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Intro
Rotterdam is een stad met spierballen. De tweede grootste stad
van Nederland met de grootste haven van Europa staat bekend
om zijn arbeidersmentaliteit: niet lullen, maar poetsen. Niet alleen
de havenarbeiders, maar ook de wederopbouw van de stad na
het bombardement in de Tweede Wereldoorlog illustreren de
Rotterdamse veerkracht en het doorzettingsvermogen. En de stad
weet nog steeds van aanpoten. Zo werkt Rotterdam er hard aan
om in 2030 volledig circulair te zijn.
Met meer dan 170 culturen die naast elkaar leven, geeft Rotterdam aan iedereen
de ruimte. De samensmelting van verschillende culturen vertaalt zich in culinaire
rijkdom. Maar ook innovatie en design komen in de havenstad samen. Deze mix
maakt Rotterdam een uitzonderlijke stad, met talloze bijzondere plekken. En wie
kunnen deze hotspots beter aanwijzen dan de leden van Rotterdamse Facebookgroepen?
Meer dan acht miljoen Nederlanders zijn lid van minstens één actieve Facebookgroep, waarin mensen online – en vaak ook offline – samenkomen. Voor elke hobby,
regio of uitdaging is wel een Facebook-groep te vinden. Dankzij de toegankelijkheid
van deze groepen komen mensen met elkaar in contact, leren ze iets nieuws,
wisselen ze ideeën uit en helpen ze elkaar.
De Rotterdam Facebook Community City Guide bundelt tips van Rotterdamse
Facebook-groepen, zodat jij de bruisende havenstad kunt ervaren door de ogen
van de locals. Ze delen onder meer hun favoriete restaurants, bars, wandelroutes
en groene plekken. Ook geven ze tips over de uitgaansscene, duurzaam winkelen,
architectuur en de Rotterdamse haven.
Door de COVID-19-crisis is alles anders dan normaal. Zorg er daarom voor dat je
jezelf goed informeert over de actuele RIVM-richtlijnen en pas je ontdekkingstocht
hierop aan. Veel van de genoemde bedrijven en organisaties in deze gids zullen je
bezoek goed kunnen gebruiken. Zo blijven we de lokale ondernemers steunen, ook
nu we er weer op uit kunnen.
Welkom in Rotterdam. Facebook en de Rotterdammers wensen je veel plezier
tijdens je verblijf!

Geniet van de stad, maar geniet verantwoord. Volg tijdens je bezoek de
geldende maatregelen van de Nederlandse overheid rondom het coronavirus.
Raadpleeg voor de meest actuele informatie: www.rijksoverheid.nl.
cityguides.fb.com

Overzicht van de Rotterdamse Facebook-groepen
De Rotterdam Facebook Community City Guide hadden we niet kunnen maken zonder
de waardevolle input van Rotterdamse Facebook-groepen. De verschillende groepen
dragen allemaal op hun eigen manier hun steentje bij aan de lokale community – zowel
online als offline. We zijn enorm dankbaar voor hun tips en persoonlijke verhalen. Dus als
je zin hebt om mee te wandelen met de mopsen, wilt kennismaken met de Havenvrienden
Rotterdam of op zoek bent naar plantverzorgingstips – hieronder vind je een overzicht van
de Facebook-groepen die hebben meegewerkt aan het tot stand komen van de Rotterdam
Facebook Community City Guide:

Vegan Rotterdam
Verbindt de Rotterdamse vegan scene en deelt tips voor een vegan lifestyle.
Kom je ook uit Rotterdam dan?
Hét platform voor en door Rotterdammers met nieuws, tips en weetjes uit de regio.
Havenvrienden Rotterdam
De centrale verzamelplaats voor foto’s van het Rotterdamse havengebied.
International Women’s Networking Group Rotterdam
Verbindt Rotterdamse vrouwelijke ondernemers, professionals en start-ups.
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GayRotterdam
Het centrale platform voor de LGBTQ+-community in Rotterdam.
Rotterdam Pride Volunteers
De plek waar Rotterdam Pride-vrijwilligers samenkomen.
Rotterdam Concert Buddies
Verbindt de muziekliefhebbers van Rotterdam.
Mopsenwandelingen Rotterdam
Voor wandelingen met Rotterdamse mopshonden (en hun eigenaren).
Plantenasiel Rotterdam
De Rotterdamse ontmoetingsplaats voor plantverzorging en plantenruil.
Duurzame Rotterdammers
Rotterdamse tips & tricks voor het leiden van een duurzaam leven.
Gratis ophalen in Rotterdam en omgeving
Hier wisselen Rotterdamse spullen van eigenaar.
Architectuur in Rotterdam in stereo 3D
Brengt Rotterdamse liefhebbers van architectuur en 3D-fotografie bij elkaar.
Urban Sketchers Rotterdam
Toont Rotterdam, tekening voor tekening.
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1. Eten & Drinken
Rotterdam heeft een fantastische eetcultuur dankzij de enorme culturele
diversiteit van de stad. En kies dan maar eens uit het grote aanbod van bars,
restaurants en cafés. Wij vroegen Rotterdamse Facebook-groepen om tips
en hebben de leukste en meest bijzondere pareltjes voor je verzameld.
Zoals De Ballentent, de gezellige havenkroeg aan de Maas. Of doe een bakkie
bij een heus Rotterdams kattencafé. Natuurlijk mogen vegan-friendly plaatsen
niet ontbreken. Ook tippen we je over hotspots met een city view – dus vergeet
niet een selfie te maken met de indrukwekkende Rotterdamse skyline.
Rotterdam heeft keuze te over. En dát smaakt naar meer.
Met tips van de Facebook-groepen Vegan Rotterdam en Kom je ook uit
Rotterdam dan?

Traditioneel borrelen
Tijdens je bezoek aan Rotterdam, mag een pitstop bij een traditioneel
Rotterdams café niet ontbreken.

