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ROUTE 1 > CENTRUM, MUSEUMPARK & 
STADSDRIEHOEK p.18
In de middeleeuwen is Rotterdam in de Stadsdriehoek 
ontstaan. Tussen de moderne architectuur herinnert 
alleen de Laurenskerk daar nog aan. Via het levendige 
Centrum wandel je zo naar cultuurhub het Museumpark.

ROUTE 2 > RONDOM DE MAAS p.38
De Rotterdamse havens behoren tot de grootste van de 
wereld. Voormalig havenbuurt Katendrecht is begonnen 
aan een tweede jeugd. Aan de rivier liggen het 
Scheepvaartkwartier en de Kop van Zuid aan weerszijde van de oevers.

ROUTE 3 > WEST & DELFSHAVEN p.58
In het levendige Oude Westen barst het van de 
speciaalzaken. Ga je nog verder West in, dan beland je 
in het pittoreske Delfshaven. Daarnaast ligt het upcoming 
M4H-gebied met z'n innovatieve start-upcultuur.

ROUTE 4 > NOORD  p.78
Het Rotterdam aan de andere kant van het centraal 
station heeft vele gezichten. Shopaholics kunnen hun 
lol op in het gezellige Oude Noorden. Blijdorp behoort 
tot de gemoedelijkste stukjes van de stad.

het beste van rotterdam in 4 routes
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TIME TO MOMO IN ROTTERDAM

Stap je hotel uit en loop regelrecht naar de leukste wijken van de stad. Op weg 
naar nieuwe restaurantjes, de beste koffie en dat lokaal gebrouwen biertje. Bij 
time to momo delen onze lokale auteurs uit liefde voor hún stad alleen de echte 
highlights met je. Zo sla je de drukke dertien-in-een-dozijn-winkelstraten over en 
wandel je, terwijl je onderweg een bezienswaardigheid meepikt, naar de leukste 
adressen waar de locals zelf graag komen. Geniet van elke seconde en haal alles 
uit je stedentrip.

NAAR ROTTERDAM!

In de stoere havenstad Rotterdam geldt: what you see is what you get. Het 
wordt niet mooier gemaakt dan het is en er wordt niets opgeleukt voor toeristen. 
De metropool charmeert door zijn totaal eigen karakter en zijn nuchtere inwoners. 
Naast de iconen, zoals de Euromast en de Kubuswoningen, zijn er veel andere 
interessante bezienswaardigheden, mooie musea en verborgen plekjes. Je kunt 
er heerlijk shoppen: in de kleine straatjes van het centrum, maar ook in de minder 
bekende wijken vind je leuke vintagewinkels en prachtige designboetieks. En 
dan is er nog de foodcultuur. Goed eten staat hoog in het vaandel in Rotterdam, 
en leuke restaurantjes zijn er dan ook in overvloed. ’s Avonds is er altijd iets te 
beleven. Van undergroundclub tot jazzconcert of een lokaal gebrouwen biertje in 
de kroeg.

time to momo laat je lekker wandelen, in je eigen tempo de stad ontdekken en 
de local lifestyle beleven. Zonder dat je je hoeft voor te bereiden. We leiden je 
met onze routes langs de favoriete restaurants, cafeetjes, musea, galeries, 
winkels en bezienswaardigheden: langs de plekken in onze stad waar we zelf 
graag komen en een leuke tijd hebben. Dus misschien kom je ons wel tegen.

Geen van de adressen die we beschrijven, heeft voor vermelding betaald, niet 
voor de tekst en niet voor de foto’s. Alle teksten zijn geschreven door een 
onafhankelijke redactie. En dat geldt niet alleen voor de adressen in deze gids, 
maar ook voor de informatie in onze time to momo app en alle nieuwste tips, 
themaroutes, wijkinformatie, blogs en de selectie van de leukste hotels op 
www.timetomomo.com.

ALGEMEEN

100% good time!

STAD

WERK & BEZIGHEDEN

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 en de Van 
Nelle Fabriek en struinen 
door het Hoogkwartier.

LOCAL

Rotterdam

Eigenaar van 
The Ubiquist

Nina Swaep

Best tips ever!
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PRAKTISCH

Met de vier routes in deze gids kun je te voet en in je eigen tempo de leukste 
wijken van de stad ontdekken. De routes leiden je langs musea en bezienswaar-
digheden, maar laten je vooral ook zien waar je lekker kunt eten en drinken, 
shoppen, genieten en leuke dingen kunt doen. Op de overzichtskaart voor in de 
gids kun je zien door welke delen van de stad de routes lopen.

