De Rotte van stad naar bos

Door twee eeuwen naar de Rotte
De wandeling begint aan de achterkant (Blijdorpzijde) van station Rotterdam Centraal. Als je uit het station komt zie je rechts de 19e-eeuwse Provenierssingel. Ga naar rechts en volg die singel langs het water. Aan het eind van de singel kom je op de Schiekade. 
Ga linksaf de Schiekade op. Aan de linkerkant passeer je het Ungerplein met de Ungerflat (rijksmonument). Je loopt tot aan de grote kruising met de Walenburgerweg/Bergweg.
Steek hier rechtsaf de Schiekade over. Je bent nu bij de Bergweg. 
Je loopt de Bergweg helemaal af. Achtereenvolgens passeer je de kruisingen met de Noordsingel/Bergsingel en de Zwartjanstraat/Rodenrijselaan, en volg je de grote bocht naar links ter hoogte van elektronicagigant Correct tot je bij de Gordelweg komt.
Steek de Gordelweg rechtdoor over, loop onder het spoorviaduct van Station Noord door de Straatweg op.
Volg de Straatweg tot je bij de kruising Kleiweg/Kootsekade komt (let overigens eens op de mooie huizen aan de Straatweg, sommige in uitbundige jugendstil).
Ga rechtsaf de Kootsekade in (die, hoewel kade geheten, een straat met huizen aan weerskanten is). Aan je linkerhand passeer je een tramremise. Aan het eind kom je bij de Bergse Rechter Rottekade. Je kijkt hier op de Rotte.

Langs de rivier naar het bos
Je gaat nu linksaf een metalen voetgangerssluisje door, en je bevindt je ineens in een onverwacht bijna middeleeuws aandoend straatje. Maar nog steeds heet het hier Bergse Rechter Rottekade. 
Je volgt de kade. Rechts, in de Rotte, liggen pleziervaartuigjes en links is niet onaardige nieuwbouw en wat oudere bebouwing (café Malle Babbe bijvoorbeeld). Aan de overkant, waar het niet verrassend Bergse Linker Rottekade heet, zie je al een wat meer landelijke bebouwing. Waar de Prins Bernhardkade uitkomt op de Bergse Rechter Rottekade heb je links een doorkijkje naar de Bergse Voorplas (je kan de Prins Bernhardlaan een stukje in lopen voor een betere blik op de mooie plas).
Aan het eind van de Rottekade kom je bij een pittoresk ophaalbruggetje met een even pittoresk brugwachtershuis. Je steekt de brug over en komt dan op het Prinsemolenpad, een landelijk weggetje tussen plas en rivier.
Volg dit met de Rotte mee meanderende pad. Je komt hier langs de uit 1648 daterende Prinsenmolen, een rijksmonument.
Bij de T-kruising met de Strekkade ga je rechts en meteen links, over het houten brug- en sluiswerk van de Boterdorpse Verlaat.
Je houdt rechts aan en passeert sfeervolle dijkhuisjes. Je bent op de Terbregse Rechter Rottekade. Volg die.
Je loopt tussen oudere dijkbebouwing en pakhuizen, en je passeert molen De 4 Winden uit 1776, waarin nu een 'grutterij' is gevestigd.
Je komt bij een kruising met de Molenlaan, een drukke verkeersweg. Je steekt die weg over en volgt, met een scherpe bocht naar links, de Terbregse Rechter Rottekade verder. Links woonhuizen in diverse stijlen uit diverse tijden, en rechts de Rotte.
Dan kom je links bij de Branddreef. Als je die weg in gaat, loop je het Lage Bergse Bos in. 

Uitstap Lage Bergse Bos.
Het Lage Bergse Bos is een volgroeid recreatiebos met flinke waterpartijen. waar je goed kunt wandelen. Een groot aantal wegen en paden leidt je langs de vele mooie plekjes in het gebied. Het centrale punt in het gebied is Paviljoen de Bergse Plas, dat een mooi uitzicht biedt op de groen omzoomde vijver die dwars door het gebied slingert. In het Lage Bergse Bos zijn drie wandelingen uitgezet, bewegwijzerd met rode, blauwe en groene paaltjes. De rode wandeling is 5 kilometer, de blauwe 3,5 kilometer en de groene 3 kilometer. Al wandelend kun je oog in oog komen te staan met loslopende Schotse Hooglanders, maar je passeert onder meer ook een hondenstrand(?!). Stippel met behulp van de kaart je eigen route uit.
Om na het bos weer op de hoofdwandeling uit te komen, kan je het best zorgen dat je het bos via de Vaandragerdreef weer verlaat, éénmaal een brug over, klein stukje naar links, en dan weer rechtsaf de brug over de Rotte over. Je bent weer bij de hoofdwandeling. 

