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>> BEZIENSWAARDIGHEDEN

>> ETEN & DRINKEN

>> SHOPPEN

>> LEUK OM TE DOEN

Centraal Station
Groot Handelsgebouw
Teds
Station Hofplein
's Zomers
Oude Luxor Theater
Stadhuis
Timmerhuis
Dudok
Grote of Sint-Laurenskerk
Stadsterras / Bistrobar
Markthal
Kubuswoningen / Blaakse Bos
Het Witte Huis
Willemsbrug
Watertaxi Maaskade
De Rijnhavenbrug
Fenix Food Factory
Montevideo
Hotel New York
Nederlands Fotomuseum
Cruise Terminal
Rolph's Deli
Margreeth Olsthoorn
De Rotterdam
Erasmusbrug
Wereldmuseum
Parqiet
Euromast
Kunsthal
Depot Boijmans van Beuningen
Het Nieuwe Instituut
Huis Sonneveld
Santa Claus (Kabouter Buttplug)
Bar Restaurant Sijf
Donner
Schielandshuis
Brasserie Jules
Schouwburgplein
Bertmans

ROUTE
design & architectuur in
rotterdam
OVER DE ROUTE

Rotterdam staat internationaal bekend om zijn opvallende architectuur. De iconische
monumenten, grootste haven van Europa en prominente skyline laten zien waarom
Rotterdam de architectuurhoofdstad van Nederland is. Het is dus niet zo gek dat
architectuurliefhebbers van heinde en verre komen om de Maasstad te bewonderen.

DE WIJKEN
Misschien vraag je je af waarom er zoveel interessante, moderne architectuur in Rotterdam
is? Tijdens de Tweede Wereldoorlog, in mei 1940, werd de stad Rotterdam door het Duitse
leger zo goed als volledig gebombardeerd. Er werden zoveel bommen op de stad gegooid dat
deze in minder dan 15 minuten tot de grond toe afbrandde.
Na de bevrijding in 1945 besloot het stadsbestuur te breken met het verleden. In plaats van
de oude stad te reconstrueren, koos men ervoor uit de as te herrijzen en plaats te maken voor
de vele getalenteerde architecten die na de bevrijding optraden. De paar historische
gebouwen die het bombardement overleefd hebben, steken tegenwoordig sterk af tegen de
hypermoderne skyscrapers. Die combinatie zorgt voor een uniek en herkenbaar stadsbeeld.
Ook voor de toekomst zijn er al vele plannen om het grensverleggende architectuurimago van
de stad te behouden. Rotterdam is nog steeds voortdurend aan het veranderen, uitbreiden en
hele buurten aan het heruitvinden. Denk aan de Zalmhaventoren, een 215 meter hoge
woontoren in het Scheepvaartkwartier. En niet te vergeten het waanzinnige cilindervormige
Depot Boijmans van Beuningen.
Naast mooie gebouwen heeft Rotterdam ook andere bijzondere architectuurobjecten. Een
hiervan is de Luchtsingel. Deze knalgele brug is maar liefst 400 meter lang, loopt over wegen,
sporen en door gebouwen en verbindt drie delen van de stad met elkaar. Omdat de Maas
door Rotterdam stroomt, zijn verschillende delen van de stad met elkaar verbonden door vele
indrukwekkend ogende bruggen. De bekendste brug van Rotterdam is de Erasmusbrug en
voor veel mensen het ultieme symbool van Rotterdam. Een leuke manier om deze bruggen
van dichtbij te bekijken, is erlangs scheuren vanuit de watertaxi!

WEINIG TIJD

Teds + Markthal + Kubuswoningen + Depot Boijmans van Beuningen + Hotel New York

ROUTEBESCHRIJVING (ca. 14.80 km)

rondje over het Schouwburgplein voor je aan tafel gaat 39 40 .

Wanneer je het Centraal Station 1 uitloopt, zie je rechts het Groot Handelsgebouw 2 . Draai
om en loop via de tunnel naar de achterkant van het station. Ga rechts en weer rechts op de
Molenwaterweg. Ga rechts de Schiekade op, naar het Schieblock. Ga helemaal naar boven
voor je ontbijt 3 . Volg de gele Luchtsingel en ga links op de rotonde. Ga rechts bij Roosje en
loop langs het oude station 4 . Loop rechtdoor en steek de Heer Bokelweg over. Ga de
Boekhorststraat in voor bloemen 5 . Loop een stukje terug, steek de weg over en loop de
Raampoortstraat door naar de Luchtsingel. Ga links op de rotonde. Verlaat de Luchtsingel via
de Couwenburg. Ga rechts op Pompenburg en ga de Coolsingel op. Steek over naar de
Kruiskade voor het oude theater 6 . Vervolg je weg en ga links langs het stadhuis 7 ,
Doelwater in. Volg de weg tot de Timmerfabriek 8 . Ga links en maak een tussenstop 9 .
10