Melief Bender Oude Binnenweg 134
Melief Bender is een van de oudste cafés van Rotterdam. Het café opende in 1876 en is in 1932
omgedoopt tot Melief Bender, naar het echtpaar dat het café runde. Melief Bender is uitgegroeid
tot een van de bekendste cafés van de stad.

De Ballentent Parkkade 1

Gelegen aan het Park, beter bekend als ‘het park bij de Euromast’, vind je De Ballentent.
Deze Rotterdamse havenkroeg heeft uitzicht op de Maas, een uitgebreide menukaart met de
allerbeste gehaktballen van Rotterdam – en meer!

In den Berkebrom Overschiese Dorpsstraat 46

Deze dorpse kroeg in het Rotterdamse Overschie stamt uit 1627. In den Berkebrom wordt
geroemd om de gezellige sfeer en warme gastvrijheid. Aanrader voor een drankje of een lekkere
kroegmaaltijd.

Restaurant Bierhandel De Pijp Gaffelstraat 90

Achter de verweerde houten toegangsdeur vind je Restaurant Bierhandel De Pijp. Het restaurant
heeft een rijke historie en bood in de Tweede Wereldoorlog onderdak aan bijeenkomsten van het
verzet. Tegenwoordig vind je er gezellige, lange tafels, een toegankelijke sfeer en pindaschillen op
de grond. Schuif aan, bestel een biertje en geniet van de eclectische mix van mensen.

Dineren met city view
Laten we eerlijk zijn: de skyline van Rotterdam is een plaatje. Gelukkig kun je
bij verschillende restaurants van de fotogenieke stad genieten.

Restaurant Eetcafé Kaandorp Oosterkade 119

Aan de voet van de Willemsbrug vind je Kaandorp, een restaurant en eetcafé met prachtig uitzicht
over de Maas en de Hef. Geniet van een drankje of kom voor het diner (en neem dan zeker een
advocaatje toe).

Het Lido Terras van het ss Rotterdam 3e Katendrechtse Hoofd 25

Misschien heb je hem al zien liggen: het ss Rotterdam, het voormalige vlaggenschip van de HollandAmerika Lijn. Het cruiseschip ligt tegenwoordig permanent aangemeerd en doet dienst als hotel en
restaurant. Het terras biedt fantastisch uitzicht over Rotterdam en de Maas.
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Bijzondere stekjes

Zoete trek

Rotterdam zou Rotterdam niet zijn zonder zijn alternatieve, eigenwijze
hotspots. De community’s tippen je over de stekjes buiten de gebaande
paden.

Zoete trek gekregen van het avonturieren? Geen zorgen, ook daar weten de
Facebook-groepen wel wat op. Een aantal (vegan) tips van de community’s.

Kattencafé Pebbles Hoogstraat 30A

Scoor cupcakes, taart, koekjes en ander gebak bij de oudste vegan bakkerij van Nederland.
Heavenly Cupcakes bakt alle producten zelf en werkt uitsluitend met pure en plantaardige
ingrediënten.

Drink een kop koffie of thee, lees een boek of speel een spelletje – met een kat op schoot.
Pebbles is het allereerste kattencafé van Rotterdam en biedt thuis aan acht Rotterdamse
asielkatten. Tegen een klein entreebedrag (‘kattenbelasting’), breng je een aantal uur door
in het café. Met jouw bijdrage kan Pebbles de beste zorg bieden aan de inwonende katten.

Look ’s-Gravendijkwal 140B

Vlak bij het Museumpark vind je restaurant Look. De naam verraadt het al: in alle gerechten
is knoflook verwerkt. De menukaart is geïnspireerd op de landelijke mediterrane keuken en
de gerechten worden zoveel mogelijk met biologische producten bereid.
Mooi weer? Dineer dan in de tuin!

Heavenly Cupcakes Vlietlaan 42

Tante Toos Suikerloos Coolhaven 148

“Snoep zonder troep”, zoals Tante Toos het zelf noemt. Bij Tante Toos Suikerloos vind je
natuurlijk snoep, gemaakt van echt fruit en zonder toevoegingen. Da’s nog eens guilt-free
genieten. Tip: Tante Toos geeft ook workshops!

De Schone Lei Plaszoom 500

Midden in het bos, dicht bij de stad en het mooiste uitzicht van Rotterdam: welkom bij
De Schone Lei. Het restaurant is gelegen in het Kralingse Bos en is een fijne plek voor lunch,
diner of een borrel.

Vegan
Voor hippe, vegan adresjes kun je ook prima terecht in Rotterdam.
Lees verder voor de favo’s van de lokale Facebook-groepen.

Happy Food & Health Nieuwe Binnenweg 200D

COCO

COCO Hoogstraat 45

Het hoogtepunt van de Rotterdamse culturele diversiteit vind je bij COCO. Bij dit restaurant
komen de Surinaamse, Antilliaanse, Kaapverdische en Aziatische keuken samen – met een vleugje
Rotterdam. De (vegan!) pom van COCO is verkozen tot beste van Nederland.

Deze prachtige zaak is een fijne plek om te vertoeven – niet in de laatste plaats vanwege het
stijlvolle, groene interieur. Eigenaar Erol Cetinkaya ziet de zaak als ‘de woonkamer bij zijn keuken’.
En dat vertaalt zich in een fijne, verwelkomende sfeer. De menukaart met Turkse touch heeft voor
ieder wat wils. Bovendien is Happy Food & Health niet alleen vegan, maar worden de gerechten
ook volledig vrij van gluten en geraffineerde suiker geserveerd.

