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knip de
stippellijn
voorzichtig in,
dan kun je de
plattegrond er
insteken
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Bertmans
Olga Korstanje
Brouwerij Noordt
Lof der Zoetheid
Whiskybase
&Designshop
Elle Aime
By L Fashion
Ja, Wol
Lily Scarlet
Allegaartje
Zino Urban Bistro
Margootje Vintage
Museumwoning Rotterdam
Jeroen Bakt Brood
Tosca
Daisy Kroon
Speck
Mevrouw Meijer
RORO Museum
Nika Koffie & Thee
Galerie Untitled
COPPI Koffie & Fietsen
Man Met Bril Koffie
Prison Escape
Vrouwe Groenevelt's Liefdesgesticht
Gare du Nord
ZOHO
Benthemplein
Hofpleintheater
Station Hofplein

LEGENDA

>> BEZIENSWAARDIGHEDEN

>> ETEN & DRINKEN

>> SHOPPEN

>> LEUK OM TE DOEN

Restaurant de Jong

ROUTE
NOORD
OVER DE ROUTE

Benieuwd naar het Rotterdam aan de andere kant van het spoor? Tijdens deze wandeling zie
je dat de stad veel verschillende gezichten heeft. Laat je verrassen door het klassieke Oude
Noorden met z'n leuke winkeltjes en geniet van de urban foodcultuur van de hippe Hofbogen,
het ZOHO-kwartier en het Schieblock. Op deze route vind je geen grote highlights, maar
ontdek je des te meer verborgen parels.

DE WIJKEN

Rotterdam is voor velen de stad van de moderne architectuur en de imposante highlights.
Bovendien staat de stad, ondanks haar naam, bekend om de Maas en niet om de veel kleinere
Rotte. In de wijken ten noorden van het spoor laat Rotterdam zich van een heel andere kant
zien.
De Rotte mag dan uiteindelijk stilletjes uitmonden in de Stadsdriehoek, pas in het Oude
Noorden merk je dat de rivier waaraan Rotterdam z'n naam dankt nog altijd een vrij grote
stroom is. Staand aan de kades is goed te zien dat deze buurt nooit gebombardeerd is
geweest. Het Oude Noorden werd in de 19e eeuw – nog niet zo lang geleden dus – gebouwd
om het overvolle centrum te ontlasten, maar omdat het de bommenregen van 1940
overleefde, is het nu een van de oudste wijken van Rotterdam. De buurt heeft z'n klassieke
karakter altijd behouden. Zo vind je er nog mooie pleinen, oude bruggetjes en bruine
buurtcafés. De laatste jaren heeft het Oude Noorden zich sterk ontwikkeld, onder meer door
een groep kleine ondernemers die de buurt weer op de kaart wil zetten. Tegenwoordig is het
een van de hipste wijken van Rotterdam en onder locals een geliefd winkel- en
restaurantgebied.
Steek je de Noordsingel over, dan kom je in een heel ander deel van Rotterdam-Noord. Op de
hoek van de Vijverhofstraat en de Bergweg vind je een voormalig station. Vanaf hier loopt de
oude spoorlijn richting Hofplein. De ruimtes onder het spoor, beter bekend als
de Hofbogen, bieden nu onderdak aan een bijzondere verzameling boetieks, restaurants en
creatieve specialisten.
Dat een deel van het aangrenzende ZOHO-kwartier wél verwoest werd in het bombardement
zie je direct. Hier staan allerlei moderne kantoorpanden die lange tijd sterk verwaarloosd
waren. Inmiddels hebben initiatieven om de buurt uit het slop te trekken hun eerste vruchten
afgeworpen. Vroeger gingen centrumbewoners niet zo snel naar Noord, maar tegenwoordig

mis je echt wat als je er nooit komt.
Via de Luchtsingel steek je gemakkelijk het spoor over richting het Schieblock, dat deel
uitmaakt van het Central District. In deze buurt ben je aan het juiste adres voor een goede
borrel, lekker eten en muziek.

WEINIG TIJD

Brouwerij Noordt + Museumwoning Rotterdam + Zomerhofkwartier (ZOHO) + Station
Hofplein + Luchtsingel

ROUTEBESCHRIJVING (ca. 5.20 km)
Na een ontbijtje bij Bertmans

loop je langs de Rotte richting Noordplein. Onderweg kom

je allerlei leuke winkeltjes tegen
der Zoetheid

in de Biergarten

en kun je een brouwerij bekijken

. Sla rechtsaf bij Lof

en nogmaals rechtsaf het Zwaanshals in. Deze lange straat zit vol met

bijzondere kledingzaakjes, designshops en restaurants
. Ga aan het einde linksaf de Zaagmolenstraat in tot aan de Jacob Catsstraat. Hier sla je
linksaf voor de verrassende museumwoning

en een hippe bakker

. Aan je

rechterhand ligt het Brancoplein waaraan wat restaurants en een boetiek liggen

.

