Stukjes Oude Westen en China Town

Loop vanaf de centrumzijde van Rotterdam Centraal rechtdoor, rechts aanhoudend over het Kruisplein
Ga aan het eind rechtsaf, de West-Kruiskade op. Je bent nu middenin het kleine China Town van Rotterdam.
Steek over en ga na 50 meter linksaf door een hek het wijkpark in. 
Na ongeveer 200 meter loop je rechts het parkje uit en direct links de Gouvernestraat in. Loop die uit. Je komt dan op de Nieuwe Binnenweg. 
Ga aan het eind van de Nieuwe Binnenweg bij het Eendrachtsplein rechtsaf.
Eendrachtsplein (rechterkant aanhouden) gaat over in Westersingel.
Na ongeveer 300 meter is er over de Westersingel, aan je linkerhand, een bruggetje. Steek dit over.
Ga rechtdoor de Korenaerstraat in. Aan het eind kom je bij een soort plein.
Ga rechts en volg de Schiedamsesingel. Die maakt een bocht naar rechts en komt dan uit op de Eendrachtsweg/Westersingel.
Ga echter links omhoog, via een brede trap, de dijk op. Je bent nu op het Vasteland. 
Ga naar de overkant via het zebrapad, en ga aan de overkant van het Vasteland naar links tot aan de hoek.
Ga hier rechts de Erasmusbrug op (die, in tegenstelling wat de media wel beweren, in de volksmond NIET De Zwaan wordt genoemd). Ga de brug over en neem je tijd om van het uitzicht en de scheepvaart te genieten.

'Op' Zuid

Ga aan het eind van de brug linksaf de oversteekplaats over, zo dicht mogelijk langs het water. Je bent op de Wilhelminakade. En 'op' Zuid!
Volg de Wilhelminakade en ga, na de grote bocht naar rechts, linksaf de Stieltjesstraat op.
Volg de Stieltjesstraat. Als je onder het Poortgebouw door bent steek je de Binnenhavenbrug over.
Aan de andere kant (nog steeds Stieltjesstraat) ga je naar rechts, voor het Halfrond langs. Je loopt langs de jachthaven aan de Vijf Werelddelen.
Aan het eind van de jachthaven ga je rechtsaf, de Factorij op.
Bij de eerste kruising ga je rechtsaf, een stukje de Lodewijk Pincoffsweg op. Tot het water.
Voor de brug linksaf het Stootblok op. Je loopt langs het water. Aan het eind van water en Stootblok rechtsaf:
de Vuurplaat op. Je loopt deze nieuwbouwwinkelstraat af en loopt door een tunneltje onder de Laan op Zuid door, de Brede Hilledijk op. Hou de rechterkant hiervan aan of loop midden op de dijk.
Waar de Brede Hilledijk uitkomt bij metrostation Rijnhaven, ga daar naar links, langs het water en volg Maashaven O.z. 

UITSTAP:  AFRIKAANDERMARKT:
Ga waar de Brede Hilledijk uitkomt bij Metrostation Rijnhaven naar rechts en blijf aan de huizenkant van de Hillelaan.
Ga na 100 meter schuin links de Pretorialaan op. Die komt uit op het
Afrikaanderplein. Struin hier over de misschien wel kleurrijkste markt van Nederland.
Aan het eind van het marktbezoek: Vind het kruispunt Pretorialaan/Paul Krugerstraat en volg de Paul Krugerstraat van de markt weg lopend. Je komt uit op Maashaven O.z. Volg die een klein stukje naar links en volg dan de basiswandeling weer.

Ga naar rechts en loop langs de kade en de oude havenindustrie van Maashaven Zuidzijde tot je niet verder kunt.
Je moet nu naar links, en je komt bij de Brielselaan. Steek die over (het is hier een beetje zigzaggen) en loop aan de overkant de Hellevoetstraat in.
Aan het eind: ga rechts, de Katendrechtse Lagedijk op. En nu gaan we een beetje slingeren:
Ga de vierde zijstraat links in: de Gerststraat.
Neem dan de eerste straat links: de Tarwestraat.
Ga op het eind van de Tarwestraat naar rechts, de Polslandstraat.
Ga op de Polslandstraat bij de eerste kruising naar links, de Blankenburgstraat in.
Volg de Blankenburgstraat. Die wordt in een flauwe bocht naar links Groepstraat.
Volg de Groepstraat links om een plantsoen heen.  Je komt dan uit bij de Gaesbeekstraat.
Ga rechtsaf de Gaesbeekstraat in.
De Gaesbeekstraat wordt in een flauwe bocht naar rechts Brielselaan.

EINDE KORTSTE VERSIE
De Brielselaan komt uit bij metrostation Maashaven. Hier kun je de metro terug naar Rotterdam Centraal nemen (kan nog even met strippenkaart: 2 zones, 3 strippen).

Blijf de Brielselaan volgen. Na metrostation Maashaven wordt de Brielselaan Putselaan. Loop de Putselaan helemaal af. De Putselaan komt uit op de Hilledijk.
Ga Linksaf de Hilledijk op en loop die af tot waar die uitkomt op de Brede Hilledijk.
Steek de Brede Hilledijk schuin over en ga de Hillestraat in.
Volg de flauwe bocht naar links. Het heet hier Korte Hillestraat.
Ga aan het eind van de Korte Hillestraat naar rechts. Je bent op de Hillelaan.
Volg de flauwe bocht naar links. Je bent op de Posthumalaan.
Volg de Posthumalaan en je komt weer bij de Erasmusbrug. Steek deze over, maar nu aan de andere kant dan waar je op de heenweg liep (ander uitzicht!).

Een museale kade en een vooroorlogs winkelstraatje

Van de brug af loop je nu het markante Golden Tulip Hotel aan de Leuvehaven tegemoet. Ga naar rechts voorlangs dit hotel en dan meteen links een trap af die je naar de kade van de Leuvehaven voert.
Je loopt nu langs de Leuvehaven en door het buitenmuseum  van het Maritiem Museum.
Aan de kop van de Leuvehaven staat het Maritiem Museum. Ga hier een stukje naar boven, de Schiedamsedijk op, loop voor langs het museum en ga dan naar links, de brede Westblaak op.
Ga op de Westblaak na zo'n 150 meter naar rechts, de Karel Doormanstraat in.
Ga op de Karel Doormanstraat na zo'n 50 meter naar links, de Oude Binnenweg op en loop dit vooroorlogse winkelstraatje uit.
Ga aan het eind rechtsaf, de Mauritsweg op en loop nu terug naar Rotterdam Centraal (vanwege de nieuwbouwwerkzaamheden rond dat station kun je met enige omleiding te maken krijgen).