Vervolg je weg over de Meent. Ga rechts de Binnenrotte op en loop een rondje om de
kerk . Steek over voor een drankje 11 . Aan de overkant is de Markthal 12 , links de

Kubuswoningen 13 . Loop daar onderdoor naar de Oudehaven 14 . Ga rechts via de Wijnhaven.
Ga links de brug over en weer links voor de Willemsbrug 15 . Pak aan de overkant een
watertaxi 16 naar Hotel New York. Wandel over de Rijnhavenbrug 17 naar de foodhal 18 .
Loop terug over de brug, passeer Montevideo 19 en loop naar Hotel New York 20 . Loop
rechts over de Wilhelminakade en de Reuchlinweg 21 22 23 24 25 . Steek de Erasmusbrug
over 26 over en ga links de Willemskade op voor het Wereldmuseum 27 . Loop via de
Veerkade naar het Westplein en de Parklaan naar het Park 28 29 . Loop via de Baden
Powellaan naar de Westzeedijk voor kunst 30 . Loop door het Museumpark 31 32 33 . Ga het
park uit via de Rochussenstraat en steek over naar het Eendrachtsplein. Ga rechtsaf, langs het
opvallende kunstwerk 34 . Wandel door de straat en drink een biertje 35 . Vervolg je weg over
het Binnenwegplein ga links voor de bekende boekhandel 36 . Steek de Coolsingel over en ga
Bulgersteyn in. Aan je rechterhand staat een 17e-eeuws pand 37 . Aan het eind ga je links, tot
je uitkomt bij het WTC-gebouw 38 . Loop door en steek de straat over naar het Beursplein.
Loop langs de Bijenkorf en ga rechts de Hennekijnstraat in. Pak een stukje van de Lijnbaan
mee en ga links de Aert van Nesstraat in. Ga rechts de Karel Doormanstraat in en maak een
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1 CENTRAAL STATION - BEZIENSWAARDIGHEDEN

Nadat tijdens de Tweede Wereldoorlog het stadsbeeld van Rotterdam aanzienlijk was
veranderd, werd in 1957 het nieuwe Centraal Station voltooid als onderdeel van de
wederopbouw. Door het toenemende aantal reizigers (dagelijks evenveel als luchthaven
Schiphol) moest ook dit ontwerp plaatsmaken voor een nieuw project. Fun fact: de shiny
nieuwe hal met zilverkleurige overkapping wordt ook wel 'Station Kapsalon' genoemd, naar de
van oorsprong Rotterdamse maaltijd die wordt geserveerd in een aluminium bakje.
stationsplein 1, dagelijks, metro d, e centraal station, tram 4, 7, 8, 20, 21, 23, 24, 25 centraal
station
2 GROOT HANDELSGEBOUW - BEZIENSWAARDIGHEDEN

Wie het station uitloopt, kan niet anders dan een blik werpen op het reusachtige Groot
Handelsgebouw, het trotse symbool van de Rotterdamse wederopbouw. Het opmerkelijke
verzamelpand uit 1953 werd ontworpen door 'local heroes' Maaskant en Van Tijen en bevindt
zich op de plaats waar vroeger de Diergaarde was. Wandel even naar binnen voor een kijkje in
het mini-museum in de hal. Een koffie to go haal je het beste bij Lebkov en lekker lunchen
doe je bij Altijd in de Buurt aan de Weena-zijde.
stationsplein 45, www.ghg.nl, verschillende openingstijden, metro d, e centraal station, tram
4, 7, 8, 20, 21, 23, 24, 25 centraal station
3 TEDS - ETEN & DRINKEN

Wie vanaf de straat omhoog kijkt ziet misschien weleens een plantje over de rand van het dak
van het Schieblock heen piepen. Maar dat er zich zo'n weelde op het kantoorgebouw bevindt,
kun je bijna niet vermoeden. Boven tref je de uitgestrekte DakAkker, de grootste openlucht
dakboerderij van Nederland. Er worden groenten, eetbare bloemen en fruit verbouwd en bijen
gehouden. In het voormalige conciërgehuisje kun je tegenwoordig genieten van een all day
brunch bij Teds met prachtig uitzicht over de stad.
schiekade 189, 7e verdieping, boven op het schieblock, www.teds-place.nl,
+31(0)10-8001735, dagelijks 9.00-17.00, metro d, e stadhuis, tram 4, 7, 8, 21, 23, 24, 25
weena
4 STATION HOFPLEIN - LEUK OM TE DOEN

