
Geen oude herenhuizen zoals in Amsterdam,
geen grachtenbruggetjes. Maar ook geen mas-
satoerisme, Nutella-winkels of bierfietsen.
Wat je hier wel vindt? Verrassende shops, toffe
barretjes en gastvrije mensen . Om Rotterdam
beter te leren kennen gaan we een dag op pad
met de 34-jarige Kim Heinen. Kim, in het da-
gelijks leven dj en bekend als Madame Pompi-
dou, kent Rotterdam op haar duimpje en deelt
graag haar kennis. We hebben afgesproken op
het nieuwe Centraal Station, waar we ook de
fietsen huren. We laten het bekende winkelge-
bied de Koopgoot links liggen. Kim gaat ons
verrassen met de pareltjes van de stad: winkels
en barretjes die we zelf niet zouden vinden.

“Dit nieuwe station wordt door Rotterdam-
mers Station Kapsalon genoemd,” vertelt Kim.
“Dit vanwege het zilverkleurige dak dat lijkt
op het aluminium bakje waarin de fastfood-
maaltijd kapsalon wordt geserveerd. De snelle
hap bestaat uit friet, shoarmavlees, saus en een
hoop gesmolten kaas. Goed voor zo’n 2.000
calorieën per bakje en alleen lekker na een
avondje flink stappen.”
We stappen op de fiets (voor een paar euro te
huur in het Centraal Station) en ondertussen
vertelt Kim waarom Rotterdam zo in trek is.
“Eigenlijk zagen veel mensen pas dat Rotter-
dam zo leuk was na de opening van het nieuwe
stationsgebouw in 2013. In die tijd werd ook
de Markthal geopend, een trekpleister voor
bezoekers. Veel toeristen komen hier voor een
stedentrip en gaan dan met de trein een dagje
op en af naar Amsterdam. Overnachten is hier
goedkoper, en met de snelheidstrein zit je bin-
nen een half uur in Amsterdam. Rotterdam is
al jaren een hippe modestad, en dat zien men-
sen uit bijvoorbeeld Napels en Japan nu ook.
Wist je trouwens dat de meeste toeristen hier
uit België komen? Dat komt omdat de winkels
op zondag open zijn en je heel gemakkelijk
hiernaartoe kan reizen. En er zoveel valt te
beleven natuurlijk.”

Sinds kort behoort Rotterdam tot 
één van de hipste steden van 
Nederland. Logisch, want de 
havenstad heeft veel te bieden: 
leuke restaurants, gezellige strand-
jes, hippe boetieks... En dat op nog 
geen 150 kilometer van Hasselt.
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