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rotterdam  
central district  
Wie het station uitloopt, richting Hofplein, 
komt meteen in een van de spannendste  
gebieden van Rotterdam terecht. De stads- 
entree die lang verwaarloosd is, tot de archi-
tecten van ZUS zich ermee gingen bemoeien.  
Zij redden een verwaarloosd gebouw, Het 
Schieblock, van de sloop en toverden het om 
tot verzamelgebouw voor creatieve bedrijven. 
Architecten, ontwerpers, kunstenaars, blog-
gers, festivalorganisatoren: ze kruisbestuiven 
er lustig op los. Na werktijd zitten ze beneden 
bij BAR, waar je lekkere hamburgers kunt 
eten, of in de Biergarten aan de achterzijde 
van het gebouw. Ga vooral even op het dak 
kijken, waar een heuse dak-akker ligt vol 
bloemen, bonenstaken en bijenkasten. 
Op woensdag serveert Valerie Kuster hier 
haar home made lunch.

In de plint zit Groos, waar producten worden 
verkocht waar de Rotterdammers groos (trots) 
op zijn. Zoals de parachutetassen van Susan 
Bijl, truien met de tekst ‘Ich liebe Rotterdam’ 
van Mwah, maar ook boeken en muziek  
van Rotterdamse makers. Dé plek voor een  
souvenir. Vanaf hier kun je de Luchtsingel  
betreden, die je naar Zoho brengt.

Waarom duikt rotterdam op in allerlei reisbestemming-hitlijstjes en 

travel top-zoveels? 37 redenen om een bezoek te brengen aan de maasstad 

en daar minstens een heel Weekend voor uit te trekken.

Tekst: Elsbeth Grievink | Fotografie: Paul Tolenaar

het oude noorden  

Zoho gaat naadloos over in het Oude 
Noorden, een oer-Rotterdamse volks-
buurt die de laatste jaren een nieuw 
elan gekregen heeft. Tussen de bruine 
kroegen, belwinkels, shoarmazaken en 
seksshops openen steeds meer galeries,  
designshops, tweedehandswinkels en 
koffiebarretjes hun deuren. Je treft er 
jonge ondernemers met de ‘niet lullen 
maar poetsen-mentaliteit’ waar Rotter-
dammers bekend om zijn. Zoals Olga 
Korstanje die leren tassen en accessoires 
van haar eigen label O* verkoopt en 
Jarno Kooijman, met zijn Contemporary 
Showroom vol 20ste-eeuwse design-
klassiekers. Las vooral een pauze in bij 
lunchroom Lof der Zoetheid, waar Elena 
en Anastasia de Ruyter (moeder en 
dochter) zelfgebakken taartjes en scones 
met dikke room serveren. Wie een  
rondje Zwaanshals, Zaagmolendrift, 
Zaagmolenkade wandelt, komt alle  
leuke adresjes vanzelf tegen.

Zoho 
In plaats van een historisch centrum tref je in  
de binnenstad van Rotterdam een wirwar aan 
bouwstijlen, desolate plekken en bouwputten. 
‘Het lijkt Berlijn wel’, wil er nog weleens  
klinken. De Rotterdammers zelf vinden dat  
wel meevallen. Rotterdam is Rotterdam en  
lijkt nergens op. Is natuurlijk zo, maar als je  
in Het Zomerhofkwartier (kortweg ‘Zoho’) een 
26 meter lange, tikkie vergeelde treinwagon  
uit Duitsland aantreft, die dienstdoet als bio- 
veganrestaurant, kan zelfs de geboren Rotter-
dammer niet om de Berlijn-vergelijking heen. 
Honderd meter verderop zit Galerie Roodkapje 
en de bijbehorende Magnetronbar, waar een  
alternatief, kunstminnend publiek over de vloer 
komt. www.zohorotterdam.nl. 