Obst & Gemüse Kerkhoflaan 145

Bij dit huiskamerrestaurant in het Rotterdamse Nieuw Crooswijk kun je terecht voor vegetarische
en veganistische maaltijden. Obst & Gemüse (Duits voor ‘fruit en groente’) is geïnspireerd op
een Berlijnse lunchroom in een voormalig pand van een groenteboer. De sfeer en bediening in
deze kleine en vindingrijke winkel zijn vertaald naar een Rotterdamse versie, met een dagvers en
wisselend seizoensbuffet. Obst & Gemüse is open op donderdag, vrijdag en zaterdag.
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Sharp Sharp Everyday Hillelaan 29

Van ontbijt tot lunch en voor de zoete trek: Sharp Sharp Everyday heeft een uitgebreide
menukaart met 100% vegan opties. Van flatbread met lokale groentes tot smoothie bowls
en vegan kaasjes. En vergeet niet af te sluiten met een kleurrijk gebakje. Bij Sharp Sharp Everyday
is plantaardige voeding een feest.

TIP | Sharp Sharp Everyday

Sharp Sharp Everyday is het perfecte
startpunt voor de street art-wandelroute
van de Rewriters door de Afrikaanderwijk.
Lees hier meer over op pagina 18.

2. Havenstad
De Rotterdamse haven is de grootste haven van Europa en één van de meest
fotogenieke plekken van Nederland. De lokale Facebook-community Havenvrienden
Rotterdam tipt je over wat te zien, te doen en te beleven. In de stad vind je
verschillende levendige binnenhavens, maar ook voor wie dieper de haven in wil,
hebben we tips verzameld – zowel vanaf het water als vanaf het vaste land. En wist je
dat er in het havengebied een uniek stukje natuurgebied ligt? Pak de fiets of neem het
wandelpad en vergeet je camera niet. Misschien spot je de Schotse Hooglanders wel…
Met dank aan de Facebook-groep Havenvrienden Rotterdam

Gare du Nord Anthoniestraat 2

Je leest het goed: Gare du Nord, in Rotterdam. Gare du Nord is een vegan bistro in ZoHo,
het maakkwartier in Rotterdam-Noord. Plantaardig, biologisch en duurzaam. En met een
fantastisch terras.

“	Tweeëntwintig jaar geleden emigreerde ik naar Ierland en ik miste
mijn geboortestad enorm. Daarom richtte ik de eerste Rotterdamse
Facebook-groep op, samen met vier beheerders van het eerste uur.”
Annemarie
Kom je uit Rotterdam dan?

10
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De haven binnen de stad

De Rotterdamse haven heeft veel iconische plekken. En die beginnen al in de stad zelf.
• Vanaf de Wilhelminakade heb je aanzicht op de Erasmusbrug en zie je watertaxi’s voorbijsnellen
(en spot je misschien zelfs een van de indrukwekkende afgemeerde cruiseschepen).
• N atuurlijk is het ss Rotterdam een van de blikvangers. Het cruiseschip is goed bereikbaar
met de watertaxi, maar is ook te zien vanaf het Charloishoofd. Vanaf deze locatie heb je ook
gelijk goed zicht op de iconische Euromast.
• Verschillende binnenhavens zijn levendige uitgaansgebieden en perfect voor een hapje en
drankje aan het water. Ga naar het Scheepvaartkwartier, de Oude Haven, de historische
Delfshaven of schiereiland Katendrecht.

Schotse Hooglanders in de haven

In het havengebied vind je Calandpark Landtong Rozenburg: een uniek stukje natuurgebied waar
je ook Hooglanders kunt spotten. Het gebied is ingeklemd tussen het Calandkanaal en de Nieuwe
Waterweg. Een fiets- en wandelpad leiden je door het park. Ook liggen in het Calandkanaal vaak de
grotere zeeschepen.

De écht grote jongens

Om de allergrootste schepen te zien, trek je naar de Maasvlakte:
• Vanaf parkeerplaats P&O Beneluxhaven kijk je op de allergrootste ferry’s terwijl ze aanmeren.
• De aankomende en vertrekkende containerschepen kun je zien vanaf de Pistoolhaven of bij
het Yangtzekanaal, ter hoogte van de Antarcticaweg. Met een beetje geluk zie je zelfs de
‘loodshelikopter’ landen.
• Iets verder weg ligt Slag Maasmond, een mooie locatie waar je wel iets meer geluk moet
hebben om scheepsbewegingen te treffen.

Zelf het water op

Natuurlijk mag een watertocht niet ontbreken bij een bezoek aan Rotterdam. De watertaxi’s zijn
een aanrader, met verschillende opstappunten in de stad. En wat dacht je van een rondje met de
RET Fast Ferry? Deze ferry neemt je mee langs de grote schepen – en langs een strandje waar
zeehonden liggen.

Schepen spotten

Grote schepen spotten? Trek dan richting het westen. Want hier geldt: hoe verder richting de
Europoort, hoe groter de schepen. Tijdens hoogwater komen de diepstekende (en dus ook vaak
grotere) schepen binnen. De beste locaties vanuit de stad gezien:
• Schiedam Maasboulevard
• Deltahotel Vlaardingen
• Spijkenisserbrug
• Botlek Geulhaven (kruising van vaarwegen)

“	Ik werkte destijds bij het Havenbedrijf Rotterdam en was daarnaast
schipper op de watertaxi. Ik maakte veel foto’s en richtte de
Facebook-groep op om deze te delen met andere liefhebbers van
het havengebied.”
Gerrit van Katwijk
Havenvrienden Rotterdam
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3. Cultuur & Entertainment
Rotterdam kent een enorme diversiteit. Met inwoners uit alle windstreken en een
veelheid aan culturen, kan iedereen zichzelf zijn in de ruimdenkende stad. Het is
natuurlijk niet voor niets dat Rotterdam de strijd om het Eurovisie Songfestival
heeft gewonnen, dat zal plaatsvinden in 2021. De stad houdt zelf jaarlijkse
evenementen zoals Rotterdam Pride, maar ook de rest van het jaar kun je genieten
van een breed scala aan artistieke en open-minded bars en cafés. Ondanks de
beperkte programmering deze zomer, hebben veel clubs en podia een alternatief
(online) aanbod. Bekijk hun Facebook-pagina’s voor de meest actuele informatie.
Met bijdragen van de Facebook-groepen GayRotterdam,
Rotterdam Pride Volunteers en Rotterdam Concert Buddies

Roze bars en events
Van clubs en wijnbars tot kunstroutes en live muziek, Rotterdam heeft het
allemaal. Lees verder voor de tips van lokale Facebook-groepen en ontdek
de veelzijdige uitgaansscene van Rotterdam.

