
Wil je ook Rotterdam ontdekken? 
Vanuit Rotterdam Tourist Information zijn 
er twee routes beschikbaar: Rondje Rotter-
dam en Rotterdam Street Art Route.
rotterdam.info

RUE DE LA MODE
Na een intensieve renovatie heeft de van 
Oldenbarneveltstraat in Rotterdam haar 
allure herwonnen als Rue de la Mode van 
de Maasstad. Heeft Amsterdam de Negen 
Straatjes, Rotterdam heeft zijn Van 
Oldenbarneveltstraat. In deze negentiende 
eeuwse straat stikt het van de 
hoogwaardige winkels op het gebied van 
fashion, food, interieur en beauty. 

Zo vind je hier Nen
Xavier. Mooie mode, voor
dames en heren, gemaakt
van zachte stoffen. Een
duurdere smaak? Stap
dan Wendela van Dijk
binnen. Deze zaak
verkoopt merken als
Stella McCartney, Maison
Martin Margiela, Isabel
Marant Etoile. Blijf nog
even in de Van

Oldenbarneveltstraat en stap nummer 113 
binnen. SHPPR is een conceptstore met 
producten van jonge ontwerpers. 
oldenbarneveltstraatrotterdam.nl

SJIEKreizen///

GROEN DOEN
Rotterdam behoort met zijn Kralingse
Bos, Vroesenpark en Het Park bij de Eu-
romast tot een van de groenste steden van
Nederland. In de parken is van alles te
doen. Zo vindt in het Kralingse Bos op 15
juli hét dancefestival van Rotterdam
plaats: Expedition Festival 2017. Ben je
van 4 tot en met 6 augustus in Rotterdam?
Plof dan neer in het Vroesenpark, waar
het festival Duize in het Park plaatsvindt,
met literatuur, kunst en muziek in het
groen. Naar Het Park kom je voor de na-
tuur. Hier staan meer dan honderd jaar
oude bomen. De dikste boom van de stad
is bijna zes meter in doorsnee! 

VAREN
Rotterdam is een wereldhaven. Wil je
daar een goed beeld van krijgen, ga dan
aan boord van een rondvaartboot (naast
de Erasmusbrug) en vaar stroomafwaarts
naar de Nieuwe Maas, richting het Bot-
lekgebied. Onderweg passeert het schip
van Spido Schiedam, Vlaardingen, Maas-
sluis en de Maeslantkering. Aangekomen
bij Hoek van Holland steek je de rivier
over naar de Maasvlakte. Bij Maasvlakte 2
vertelt de gids van alles over dit nieuwe
gedeelte van de Rotterdamse haven. De
terugvaart gaat langs Rozenburg, Pernis
en als laatste de skyline van Rotterdam.
spido.nl

Toeristje spelen

DE GROENE PASSAGE
Vandaag is het woord ‘verantwoord’ al 
vaker gevallen. In de Markthal, waar ze 
bakken vol kiemgroenten verkopen, bij 
Susan Bijl, die haar tassen liever gratis laat 
repareren dan dat je een nieuwe aanschaft 
en nu weer op de Mariniersweg. Hier vind 
je een hele shoppinghal vol biologisch 
verantwoorde zaken. Winkelen voor de 
bewuste shopper dus. Van knaloranje 
biologische winterpenen tot natuurlijk 
wonen waar alles gemaakt is met respect 
voor mens en natuur. De verf is plantaardig, 
het hout van de meubels komt 
gegarandeerd uit Europese bossen. Fijn om 
in huis te halen dus. 
degroenepassage.nl
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