Langs de Schie en Overschie

Een verrassende en gevarieerde wandeling van ongeveer 12 km. Begin en eindpunt is station Rotterdam Centraal. De wandeling voert langs de Schie, door historisch Oud Overschie, langs weer de Schie met kleinschalige en oude industrie, door het groen langs Rotterdam Airport (zeg maar vliegveld Zestienhoven), langs de plassingel in Overschie en dan het bos in, vlak langs de Achterdijk; voorbij een molen de Overschiese Kleiweg op met z'n mooie, grote huizen en dan het laatste stuk langs een grote stadsstraat en -singel.

De aanlooproute:
Vanaf de achterzijde van station Rotterdam Centraal volg je (naar links) de aangegeven route naar Diergaarde Blijdorp (in de vakantieperiodes kan je de wandeling met 1 km bekorten door het historisch trammetje naar de dierentuin te nemen).
Bij de oude ingang van de dierentuin aan de van Aerssenlaan ga je rechtsaf (mocht je een dierentuinabonnement hebben, dan ga je natuurlijk door de dierentuin en bij het Oceanium er weer uit).
Aan het eind van de Van Aerssenlaan, linksaf de Stadhoudersweg op, nog steeds langs de dierentuin (zie afbeelding 1)
De Stadhoudersweg wordt Stadhoudersviaduct. Ga over het viaduct. Aan je linkerhand is nu het gebouw van de ROTEB. Rechts is het Kleinpolderplein. Steek hier recht over (zie afbeelding 2). Kijk goed uit, want je hebt hier te maken met verkeer dat de A20 af komt.
Aan de overkant, net onder een viaduct door, ga je linksaf, de Burg. de Josselin de Jonglaan in. Die volg je tot de oversteekplaats.
Aan de andere kant van de oversteekplaats ligt een grasveld. Aan de linkerkant van dat grasveld is een uitgesleten paadje. Volg dit.
Het paadje loopt door in de Van Adrichemweg. Volg die weg (aan je rechterhand zijn flatgebouwen) tot waar die in een T-splitsing uitloopt.
Ga rechtsaf, ongeveer 20 meter.
Ga linksaf, met een trap de dijk op. Je staat aan de Schie (om precies te zijn: de Delfshavense Schie). 

De Delfshavense Schie:
Volg nu rechtsaf het pad langs de Schie. Het pad heet Delfshavenseweg.
Volg de Delfshavenseweg. Je loopt onder de Spaansebrug door. Daar houdt het voetpad op. Er is nog wel een smal fietspad. Gewoon volgen, is ons advies.
Aan het eind van het fietspad is een charmant straatje met kleine huizen. Het is hier nog steeds Delfshavenseweg.
Aan het eind van het straatje is links de Hogebrug, en rechts de Overschiese Dorpsstraat. Ons advies: ga even de brug over om aan de overkant het brugwachtershuis uit de 17e eeuw te bewonderen. En kijk midden op de brug ook eens rustig om je heen. De moeite waard.

Oud Overschie:
De brug weer af (of gelijk van de Delfshavenseweg rechtsaf) de Overschiese Dorpsstraat in. Loop op je gemak deze pittoreske straat door en geniet van Oud Overschie met zijn huizen uit alle eeuwen vanaf 1500. Je ziet er ook een aantal bijzondere winkeltjes. En wil je midden in het dorp even rustig aan de Schie zitten, loop dan even links voor de kerk langs voor een bankje aan het water.
In een grote bocht, waar de straat een bocht in de Schie volgt, verandert de naam van Overschiese Dorpsstraat in Delftweg.

De Schie:
Volg de Delftweg. Eerst heb je rechts een aantal grote, luxueuze huizen en links de Schie. Dan aan beide zijden kleine, soms oude industrie tussen het groen, en een molen zonder wieken. En voor we dan de Doenbrug bereiken zijn er rechts weer grote, mooie huizen in wat een geïsoleerd wijkje blijkt. 