FERRY Westblaak 127

Grand café, podium, club en restaurant: FERRY has got it all! Met een heerlijk urban
sfeertje en een gevarieerde kaart is het een populaire plek onder de LGBTQ+-community
in Rotterdam. Ook op muzikaal gebied is er genoeg te beleven. FERRY heeft regelmatig
optredens van jonge opkomende artiesten en dj’s en eens per maand verandert het café
in een dampende club.

Strano, De Regenboog en Nostra Van Oldenbarneveltstraat

In dit kleine straatje tref je drie hotspots op slechts een steenworp afstand van elkaar. Strano is
een klein, maar altijd druk en gezellig café waar elk weekend tot diep in de nacht wordt gedanst en
cocktails worden gedronken. Bar De Regenboog zit een paar deuren verder en is vooral populair
onder liefhebbers van party- en volksmuziek. Met veel discoballen en Nederlandstalige muziek is
het bij De Regenboog altijd feest. Tegenover vind je Nostra, een wijnbar en restaurant dat populair
is onder de LGBTQ+-community. Nostra is dé perfecte plek voor een uitgebreide lunch of wijntje
in de namiddag. Reserveren is aanbevolen.

NOW&WOW en de Maassilo Maashaven Zuidzijde 1-2

In deze oude graansilo vind je maar liefst twee clubs. Op de bovenste verdieping zit NOW&WOW,
een populaire club die bekendstaat om zijn open-minded, artistieke vibe. Beneden vind je de
Maassilo, een hotspot voor verschillende feesten en concerten. Ook vinden hier de populaire
gayfeesten Cocktail Fest en Herr Zimmermann plaats. De actuele online programmering vind je op
Facebook.

Café Keerweer Keerweer 14

Volgens de community’s heb je het Rotterdamse roze nachtleven niet écht meegemaakt als je niet
in de Keerweer bent geweest. Café Keerweer is al sinds jaar en dag een van de bekendste gaybars
van Rotterdam, vernoemd naar de straat waaraan het café gevestigd is. Het café gaat al om 16.00
uur open, maar is pas echt druk en gezellig na middernacht. Omdat Café Keerweer de hele nacht
open is, trekt heel Rotterdam tot in de vroege uurtjes naar het café. Dus als je na een avondje
stappen nog niet uitgefeest bent, is het tijd om naar Café Keerweer te gaan. Laat een dichte deur
je dan niet afschrikken – ’s nachts moet je via de achterdeur naar binnen.

14
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TIP | Rotterdam Pride

In het derde weekend van september start Rotterdam
Pride. Tijdens het jaarlijkse tiendaagse festival
organiseren talloze organisaties evenementen
die bijdragen aan de acceptatie van de LGBTQ+community. Het thema van 2020 luidt DARE TO.
Hiermee roept Rotterdam Pride iedereen in de
community op om trots te durven zijn op wie ze zijn.
Want elke kleine stap die er wordt gezet, is een stap
verder voor de community en een stap dichter naar
jezelf. Bezoek de Facebook-pagina van Rotterdam
Pride voor meer informatie.

Bonaparte Nieuwe Binnenweg 117A

Het café waar je altijd terechtkunt voor je laatste drankje en feestjes voor drags, gays en iedereen
die zich daar thuis voelt. Daarnaast staat Bonaparte bekend om de Bona Drag Night die elke zes
weken plaatsvindt. Gastvrouwen Ruxy Bonaparte en Ynel Regalo brengen je een fantastische show
met wisselende gast-dragqueens van topniveau. Het is niet voor niets dat Bonaparte vaak wordt
bezocht door bekende en minder bekende dragqueens.

Loge ’90 Schiedamsedijk 4

Loge ’90 ligt centraal in Rotterdam, op steenworp afstand van metrostation Beurs. Het gaycafé
heeft een serre met grote ramen en een aantrekkelijk terras, waar het op warme dagen druk is met
kijken en bekeken worden. Loge ’90 staat vooral bekend om het happy hour op zondagmiddag –
een goed bezochte en gezellige bedoening, met een zeer gemêleerd publiek. Het panterprintje
op de wanden en de gekleurde, verlichte glazen ornamenten geven het café een Rotterdams
gezellige uitstraling.

Bij de Bruin Oude Binnenweg 140A

Bij Bij de Bruin komt een gemengd publiek, voor de gezellige kroegsfeer en de heerlijke
menukaart. Het café is gevestigd aan de Oude Binnenweg, een populaire straat met veel
gezellige bruine cafés.

Kunst en muziek
Op verschillende plekken in Rotterdam kun je terecht voor uiteenlopende
soorten kunst en live muziek. De leden van Rotterdam Concert Buddies
delen hun favoriete poppodia en kunstcafés. Check Facebook voor de actuele
programmering.

Rotown Nieuwe Binnenweg 19

Uitgeroepen tot Beste Poppodium van Nederland 2020, biedt Rotown je een breed
programma van singer-songwriters tot harde gitaarbands.

Baroeg Spinozaweg 300

Thuisbasis voor underground muziekliefhebbers, heeft Baroeg een ijzersterk programma
met alternatieve bands, metal en hardrock.

