knip de
stippellijn
voorzichtig in,
dan kun je de
plattegrond er
insteken

ROUTE

Deze route is vanpreview

CENTRUM, MUSEUMPARK &
STADSDRIEHOEK

CENTRUM, MUSEUMPARK &
STADSDRIEHOEK
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

LEGENDA

>> BEZIENSWAARDIGHEDEN

>> ETEN & DRINKEN

>> SHOPPEN

>> LEUK OM TE DOEN

Centraal Station
Groot Handelsgebouw
Jack Bean
Schouwburgplein
Pauluskerk
Susan Bijl
Kaapse Maria
Swan.
Boekhandel v/h Van Gennep
Huis Sonneveld
Museumpark
Kunsthal
Dearhunter Vintage
Yama
Ter Marsch & Co
Kunstblock
Bierboutique
Spikizi Bar
Williams Canteen
Florentina’s Chocolate Boutique Café
Design Studio Armeni
Maritiem Museum
Donner
Stadhuis
Timmerhuis
Keet Rotterdam
De Gouden Ton
Napoli
Grote of Sint-Laurenskerk
De Kleine Kapitein
Very Cherry
Markthal
Kubuswoningen / Blaakse Bos
Mariniersmuseum
LOT & DAAN
Rozey
V11
De Verwoeste Stad

ROUTE
centrum, museumpark &
stadsdriehoek
OVER DE ROUTE

Op deze route maak je kennis met de historie, het heden en de toekomst van Rotterdam.
Vanuit het strakke Centraal Station wandel je zo door het centrum naar het Museumpark met
z'n vele bezienswaardigheden en verder naar de bruisende en hippe Witte de Withstraat en
de Stadsdriehoek. Aan winkels en restaurants is onderweg zeker geen gebrek.

DE WIJKEN

Bij de binnenstad van Rotterdam denken veel mensen aan de Lijnbaan en de Koopgoot.
Gelukkig heeft het centrum meer te bieden dan dat. Hoewel het soms niet zo aandoet, is het
een wijk met een lange historie, die teruggaat naar de begindagen van de stad. In mei 1940
werd het centrum getroffen door een Duitse luchtaanval, die in een keer de kern van de stad
wegvaagde. Maar Rotterdammers zouden geen Rotterdammers zijn als ze bij de pakken neer
zouden zijn gaan zitten. De wapenspreuk van de stad is niet voor niets ‘Sterker door strijd’. Na
het bombardement volgde in rap tempo de wederopbouw, met als resultaat het moderne
stadsbeeld van vandaag de dag.
Het stadsbestuur begon trouwens al voor de oorlog met een grote sanering van het centrum
en maakte zo dat Rotterdam zijn tijd ver vooruit was. Ook nu nog gaat er geen dag voorbij
zonder dat er gebouwd of gerenoveerd wordt. Zodoende heeft Rotterdam er de laatste jaren
weer veel architectonische hoogstandjes bij gekregen, zoals de Markthal en recenter Depot
Boijmans van Beuningen. Wanneer je uitstapt bij het vernieuwde Centraal Station, ligt de stad
aan je voeten.
Op het gebied van kunst en cultuur is er veel te beleven rondom het Museumpark. Hier en in
de nabijgelegen Witte de Withstraat is keuze uit meer dan tien culturele instellingen. Verder
ligt er achter in het Museumpark ook een rosarium met een beeldentuin, waar je heerlijk kunt
wandelen of picknicken. Ook 's avonds hoef je je er niet te vervelen, want in het hippe Witte
de Withkwartier vind je restaurants, barretjes en clubs in overvloed.
De Stadsdriehoek is in feite het middeleeuwse stadshart van Rotterdam, dat destijds
begrensd werd door de driehoek van de huidige Coolsingel, Goudsesingel en de vroegere
ligging van de Maas. Waar het het winkelend publiek zich nu dagelijks door de Hoogstraat
begeeft, werd ooit de eerste dam in de rivier de Rotte gebouwd. Daarmee werd het
fundament voor een wereldstad gelegd.

WEINIG TIJD

Kunsthal + Florentina's Chocolate Boutique Café + Keet Rotterdam + Markthal + De
Verwoeste Stad