Station Hofplein is al lang geen plek meer voor mensen op doorreis. De Hofbogen, zoals de
halfronde ruimtes onder de voormalige spoorlijn ook worden genoemd, bieden nu juist alles
om er wat langer te blijven. Drink een lekker biertje bij Brewpub Reijngoud, eet op chic bij
Restaurant FG en Café Roosje en ga door voor de afterparty bij jazzbar Bird of clubrestaurant Jack. Er is lang getwijfeld over tot wat voor leuks het dak van Station Hofplein
moest worden omgetoverd. Uiteindelijk werd men het eens: een Luchtpark! Een groene
oase, aansluitend op de Luchtsingel en, hopelijk, in de toekomst doorlopend tot diep in
Rotterdam Noord.
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raampoortstraat 30, www.hofbogen.nl, verschillende tijden en prijzen, metro d, e stadhuis,
tram 4 heer bokelweg

Wie kent hem niet, de ambachtelijke Dudok appeltaart? Als je hem nog nooit geproefd hebt,
moet je zeker even binnenstappen bij Café brasserie Dudok. Vele Rotterdammers en
taartliefhebbers komen al ruim 25 jaar van zelfs over de landsgrenzen naar Dudok voor dit
verrukkelijke zoete baksel. Neem plaats aan de lange leestafel of verover een plekje aan de

5 'S ZOMERS - SHOPPEN

Bloemenwinkel is een understatement. Dat merk je zodra je een voet over de drempel zet bij
botanical warehouse ’s Zomers. Overal waar je kijkt zie je enorme potten en planten, kleine
woonaccessoires, designeritems en natuurlijk extravagante bloemstukken. Heerlijk om weg te
dromen en doorheen te struinen. Warning: je wordt heel hebberig van deze shop!

bar bij het raam. Het café-restaurant is vernoemd naar de ontwerper, architect W.M. Dudok.
Het is in 1952 gebouwd als kantoorgebouw voor de verzekeringsmaatschappij.
meent 88, www.dudok.nl, +31(0)10-4333102, ma-wo 8.00-23.00, do 8.00-0.00, vr 8.00-1.00,
za 9.00-0.00, zo 9.00-23.00, dudok appeltaart €5,25, metro d, e stadhuis, tram 7, 8 meent

boekhorststraat 44-54, www.zomersbloemen.nl, ma-za 9.00-18.00, zo 11.00-16.00, metro d
stadhuis, tram 4 heer bokelweg
6 OUDE LUXOR THEATER - LEUK OM TE DOEN

Het Oude Luxor Theater doet zijn naam eer aan, want behalve dat er tegenwoordig ook een
Nieuwe Luxor is op de Kop van Zuid, stamt dit theater in hartje centrum al uit 1917. Tijdens de
oorlog was het art-decopand in handen van de Duitsers, die er regelmatig films vertoonden.
Tegenwoordig kun je er terecht voor voorstellingen in diverse genres, zoals cabaret, musical,
variété en dans.
kruiskade 10, www.luxortheater.nl, zie website voor programma en prijzen, metro d, e
stadhuis, tram 20, 21, 23, 24 stadhuis
7 STADHUIS - BEZIENSWAARDIGHEDEN

Toen in 1905 werd besloten dat het tijd was voor een nieuw, groter raadhuis, betekende dat
meteen het startschot voor een grootscheepse sanering van de binnenstad. Op 15 juli 1915
legde koningin Wilhelmina de eerste steen van het huidige Stadhuis, een schitterend
ontwerp van Henri Evers. Aan weerszijden van de hoofdingang liggen de burger- en raadszaal
en het geheel wordt bekroond met een 71 meter hoge klokkentoren, die is versierd met een
gouden vredesengel. Binnen zijn er verschillende hofjes, zodat er in elk vertrek daglicht is. De
rondleidingen die er gegeven worden door een bode zijn echt de moeite waard!
coolsingel 40, www.rotterdam.nl/loket/rondleiding-stadhuis, ma-vr 8.30-17.00, rondleiding
gratis, reserveren verplicht, metro d, e stadhuis, tram 21, 23, 24 stadhuis
8 TIMMERHUIS - BEZIENSWAARDIGHEDEN

Het Timmerhuis is het meest recente hoogstandje van architect Rem Koolhaas in Rotterdam
en ligt midden in de stad. Het futuristische gebouw is op slimme wijze verbonden met een
oude façade aan de Meent. Het nieuwe gedeelte heeft wel wat weg van een grote,
zwevende pixelwolk. De oud- en nieuwbouw bieden samen onderdak aan appartementen,
winkels en cafés.
rodezand 26, metro d, e stadhuis, tram 21, 23, 24 stadhuis
9 DUDOK - ETEN & DRINKEN
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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.

Deze route is van preview

9

10