Steek het plein over en verlaat het via de Gerard Scholtenstraat. Hier kun je 's avonds goed
eten

en een borrel drinken terwijl je van kunst geniet in Café de Bel

. Sla dan rechtsaf

de Benthuizerstraat in. Je komt langs het leuke Pijnackerplein met de muziektent. Een stukje
verderop drink je goede koffie bij Nika
Bergweg. Hier vind je een kunstgalerie

. Sla dan linksaf op de Zaagmolenstraat richting de
. Ga naar links en loop verder over de Bergweg tot

aan het voormalige station. Hier beginnen de zogenaamde Hofbogen en kun je nog een lekker
'bakkie' drinken

. Sla dan linksaf de Vijverhofstraat in. Echte caffeine junkies nemen hier

nog een extra shot

. Loop een klein stukje terug en ga rechts de Wateringhestraat in

richting de Noordsingel. Hier steek je het bruggetje over voor een spannende escape room
. Loop via de volgende brug terug en sla de Teilingerstraat in. Als je rechts de
Vijverhofstraat in gaat, kom je een opmerkelijk woonblok tegen

. Sla rechts de

Herlaerstraat in en nog eens rechts op de Agniesestraat voor een bijzonder restaurant

.

Aan het einde van de Schoterbosstraat ga je rechts de Zomerhofstraat in. Hier is het ZOHOkwartier naar genoemd

. Sla rechts op de Vijverhofstraat, ga dan links en vervolgens weer

links de Benthemstraat in en loop het plein op

. Ga dan onder het gebouw door de

Heer Bokelweg op en steek de weg over naar de Raampoortstraat. Hier vind je Station
Hofplein

. Bij Restaurant de Jong

sla je het hoekje om en loop je de Luchtsingel op

. Aan de overkant van de weg ligt het creatieve Schieblock met z'n DakAkker
warenhuis

, infopunt
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BERTMANS - ETEN & DRINKEN

Bertmans is met z'n stijlvolle interieur en rustige terras aan de Rotte de ideale plek om
wakker te worden. Met de bijzondere smoothies en voedzame ontbijt- en lunchgerechten
begin je de dag meteen goed. Kun je geen keuze maken uit al het lekkers? Dan is de
brunch platter een aanrader! Als Bertmans na de borrel z'n deuren sluit, schuif je
gemakkelijk door naar buurman Destino, het tapasrestaurant van dezelfde eigenaren. Hier
serveren ze tapas op niveau.
zaagmolenkade 15, +0031(0)10-8448860, ma-do 9.30-17.30, vr-zo 9.30-18.00, ontbijt / lunch €
10, tram 8 zaagmolenbrug

OLGA KORSTANJE - SHOPPEN

In haar 'storestudio' aan de Zaagmolenkade verkoopt Olga Korstanje niet alleen objecten van
diverse ontwerpers. Ze heeft er ook haar eigen atelier, waar ze van leer het ene mooie design
na het andere maakt. In de winkel staan de tassen van haar eigen label O* gemoedelijk zij aan
zij met de inmiddels beroemde ontwerpen van local Susan Bijl en sieraden van de
Rotterdamse Charlotte Wooning. De perfecte plek om een origineel cadeautje te scoren (ook
voor jezelf).
zaagmolenkade 40, www.olgakorstanje.com, +0031(0)6-28785761, di op afspraak, wo-vr
10.00-18.00, za 10.00-17.00, tram 8 zaagmolenbrug

BROUWERIJ NOORDT - LEUK OM TE DOEN

In een voormalige brandweerkazerne vlak bij de Rotte vind je nu Brouwerij Noordt, een
lokale bierbrouwerij die inmiddels heel wat Rotterdamse cafés van het goudkleurige drankje
voorziet. Bij Brouwerij Noordt wordt een kleine selectie speciaalbieren gemaakt, waaronder
een weizen, een tripel, een IPA en zelfs een lentebok. Veel barretjes hebben hun bier op de
kaart staan, maar veel leuker is natuurlijk om het te proeven in de Noordt Tapkamer, terwijl
het bierbrouwproces naast je in volle gang is.
zaagmolenkade 46, www.brouwerijnoordt.nl, +0031(0)10-2230566, wo-zo 15.00-19.00, entree
gratis, bier € 3, tram 4, 8 zwaanshals

