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Havenspoorroute
lengte: ± 11 km, 1 uur fietsen

Een fietsroute door Zuiderpark en Zuidelijk Randpark 

over het tracé van het voormalige havenspoor. 

De routebeschrijving begint aan de Oldegaarde, maar 

u kunt op elk gewenst punt van de route beginnen. 

Op de kaart aan de binnenzijde van het omslag aan de 

achterzijde van deze gids, is deze route ingetekend.

Het vertrekpunt ligt aan de Oldegaarde, op de parkeer-

plaats bij de sportvelden van Snelwiek en BZC. We steken 

de Oldegaarde over bij de oversteekplaats, gaan recht-

door en fietsen tussen de vernieuwde buurt De Horsten 

en het complex van volkstuinvereniging De Beukhoeve 1  

(foto 1, 2 en 3 op pag. 46). Bij de Slinge steken we over en 

aan de overzijde gaan we linksaf. Bij de Zuiderbegraaf-

plaats (op nr. 50) 2  gaan we naar rechts, opnieuw 

naar rechts en links. We fietsen nu tussen de Zuiderbe-

graafplaats (links) en het terrein van volkstuinvereniging 

Phoenix (rechts). We gaan met de bocht mee naar rechts. 

Links ligt volkstuinvereniging Zonnehof. Aan het einde

 van dit complex gaan we naar links. Rechts ligt volkstuin-

vereniging Maasglorie 3 . Bij de T-kruising gaan we naar 

rechts. We komen op de Maeterlinckweg en gaan naar 

rechts, met de bocht mee naar links en bij het kruisende 

fietspad naar rechts.
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Het fietspad waarop we rijden is aangelegd op het tracé 

van het voormalige ‘oliespoor’, of havenspoorlijn, overbo-

dig geworden na de aanleg van de Betuwelijn langs de A15.

We kruisen de trambaan van lijn 25, die de Barendrechtse 

Vinex-wijk Carnisselande verbindt met het Rotterdamse 

stadscentrum.

Rechts staat aan de Kapelburg 296 boerderij De Kapel 

uit 1775 4 . Architect Jan Verheul maakte zich in 1933 

in zijn boekje over het poldergebied van Charlois grote 

zorgen over de toekomst van de boerderij. 

‘Het is jammer, dat deze Kapelshoeve niet van gemeen-

tewege beter onderhouden wordt, want zij is in deze 

streek een zeldzaam voorkomend hoevetype, dat met 

goeden wil best gespaard kon worden’, schreef hij. 

Het viel mee. De boerderij is sinds 1991 bij de Pame-

ijerstichting in gebruik als dagcentrum en omstreeks 

de millenniumwisseling prachtig gerestaureerd.

We passeren de Langenhorst en fietsen in een lange rechte 

lijn in westelijke richting.

De aanleg van dit nieuwe fietspad biedt behalve het 

nieuwe vergezicht de mogelijkheid de Charloisse Lagedijk 

vanuit een andere hoek te zien 5 . Links zien we boom-

gaarden, schapenweiden en de achterzijden van de wonin-

gen. De (fiets)verbindingen met de woonwijken Zuidwijk 

en Pendrecht 6  bieden de bewoners een extra mogelijk-

heid in contact te komen met de omringende natuur.

We passeren de Smitshoekseweg, de Zuiderparkweg en de 

metrobaan.

Na een complex volkstuinen en een tennishal zien we 

links een stukje straat, de Dorpslaan, met vier villa-

tjes. Dit deel van de oude Dorpsweg is door spoor- 

en metrolijnen afgesneden van de Dorpshof, tussen 

metrobaan en Charloisse Lagedijk, en door Pendrecht 

en het Zuiderpark van de Dorpsweg.

Bij de Krabbendijkestraat gaan we naar links, onder de 

spoorlijn en metrobaan door, en dan rechts het Kalver-

pad in. Bij de Groene Kruisweg gaan we rechtsaf en bij 

de stoplichten op de T-kruising met de Jan Olieslagerweg 

linksaf. De eerste weg rechts, de Schulpweg, gaan we in.

Rechts staat verpleeg- en verzorgingshuis Sonneburgh. 

Even hierna ligt de Wiel 7 , net als de Waal bij de Krom-

me Zandweg een zogenoemd wiel, een diepe waterplas 

die overblijft na een dijkdoorbraak.

We steken de Korperweg over en gaan verder over de 

Schulpweg.