Bird Rampoortstraat 24-28

Jazz, soul, funk, hiphop en elektronica onder één dak: Bird garandeert een swingende
avond uit.

De Player Hillelaan 49D

Bij De Player komen performance art, experimentele muziek en visuele kunst samen.
Een verrassende plek mét hun eigen Player-bier.

Dizzy ’s-Gravendijkwal 127

Het iconische jazzcafé Dizzy is geopend in 1977. Het is de perfecte plek voor een borrel,
maar ook voor lunch of diner ben je hier aan het goede adres.

Grounds Pieter de Hoochweg 125

Ze omschrijven het als ‘eigenwijze, grensverleggende muziek uit alle muzikale windstreken’.
Bij Grounds vind je wereldmuziek – van latin tot hiphop en jazz tot singer-songwriters.

LantarenVenster Otto Reuchlinweg 996

Aan de Wilhelminapier vind je dit artsy filmhuis en poppodium met een breed programma
met onder meer pop, wereldmuziek en blues.

VINN Weena 701

Dit ongedwongen café en restaurant is geopend voor ontbijt, lunch, borrel en diner.
Ook organiseert VINN regelmatig feestjes en drag-avonden.

Café de Ooievaar Havenstraat 11B

Café de Ooievaar ligt in het oude Delfshaven, iets buiten het stadscentrum. Deze oude wijk is zeker
een bezoekje waard vanwege zijn knusse grachtenpandjes en oude schepen. Café de Ooievaar
is erg in trek onder de LGBTQ+-community, niet in de laatste plaats vanwege de gezellige en
toegankelijke sfeer. Het café organiseert regelmatig events, ook tijdens de Rotterdam Pride.
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4. Rotterdams Groen
TIP | Rewriters Street Art Route

Rotterdam is rijk aan street art die continu verandert:
kunstwerken verdwijnen net zo snel als er nieuwe
bijkomen. Met Rewriters ga je op een kunsttour door
Rotterdam. Onder begeleiding van een gids of met
gebruik van de app doorkruis je met Rewriters zes
Rotterdamse wijken en leer je de openbare kunst van de
stad kennen. De originele route door het centrum van
Rotterdam kan ook gelopen worden met de kaart die je
gratis kan downloaden op hun website.

Groen is niet alleen de kleur van de Rotterdamse vlag, ook buiten kent Rotterdam
prachtige groene plekken. Tegen de skyline en met het water dichtbij, heeft
Rotterdam een bijzondere balans. Maar dat groen vind je soms ook op onverwachte
plekken. Want naast wandelroutes in parken, door bossen, over stadsstrandjes en
in het havengebied, heeft Rotterdam ook de grootste dak-akker van heel Europa
– compleet met bijenkorf en een fantastisch uitzicht over de stad. Ook tippen
lokale Facebook-groepen je over verborgen stadstuinen en delen ze de favoriete
wandelroutes van de Rotterdamse mopshonden (en hun eigenaars).
Met tips van de Facebook-groepen Mopsenwandelingen Rotterdam
en Plantenasiel Rotterdam

Vessel 11 Wijnhaven 101

Aan boord van dit aangemeerde, rode lichtschip geniet je van Britse pubmaaltijden,
zelfgebrouwen bier en livemuziek.

Roodkapje Delftseplein 39

Dit tegendraadse kunstenplatform brengt jonge muzikanten en ander opkomend talent samen.
Op Roodkapje’s agenda staan verschillende exposities en live events van nieuwe artiesten.

Worm

Worm Boomgaardsstraat 71

Worm is de ultieme testomgeving voor alternatieve kunstproducties, met concerten,
filmvertoningen, workshops, masterclasses, festivals, uitwisselingen en andere
evenementen.
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Wandelen met (of zonder) de hond

Groene hotspots

Een van de favoriete hondvriendelijke routes ligt in het Vroesenpark.
Hier mogen honden gedurende de winter overal loslopen.

De plantenliefhebbers van Plantenasiel Rotterdam delen hun favoriete
groene stekjes in de stad.

Ook het hondvriendelijke Essenburgpark is populair onder de locals. Veel water,
veel groen en door de wijze waarop het park is aangelegd, voelt het net alsof je
door de Biesbosch loopt.
Ook de Tweede Maasvlakte, onderdeel van het Rotterdamse havengebied,
is een fijn gebied om uit te waaien, met of zonder hond.
Of trek naar het Kralingse Bos, net buiten het stadscentrum, voor prachtige
wandelingen met je viervoeter.

De Groene Oase Carnissedreef 282

De Groene Oase is een gemeenschappelijke tuin in het Rotterdamse Charlois. De oprichters
vinden het belangrijk dat iedereen groen in de buurt heeft: groen verbindt mensen.

Op het Dak Schiekade 189

Voor groen with a view ga je naar Op het Dak. Op de zevende etage vind je deze bijzondere
‘urban garden’ met een uniek dakrestaurant. Wist je dat hun bijen elk jaar voor echte
Rotterdamse stadshoning zorgen?

Tot slot worden de omgelegen stranden ’s-Gravenzande, Hoek van Holland en
Scheveningen getipt. Hond mee? Check dan wel even van tevoren in welke periode
en op welke tijdstippen je trouwe lobbes het strand op mag.

Trompenburg Tuinen & Arboretum Honingerdijk 86

In deze verstopte oase in hartje Rotterdam vind je ook het Voedselbos, een plek waar educatie
en recreatie op het gebied van natuur en voedsel samenkomen.

Historische Tuin Schoonoord Kievitslaan 8

Een andere aanrader is de Historische Tuin Schoonoord, een uniek onderdeel van het groene
erfgoed van Rotterdam met acht bijenvolken, Japanse karpers, ijsvogels en een bosuil.