LOF DER ZOETHEID - ETEN & DRINKEN

Zeg je 'gebak' in Rotterdam-Noord, dan noemt iedereen Lof der Zoetheid. Dit zaakje wordt
gerund door Elena & Anastasia, een gezellig moeder-dochterduo dat continu in de weer is in
hun open bakkerij. Je kunt er prima terecht voor een enkel puntje taart en zelfs voor een
hartige lunch, maar het leukst is de fantastische afternoon tea (wel even van tevoren
reserveren). Als je geen tijd hebt voor een uitgebreide sessie kun je ook wat lekkers
meenemen bij het naastgelegen Afhaalloket.
noordplein 1, www.lofderzoetheid.com, +0031(0)10-2650070, ma & wo-vr 10.00-17.00, za-zo
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10.00-17.30, taartje € 4, afternoon tea € 25, tram 7 noorderbrug

zwaanshals

WHISKYBASE - SHOPPEN

JA, WOL - SHOPPEN

Of je nou een liefhebber van het amberkleurige drankje bent, een cadeautje zoekt of alleen
maar even een kijkje wilt nemen, bij Whiskybase ben je van harte welkom! Hier staan meer

Dat breien nog altijd hipper dan hip is, bewijst Saskia van Sas knits it again met haar leuke

dan 100 soorten whisky en bourbon op fles, van klassieke Schotse tot zachte Japanse en zelfs
wat experimentele Indiase varianten. De winkel is gespecialiseerd in kleine, onafhankelijke

accessoires te maken. Naast de basics kun je er ook patronen aanschaffen en zelfs lessen in
breien, haken en spinnen volgen. Een goedkope hobby is het niet, Saskia's biologische
kwaliteitswol is best prijzig. Maar maak je daarvan iets moois, dan heb je ook wel een item dat

producenten en het personeel licht met liefde elke fles toe, terwijl je mag ruiken en proeven.
Dan alleen nog kiezen...
zwaanshals 530, shop.whiskybase.com, +0031(0)10-7531743, di-vr 10.30-18.00, za
10.30-17.00, tram 7 noorderbrug, tram 4, 8 zwaanshals

shop Ja, Wol. Hier vind je alles wat je nodig hebt om zelf kleding, sjaals, tassen en allerhande

járen meegaat.
zwaanshals 283-a, www.ja-wol.myshopify.com, +31(0)6-41759707, wo-za 10.00-17.00, di &
do 20.00-22.00 op afspraak, tram 4, 8 zwaanshals

&DESIGNSHOP - SHOPPEN

&Designshop wordt gerund door het gouden stylingduo Elwin & Nynke. Samen hadden zij de
droom om hun liefde voor het no-nonsense Rotterdam en mooi industrieel ontwerp samen te
laten komen op één plek. Zo ontstond hun winkel en lab &Design, waar ze nu
gebruiksvoorwerpen, sieraden en decoratieve objecten maken en verkopen. In hun
aantrekkelijke showroom kun je heel goed terecht voor kleine cadeautjes, maar ook voor iets
leuks voor jezelf. De enthousiaste Elwin & Nynke helpen je graag op weg!
zwaanshals 520, www.en-designshop.com, +0031(0)10-7511481, di-za 10.30-17.30, tram 4, 8
zwaanshals

ELLE AIME - LEUK OM TE DOEN

Van zo'n kleurrijke winkel als Elle Aime wordt echt iedereen vrolijk. Je vindt er allerlei
handgemaakte accessoires en hebbedingetjes, van stationery tot sieraden en van
grappige ansichtkaarten tot do-it-yourself-materiaal. Met die DIY-spulletjes kun je meteen zelf
aan de slag in een van de gezellige workshops die Elle Aime aanbiedt. Leer er bijvoorbeeld
illustreren, boekbinden of op spectaculaire wijze cadeautjes inpakken. De workshopagenda en
het inschrijfformulier vind je op de website.
zwaanshals 299, www.elleaime.nl, +0031(0)10-50744460, wo-za 10.00-17.30, workshops
vanaf € 35, tram 4, 8 zwaanshals

BY L FASHION - SHOPPEN

Bij het frisse boetiekje By L Fashion aan het Zwaanshals kun je terecht voor mode volgens de
laatste trends. Er hangen mooie jurkjes en bijzondere jumpsuits tussen, maar je vindt er juist
ook ideale basics om elke outfit tot een succes te maken. Fijn is dat de collectie heel
betaalbaar is. Naast kleding hebben ze er ook schoenen, tassen, sieraden en hoeden om je
look tot in de puntjes te perfectioneren.
zwaanshals 374, www.bylfashion.nl, +0031(0)10-2105290, wo-za 10.00-17.00, tram 4, 8

Deze route is van

7

8

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

2016-09-21 16:24:54
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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