Links staat op nr. 375 een mooie, gerestaureerde 

boerderij 8 , rechts ligt onderaan de dijk het semi-

permanente woonwijkje de Wielewaal, dat in 1949 

werd gebouwd om een deel van de naoorlogse woning-

nood te lenigen. Het ‘dorp’ was een geschenk van het 

Zweedse volk.
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Aan het einde van de Schulpweg volgen we de bocht naar 

rechts en komen op de Kromme Zandweg 

Rechts staat op nummer 158 de boerderij 1 , die be-

kend is als de ‘stee van Niemantsverdriet’, naar vader 

en zoon Rinus en Maarten Niemantsverdriet, die hier 

vanaf 1916 het landbouwbedrijf uitoefenden. Ze woon-

den oorspronkelijk aan de andere zijde van de Schulp-

weg in de Robbenoordsepolder, die voor de aanleg van 

de Waalhaven werd vergraven. Steen voor steen is de 

boerderij afgebroken en hier herbouwd. In 2009 is het 

pand opgevijzeld en opnieuw gefundeerd. Links zien 

we opnieuw een waterplas, de Waal of het Waaltje. Hier 

huist al tientallen jaren een omvangrijke ganzenkolonie 
2 . Rechts ligt het wijkje de Wielewaal, dat zijn naam 

dus ontleent aan de ligging tussen de Wiel en de Waal. 

De boerderij op nummer 110 is een rijksmonument uit 

1799 3 . In de jaren zestig van de 20ste eeuw had beel-

dend kunstenaar Gust Romijn hier zijn woonhuis en ate-

lier. Verheul schreef in 1933 lovend over de boerderij: 

‘Verscholen achter hoog opgaande boomen en door zijn 

gunstige ligging ten opzichte van den weg, geeft deze 

hofstede, door haare beplanting, mooi aansluitende aan 

de omgeving, een goed geheel te genieten.’ 

Dat geldt in grote trekken nog steeds.

We passeren de trambaan van lijn 2, vlakbij het eindpunt.

Rechts ligt kinderboerderij De Molenwei 4  , gedeel-

telijk aangelegd op het terrein van de voormalige ijs-

club Charlois. Bij vorst werd een weiland onder water 

gezet en kon hier worden geschaatst. Links staat koren-

molen De Zandweg 5   en even verder grand café 

Koriander 6 . Rechts, op nummer 90, staat landhuis 

De Oliphant 7  , een rijksmonument dat oorspron-

kelijk tussen Heenvliet en Nieuwesluis stond. 

We steken de Dorpsweg over en vervolgen onze weg over 

de Kromme Zandweg.

Links op de hoek staat het schoolgebouw van het 

Maarten Lutherlyceum, tegenwoordig onderdeel van de 

Christelijke Scholengemeenschap Calvijn. De schrijver 

Jan Brokken (1949), zoon van de hervormde dominee 

van Rhoon, zat hier op school: ‘Aan het begin van mijn 

tweede schooljaar verhuisden alle leerlingen van de 

verschillende dependances naar een nieuw schoolge-

bouw, aan de rand van het Zuider-park. Hemelsbreed 

was dat voor mij iets dichterbij, maar ik moest over de 

Charloisse Lagedijk en de Schulpweg naar school blij-

ven fietsen. De provinciale weg zou pas twee jaar later 

aangesloten worden op de brede weg die door Rotter-

dam-Zuid voerde, waardoor ik het gevoel bleef houden 

dat je de stad alleen via sluipwegen kon bereiken.’

Rechts staat een aantal villaatjes uit de jaren twintig en 

dertig van de 20ste eeuw en enige van later datum 8  .

Over de brug gaan we rechtsaf het fietspad op en we 

fietsen nu daadwerkelijk in het Zuiderpark. Na de brug 

komen we op het Denneneiland. 

H2 Ontdek het Zuiderpark - Havenspoorroute48 Zuiderpark  Rotterdam

1

3

5

4 6

7

2 7

8



51

Behalve de grove dennen waaraan het eiland zijn naam 

ontleent , staan er berken, herkenbaar aan hun 

karakteristieke witte bast en een zomereik, die bij de 

herinrichting van het park na protesten tegen het kap-

pen is gehandhaafd. We verlaten het eiland over een 

dam waarin voor kanovaarders  een onderdoorgang 

is gemaakt 1 .

We komen bij de Promenade.

Voor ons loopt tussen de voetbalvelden van DEH-

Musschen een statige eikenlaan 2  in de richting van de 

Oldegaarde. De laan maakt deel uit van het oorspronke-

lijke ontwerp van ir. Hanekroot en fungeert als aanvlieg-

route voor vleermuizen vanuit Zuidwijk. Rechts wordt 

het begin van de laan gemarkeerd door een monumen-

tale vleugelnoot 3 . Ongeveer 50 meter naar rechts staat 

aan de Promenade nog een flinke vleugelnoot. Bij de 

aanleg van een wadi  is enigszins afgeweken van 

het ontwerp om het voortbestaan van deze boom te 

garanderen.

We gaan linksaf de Promenade op, passeren de Zui-

derparkweg, restaurant Meerzicht, de kanovijver, het 

strandje en het Avontureneiland 4 . Bij de eerste kruising 

met een fietspad gaan we rechtsaf tot we weer bij de 

Oldegaarde, ons uitgangspunt komen.
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