ROUTEBESCHRIJVING (ca. 6.90 km)
Vertrek vanaf het Centraal Station 1 en wandel langs het Groot Handelsgebouw 2 . Steek
de weg over naar een vega(n) hotspot 3 . Loop rechtdoor en ga op het Kruisplein links voor
een ommetje over het Schouwburgplein 4 . Ga via de Mauritsplaats naar de Pauluskerk 5 .
Loop over de Mauritsweg voor tassen 6 en een koffietentje 7 . Ga een klein stukje links
voor een conceptstore 8 en een boekwinkel 9 . Bij ‘Kabouter Buttplug’ steek je schuin over,
en ga je rechts de Rochussenstraat in. Ga de eerste links en breng een bezoek aan de
museumwoning 10 . Loop het Museumpark in 11 . Houd het zilveren Depot aan je rechterhand
en ga rechtdoor richting de Kunsthal 12 . Loop onder het museum door de Westzeedijk op en
ga linksaf. Ga bij de gouden koepel van de Russische kerk links naar de Eendrachtsweg voor
vintage 13 . Loop deze straat af tot je bij de kruising met de Witte de Withstraat komt. Vergeet
hier niet te reserveren als je van Japans houdt 14 . Ga de Witte de With in. Hier ben je op de
juiste plek voor een stevige burger op het terras 15 , maar er is ook veel kunst om te bekijken
op deze culturele stadsas 16 . Neem een drankje 17 18 19 en shop chocola 20 . Loop
rechtdoor naar de Schilderstraat voor kleurrijke kleding 21 . Steek over naar de Schiedamsedijk
en ga links naar het Maritiem Museum 22 . Steek over en loop over de Coolsingel. Hier scoor
je mooie boeken 23 . Verderop rechts is het statige stadhuis 24 ; via de linkerkant van het
gebouw loop je zo de binnentuin in. Ga erna rechts Rodezand in, voor een futuristisch
gebouw 25 . Ga links, ga het water over en weer links. Loop rechtsom voor een conceptstore
26 , wijn 27 en een pizza 28 . Wandel langs Erasmus naar het Grotekerkplein 29 . Steek voor

de kerk links door en steek over voor de Librijesteeg. Rechts in de Botersloot vind je
kinderboeken en mooie kleding 30 31 . Steek voor de bibliotheek schuin over naar de Markthal
32 . Loop langs Station Blaak naar de kubuswoningen 33 Ga er onderdoor richting het water.

Ga over de Geldersekade naar de Wijnhaven en bezoek het Mariniersmuseum 34 . Loop een
stukje terug en ga links de Oost Wijnstraat in voor een lunch 35 . Loop onder het hotel door en
ga linksom. Wandel langs de André van der Louwbrug en ga rechts naar de Wijnhaven voor all
you can eat vega(n) 36 . Loop verder en stap aan boord voor Engels pubfood 37 .
Teruggekomen wandel je de hoek om naar een oorlogsmonument 38 .
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1 CENTRAAL STATION - BEZIENSWAARDIGHEDEN

PAULUSKERK - 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

Een begrip in Rotterdam en omstreken: de Pauluskerk. In 1960 opende dit gebedshuis in

wederopbouw. Door het toenemende aantal reizigers (dagelijks evenveel als luchthaven

door het goede’. Dat motto proberen ze hier nog altijd eer aan te doen. De organisatie biedt

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

opvang aan drugsverslaafden, daklozen en vluchtelingen. De kerk werd in 2007 gesloopt,
maar in 2013 verrees een nieuw, futuristisch gebouw aan de overkant van de singel. Iedereen
is er welkom!
mauritsweg 20, www.pauluskerkrotterdam.nl, dagelijks 9.00-21.00, entree gratis, metro d, e

station

centraal station, tram 4, 7, 8, 20, 21, 23, 24, 25 kruisplein

hartje centrum met op de gevel een uitspraak van de apostel Paulus: ‘Overwin het kwade

6 SUSAN BIJL - SHOPPEN

2 GROOT HANDELSGEBOUW - BEZIENSWAARDIGHEDEN

Wie het station uitloopt, kan niet anders dan een blik werpen op het reusachtige Groot

In een mooi pand aan de Mauritsweg zit de flagshipstore van tassenontwerpster Susan Bijl.

Handelsgebouw, het trotse symbool van de Rotterdamse wederopbouw. Het opmerkelijke

Het ontwerp van Susan, die in 2000, nog tijdens haar opleiding aan de Rotterdamse Willem de
Kooning Academie, met haar duurzame tassenproject begon is inmiddels ook internationaal

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
doe je bij Altijd in de Buurt aan de Weena-zijde.

bekend. Ze creëerde een simpele, maar iconische shopper, gemaakt van stevig,
waterbestendig en duurzaam ripstop nylon. Haar tassen zijn er in allerlei kleuren en soms met
prints. Het perfecte Rotterdamse souvenir voor jezelf of een ander.

stationsplein 45, www.ghg.nl, verschillende openingstijden, metro d, e centraal station, tram
4, 7, 8, 20, 21, 23, 24, 25 centraal station

mauritsweg 45a, www.susanbijl.nl, ma 12.00-18.00, di-vr 10.00-18.00, za 10.00-17.00, metro
a, b, c eendrachtsplein, tram 4, 7, 8, 20, 21, 23, 24, 25 kruisplein

het mini-museum in de hal. Een koffie to go haal je het beste bij Lebkov en lekker lunchen