Zestienhoven:
Net vóór de Doenbrug sla je rechtsaf, het wijkje in. Je volgt de fietsaanwijzers naar Zestienhoven, en dat betekent dat je het viaduct Doenkade opgaat en daarover de A13 oversteekt.
Aan de andere kant van het viaduct steek je een afslag van de A13 over, en dan zie je een paadje dat langs het talud naar beneden loopt. Volg dat paadje, en je komt op de Doenkade. Volg die naar rechts de bocht in. Na de bocht heet de Doenkade: Parallelstraat Oostzijde.
Aan je rechterhand is de A13, links is een mooi groen gebied.
Na een meter of 150 is er links een weggetje. Dit is de Otterdijk. Ga die op.
Loop door een stukje natuur de Otterdijk helemaal af (je komt over een kleine brug), en dan kijk je ineens over Rotterdam Airport uit.
Je staat nu aan het begin van de Achterdijk. Vanaf de Otterdijk gezien kun je nu alleen rechtsaf. Volg de Achterdijk langs het vliegveld.
Met een paar slingers gaat de Achterdijk langs een kliniek annex hotel. Je komt bij een T-splitsing.
Ga naar rechts, een bruggetje over, en dan links voor een speeltuin langs. Je loopt nu, tussen waterpartijen door, op de Plassingel

Overschie:
De Plassingel komt uit in een wijkje met huizen uit het begin van de vorige eeuw. Volg de singel tot het eind, en ga daar bij de T-splitsing linksaf de Zestienhovensekade op.
Volg links aanhoudend de Zestienhovensekade (pas op: de eerste straat rechts heet ook Zestienhovensekade, maar ga daar niet in!).
Je komt over een brug. Aan de andere kant ben je weer op de Achterdijk. Volg de Achterdijk naar rechts.
Na een meter of 100 kom je bij een bosachtig park. Ga nu van de Achterdijk af en volg het bospad dat links parallel aan de Achterdijk loopt.
Volg het bospad. Rechts zie je tussen de bomen door hoge huizen, links is het heel natuurlijk aandoende parkgebied.
Je komt bij een molen die aan het eind van een grasveld aan je rechterhand staat. Dit is molen de Speelman.
Loop, een beetje omhoog, langs het grasveld naar de molen. De molen staat aan de Overschiese Kleiweg. Je kunt de molen bezichtigen.
Komend vanuit het bos ga je linksaf de Overschiese Kleiweg op. Aan je linkerhand staan langs de hele weg weer mooie grote huizen. Aan je rechterhand zijn voornamelijk volkstuincomplexen. Halverwege de kleiweg steek je het HSL-spoor over, daar waar de tunnel onder het Groene Hart begint.
Vlak nadat je op de Overschiese Kleiweg aan de rechterkant de Scherpendrechtsekade bent gepasseerd, kom je aan een grote T-splitsing. Ga daar naar rechts, de fietsaanwijzers Centrum volgend de Dwarskleiweg op, en na 30 meter weer naar rechts, Centrum volgend omhoog naar het Schieplein. 

Het laatste stuk: keuzemogelijkheden
Steek op het Schieplein de A20 over. Houd rechtdoor aan. Ga over de Gordelbrug de Schieweg op [ Je kunt zowel vlak voor als vlak na de Gordelbrug rechtsaf gaan, dan verder lopen langs het Noorderkanaal en dan op enig moment linksaf richting centrum gaan, naar het Station. Wij beschrijven dit alternatief hier verder niet].

optie: Spoorsingel (een van de mooiste, typisch Rotterdamse singels)
Volg de Schieweg tot het tweede grote kruispunt en ga daar rechtsaf de Schepenstraat in.
Loop de Schepenstraat door tot je bij een waterpartij met een kerk komt. Ga daar linksaf (Walenburgerplein) en steek de Walenburgerweg over. Je loopt nu rechtdoor de Spoorsingel op, recht op Rotterdam Centraal af.

optie: Provenierssingel (een van de mooiste, typisch Rotterdamse singels)
Volg de Schieweg. Bij de derde grote kruising heet de Schieweg Schiekade. Volg de Schiekade (langs het Ungerplein) tot de eerste stoplichten. Ga daar rechtsaf. Je bent op de Provenierssingel.
Aan het eind van de Provenierssingel is links Rotterdam Centraal.



