knip de
stippellijn
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dan kun je de
plattegrond er
insteken
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ROUTE
west & delfshaven
OVER DE ROUTE

Aan de overkant van de Westersingel ligt Rotterdam West. Hier merk je meteen dat de
sfeer wat meer edgy en minder mainstream dan in het centrum is. De West-Kruiskade en
omgeving worden ook wel het Chinatown van Rotterdam genoemd. Delfshaven is
daarentegen heel pittoresk en steekt met z'n oud-Hollandse look behoorlijk af tegen
ruige buurman het M4H-gebied. Let op: deze route is behoorlijk lang, maar kan ook prima op
de fiets ondernomen worden.

DE WIJKEN

Aan de overkant van de Westersingel ligt het Oude Westen, een wijk die bekendstaat om z'n
diversiteit en het levendige straatbeeld. De West-Kruiskade wordt vaak Chinatown genoemd,
maar naast Chinese zaakjes vind je er ook veel ondernemers met een andere achtergrond.
Van de winkeleigenaren komt zeventig procent oorspronkelijk uit een ander land. De laatste
jaren komen daar steeds meer nationaliteiten bij. De lage huren en de grote leegstand hebben
de laatste vijf jaar veel jonge ondernemers aangetrokken, waardoor de wijk tegenwoordig een
prettige mengelmoes van exotische winkels en exclusieve hippe shops biedt. Ook de Nieuwe
Binnenweg zit van voor naar achter vol met interessante zaken, cafés, restaurants en
bakkerijtjes.
Als je via de Nieuwe Binnenweg de Schie oversteekt, beland je opeens in een oud-Hollands
postkaarttafereel. Het idyllische Delfshaven was vroeger een eigen gemeente, totdat het
uitdijende Rotterdam het in 1886 annexeerde en het onderdeel werd van de grotere stad.
Door grachten, bruggen en trapgeveltjes is het een geliefde plek bij Aziatische en
Amerikaanse toeristen. Die laatsten komen hier trouwens ook om in de voetsporen van hun
'voorvaderen' de Pilgrim Fathers te treden. De Pelgrimsvaderskerk mag voor ons niets
bijzonders lijken, voor hen is het kleine bouwwerk een icoon in de ontstaansgeschiedenis van
de moderne Verenigde Staten.
Naast het pittoreske Delfshaven steken de Merwe Vierhavens extra ruig af. In deze buurt,
die nu beter bekendstaat als het M4H-gebied, vond vroeger de havenoverslag van fruit en
andere stukgoederen plaats. Hoewel er nog steeds dergelijke werkzaamheden worden
uitgevoerd, hebben het Havenbedrijf en de gemeente het gebied aangemerkt als een van de
twee Makers Districts van Rotterdam. Dat betekent dat de komst van innovatieve en
duurzame start-ups, projecten en ateliers wordt gestimuleerd en dat ze daar volop kunnen
experimenteren. Deze mix maakt het M4H-gebied vandaag de dag tot een van de meest

upcoming zones van de stad. Door z'n uitgestrektheid is het hier heerlijk dwalen en kun je je
om elke hoek laten verrassen door een ander mooi initiatief.

WEINIG TIJD

Heilige Boontjes + West-Kruiskade + Dakpark Rotterdam + AVL Mundo + Weelde

ROUTEBESCHRIJVING (ca. 11.90 km)

neerstrijkt bij stadsparadijs Weelde 37 . Of loop nog even door naar de boerderij die je
verderop ziet drijven 38 .