Elke route is duidelijk weergegeven op een gedetailleerde plattegrond aan het 
begin van het betreffende hoofdstuk. Ook alle adressen zijn op deze kaart terug 
te vinden. Aan de kleur van de bolletjes kun je zien om wat voor soort adres het 
gaat (zie de legenda onder aan deze pagina). Verderop in het hoofdstuk wordt elk 
adres steeds uitgebreid beschreven. Zonder de genoemde adressen uitgebreid 
te bezoeken, duurt één route maximaal drie uur. De afstand in kilometers vind je 
boven de routebeschrijving.

PRIJSINDICATIE

Om je een idee te geven van de prijzen in restaurants, vind je bij hun adresgege-
vens steeds een prijsindicatie. Tenzij anders vermeld, is het bedrag de gemiddelde 
prijs van een hoofdgerecht. De entreeprijzen van bezienswaardigheden zijn de 
reguliere tarieven. Eventuele gereduceerde tarieven noemen we niet.

OPENINGSTIJDEN

De meeste grote winkels in het centrum zijn zeven dagen per week geopend, 
maar veel kleine zaken zijn op maandag, dinsdag en zondag gesloten. Koopavond 
is in Rotterdam op vrijdag. Musea zijn vrijwel allemaal op maandag dicht.

legenda
 >> BEZIENSWAARDIGHEDEN  >> SHOPPEN

 >> ETEN & DRINKEN  >> LEUK OM TE DOEN

ALGEMEEN
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ROTTERDAM WELCOME CARD

Met de Rotterdam Welcome Card kun je een, twee of drie dagen onbeperkt met 
het openbaar vervoer voor 12,50 euro, 18,50 euro of 23,50 euro. Bij je kaart krijg 
je vijftig kortingsbonnen voor attracties, bezienswaardigheden en cafés. Op 
www.rotterdamwelcomecard.com kun je zien welke dit zijn en of een kaart voor 
jou de moeite waard is.

BRANDGRENSMARKERING

Overal in het centrum kom je glazen markeringen tegen in de stoeptegels. Deze 
vormen samen een groot kunstwerk van Adriaan Geuze en markeren de brand-
grens van Rotterdam na het bombardement. In het centrum kleuren de lampjes 
's avonds rood. Op het Noordereiland, getroffen door 'friendly fire', zijn ze groen.

FESTIVALS & EVENEMENTEN

Rotterdam is al meerdere keren verkozen tot festival- en evenementenstad van 
het jaar. Bijna elk weekend is er wel wat te doen. Een selectie:

Swan Market – (www.swanmarket.nl)
Maandelijkse lifestylemarkt in het Museumpark of de Van Nelle Fabriek.

Wooning Zesdaagse – januari (www.wooningzesdaagse.nl)
Wielerevenement in Ahoy.

IFFR – januari/februari (iffr.com)
Internationaal Film Festival Rotterdam, onder andere in De Doelen.

Art Rotterdam – februari (www.artrotterdam.com)
Kunstbeurs in de Van Nelle Fabriek.

Museumnacht010 – maart (www.museumnacht010.nl)
Avondopening van veel Rotterdamse musea en culturele instellingen, op ver-
schillende locaties door de hele stad.

Marathon Rotterdam – april (www.nnmarathonrotterdam.nl)
Een van de grootste marathons van Europa, en een van de populairste wereldwijd.
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Motel Mozaïque – april (www.motelmozaique.nl)
Cultureel festival op verschillende locaties in de binnenstad.

Poetry International – mei (www.poetry.nl)
Cultureel poëziefestival, in het Theater Rotterdam en op andere plekken in de 
binnenstad.

Rotterdam Architectuur Maand – juni (www.rotterdamfestivals.nl) 
Heel juni staat Rotterdam in het teken van de bebouwde omgeving, met als hoog-
tepunt de Dakendagen en de Dag van de Architectuur, op verschillende locaties. 

De Parade – juni (www.deparade.nl)
Rondreizend theaterfestival dat neerstrijkt in het Museumpark.

North Sea Jazz Festival – juli (www.northseajazz.com)
Jazzfestival, onder andere in Ahoy.

Rotterdam Unlimited – juli (rotterdamunlimited.com)
Het Zomercarnaval, gecombineerd met andere multiculturele evenementen 
zoals het Dunya Festival, op verschillende locaties in de binnenstad.

Pleinbioscoop – augustus (www.pleinbioscooprotterdam.nl)
Openluchtcinema in het Museumpark.

Wereldhavendagen – september (www.wereldhavendagen.nl)
Maritiem evenement op en rondom de Maas.

AFFR – oktober (www.affr.nl)
Architectuur Film Festival, in Lantaren/Venster en op locatie.

NATIONALE FEESTDAGEN

Naast de variabele nationale feestdagen zoals Pasen, Hemelvaart en Pinksteren 
kent Rotterdam de volgende belangrijke data:

ALGEMEEN