7 KAAPSE MARIA - ETEN & DRINKEN

3 JACK BEAN - ETEN & DRINKEN

Waarom kan fastfood nooit makkelijk, betaalbaar, smakelijk én gezond zijn? Dat is de vraag
waarmee Mathijs en Pepijn rondliepen voordat ze Jack Bean begonnen. Gelukkig geven ze
met hun duurzame foodbar, die zich recht tegenover het station in een geinig kioskje bevindt,
zelf het antwoord: het kan wel! Bij Jack Bean eet je de lekkerste burgers, wraps en bowls, die
ook nog eens allemaal 100% plantaardig zijn. Goed voor jou én voor de planeet.
kruisplein 20a, www.jackbean.nl, +31(0)6-58730618, ma-vr 11.00-20.00, za-zo 17.00-20.00, €
15 , metro d, e centraal station, tram 4, 7, 8, 12, 20, 21, 23, 24, 25 centraal station

en is de gezelligheid zelve. Wil je een hapje eten, dan ben je hier aan het juiste adres, maar wil
je alleen een zelfgebrouwen biertje drinken, dan kan dat natuurlijk ook. Zoek een plekje op een
van de twee verdiepingen, of schuif een stoel bij op het terras en bestel een ijskoude Kaapse
Carrie of een volle Kaapse Leen.
mauritsweg 52, www.kaapsebrouwers.nl, +31(0)10-8423978, do-vr 16.00-0.00, za 14.00-0.00,
zo 14.00-20.00, € 15, biertje € 3,90, metro d, e centraal station, tram 4, 7, 8, 20, 21, 23, 24, 25

4 SCHOUWBURGPLEIN - LEUK OM TE DOEN

Geen Nederlands buitenontwerp is zo veelbesproken als het markante
Rotterdamse Schouwburgplein. Te kaal, te kil, te glad, te weids zijn allemaal veelgehoorde
klachten en er zijn al vele pogingen ondernomen om het er sfeervoller te maken. Maar wat je
er ook van vindt, het plein is dé thuishaven van stadsschouwburg Theater Rotterdam en ook
concertgebouw De Doelen en megabioscoop Pathé bevinden zich aan dit centraal gelegen
stadspodium. In de zomer vinden er kleine festivals plaats en wordt er elke zondagochtend
yogales gegeven in de buitenlucht. Leuk weetje: de grote rode straatlantarens zijn
geïnspireerd op de kranen uit de haven en kunnen ook bewegen!
schouwburgplein, schouwburgpleinrotterdam.nl, dagelijks, metro d, e centraal station, tram 4,
7, 8 20, 21, 23, 24, 25 kruisplein
5
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Het kleine zusje van grote broer Kaapse Brouwers, zo beschrijven de eigenaren dit
gemoedelijke tentje. Kaapse Maria vind je in een prachtig oud herenhuis aan de Westersingel

5

kruisplein
8 SWAN. - SHOPPEN

Liefhebbers van de populaire Swan Market kunnen hun hart ophalen bij Swan. De meeste
ondernemers die in deze conceptstore hun stijlvolle kleding, interieurstukken en lifestyleitems verkopen, stonden al jaren op de hippe maandelijkse markt en zijn met de opening van
deze zaak permanent vertegenwoordigd in hartje Rotterdam. Het is de ideale plek om eens
lekker op je gemak rond te neuzen en een mooi cadeautje te scoren.
oude binnenweg 137, www.collectivbyswan.nl, ma 13.00-18.00, di-do & za 10.00-18.00, vr
10.00-21.00, zo 12.00-18.00, metro a, b, c eendrachtsplein, tram 4, 7 eendrachtsplein

6

9 BOEKHANDEL V/H VAN GENNEP - SHOPPEN

Rob van Gennep was uitgever en boekhandelaar en vooral in de jaren 60 een held in de de
links-intellectuele scene. De Rotterdamse Boekhandel v/h Van Gennep zet zijn literaire

PRINT DEZE PDF EN MAAK JE
EIGEN REISGIDS

traditie tot op de dag van vandaag voort. Naast romans vind je er boeken over koken, design
en fotografie. Een aanrader is ook de grote selectie historische en hedendaagse poëzie. Voor

colofon

je binnenkomt, word je begroet door een beeldje van Koos Speenhof, Rotterdams dichter en
singer-songwriter van weleer.

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.

oude binnenweg 131b, www.boekhandelvangennep.nl, ma 12.00-18.00, di-do 10.00-18.00, vr
10.00-19.00, za 10.00-17.30, zo 13.00-17.30, metro a, b, c eendrachtsplein, tram 4, 7
eendrachtsplein
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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.
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