Begin je dag op het Kruisplein en wandel langs de kunstroute aan de Westersingel 1 . Op het
Eendrachtsplein ontbijt je bij een koffiebar met een mooi verhaal 2 . Loop terug en sla linksaf,
de Nieuwe Binnenweg op. Je vindt hier onder andere een poppodium 3 , schoenen 4 ,
koekjes 5 , elpees 6 en bloemen 7 . Ga rechtsaf de Josephstraat in. Doe een rondje over
het Rijnhoutplein en bezoek de zijstraten voor kunst en cultuur 8 . Via de Van Speykstraat ga
je terug naar de Nieuwe Binnenweg. Loop verder voor een excentriek warenhuis 9 . Wandel
terug en ga dan links de Gouvernestraat in voor cultfilms 10 . Ga verderop rechts het Wijkpark
in 11 , zwaai naar de Reus van Rotterdam en verlaat het wijkpark via de uitgang aan de
multiculturele West-Kruiskade 12 . Ga hier links 13 14 15 16 17 . Steek de drukke 's
Gravendijkwal over en vervolg je weg via de Middellandstraat en het Middellandplein 18 voor
pannenkoeken 19 en koffie 20 . Loop door tot de Heemraadssingel,ga links en wandel langs
het water 21 . Bij de Nieuwe Binnenweg ga je even links voor het café op de hoek 22 en
foto’s 23 . Loop terug richting de singel en loop de Nieuwe Binnenweg af tot aan de Schie.
Hier vind je het liefste koffiehuisje van de stad 24 . Aan de overkant volg je de
Schiedamseweg naar rechts voor een Syrisch maal 25 . Loop terug, ga rechtsaf de
Havenstraat in en neem rechts de Voorstraat. Loop langs het water voor bier 26 , een kerk 27
en flipperkasten 28 . Loop na het flipperen terug en ga twee keer rechts voor een
vijfgangenmenu met goede wijn 29 . Loop door, ga rechts op Tussenwater en wandel weer
verder langs het water voor meel en baksels 30 . Loop terug naar de Mouterbrug en steek
over. Ga naar links en dan naar rechts, de 3e Schanssstraat in. Ga links de Spanjaardstraat in.
Vanaf het Hudsonplein loop je zo het Dakpark 31 op. Verlaat dit aan het einde rechts via een
trap en loop via de Kuijpersstraat, onder de basisschool door, naar de Schiedamseweg voor
een grote verrassing 32 . Voorbij het Marconiplein vind je benedendijks een toffe
kunstinstelling 33 . Loop terug naar het Marconiplein, steek weer over en houd de
Vierhavensstraat aan de rechterkant aan. Ga rechtsaf de Keilestraat in, twee keer rechts en
twee keer links voor allerlei pareltjes in het voormalige havengebied 34 35 36 . Via de
Benjamin Franklinkstraat ga je linksaf naar de Fruithavens waar je moe, maar voldaan
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1 BEELDENROUTE WESTERSINGEL - BEZIENSWAARDIGHEDEN

Loop je van het Kruisplein langs het water naar de Westzeedijk, dan kun je zeventien
sculpturen bekijken die deel uitmaken van de Beeldenroute Westersingel. Beroemd zijn
L’Homme qui Marche van de Franse kunstenaar Auguste Rodin en Pablo Picasso’s Sylvette,
voor de deur van Museum Boijmans Van Beuningen. De enorme Santa Claus van Paul
McCarthy wordt door Rotterdammers vaak gekscherend 'Kabouter Buttplug' genoemd.
westersingel, www.sculptureinternationalrotterdam.nl. , metro a, b, c eendrachtsplein, tram 4,
7, 8 20, 21, 23, 24, 25 kruisplein
2 HEILIGE BOONTJES - ETEN & DRINKEN

Bij Heilige Boontjes drink je koffie met een verhaal. Om kansarme jongeren en exdelinquenten weer aan de slag te krijgen in een inspirerende omgeving, werden deze in een
project opgeleid tot brander, barista, distributeur en verkoper van het koffielabel. Zo leerden ze
hoe eerlijk werk hen kon uitdagen om te groeien. Het leerwerktraject bleek een
succes: Heilige Boontjes heeft nu een eigen koffiebar, waar je een goudeerlijk bakkie van
eigen bodem kunt drinken.
eendrachtsplein 3, www.heiligeboontjes.com, +31(0)10-8401383, ma-vr 9.00- 23.00, za
10.00-23.00, zo 12.00- 23.00, cappuccino € 3,30, stuk taart € 3, metro a, b, c eendrachtsplein,
tram 4, 7 eendrachtsplein
3 ROTOWN - LEUK OM TE DOEN

Bar en poppodium Rotown is een klassieker in het Rotterdamse kroeg- en uitgaansleven. Het
was er altijd lekker druk, maar in het corona-tijdperk zijn er netjes maatregelen genomen om
overvolle zalen te voorkomen. Soms wordt er gedanst, andere keren leeft het publiek zich uit
bij een popquiz. De muziekgenres lopen uiteen van indie en rock tot guilty pleasure en pop. Je
kunt er ook gewoon een hapje eten en een biertje drinken.
nieuwe binnenweg 19, www.rotown.nl, +31(0)10-4362669, ma-vr 16.00-laat, za-zo 10.00-laat,
entree verschilt per event, metro a, b, c, tram 4, 7 eendrachtsplein
4 FROM PORTUGAL SHOES - SHOPPEN

What's in a name? Wie From Portugal Shoes hoort, denkt natuurlijk meteen aan een leuk
klein schoenenlabel uit Lissabon, maar niets is minder waar: het merk is hartstikke
Rotterdams! De schoenen worden hier ontworpen door het leuke stelletje Tjerk en Joana.
Daarna pas komt de Portugese touch eraan te pas: alle paren worden namelijk handgemaakt
in Joana's geboorteland. From Portugal Shoes eert de traditie door te werken met kleine
producenten voor het leer en de wol en laat de prachtschoenen samenstellen in kleine
familieateliers.
nieuwe binnenweg 63b, www.fromportugalshoes.com, +31(0)6-55014299, wo-za
10.30-18.00, tram 4 bloemkwekersstraat
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5 KOEKELA - ETEN & DRINKEN

