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stippellijn
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dan kun je de
plattegrond er
insteken
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RONDOM DE MAAS
Euromast
Chinese Boot
Sjømannskirken
Schoonoord
De Ballentent
Belasting & Douane Museum
Zeezout
Zinc
Westelijk Handelsterrein
Jan Bussing
Wereldmuseum
Watertaxi
Onderzeebootloods
Erasmusbrug
Hotel New York
Nederlands Fotomuseum
Rijnhavenbrug
Posse Espressobar
Fenix Food Factory
Delibird
De Matroos en het Meisje
Theater Walhalla
Pakhuis Santos
Afrikaandermarkt
Damage Playground
Loods 24
Poortgebouw
Villa Zebra
De Hef
Noordereiland
Willemsbrug
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>> BEZIENSWAARDIGHEDEN

>> ETEN & DRINKEN

>> SHOPPEN

>> LEUK OM TE DOEN

Het Witte Huis

ROUTE

ROUTEBESCHRIJVING (ca. 12.90 km)

RONDOM DE MAAS

Start je dag in hoger sferen op de Euromast

OVER DE ROUTE

een Aziatisch winkelcentrum

Wat zou Rotterdam zijn zonder de rivier? Deze route laat je beide oevers van de Maas zien.
Van het mooie Scheepvaartkwartier ga je de brug over naar Zuid en via het Noordereiland kom
je uit in een bruisende binnenhaven. In deze wandeling is er wat minder aandacht voor
winkelen, maar des te meer voor bezienswaardigheden en goede restaurants.

DE WIJKEN

Het klotsen van het water, het getoeter uit de haven en de zilte zeelucht die voorbij waait;
Rotterdam is op z’n mooist aan de kades. Daar herinneren je zintuigen je er constant aan dat
de rivier en de zee niet ver weg zijn.
Een onbetwist hoogtepunt is de Euromast, van waaraf je heel Rotterdam kunt overzien. Het

. Aan je voeten ligt een mooi park, waarin en

waaromheen van alles te doen is. Eenmaal op de grond ga je naar links op de Parkhaven voor

Noorse zeemanskerk

. Vanaf hier loop je gemakkelijk het park door richting de

en de historische tuin

uitloopt, kun je een balletje prikken

. Als je het park naar de rivier toe

. Ga terug via de Westerlaan en sla rechtsaf naar de

statige Parklaan, je wandelt zo het Scheepvaartkwartier in. Bezoek een museum
reserveer een tafeltje voor ’s avonds bij een van de vele restaurants

of

. Een

verrassend adres is het Westelijk Handelsterrein, dat veel groter is dan je van buitenaf zou
denken

. Het Scheepvaartkwarier is een chique buurt met goede winkels, waaronder een

bakkerij

. Via de Veerkade kom je op de Willemskade. Bezoek hier het Wereldmuseum

, neem de watertaxi naar de overkant van de Maas

, of maak een tochtje met de

park eromheen grenst aan het Scheepvaartkwartier. De monumentale panden in deze buurt
behoren tot de mooiste van de stad. De chique wijk werd rond 1840 ontworpen door architect
W. N. Rose en welgestelde Rotterdammers vestigden zich hier. Havenbaronnen, bankiers,

waterbus naar een spectaculaire kunsttentoonstelling verderop in de haven

directeuren: alle selfmade men trokken richting de rivier. Zelfs prins Hendrik was onder de
indruk. Voor zijn Yachtclub kocht hij in 1851 het pand aan de Willemskade waarin nu het
Wereldmuseum gevestigd is. De grandeur van weleer is hier nog altijd duidelijk voelbaar, maar

overkant van de rivier valt er veel te ontdekken. Struin over de Wilhelminapier met zijn

tegenwoordig is de wijk ook beroemd om de diverse restaurants. Zo kent het Westelijk
Handelsterrein een gemoedelijke grand-cafésfeer en vind je verderop het restaurant van het
Wereldmuseum en Parkheuvel, beide bekroond met Michelin-ster(ren).
Aan de overkant van het water ligt de Wilhelminapier met het imposante gebouw De
Rotterdam van Rem Koolhaas en het historische Hotel New York. De Rijnhavenbrug verbindt
de pier met Katendrecht. Wat ooit de rosse buurt van de havens was, is nu een gerenoveerde
volkswijk met een stoere, industriële look. Levendig middelpunt is het Deliplein. Heel
bijzonder is het Noordereiland, dat midden in de Maas ligt: een oase van rust in de grote stad.
Veel drukker is de Oude Haven op de noordoever. De vele cafés hier blijven tot diep in de