Langs een dorp en doorkijkjes terug naar de stad
De Terbregse Rechter Rottekade heet vanaf hier eenvoudigweg Rottekade. Die volg je nog een paar honderd meter, tot je bij een bruggetje naar de linker Rotteoever komt (wie de bosuitstap maakte komt ook hier weer bij de hoofdwandeling).
Steek de brug over en ga gelijk rechts, langs de Rotte. We lopen nu weer terug, richting stad. Je bent op de Bergse Linker Rottekade.
Je komt bij Terbregge: net na een scherpe bocht in de rivier zwenkt de Rottekade van het water af, het kleine Terbregge in, bij Restaurant De Prins (met een terras aan de rivier). En eigenlijk meteen zwenkt de Rottekade weer naar rechts, Terbregge uit. 
Je komt bij de drukke verkeersweg die je aan de andere oever ook kruiste. Hier heet die weg Terbregseweg. Steek die over (het is de moeite waard om aan de overkant even te kijken naar het verkeer onder en over de brug).
Blijf de Bergse Linker Rottekade volgen. Bekijk nu van deze kant de andere oever waar je eerder liep, en kijk links van je naar de soms buitenlands aandoende doorkijkjes (scandinavische huizen, glooiende hellingen met paarden).
Steek de eerste brug die je nu tegenkomt over. Je bent nu op de Bergse Rechter Rottekade, waar je heen ook liep. Ga naar links.
Je loopt nu zo'n 150 meter over hetzelfde stuk als op de heenweg, maar in plaats van nu de Kootsekade in te slaan, loop je rechtdoor de Rottekade verder af, langs het gebouw van Kitsch & Kunst (eens limonadefabriek, nu een aparte woonwinkel).
Waar de rijweg ophoudt en uiteindelijk fietspad wordt, loop je de A20 onderdoor, en verder het Noorderkanaal over (het Noorderkanaal en de Rotte kruisen elkaar hier).

Dwars door het Noorden weer terug
Je staat nu aan de Gordelweg. Steek die over en volg verder de Rotte langs wat nu Soetendaalsekade heet (bij een aantal grote woonboten).
De Soetendaalsekade wordt Zwaanshals en Zwaanshalskade zolang je maar langs de Rotte blijft lopen (voor een multiculti-alternatief buig je met de Zwaanshals mee van het water af). Je loopt nu overigens weer in een grote-stads-omgeving.
Je komt bij de Zaagmolenbrug, steekt die niet over, maar volgt rechtdoor de Rotte. Hier heet het nu Zaagmolenkade. Die volg je tot het Noordplein (rechts).
Je steekt het Noordplein hemelsbreed schuin naar rechts over (maar volg als je dat wilt de gevelwand van het plein met bijvoorbeeld de grote Kookpunt-vestigingen), richting Erasmusstraat (maar ga die niet in). 
Loop naar de kop van de Noordsingel. Kies daar of je aan de noord- of aan de zuidzijde rechtsaf de singel af wilt lopen (wij hebben zelf een lichte voorkeur voor de noordzijde).
Keuze noordzijde: Bij Burgemeester Roosstraat linksaf het bruggetje over, de Teilingerstraat in.
Keuze zuidzijde: Bij Teilingerstraat links.
Loop de brede Teilingerstraat met zijn bomen en zeer gevarieerde bebouwing af, en steek aan het eind de Schiekade over, De Proveniersstraat in.
Loop de Proveniersstraat uit. Waar die straat samenkomt met de Provenierssingel heet-ie Proveniersplein. 
Nu nog een kleine 100 meter en je bent weer bij Station Rotterdam Centraal.

