Over naar de Heijplaat

Rechtdoor naar de veerboot
Vanuit de uitgang 'centrum' van station Rotterdam Centraal loop je rechtdoor, naar het zuiden.
Houd je rechts aan, dan loop je steeds over de Westersingel tot je bij de Westzeedijk komt. Die steek je recht over en je loopt rechtdoor de Van Vollenhovenstraat uit tot je bij het Westplein en de Veerhaven uitkomt.
Houd je links aan, dan loop je aan de andere kant van de singel langs Mauritsweg en Eendrachtsweg, en steek je dan de Westzeedijk recht over, dan loop je rechtdoor de Scheepstimmermanslaan door. Tot je bij het Westplein en de Veerhaven uitkomt. (De Veerhaven is overigens de moeite waard om even wat nader te bekijken, met z'n mooie 19e-eeuwse havenarchitectuur en de vaak bijzondere scheepjes)
Nog even, nu links aanhoudend, rechtdoor over de Veerkade, en bij het Wereldmuseum linksaf, de Willemskade af. Naar het einde toe vind je het ponton vanwaar de Aqualiner afvaart naar Heijplaat.

Op Heijplaat
Een kwartiertje varen met de Aqualiner brengt je bij een steiger op het oude RDM-terrein.
Loop eerst eens rond op dit terrein dat een bonte mengeling vertoont van glorieuze en verwaarloosde resten uit de hoogtij dagen van de Rotterdamsche Droogdok Maatschappij, en van enthousiaste nieuwe industriële projecten met een groen randje. Vergeet ook zeker niet om, als het gebouw open is, het voormalige RDM-directiekantoor te bezoeken: een van de mooiste art-deco-interieurs in Nederland. Alleen al over het RDM-terrein valt een paar kilometer te wandelen.
Via de voormalige fabriekspoort loop je nu het dorp in. 

Heijplaat is zo klein, dat je makkelijk zelf een route vindt, maar volg je de hier aangeboden route, dan weet je zeker dat je geen bijzondere plekjes overslaat.

Loop rechtdoor, eerst de Alwinastraat en dan de Rondolaan af.
Ga aan het eind rechstaf een stukje over de Heysedijk, en meteen weer rechtsaf, de Streefkerkstraat in.
Loop de Streefkerkstraat af, en verder, waar die Alcorstraat wordt, en verder, waar Alcorstraat Vestastraat wordt.
Neem aan het eind van de Vestastraat even een kijkje op het Vestaplein.
Terug van het Vestaplein rechtsaf de Mijdrechtstraat in, die automatisch linksaf gaat. En dan ben je op de Courzandseweg. (Op nr. 40 vind je hier café-restaurant Courzand. Befaamd, en de enige horecagelegenheid in de wijde omtrek. Helaas is deze zaak op zaterdag en zondag gesloten!)
Ga bij de Heysekade rechtsaf. Je loopt nu langs de Heysche Haven.
Rechtsaf, stukje over de Eemhavenweg, en weer rechtsaf, de Quarantaineweg op.
Je loopt nu naar het Quarantaine Eiland. Dit is nu in gebruik door artistiek volk, en het eiland beschikt als enig plekje in Rotterdam over een echt strandje in de Nieuwe Maas.
Als je het (schier)eiland bekeken hebt (en er misschien zelfs strandpret hebt beleefd), is de enige weg terug weer via de Quarantaineweg. Aan het eind ervan kun je besluiten om dezelfde weg (Eemhavenweg, Heysekade) terug het dorp in te nemen en dan bijvoorbeeld terug naar de steiger voor de Aqualiner, of
je maakt nog een 'nieuw Heijplaat'-ommetje door de Eemhavenweg helemaal af te lopen en aan het eind de Droogdokweg naar links op te gaan.
Je kunt de Droogdokweg helemaal aflopen (parallel aan de Rondolaan) en aan het eind bijvoorbeeld nog rechtsaf de Heijplaatweg op, en daar dan scherp linksaf de Heijplaatstraat op en die aflopen tot aan de fabriekspoort.

Aan de andere kant terug
Als de Aqualiner je weer op de Willemskade heeft afgezet, dan kan je dezelfde weg terug naar het centraal station lopen, als je tenminste uitgewandeld bent in Rotterdam. Het leukste loopt het dan natuurlijk als je net de andere kant van de route neemt als die waarlangs je heen liep.


