016 en op alle erkende feestdagen 2017. Op die dagen kunt u het best de Kralingse
Zoom uitlopen tot de verkeerslichten. Steek de kruisende Abraham van Rijckevorselweg over. Ga
RA en loop met de weg rechts verder tot (*) bij punt 5. Ga daar LA.

4. Vervolg de Collegelaan tot net voorbij de vijver met daarboven de bibliotheek; ga LA, Institutenlaan. Ga na het Erasmuspaviljoen RA en loop met een vijver rechts (2e punt A) RD richting de Burgemeester Oudlaan (3e A), waar u het universiteitsterrein verlaat. Ga op de T-splitsing van paden
LA tot bij de Thomas Morelaan; steek hier de brede Burgemeester Oudlaan over en ga aan de
overkant LA.

5. Steek de eveneens brede Abraham van Rijckevorselweg over. Steek vervolgens de Oude Plantage
dreef naar links over en ga aan de overkant RA (*). U wandelt met de weg rechts en de trambaan
links verder.

6. Kruis de trambaan waar deze naar links buigt, houd rechts aan en wandel via het dijkje met fietspad verder tot bij een oversteekplaats in de tramsporen. Steek naar rechts over en betreed via
een trappetje het terrein van de vroegere Rotterdamse Drinkwaterleiding. Loop via de Rijnwaterstraat door tot aan de grote, rechthoekige bezinkbassins.

De Paleiszaal aan de Rijnwaterstraat - tegenwoordig ook beschikbaar als trouwzaal

7. Loop linksom de bassins heen en houdt aangekomen op de Watertorenweg links aan richting insteekhaven. Ga het dijkje langs de insteekhaven op en ga RA, (ook hier) Watertorenweg. Ga na
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de links gelegen zijgevel van het derde huizenblok LA en even verderop RA.

8. Houd aan het eind links aan, steek de halfronde Oude Plantagedreef over en wandel – licht naar
rechts buigend – door het parkje Oude Plantage naar de Maasboulevard. Steek deze over en ga
RD, Honingerdijk.

9. Steek na de Oostmaaslaan te zijn overgestoken de Honingerdijk naar rechts over tot op de Tsplitsing, LA; laaggelegen klinkerweg, (ook) Honingerdijk. Ga nu alsmaar RD.

10. Ter hoogte van de Hoflaan gaat de Honingerdijk over in de Oostzeedijk Beneden; nog steeds RD.
11. Ga op de Avenue Concordia RA – straat met een smalle groensingel met bomen.

Avenue Concordia oostzijde

12. Ga op de Lusthofstraat La en LA op de Voorschoterlaan. Steek nabij (no. 79) Hofje Uit Liefde en
Voorzorg (letter B) de Voorschoterlaan over en loop naar rechts gaand deze laan helemaal uit tot
op de Oudedijk (met trambaan), RA.
Bij de letter C-metrostation Voorschoterlaan.

13. Volg de Oudedijk tot voorbij de Hoflaankerk en ga RA, Hoflaan. Volg deze laan tot de Slotlaan, LA.
14. Voorbij de brug over de versmalling in de vijver LA de Vijverlaan in voor een blik op de vele villa’s
die hier zijn gebouwd. Daarna terug naar de Slotlaan en links aanhouden, Essenlaan.

Villa Wagner – Oorspronkelijk Villa Nuova genoemd en daterend uit circa 1870; de villa maakt onderdeel
uit van het complex Wagnerhof

3

15. Deze Essenlaan buigt na een tiental meters naar links. Loop de laan met zijn brede middenberm
helemaal uit tot de ’s-Gravenweg, RA. Loop door tot het gebouw dat het Hofje van Kuyl’s Fundatie vormt.