centraal 
station 

 
Na tien jaar verbouwen is  

het Rotterdamse Centraal Station 
eindelijk klaar. Zoals ‘t Rotterdammers 
betaamt, hadden ze hier al ver vóór de  
oplevering een bijnaam verzonnen voor 
het gebouw met zijn opmerkelijke punt 
en de kreukelige, aluminium platen: 
Het Kapsalonbakje. 
Voor wie het Rotterdamse verhaal van 
De Kapsalon niet kent: Er waren eens 
een paar kappers bij een Rotterdamse 
kapsalon, die altijd een van hun mede-
werkers naar de shoarmaboer om de 
hoek stuurden voor een speciale bestel-
ling: een exquise combinatie van patat, 
shoarma, kaas en sla. De shoarmazaak 
in kwestie besloot hem op de kaart te 
zetten als ‘Kapsalon’. Het gerecht werd 
een hit en de rest is geschiedenis. Wie 
zijn best doet, herkent het aluminium 
bakje waar de Kapsalon doorgaans in 
geserveerd wordt in het nieuwe station. 
Op de kop, dat wel. 
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de haven  
Rotterdams beste feature is het water. Wie  
de haven wil ontdekken, boekt een rondvaart 
bij de Spido. Tijdens de 75 minuten durende 
trip krijg je natuurlijk maar een fractie van 
de haven te zien, maar je kunt zo in elk geval 
een glimp opvangen van de fruitterminal. De 
totale oppervlakte van de Port of Rotterdam 
bedraagt zo’n 10.000 hectare en strekt zich 
uit over een lengte van 40 kilometer. Is het 
helder weer? Ga de Euromast op, om over  
dit gebied uit te kunnen kijken. Of neem de 
Fast Ferry die je via de haven naar Hoek van 
Holland Strand vaart. Want dat hoort óók  
allemaal bij Rotterdam. 

‘rotterdams beste 
feature is het  

water. wie de haven 
wil ontdekken, 

boekt een spido-
rondvaart of stapt 

op Z’n minst in de 
watertaxi.’

knippen & scheren
 
Voor haarsnijder & barbier Schorem (zie foto pagina 44 & 45)
staat altijd een lange rij mannen op de stoep. Ze hebben er 
uren wachten voor over om hier geknipt en geschoren te 
worden. Vrouwen zijn niet welkom, in deze fifties barber-
shop is het mannen-onder-elkaar. De barbiers dragen goed 
gestylde outfits en klassieke krullen in hun snor, serveren 
bier in plaats van koffie, vertellen vieze grappen, en rusten 
niet voor de kin spekglad en de scheiding messcherp is. 
Adres: Nieuwe Binnenweg 104.

kop van Zuid 

Als je vanuit het centrum over de Erasmusbrug wandelt, terwijl de  
watertaxi’s en de containerschepen onder je door varen, kom je uit op 
de Kop van Zuid. Een schiereiland waar de beroemdste architecten ter 
wereld zich op mochten uitleven. Hotel New York, de Cruise Terminal 
en een paar oude pakhuizen herinneren nog aan de tijd dat veel  
Europeanen vanaf deze plek per stoomschip naar Amerika vertrokken.  
Verder is het vooral duizelingwekkend hoog spiegelglas dat er blinkt. 
In pak hem beet vijftien jaar tijd zijn hier gebouwen verrezen van  
architecten als Álvaro Siza, Renzo Piano, Francine Houben en Norman 
Foster, maar allemaal vallen die in het niet bij het nieuwste icoon:  
de driedubbele wolkenkrabber van Rem Koolhaas, De Rotterdam.  
Tip: op de zevende verdieping van het linkergebouw bevindt zich  
het terras van hotel Nhow. Behalve een glas flink koude Chardonnay 
geniet je hier ook van een prachtig uitzicht over de Maas en de skyline 
van de stad. 

fiets & watertaxi
Fiets - Rotterdam is wijds en soms moet je flinke afstanden overbruggen. 
Dat doe je het best met de fiets. Fietsen huur je bij de Rijwielshop in de  
ondergrondse fietsenstalling op Rotterdam Centraal Station: € 6,50 per dag, 
010-4126220, www.czwaan.nl. 
Watertaxi – De leukste en snelste manier om je over de Maas te verplaatsen. 
Een oversteek met de vaste veerdienst tussen Hotel New York, Veerhaven 
en Leuvehaven kost € 2,90 per volwassene, www.watertaxirotterdam.nl.   
Spido – De haven bekijken doe je met de Spido-rondvaarttours. Er is een  
standaard haventour van 75 minuten, à € 11,25 per volwassene, www.spido.nl.  
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katendrecht  

