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Hofje 'Uit Liefde En Voorzorg'

ROUTE
maho-kwartier & kralingen
OVER DE ROUTE

In deze route vind je de mooiste spullen, de hipste winkels en de meest bijzondere horeca.
Maar ook: een prachtig inkijkje in de architectuur van Rotterdam.

DE WIJKEN
De route start in de Stadsdriehoek. De naam stamt al uit de late middeleeuwen en verwijst
naar de historische driehoekige vorm van de stad Rotterdam. Van de historische gebouwen is
na het bombardement op Rotterdam van 14 mei 1940 nagenoeg niets gespaard gebleven. De
afgelopen jaren heeft de wijk een complete metamorfose ondergaan. De Pannekoekstraat en
de Meent worden ook wel gezien als de hipste van Rotterdam. De Meent is een gezellige
winkelstraat met exclusievere winkels. Ook is er een groot aanbod aan fijne lunchzaken. De
Pannenkoekstraat is een zijstraat van de Meent. Hier vind je veel gezellige koffiebars en kleine
speciaalzaken. Je kunt hier prima een paar uur vertoeven.
Niet ver van de Pannenkoekstraat ligt de chique wijk Kralingen. Vergeleken met de
Stadsdriehoek is deze wijk oud en dat is best bijzonder voor Rotterdam. Het gezegde ‘Zo oud
als de weg naar Kralingen’ is nog altijd van toepassing. De mix tussen oud en nieuw maakt de
wijk bijzonder charmant. Je vindt hier nog kerken, winkelpanden en huizen van voor de oorlog.
Omdat de Erasmus Universiteit Rotterdam in Kralingen staat, wonen er ook veel studenten in
deze wijk. Studentenwoningen worden afgewisseld door imposante villa’s, hofjes, voormalige
slotgrachten en statige lanen uit de 19e eeuw.
Niet ver van de gezellige Lusthofstraat vind je het grootste stadspark van Rotterdam: het
Kralingse bos. Een groene oase voor iedereen die de stad even wil ontvluchten voor wat
frisse lucht en rust. Rondom de plas wordt naar hartenlust geskeelerd, gejogd en gefietst. Op
de plas wordt gezeild, terwijl op de terrassen rondom de bitterballen en wijn op tafel komen.

WEINIG TIJD

In 't Wild + Nishi Market + Industriegebouw + Aloha + Arboretum Trompenburg

ROUTEBESCHRIJVING (ca. 0.00 km)

1 PICKNICK - ETEN & DRINKEN

Picknick is dé plek om lekker uitgebreid te ontbijten of brunchen. Het streven hier is om de
eenvoud tot in de puntjes te perfectioneren. Dat zie je terug in het interieur en op de
menukaart. Probeer eens een uitgebreide Picknick Platter of ga voor het açaí-ontbijt met
huisgemaakte crumble en vers fruit. De worstenbroodjes zijn ook overheerlijk – voor als je een
wat steviger trek hebt.
mariniersweg 259/pannekoekstraat 120, www.picknickrotterdam.nl, +31(0)10-2807297, ma-za
8.00-16.30, zo 9.00-16.30, ontbijt € 7, lunch € 7,50, metro a, b, c, tram 21, 24 blaak
4 OBJET TROUVé - SHOPPEN

Op de gevel van Objet Trouvé is geen naambord of logo te bekennen, je ziet alleen de letter
O. Die simpele schoonheid wordt weerspiegeld in het interieur en de collectie van de
modezaak. Zussen Josje en Floor willen in hun winkel de elegantie van Parijs combineren met
de esthetiek van Scandinavië. Het is ze gelukt: er staat of hangt geen object te veel in de
winkel. De designerstukken zijn mooi van snit en bijzonder in hun eenvoud.
pannekoekstraat 44a, www.objet-trouve.nl, +31(0)10-7371444, ma 13.00-18.00, di-do
10.00-18.00, vr 10.00-21.00, za 10.00-17.00, zo 13.00-17.00, metro a, b, c blaak, tram 7, 8, 21,
24 meent
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PRINT DEZE PDF EN MAAK JE
EIGEN REISGIDS
colofon
Deze gids is met de grootst
mogelijke zorg samengesteld. Voor
eventuele onjuistheden in de tekst is
mo’media bv niet aansprakelijk.
Eventuele op en/ of aanmerkingen
kun je richten aan: mo’media,
postbus 359, 3000 AJ Rotterdam,
info@momedia.
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Alle rechten voorbehouden. Niets van
deze uitgave mag worden
verveelvoudigd, opgeslagen in een
geauto matiseerd gegevensbestand
en/ of openbaar gemaakt in enige
vorm of op enige wijze, hetzij
elektronisch, mechanisch, of op enig
andere manier zonder voorafgaande
schriftelijke toestemming van de
uitgever.

LOCAL

NAME

NINA VERWEIJ

Sinds drie jaar mag ze Rotterdam haar thuishaven noemen.
Een bruisende wereldstad met een uitgesproken karakter.
Nina vindt het heerlijk om door de stad te struinen. Op die
manier ontdekt ze niet alleen de mooiste verborgen plekken,
maar ook de beste koffie! Ze laat zich graag inspireren door
het rijke culturele- en culinaire aanbod. De dag sluit ze het
liefst af met een drankje aan het water met uitzicht op de
Rotterdamse skyline.
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