Tuinvereniging Zestienhoven Terletweg 20-21
“	Alle mopsenbaasjes komen samen om onze honden uit te laten in
Rotterdam en omgeving. Onze favoriete plekken zijn de omliggende
stranden en de stadsparken.”

In dit park vind je verschillende tuinen, zoals een kruidentuin, maar ook een ooievaarsnest en
een insectenhotel.

Eva Blom
Mopsenwandelingen Rotterdam
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De Kas Van Beuningenstraat 22

Deze stadskwekerij stimuleert de ontwikkeling van ecologisch groen en kleinschalig
waterbeheer en verbindt groene initiatieven met bewoners in de wijk.

De Schat van Schoonderloo Schoonderloostraat 87-153

Het idyllische park bestaat uit vier verschillende tuinen en wordt beheerd door vrijwilligers
uit de buurt.

Natuurtalent Veldkersweg 50

Bij Natuurtalent in het Schiebroekse park vind je een kruidentuin, kippen, een imker,
een natuurspeeltuin, een theehuis met terras en nog veel meer.

Drrroomland Einde Tsjaikofksilaan

5. Rotterdam Circulair
Rotterdam heeft de ambitie om in 2030 een circulaire stad te zijn: een plek
waar slim wordt omgegaan met grondstoffen en afval niet meer bestaat.
De havenstad loopt voorop met talloze initiatieven om de levensduur van
producten te verlengen en afval weer als grondstof te gebruiken. De circulaire
principes lijken eenvoudig: re-use, reduce en recycle. Maar om een circulaire
samenleving voor elkaar te krijgen, is een totaal andere kijk op de stad nodig.
Nou, laat dat maar aan de Rotterdammers over.
Met bijdragen van de Facebook-groepen Duurzame Rotterdammers en
Gratis ophalen in Rotterdam en omgeving

In het Rotterdamse Hillegersberg vind je imkers, kippen en rust. Drrroomland richt zich
op duurzame, kleinschalige, biologische tuinbouw. In het weekend staat de poort open
voor bezoekers.

“	Plantenasiel Rotterdam is een hechte, positieve community van ruim
7.000 plantenliefhebbers. Het lokale aspect maakt hem juist zo sterk,
je hoeft niet het land te doorkruisen voor een plant.”
Raymond Landegent
Plantenasiel Rotterdam
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STEK de Stadstuinwinkel Nieuwe Binnenweg 195B
TIP | Groenten zonder Grenzen

Een mooi staaltje Rotterdams vernuft:
dit initiatief verzamelt overgebleven
voedingsmiddelen en tovert deze om in gratis,
gezonde en toegankelijke feestmaaltijden.
Op zondagen vanaf 20.00 uur reserveer je je
maaltijd via de website – als je snel genoeg bent!

Dit kleine tuincentrum in hartje Rotterdam verkoopt duurzame en natuurlijke producten.
Kortom, alles wat je nodig hebt voor jouw eigen groene paradijs.

SCRAP Schoterbosstraat 6C

Ga knutselen met afvalmateriaal bij SCRAP, met of zonder de kids.

Culture Campsite Schiehavenweg 12

Duurzaam kamperen kan deze zomer bij Culture Campsite in Delfshaven, in piepkleine
slaapruimtes gemaakt van gerecycled materiaal.

Rotterdam Oogstmarkt Noordplein

Op het Noordplein vind je de wekelijkse Rotterdamse Oogstmarkt, dé plek voor superverse
producten en gezellige ontmoetingen. En als je dan toch in Noord bent, doe dan gelijk het
Benthemplein aan. Dit waterplein slaat bijna twee miljoen liter regenwater op en zorgt dat
de inwoners van Rotterdam-Noord droge voeten houden.

BlueCity Maasboulevard 100

Meer centraal, aan de Maasboulevard, vind je in het oude Tropicana BlueCity: ‘een zwembad
vol mogelijkheden’ en een speeltuin voor circulaire bedrijven. In deze broedplaats voor
innovatieve bedrijven wordt gewerkt aan een voorbeeldstad voor de circulaire economie.

Culture Campsite

De Groene Passage Mariniersweg 9

Heilige Boontjes Eendrachtsplein 3

Buurman Vierhavensstraat 56

Vragen over duurzaamheid? Loop dan binnen bij Duurzaamheidswinkel IJsselmonde.
Hier krijg je gratis advies over alles wat te maken heeft met circulariteit, groen, lucht,
water, energie, wind en zon.

In de Groene Passage vind je onder andere supermarkt Gimsel voor natuurlijke voeding en
restaurant Spirit, dat staat voor goed eten dat beter smaakt.

Steek de handen uit de mouwen in de werkplaats van Buurman of bezoek de winkel en
scoor nieuwe, bijzondere items, gemaakt van hergebruikt (afval)materiaal.

Dit koffiehuis reïntegreert jongeren in de maatschappij – en heeft fantastische koffie.

Duurzaamheidsshop IJsselmonde Keizerswaard 80

Buurman
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Tweedehands shoppen

Kleding

Wie houdt er niet van een tweedehands pareltje? Goed voor de planeet
én voor de portemonnee. We presenteren de favoriete plekken van
onze community-leden waar je je liefde voor tweedehands spullen
kunt botvieren.

Cheap Fashion Meent 25

Spullen voor in je huis Stadhoudersweg 96D

Hier shop je niet alleen de leukste tweedehands meubels en woonaccessoires, maar kun je ook
terecht voor een heerlijk ontbijtje. In de winkel vind je Breakfast in Rotterdam HQ voor een
avo-smash, chia bowl of gewoon een goede bak koffie. En voor alle groenliefhebbers: vergeet
niet een kijkje te nemen in de roze plantenkamer, waar je verschillende plantjes en tweedehands
potjes kunt scoren!

Jouw Marktkraam Zaagmolenkade 117

Vintage-lovers kunnen hun hart ophalen bij deze winkel aan de Meent. Je kunt bij
Cheap Fashion terecht voor maar liefst twee verdiepingen vol met kleding, tassen,
schoenen en accessoires.