Van de Kop van Zuid loopt een voetgangersbrug naar Katendrecht.  
Het roemruchte schiereiland dat vroeger bekend stond als Chinatown, 
zeemanskwartier en hoerenbuurt en vervolgens een ghetto werd, heeft 
zich in een paar jaar tijd ontpopt tot dé culinaire hotspot van de stad.  
Vanaf de brug gewoon de gekleurde lampjes volgen, dan kom je vanzelf 
op het Deliplein terecht. En daar gebeurt het. Vislokaal Kaap, De Matroos 
en het Meisje, Bistrot du Bac en CEO de Baas van het Vlees behoren tot 
de leukste restaurants van de stad. In een van de oude Fenixloodsen aan 
het water bevinden zich Posse espressobar, waar mannen met baarden, 
tattoos & spijkerbloezen koffie en taart serveren, en de Fenix Food Factory, 
waar je terecht kunt voor vers gedraaide worst of home made cider.  
Helemaal aan de kop van het schiereiland – even een stukje lopen of  
fietsen, want er gaat geen ov naartoe – bevindt zich het Stoomschip  
Rotterdam, het cruiseschip dat in de jaren zestig tussen Rotterdam en 
Manhattan pendelde. Er zijn rondleidingen, maar in de zomer zit je het  
allerlekkerst op het Promenadedeck. Dan worden er uit de teakhouten 
cocktailbar koude drankjes geserveerd, terwijl je de voeten in het  
zwembad laat bungelen. Wat nou, arbeidersstad?
By the way, op de foto Café Nieuw Katendrecht, het laatste bastion van 
het oude Katendrecht.

‘ katendrecht: in een van  
de fenixloodsen serveren 
mannen met tattoos,  
baarden & spijkerbloeZen 
koffie en taart.’ 

markthal
Sinds oktober heeft Rotterdam er 
een topper bij: De Markthal. Een 
overdekte food market waar ze in 
Barcelona en Valencia nog een 
puntje aan kunnen zuigen. En 
dan vooral vanwege de bijzonde-
re architectuur van het gebouw 
(zie ook de openingsfoto, pagina’s 
38 en 39), ontworpen door het 
Rotterdamse bureau MVRDV.  
Kijk vooral even omhoog als je 
tussen de vis- en groentekramen 
doorloopt. Tegen het plafond 
prijkt namelijk het grootste kunst-
werk ter wereld, de ‘Hoorn des 
Overvloeds’ van kunstenaar Arno 
Coenen. Er is een groep Rotter-
dammers die niets moet weten 
van de Markthal. Geef hen maar 
de ouderwetse ‘mart’, gewoon in 
de open lucht. Gelukkig is die er 
ook nog, op dinsdag en zaterdag 
op de Binnenrotte.

culturele as  

Museum Boijmans Van Beuningen (zie foto), 
De Kunsthal, Het Nieuwe Instituut, het  
Natuurhistorisch Museum: of je nou van 
potvis-skeletten houdt, van hedendaags  
design of oude meesters, het Museumpark 
heeft voor iedere cultuursnuiver wat wils. 
Duik ook even de aangrenzende Witte de 
Withstraat in. Is het niet voor een portie  
hedendaagse kunst bij TENT, of om een  
experimenteel bandje te zien bij WORM, 
dan wel om een biertje te drinken.  
Want zeker in het weekend is de Witte de 
Withstraat daar dé plek voor. Kroegen als 
De Witte Aap en De Schouw puilen uit.  
En tegen middernacht breidt al die gezellig-
heid zich uit tot op de stoep en de straat.
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van nelle fabriek 

Leuk, al die moderne architectuur. Maar Rotterdam heeft ook een 
paar historische iconen op de kaart staan. Zoals de Van Nelle- 
fabriek, die afgelopen zomer een plaatsje kreeg op de lijst van  
werelderfgoed. De oude koffie-, thee- en tabakfabriek is een  
bijzonder industrieel monument, uniek ivoor de tijd waarin het is 
gebouwd . Omdat hij een stukkie buiten de stad ligt, is het aan te 
raden een tour te boeken bij Rotterdam Archiguides. Lokale gidsen 
laten je met veel enthousiasme de highlights van de stad zien,  
en daar hoort de Van Nelle Fabriek altijd bij. Rotterdam Archi- 
guides verzorgen ook alternatieve stadstours, zoals culinaire  
wandelingen over de exotische West-Kruiskade en bouwputroutes 
met de naam Parfum de BoemBoem. Startplaats is het Schieblock, 
vlakbij Centraal Station. www.rotterdam-archiguides.nl.  •