Het Hofje van Kuijl’s Fundatie was eerder gevestigd aan de Schiekade en is in 1972 aan de ’s-Gravenweg
herbouwd; het was duidelijk niet bedoeld voor dames uit de welgestelde klasse, maar bood huisvesting aan
’zestien weduwen of vrijsters en geene zogenaamde juffrouwen, gezond van lijf en leeden’

16. Steek de ’s-Gravenweg over en ga aan de overzijde LA. Wandel verder met de ’s-Gravenweg links
van u. Steek de naar rechts gaande Laan van Ypenhof over. Neem meteen daarna het Louise de
Collignypad naar rechts dat volgt na een smalle watergang en uitkomt op de gelijknamige laan.
Wandel deze laan uit in noordelijke richting. Steek de drukke Kralingseweg over en ga nog een
20-tal meters RD. Ga vervolgens op het kruispunt van paden LA.

17. Loop via het pad tussen en weg en (uitlopers van de) Kralingse Plas RD tot net voorbij de tweede
brug naar rechts. Neem nu het pad dat naar rechtsvoor loopt.

18. Houd rechts aan, ga de brug over, houd weer rechts aan en wandel tot over de tweede brug.
Linksvoor aan de rechteroever van de Kralingse Plas staan de in De Reiziger genoemde snuiftabak- en specerijenmolens De Lelie en De Ster – Letter D op de kaart. Doorlopen tot even voorbij
deze twee molens loont en betaalt zich uit in een van de mooiste gezichten op de moderne skyline
van de Maasstad.

Doorkijkje naar de Kralingse Plas

19. Keer terug en neem nu het pad dat ongeveer in het verlengde van de brug RD gaat. Neem op de
vijfsprong van paden het tweede pad naar rechts. U wandelt weer met de drukke weg links van
u, die inmiddels Kralingse Plaslaan heet.

20. Steeds RD tot bijna bij het clubgebouw van de Rotterdamse Zeilvereniging. Steek de Kralingse
Plaslaan naar links over en loop via de Jericholaan door tot de Oudlaan, LA, en steek een paar
meter verder over.
Tram 7 die hier een halte heeft (halte Jericholaan) rijdt wegens spoorwerkzaamheden hier niet tot

4

en met vrijdag 31 maart 2017.

21. Loop in de lengterichting het park de Nieuwe Plantage door en ga aan het eind naar rechts, evenwijdig aan de Weteringstraat. Vervolg op het kruispunt de Weteringstraat tot aan de Frits
Ruysstraat.

22. Loop deze straat helemaal uit en steek de brede Gerdesiaweg over. Weg (on mindere mate) en
voetpad (in sterkere mate) draaien naar links. Ga op Slaak LA en loop deze uit tot de Oostdijk. De
tramhalte Oostplein, het eindpunt van de beschreven wandeling (letter E).

23. Neem tram 21 (ri Woudhoek) of 24 (ri Holy) voor de rit Oostplein – Beurs en tram 8 (ri Spangen)
voor de rit Beurs – Oostkousdijk. Halte Beurs bevindt zich bij de letter F.
24. Stap uit bij halte Oostkousdijk (letter G) en loop een paar meter terug naar de kruising; ga LA,
Oostkousdijk. Steek de kruising over en vervolg de wandeling via de Havenstraat.
25. Loop deze uit tot de T-splitsing, LA, Havenstraat. Ga de Achterhavenbrug over en houd links aan.
Hier kunt u via een trap naar de Piet Heynstraat lopen. Aan het eind van deze korte en naar de
zeeheld Piet Heyn vernoemde straat staat aan de Voorhaven. Naar rechts bevindt zich Stadsbrouwerij De Pelgrim (letter H). Hier kunt u terecht voor een maaltijd of een plaatselijk biertje.

26. Voor de terugreis: vanaf halte Delfshaven (letter I) kunt met tram 4 en 8 naar Rotterdam CS. Voor
de overige aankomststations reist u terug met de metro.

Delfshaven – Avond over de Voorhaven

LA = linksaf; RA = rechtsaf, RD = rechtdoor.
Horeca
Langs de route kunt op veel plaatsen terecht voor een drankje of hapje.
2016.11.30
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