gaat doen, je hebt vanaf hier altijd een mooi uitzicht op de Erasmusbrug

indrukwekkende architectuur
richting Katendrecht

. Wat je ook
. Eenmaal aan de

en wandel daarna de nieuwste brug van Rotterdam af

. In het weekend kun je pauzeren bij een unieke espressobar

ga naar een ambachtelijke versmarkt

of

. Er is ook genoeg leuks op het Deliplein. Hier zitten

veel jonge ondernemers en geweldige restaurants en bars

. Het lijkt wel of er

in deze voormalige rosse buurt elke dag meer leuke zaakjes bij komen. Loop verder via de
Brede Hilledijk langs een imposant pakhuis

, en steek je de Hillelaan over om via de

Pretorialaan bij de super-multiculturele Afrikaandermarkt

te komen. Terug op de Hillelaan

nacht open.

zit een mooie concept store

WEINIG TIJD

het water aan de Stieltjesstraat kom je interessante bouwwerken en monumenten tegen

Euromast + Historische tuin Schoonoord + Hotel New York + Fenix Food Factory +
Noordereiland

. Via de Posthumalaan loop je weer richting de oever. Langs

. Voor je het weet, steek je de Koninginnebrug over en sta je op het
Noordereiland

. Maak hier een rondje voordat je de Willemsbrug trotseert

. Na deze

lange wandeling kun je genieten van een borrel in de Oude Haven of een goed diner in de

Wijnhaven
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EUROMAST - LEUK OM TE DOEN

De iconische Euromast werd in 1960 gebouwd ter gelegenheid van de Floriade en torent met
z’n 185 meter overal bovenuit. Standaardattractie is de panoramalift waarmee je omhoog kunt
cirkelen naar de top. Maar je kunt er ook dineren met uitzicht, of een nacht doorbrengen in
een van de hotelkamers. In de zomer kunnen waaghalzen van de toren abseilen of tokkelen.
parkhaven 20, www.euromast.nl, +31(0)10-4364811, dagelijks apr-sep 9.30-23.00, okt-mrt
10.00-23.00, entree € 9,25, metro a, b, c dijkzigt, tram 8 euromast / erasmus mc

CHINESE BOOT - SHOPPEN

Ver weg van Rotterdams eigen Chinatown op de West-Kruiskade, word je verrast door het
Shopping Centre Oriental, dat in de volksmond ook wel de Chinese Boot wordt genoemd. Bij
deze exotische supermarkt kun je terecht voor producten en serviesgoed uit verschillende
Aziatische landen. Veel van de producten zijn prachtig verpakt, al is het soms niet helemaal
duidelijk wat je precies in handen hebt.
parkhaven 21, www.amazingoriental.com, +31(0)10-4362522, ma-do, za 9.00-18.00, vr
9.00-21.00, metro a, b, c dijkzigt, tram 8 euromast / erasmus mc

gehaktbal. In deze pretentieloze bruine havenkroeg serveren ze echte kampioensballen. Eet er
een met brood, pindasaus of frites.
parkkade 1, www.deballentent.nl, +31(0)10-4360462, dagelijks 9.00-23.00,
gehaktbalspecialiteiten vanaf € 4,30, metro a, b, c dijkzigt of coolhaven, tram 8 kievitslaan

BELASTING & DOUANE MUSEUM - BEZIENSWAARDIGHEDEN

In een monumentaal pand aan de statige Parklaan vind je het Belasting & Douane Museum.
De vaste opstelling vertelt door middel van kunst- en gebruiksvoorwerpen over de
geschiedenis van het belastingstelsel in Nederland. Een paar keer per jaar is er een
wisseltentoonstelling te zien. In de De Kuyper Salon ervaar je hoe het was om begin 20e
eeuw aan de Parklaan te wonen.
parklaan 14, www.bdmuseum.nl, +31(0)88-1514900, di-zo 11.00-17.00, entree € 5,50, tram 7
westplein