4x slapen
> King Kong – stoer hostel in hartje stad (W. de Withstr. 74), met 
slaapzalen (bed va. € 16) maar ook een 2-pers. ‘Lovers Loft’(€ 44).
> SS Rotterdam – overnachten op een retro cruiseschip (v.a. € 80  
voor een 2-p.hut).
> Hotel Bazar – kamers als uit het sprookje van 1001 nacht (v.a.  
€ 80 voor een 2-pk), W. de Withstr. 16, www.bazarrotterdam.nl. 
> Nhow – slapen in de iconische wolkenkrabber  
van Rem Koolhaas (v.a. € 135 voor standaardkamer).  
www.nhow-rotterdam.nl. 

2 daGEn 
roTTErdam
Rotterdam bruist, van de Kop van Zuid tot aan het Oude 
Noorden. Loop en vaar door ‘Manhattan a/d Maas’ en proef 
de smaken van de havenstad. Voor de prijs hoeft u het niet 
te laten, die is – zoals Rotterdammers zeggen: ‘Lekker 
goedkoop!’. Speciaal voor REIZ& Magazine lezers stelde 
Pharos Reizen deze citytrip samen.

Hotel Tulip Inn Rotterdam
Tulip Inn Rotterdam*** is gelegen in het centrum, aan de 
oever van de Maas met uitzicht op de Erasmusbrug en de 
skyline van de stad. Een ideale locatie om Rotterdam te 
ontdekken. Het hotel heeft een 24-uurs receptie, een café-
bar voor borrel, lunch en diner en gratis wifi. De hotel- 
kamers zijn voorzien van een parketvloer, airconditioning, 
thee- en koffiefaciliteiten en een eigen badkamer.

Prijs per persoon     
2 dagen € 59 p.p.
3 dagen € 99 p.p.
Dagelijkse aankomst mogelijk.  
Toeslag 1-persoonskamer € 30 p.p.p.n.
 
Inclusief
• 1 of 2 overnachtingen in een 2-persoonskamer 
   (Classic kamer)
• Dagelijks uitgebreid ontbijtbuffet
• Naar keuze: toegang tot de Euromast of een Rotterdam
   Welcome Card (dagkaart OV en diverse kortingen)
• Hapje en een drankje in de Markthal bij 21Pinchos
•  Toegang tot Holland Casino

Boeking & Informatie
Ga naar www.reizenmagazine/nl, ‘de mooiste lezersreizen’ 
of bel Pharos Reizen via 023 - 554 28 70 (lokaal tarief).  
Op alle arrangementen zijn de ANVR-reisvoorwaarden 
van toepassing.

Lezersreis

€ 59
p.p.

vanaf

7x lunch/diner  
Van goedkoop maar goed tot hoogstaand zonder poeha. 
> Stalles – Op maandag en dinsdag zit tout jong Rotterdam hier 
omdat de pizza’s dan slechts 5 euro kosten. www.cafestalles.nl.
> SOI3 – Thaise specialiteiten op de meest exotische straat van  
Rotterdam. Curries, salades, soepen en meer. Westkruiskade 63a. 
> Ter Marsch – Knus restaurantje met een kleine menukaart vol 
vlees. Entrecôtes, rib-eyes, maar ook sappige hamburgers met 
huisgemaakte saus. Witte de Withstraat 70.
> Z&M Veerhaven – Eerlijk, veelal biologisch eten, met uitzicht op 
een pittoresk haventje. Veerhaven 13, www.zenmdelicatessen.nl.
> Restaurant De Jong – Culinaire hoogstandjes onder een voor-
malig treinstation. Raampoortstraat 38, www.restaurantdejong.nl.
> Hotel New York – Vooral omdat het een inspirerende plek is met 
een bijzondere geschiedenis, waar de stoere scheepselementen nog 
altijd naar verwijzen. Het is er lawaaiig op een leuke manier en de 
garnalenkroketten wil je elke dag wel. www.hotelnewyork.nl.
> Kopi Soesoe - Hier schenken ze koffie met gecondenseerde melk 
en kardemom, maar ook het Rotterdamse blondbier Ketelbink. 
Blind bestellen: de tosti van het huis – met pindakaas, kaas,  
sambal, ananas, banaan en taugé. www.kopisoesoe.com.