Betje Krul Vintage Zwaanshals 344

Bij deze shop in het Oude Noorden vind je een scala aan vintage uit de jaren 40 tot 90.
Elk artikel is met zorg uitgekozen op basis van unieke stijl, kwaliteit en authenticiteit.
En dat zie je meteen.

Boeken

Of je nu op zoek bent naar vintage, speelgoed of woonaccessoires – hier vind je alles onder één
dak. Bedrijven en particulieren huren een marktkraam om nieuwe, zelfgemaakte of tweedehands
spullen te verkopen. Met zoveel keuze en elke keer een ander aanbod, slaag je gegarandeerd.

Leeszaal West Rijnhoutplein 3

Kringloop

Leeszaal Vreewijk Groenezoom 275B

Opnieuw & Co Koperstraat 31

Ruim 2.200 vierkante meter kringloopplezier. Van meubels en kleding tot vintage én een
koffiecorner. Gratis parkeren en goed bereikbaar met het openbaar vervoer.

Strijk neer voor een goed boek (dat je mag meenemen), een kop koffie en een praatje met
locals die hun Nederlands willen oefenen. De Leeszaal West is een initiatief van vrijwilligers
en Rotterdam West. Tip: houd de evenementenagenda in de gaten.

In het Rotterdamse Vreewijk vind je een leeszaal met een uitgebreide collectie boeken.
Vind je iets moois om mee te nemen? Laat dan zelf een ander boek achter, zodat er altijd
iets leuks te vinden is voor de volgende bezoeker.

RataPlan Aristotelesstraat 30

Deze kringloopwinkel in Rotterdam Lombardijen is zeven dagen per week geopend. Naast het
bekende kringloopassortiment, verkoopt RataPlan ook meubeltjes die zijn opgeknapt door
medewerkers: ideaal als je een uniek meubelstuk wilt scoren.

Nieuwe Hoop Oudedijk 94

Aan de rand van Rotterdam Crooswijk vind je 900 vierkante meter kleding, woonaccessoires
en allerlei soorten snuisterijen. Met de opbrengst steunt Nieuwe Hoop verschillende lokale,
nationale en internationale goede doelen.

Kringloopwinkel Rotterdam Gordelweg 243

Boeken, vintage, platen en curiosa: Kringloopwinkel Rotterdam heeft een enorm, wisselend
assortiment, perfect voor schatzoekers en shoppers met een kleine beurs.

De Majum Schoonderloostraat 235

Leeszaal West

In de Rotterdamse Delfshaven vind je de verrassende en bijzondere collectie van De Majum.
Fijne plek om te neuzen tussen de leuke én betaalbare tweedehands items.
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6. Architectuur
Rotterdam heeft een lappendeken van bouwstijlen. Het bombardement in
de Tweede Wereldoorlog en de wederopbouw hebben een grote rol gespeeld
in de Rotterdamse architectuur. Dit zie je terug in de mix van oude én nieuwe
gebouwen. Architectuurliefhebbers kunnen hun hart ophalen in Rotterdam.
Van historische kerken tot hypermoderne skyscrapers: lokale Facebook-groepen
hebben de architectonische highlights voor je op een rij gezet.
Met dank aan de Facebook-groepen Architectuur in Rotterdam in
stereo 3D en Urban Sketchers Rotterdam

Wijnhaveneiland

Op het Wijnhaveneiland vind je The Red Apple, met zijn kenmerkende felrode gevellijnen.
The Red Apple is ontworpen door de Nederlandse KCAP Architects & Planners en Jan des Bouvrie.
Bijzonder aan het ontwerp, dat zich 124 meter omhoog strekt, is de rode verspringende aluminium
gevel.

Weena

In het Weenagebied ligt Rotterdam Centraal Station, geopend in 2014. Het station verwerkt
dagelijks gemiddeld 170.000 reizigers. De letters op de gevel aan de stadszijde zijn een replica van
de letters op het oude stationsgebouw.
Ook vind je hier de 151 meter hoge Delftse Poort, van 1991 tot 2005 het hoogste gebouw van
Nederland. De Delftse Poort is een ontwerp van architect Abe Bonnema. Het gebouwencomplex
werd vernoemd naar de laatste stadspoort van Rotterdam.

Rotterdam Centraal Station

Blaak

De iconische kubuswoningen zijn te vinden in het Blaakgebied. Vlak bij de Oude Haven vind je
38 kubusvormige paalwoningen en 13 bedrijfskubussen. De fotogenieke ‘kubussen’ zijn gebouwd
tussen 1982 en 1984 naar ontwerp van Piet Blom.
Ook vind je hier het Witte Huis. Dit rijksmonument heeft in 1940 als een van de weinige
gebouwen in het stadscentrum het bombardement op Rotterdam doorstaan. In de jaren 90
werd het zoveel als mogelijk in de oorspronkelijke staat teruggebracht.
Op steenworp afstand vind je de Markthal, ontworpen door architectenbureau MVRDV.
Het indrukwekkende grijze natuurstenen gebouw heeft de vorm van een hoefijzer, met glazen
gevels aan de kopse kanten. In de Markthal vind je verschillende winkels en kraampjes met
delicatessen. En vergeet niet naar boven te kijken: het plafond van de Markthal is bekleed met
een kunstwerk van 11.000 vierkante meter (twee voetbalvelden!) van Arno Coenen en Iris Roskam,
getiteld ‘Hoorn des Overvloeds’.
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Kop van Zuid

De Kop van Zuid heeft een aantal architectonische pareltjes. Zoals De Rotterdam op de
Wilhelminapier, ontworpen door het Office for Metropolitan Architecture van Rem Koolhaas.
Het indrukwekkende gebouw bestaat uit drie onderling verbonden torens op een gezamenlijke
sokkel van dertig meter hoog die zes etages omvat. De onderste twee bouwlagen vormen een
grotendeels glazen plint.

