Go West

Statig, multiculti en rommelig Nieuwe Westen
Je loopt vanaf de uitgang Centrum van Rotterdam Centraal eerst rechtshoudend rechtdoor over het Kruisplein. Aan het eind van het Kruisplein, bij de patatzaak van Bram Ladage, ga je scherp rechts.
Je bent nu op de Diergaardesingel. Volg deze straat, en wees er op bedacht dat die een paar verraderlijke kronkels maakt. Na een haakse bocht naar rechts, achterlangs een speeltuin, kom je van de singel op het Weena. Ga daar links.
Volg het Weena en steek het brede kruispunt met de Henegouwerlaan over.
Je bent nu op de Beukelsdijk. Houdt hier de linkerkant en buig bij het Henegouwerplein linksaf, de Graaf Florisstraat in.
Loop deze met hoge platanen beplante straat uit.
Je komt op de Heemraadssingel. Volg deze naar links en dan rechtdoor. Je steekt de 2e Middellandstraat over (ook op zondag een levendige drukte) en volgt de statige Heemraadssingel tot de volgende grote kruising: die met de Mathenesserlaan.
Ga rechtsaf de Mathenesserlaan op en volg deze ook weer fraai bebouwde en beplante straat. Je komt aan het eind op het Mathenesserplein.
Ga hier links en steek de Mathenesserbrug over.
Ga rechtdoor en volg de Mathenesserweg.
UITSTAP: SPANGEN

Een tovertunnel naar Oud Delfshaven
Aan het eind van de Mathenesserweg kom je op het onoverzichtelijke Marconiplein. Maak daar een zodanige oversteek dat je op de Hudsonstraat uitkomt (afbeelding 2 kan je hierbij helpen).
Volg de Hudsonstraat met z'n interessante en vaak bijzondere nieuwbouw in de sociale woningbouwsfeer tot de 2e Schansstraat, een zijstraat links.
Loop de 2e Schansstraat in en volg deze tot de kruising met de Spanjaardstraat.
Ga naar links de Spanjaardstraat op. Volg deze straat tot de kruising met de 1e Schansstraat.
Ga naar rechts de 1e Schansstraat in.
De 1e Schansstraat komt uit op de Schans. Ga hier links, loop 50 meter op de Schans en ga dan naar rechts, de Wijdesteeg in, beter bekend als de Tovertunnel.
De Tovertunnel brengt je van een beetje onaanzienlijke 19e-eeuwse buurt naar historisch Delfshaven.
Aarzel nu niet om van de volgende basisroute door Oud Delfshaven af te wijken. Om het hele historische wijkje te zien, hoef je echt niet veel extra te lopen. 
De basisroute:
Ga uit de Tovertunnel naar rechts.
Je loopt nu langs de Aelbrachtskolk en rechtdoor, langs de Voorhaven.
Steek de Mouterbrug aan je linkerhand over en ga direct rechtdoor, de Moutersteeg door, of
maak even een uitstapje rechtsaf naar de grootste molen van het klassieke type ter wereld: De Destilleerketel.
Uit de Moutersteeg rechtdoor, de V.O.C.-brug over. In het gebied waar je nu komt is een groot nieuwbouwproject gaande (met restauratie van de enkele oude gebouwen die er nog staan). Het zal vanwege de werkzaamheden voorlopig steeds wisselen hoe je van de brug op de Havenstraat kan komen. Probeer die Havenstraat wel te bereiken en er even in heen en weer te lopen, want je vindt er een bijzondere mengeling van bouwstijlen en stadia van onderhoud.
Volg uiteindelijk de Havenstraat naar het noorden, richting Coolhaven.
Volg naar links, steek de brug over, en volg de Havenstraat tot aan de Voorstraat, links.
Linksaf de Voorstraat in, en na 20 meter weer links, het Achterwater op.
Volg het Achterwater, en loop dan rechts de Piet Heynstraat in.
Rechtdoor de Piet Heynstraat uit, de Piet Heynsbrug over, en dan naar rechts.
Je bent op de Aelbrechtskolk. Loop die af en ga bij de Schiedamseweg links.
Loop over de Schiedamseweg tot aan de Spanjaardstraat.
Ga op de hoek met de Johan Kruijffstraat, nog voor die straat scherp rechts de Noordschans in.
Ga aan het eind van de Noordschans rechts het in renovatie zijnde stukje historische Mathenesserdijk op. Je komt uit bij café-restaurant Soif met zijn terras aan de Schie.
Houd hier links en ga linksaf de Lage Erfbrug over.

Nog meer Nieuwe Westen en een pier met nieuwbouw
Over de brug kom je op de Nieuwe Binnenweg. Ook zo'n straat met een international feeling.
Je volgt de Nieuwe Binnenweg tot de Heemraadssingel en gaat die naar rechts op.
Aan het eind van de singel steek je de Rochussenstraat over en vervolgens de Coolhavenbrug. Je loopt nu op de Pieter de Hoochweg.
Loop de Pieter de Hoochweg met zijn markante gebouwen af tot aan de Westzeedijk. Voor een architectonisch interessant rondje kan je hier oversteken voor een UITSTAP: LloydKwartier

Langs de rivier en door het Scheepvaartkwartier
Je gaat nu naar links, de Westzeedijk op, dan de Parksluisbrug over, en meteen na die brug een trappetje af om op de kade van de Parkhaven te komen.
Loop die kade af naar het zuiden (je komt langs de Euromast) en ga aan het eind naar links, de Parkkade op. Je hebt hier een prachtig zicht op het scheepvaartverkeer op de Nieuwe Maas, de Kop van Zuid aan de overkant en de Erasmusbrug (die in de volksmond NIET De Zwaan wordt genoemd).
De Parkkade gaat over in de Westerkade met links mooie 19e-eeuwse internationale havenstadsarchitectuur.
Aan het eind van de Westerkade dwingt de Veerhaven met zijn vaak historische kleinere schepen je naar links.
Aan het eind van de Veerhaven ga je rechts, en dan eigenlijk gelijk, via het Westplein naar links, de Van Vollenhovenstraat in. Je bent inmiddels middenin het Scheepvaartkwartier.
Loop de Van Vollenhovenstraat uit (links aanhouden, anders loop je op de Scheepstimmermanslaan), langs kroegjes en zaakjes uit de ouwe zeebonkentijd, en ga aan het eind, benedendijks blijvend, linksaf, de Westzeedijk op.

Tussen natuur en kunst terug
Je komt langs het opmerkelijke Koningin Emmaplein, en je loopt tot aan de Kievitslaan. Je kan hier Het Park insteken, maar in deze wandeling steek je hier de Westzeedijk over.
Aan de overkant van de dijk gaat een weg rechts schuin naar beneden. Die weg voert je tussen het Natuurmuseum en de Kunsthal door en een niet-verplichte brug over, het Melkkoppad op.
Volg het Melkkoppad langs de zijkant van Museum Boijmans-van Beuningen, en ga aan het eind naar rechts het Museumpark op. Loop deze straat tussen Boijmans en Remonstrantse kerk af tot de Westersingel. Ga hier naar links.
Loop de Westersingel af, rechtdoor naar eindpunt Rotterdam Centraal.
 