Een excentriek warenhuis, zo noemen de mensen van Voorlopig hun snoezige winkeltje

Zeg je 'taart', dan zeg je Koekela. Wie bij dit Rotterdamse bakkersfenomeen naar binnen
loopt, is gewaarschuwd: zodra je het assortiment koekjes en taarten ziet, kun je je maar
moeilijk inhouden. Voor je het weet heb je al veel meer van die aantrekkelijke zoetigheden
geproefd dan je lief is. De gouden tip? De citroentaart met zachte meringue en
de dadelcheesecake zijn overheerlijk.
nieuwe binnenweg 79a, www.koekela.nl, +31(0)10-4364774, ma-vr 8.00-18.00, za 8.30-18.00,
zo 9.30-17.00, stuk taart € 3,90, tram 4 bloemkwekersstraat

graag. Dat is ook wel een goede omschrijving voor het grappige concept van deze zaak.
Ondernemers huren hier een plekje om hun handgemaakte spullen te verkopen. Ga er gerust
even bij zitten en geniet van een kop koffie aan de grote tafel of in de wilde tuin. Voorlopig is
de ideale plek om unieke cadeautjes voor kids te scoren, maar ook voor volwassenen liggen
er pareltjes tussen.
nieuwe binnenweg 165, www.voorlopigconceptstore.com, +31(0)6-42869773, di-za
10.00-17.30, zo 11.00-17.30, tram 4 ’s-gravendijkwal

6 DEMONFUZZ RECORDS - SHOPPEN

R&B, house, klassiek, soundtracks, jazz, rock, soul: Demonfuzz Records heeft het allemaal,
en nog veel meer. Op vinyl welteverstaan, want dat is helemaal terug van weggeweest. Zelfs
veel nieuwe muziek wordt tegenwoordig weer op lp uitgebracht, vaak in de leukste kleuren en
met de mooiste hoezen. De omgeving van de Nieuwe Binnenweg kent een aantal goede
winkels met een uitgebreide vinylcollectie en Demonfuzz is daar een prachtig voorbeeld van.
nieuwe binnenweg 86, www.demonfuzz.com, +31(0)10-4365999, ma-di, do & za 12.00-18.00,
wo 13.30-18.00, vr 12.00-19.00, tram 4 bloemkwekersstraat
7 EEN BLOEMETJE OP TAFEL - SHOPPEN

Heb je ooit van biologische bloemen gehoord? Lysbeth kweekt de mooiste onbespoten
exemplaren in haar pluktuin en verkoopt ze vervolgens bij Een Bloemetje op Tafel. Zonder
chemische middelen zijn ze beter voor de hommeltjes en bijen, waardoor die in grotere
populaties blijven bestuiven en de bloemen op hun beurt weer beter groeien. The circle of
life! Vind je het iets te extravagant om bloemen op je hotelkamer te zetten? Ze verkopen er
ook toffe planten en mooi aardewerk voor thuis.
nieuwe binnenweg 98, eenbloemetjeoptafel.nl, +31(0)10-2251150, di-za 09.00-17:30, tram 4
bloemkwekersstraat
8 GALERIEKWARTIER - LEUK OM TE DOEN

In de rustige zijstraatjes van de Nieuwe Binnenweg ligt een wereld vol kunst en
cultuur verstopt: hier bevindt zich het zogenaamde Galeriekwartier. Hop van Joey Ramone
Gallery naar hedendaagse kunstruimte Frank Taal. Scoor een boek bij de Leeszaal West en
bekijk vervolgens outsiderkunst bij Atelier Herenplaats. Tik ten slotte een
kunstenaarspublicatie op de kop bij PrintRoom en ga nog even buurten bij
architectuurcentrum en exporuimte OMI. Alle galeries bevinden zich rondom het
Rijnhoutplein.
rondom het rijnhoutplein, verschillende openingstijden, entree gratis, tram 4,
bloemkwekersstraat
9 VOORLOPIG - SHOPPEN
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LOCAL

NAME

NINA SWAEP

Met de wind in haar haar over de Erasmusbrug fietsen, een
drankje bij Aloha of eten bij Op het Dak. Als
geboren Rotterdamse voelt Nina zich in de Maasstad als een
vis in het water. Een paar favorieten? Dineren bij de Matroos
en het Meisje, koffie bij Man met Bril, cultuur bij
Huis Sonneveld, de Van Nelle Fabriek en struinen door het
Hoogkwartier... Heb je nog even?
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