Delfshaven

Veel van de oudste gebouwen van Rotterdam vind je in de Historische Delfshaven.
Gelegen aan het water, voelt het als een klein dorpje binnen de stad. In de historische
grachtenpanden vind je antiekwinkels, kunstenaarsateliers en jenevercafés.
Trek vanuit Delfshaven naar het oosten voor een bezoek aan de Euromast, een van
de oudere klassiekers met een fantastisch uitzicht over de stad.
Aan de Delfshavense Schie vind je de Van Nellefabriek. Tot ver in de jaren 90 werd er in
de Van Nellefabriek nog tabak gemaakt. In 2000 is het complex gerenoveerd en opnieuw
ingericht. Sindsdien biedt het onderdak aan uiteenlopende bedrijven in de creatieve sector.
De indrukwekkende oude fabriek is het voornaamste industriële monument in Nederland en
is in 2014 uitgeroepen tot UNESCO Werelderfgoed.

De Rotterdam

De Maastoren is ontworpen door Dam & Partners Architecten en architectenfirma Odile Decq
Benoit Cornette. De wolkenkrabber bestaat uit twee hoofddelen: één met een hoogte van 165 meter
en één die licht gedraaid tegen die eerste aanstaat met een hoogte van ongeveer 105 meter.

Erasmusbrug

De iconische Erasmusbrug mag natuurlijk niet ontbreken. De brug is ontworpen door
Ben van Berkel (UNStudio) en is opgeleverd in 1996. De 284 meter lange brug heeft als
bijnaam “De Zwaan”. Je ziet vast wel waarom.
Aan de andere zijde van de moderne Erasmusbrug ligt het karakteristieke Wereldmuseum. Het
gebouw stamt uit 1851 en werd in 1852 geopend door Koning Willem III. Het gebouw doet tegenwoordig
dienst als culturele ontmoetingsplaats met een mediatheek, winkel, restaurant en wijnbar.
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“Rotterdam biedt een canvas van zowel interessante oude als
moderne architectuur, die we maandelijks vastleggen tijdens
onze sketch-crawls. Zowel online als offline delen we onze werken
en feedback met elkaar, tekening voor tekening, en zo zijn zelfs
vriendschappen ontstaan.”
Jeffrey de Bruin
Urban Sketchers Rotterdam
cityguides.fb.com
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Extra

Dankwoord

Creatieve werkomgevingen in Rotterdam
Dankzij het internationale en multiculturele karakter van Rotterdam, is de stad een
aantrekkelijke hub voor bedrijven en investeerders van over de hele wereld.
In Rotterdam komen de dynamische start-upcultuur en de arbeidersmentaliteit
samen. Als je zelf deze dynamiek wil ervaren of gewoon even je e-mail wil bijwerken
op een creatieve plek met goede koffie, neem dan eens een kijkje bij een van de
Rotterdamse co-workinglocaties. De leden van de Facebook-groep International
Women’s Networking Group Rotterdam zetten hun favoriete hotspots voor je op een rij.
Met dank aan de Facebook-groep International Women’s Networking
Group Rotterdam
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

StartDock Westplein 12
Tribes Blaak 34
Spaces Hofplein 20
DE Café Binnenrotte 200 en Stationsplein 25
Motherdock Almondestraat 195
Flex Workspace Boompjes 410
Café @Home Industriegebouw, Goudsesingel 52
Cambridge Innovation Center (CIC) Groothandelsgebouw, Stationsplein 45
42workspace Schiedamse Vest 154
Progress Bar Bierstraat 123C
BlueCity Maasboulevard 100

De Facebook Community City Guide over Rotterdam is de trotse uitwerking van de missie
van Facebook: mensen in staat stellen om community’s op te bouwen – zowel online als offline.
Talloze Facebook-groepen over de hele wereld brengen mensen op een toegankelijke en
laagdrempelige manier bij elkaar. Zo ook in Rotterdam.
We hopen dat deze Facebook Community City Guide je helpt Rotterdam te (her)ontdekken
en aansluiting te vinden met de bruisende en actieve community’s in de stad. En misschien
hebben ze je zelfs wel geïnspireerd om ook lid (of beheerder!) te worden van een Facebook-groep.

We willen iedereen bedanken die deze Facebook Community City Guide
over Rotterdam mogelijk maakte:
• D
 e Rotterdamse Facebook-community’s, voor hun kennis van de stad, verborgen pareltjes
en persoonlijke verhalen.
• Jeffrey de Bruin, stadstekenaar van Rotterdam, voor zijn prachtige weergave van de stad.
• R
 otterdam Tourist Information, voor informatie, inspiratie en de leukste souvenirs van
Rotterdam.

De aanbevelingen in de Rotterdam Facebook Community City Guide komen niet van
de teams van Facebook, maar uitsluitend van Rotterdamse Facebook-groepen.
De Rotterdam Facebook Community City Guide Rotterdam is met zorg samengesteld
en bijgewerkt in juni 2020. Het daadwerkelijke aanbod kan afwijken van deze gids.

BlueCity
Fotocredits
Charles Batenburg pagina 17 | Hester Blankestijn pagina 10, 27 | Iris van den Broek pagina 8, 9, 13,
19 onder, 21, 22, 24, 25 boven, 30 boven, 31, 32 | Vincent Demmenie pagina 18 | Ossip van Duivenbode
pagina 29, 30 | Gerrit van Katwijk pagina 12 onder | Guido Pijper pagina 20 | Anne Reitsma pagina 12 boven |
Adrienne Wildeman pagina 25 onder
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Ontdek alle Facebook Community City Guides
Eerdere Facebook Community City Guides kun je vinden op www.cityguides.fb.com.
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