ZEEZOUT - ETEN & DRINKEN

Patrick ’t Hart is chef-kok en eigenaar van visrestaurant Zeezout, volgens velen een van de

SJøMANNSKIRKEN - BEZIENSWAARDIGHEDEN

In een havenstad als Rotterdam vind je diverse buitenlandse zeemanskerken. De meest
opvallende is wel de Noorse Sjømannskirken, die tegenwoordig het grootste houten
bouwwerk in Nederland is. De kerk kent een lange historie. Aardig om te weten is dat het
gebouw bij de aanleg van de Maastunnel in 1937 in z’n geheel 170 meter is verschoven door
het op te tillen en te verrollen. In de adventstijd worden hier kerstmarkten gehouden.
westzeedijk 300, www.sjomannskirken.no/rotterdam, +31(0)10-4365123, di 12.00-22.00, woza 12.00-17.00, zo 10.00-15.00, entree gratis, metro a, b, c dijkzigt, tram 8 euromast / erasmus
mc

SCHOONOORD - LEUK OM TE DOEN

De historische tuin Schoonoord is zo’n goed bewaard geheim, dat zelfs veel locals het
bestaan ervan niet kennen. Aan de rand van het park bij de Euromast vormt een oprijlaan met
een chic hekwerk de ingang. Eenmaal binnen waan je je in een compleet andere wereld. De
romantische vijvers, bloemen en doorkijkjes geven je het gevoel in een Engels kostuumdrama
te zijn beland. Geluiden van de omliggende stad dringen hier nauwelijks door, je hoort eigenlijk
alleen de vogels fluiten.
kievitslaan 8, www.tuinschoonoord.nl, ma-vr 8.30-16.30, za-zo 11.30-16.30, entree gratis,
metro a, b, c dijkzigt, tram 8 kievitslaan

beste eetgelegenheden van de stad. Welke vis er op het menu staat, wisselt al naar gelang de
vangst. Laat je verrassen door een selectie van de chef. Reserveren is aan te bevelen, liefst
ver van tevoren.
westerkade 11b, www.restaurantzeezout.nl, +31(0)10-4365049, di-za 12.00-21.30, zo
17.30-20.30, € 27,50, tram 7 westplein

ZINC - ETEN & DRINKEN

Bij restaurant Zinc komen ze je het menu persoonlijk aan tafel vertellen. Er is elke dag keuze
uit twee voorgerechten, drie hoofdschotels en vier desserts. Bij het hoofdgerecht krijg je een
schep hemelse aardappelpuree. Er wordt uitsluitend met verse seizoensproducten gewerkt,
dus je eet er altijd wat anders.
calandstraat 12a, www.restaurantzinc.nl, +31(0)10-4366579, di-zo vanaf 18.00,
driegangenmenu € 29,50, tram 7 westplein

WESTELIJK HANDELSTERREIN - ETEN & DRINKEN

Midden in het historische Scheepvaartkwartier ligt het Westelijk Handelsterrein verborgen. In
dit pakhuizencomplex uit 1894 vind je chique winkels, leuke bars en goede restaurants. Kun je
niet kiezen? Er is een ‘hop-arrangement’ waarbij je voor elke gang naar een ander restaurant
gaat.
van vollenhovenstraat 15, www.wht-rotterdam.nl, +31(0)10-7371606, dagelijks, hoparrangement € 39,95, metro d, e leuvehaven, tram 7 westplein

DE BALLENTENT - ETEN & DRINKEN

Allerlei cafégerechten kun je er krijgen, maar naar De Ballentent ga je maar voor één ding: de

Deze route is van

5

6

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.

Met de wind in haar haar over de Erasmusbrug fietsen, een drankje bij de Aloha Bar of
eten bij Op het Dak. Als geboren Rotterdamse voelt Nina zich in de Maasstad als een
NAME
vis in het water. Een paar favorieten? Dineren bij Dertien, koffie bij het Lokaal, Cultuur
Nina
Swaep
bij Huis Sonneveld, de Van Nelle en het ZoHo-kwartier...
Photography
Heb je nog even?
Ilse Ouwens
LAATSTE UPDATE

2016-09-15 09:46:48
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.
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