
STADSWANDELING ROTTERDAM NOORD

INSPIRERENDE WANDELROUTE LANGS KUNST, HISTORIE EN STREETART

Maak kennis met de kunstzinnige kant van het noorden van Rotterdam! Deze 
verrassende urban wandelroute neemt je mee naar de meest inspirerende 
plekken. Zo start je op de Luchtsingel en eindig je bij de Hofplein-fontein. Onder-
weg kom je langs diverse historische plekken, kunstwerken, muurschilderingen 
en kleine musea. Je passeert ook allerlei gezellige tentjes voor verse koffie, iets te 
eten en bijzondere shops waar je lekker kunt rondneuzen.
Laat je inspireren tijdens deze urban wandelroute!

Deze stadswandeling is een initiatief van Shopping gids Rotterdam  
Gratis te downloaden op www.ShoppingGidsRotterdam.nl 
Maak kennis met de hipste shops en hotspots van Rotterdam!
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Loop langs de Hofbogen, voormalig spoorviaduct uit 1908. Tegenwoordig rijksmonument en ves-
tigingsplek van ambachtelijke en creatieve ondernemers. Steek de Heer Bokelweg over en loop 
links onder het gebouw door richting Benthemplein [3]. Op dit plein kun je basketballen en ska-
ten, bij zware regenval dient het als wateropslag. Vervolg je route over het plein, ga rechtsaf, onder 
de Hofbogen door, sla linksaf de Vijverhofstraat in. Parallel aan het viaduct kom je o.a. langs het 
veel geprezen Man Met Bril Koffie. Vervolg naar het Eudokiaplein, hier vind je de kleurrijke zee-
meermin [4] van Chris Ripken. Loop de Voorburgstraat in langs Urban Bakery. Ga linksaf de poort 
onderdoor voor het Telecom Museum [5] hier is alles te zien over het fenomeen telefoneren, open 
iedere dinsdag van 9 tot 16 uur.  Draai om en ga terug onder de Hofboog de Veurstraat in. 

Voor je de brug over gaat, zie je in de spiegeling van het water twee tekstbeelden [6] van Marcel-
le van Bemmel, deze verwijzen naar de historie van de singels. Over de brug rechts en links de 
Bergweg in tot Studio de Bakkerij [7]. Steek over de Bleiswijkstraat in, loop tot aan de voormalige 
gevangenis van architect Willem Metzelaar. De PI Noordsingel wordt verbouwd tot Tuin van Noord: 
woningen, werkplekken en openbaar park. Ga nu rechts, links, rechts en tref vlak voor de noordsin-
gel een bakstenen monument [8] ter ere van Engelse piloten uit W.O.II. Het statige gele gebouw 
met typische bakstenen speklagen (horizontale lijnen) is het voormalige gerechtsgebouw [9].

Verderop de Burg. Roosstraat in, ga bij winkelstraat de Zwart Jan linksaf. Vervolgens rechts bij de 
3e Pijnackerstraat. Op de stoep van café De Bel tref je een deel RORO museum [10], hier wordt 
werk getoond van een beginnende kunstenaar. Door lopend tref je rechts op het historische 
Pijnackerplein een monumentale muziekkapel [11] uit 1897, deze wordt nog steeds gebruikt bijv. 
tijdens het Bluegrass Festival. Voorbij de kapel de 1e Pijnackerstraat rechtsaf en meteen links het 
Brancoplein op. Bij de hoek naar links, na 50m bevinden zich de Museum Woningen [12] deze 
nemen je terug naar de jaren ‘30 en ‘60, open woensdag 12.30-17.00 en op afspraak. 

Vervolg de Jacob Catsstraat en ga rechts de Zaagmolenstraat in. Op huisnummer 11 is kunste-
naar Willem de Kooning [13] geboren. Ga bij de kruising links het zwaanshals in en zie na 150m 
links het Muurtje van Feijenoord speler Coen Moulijn [14] van Hans Citroen en rechts een grote 
muurschildering van Sober-collective. Ga de Hartenruststraat in, einde rechts en volg de Rotte 
om aan de Zwaanshalskade nog een mural van Sober te passeren [15]. Het brugwachtershuisje 
[16] dient momenteel als expositieruimte voor fotografen. Volg het water, ga de eerste straat 
rechts en direct weer links. Vanaf het plein terugkijkend zie je de muurschildering Zwanen op de 
Zwaanshals [17] door Stang Gubbels.

Loop over het Noordplein richting de Rotte voor het kunstwerk van Cor Kraat: de MS Rottebocht 
[18]. Deze stalen boot in beweging staat symbool voor de vroegere verbinding van de Rotte 
met de Nieuwe Maas. Steek de brug over naar de Crooswijksesingel voor een opvallend beeld 
van Buro MA.AN [19] de opgehesen broekspijpen van dit beeld gaan louter over de waterstand 
van de singel. Loop terug over de brug. Linksaf langs het water kom je de Rotterdamse Salon 
[20] tegen, een koopmanshuis uit de 17e eeuw. Vervolg links de brug over en sla rechtsaf de 
Pompenburgstraat. Aan de overkant tref je de Nieuwe Delftse Poort [21]. Op de plek van de oude 
stadspoort verrijst de menie-kleurige open straalconstructie van Cor Kraat. Met achterliggende 
gedachte: het altijd bouwende Rotterdam. 

Laatste hotspot is de Hofplein-fontein [22]. Geschonken door scheepvaartbedrijf Van Ommeren 
in 1939. J.R.A. Koops verzorgde het ontwerp en beeldhouwer Cor van Kralingen ontwierp de water 
spuwende dieren. Grootse overwinningen worden feestelijk in deze hofpleinvijver gevierd. Einde! 
Deel je ervaring op Facebook, Twitter of Instagram met #stadswandeling

START OP DE LUCHTSINGEL [1]
onderaan de dak-akker (7e eta-
ge) aan de Schiekade. Op dit dak 
worden diverse groenten, krui-
den en fruit verbouwd. Sla op de  
‘rotonde’ links richting Station  
Hofplein. Bij het afdalen van de 
trap zie je de muurschildering [2] 
van Opperclaes.
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