
76 E L L E  E T E N    E L L E  E T E N  77

REPORTAGE

Wereldmarkt
De Markthal in Rotterdam is open. 

Architectonisch gezien is een bezoek al een  
feest, maar je kunt er ook álles kopen, ontdekte 

Elsbeth Grievink.
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an buiten lijkt deze hightechhal in niets 
op alle buitenlandse markthallen. Maar 
binnen worden de verwachtingen inge-

lost: sinaasappels rollen over de vloer, markt-
koopmannen prijzen luidkeels hun waren aan, 
en wie langs de hammen aan haken bij tapasbar 
21 Pinchos loopt, waant zich acuut op de over-
dekte markt in Valencia of Barcelona. 
Maar dit ís natuurlijk Rotterdam. En dus vind je 
een gang verder Hollandse kazen en stroopwa-
fels, en de beroemde patatten van Bram Ladage. 
Eva Lambooij van De Markthal: ‘Veel mensen 
associëren een overdekte markthal met mediter-
rane landen. Toch hebben wij vooral gekeken 
naar voorbeelden in Scandinavië. Daar werkt het 
concept perfect, want hoe meer regen, hoe meer 
gemak je hebt van een dak, nietwaar?’ Samen 
met culinair journalist Ellen Scholtens, die werd 
aangetrokken voor advies over de invulling van 
de kramen, lopen we een rondje over de markt. 
Scholtens bezocht in haar leven al heel veel 
markthallen. ‘De mercado in Alicante is mijn 
favoriet, die is zó gaaf. Het gebouw is heel oud en 
telt twee verdiepingen. Je komt ogen tekort en 
kunt overal proeven.’ Hoe gingen ze te werk voor 
deze markthal in Rotterdam, de stad waar op 

culinair gebied veel gebeurt, maar ook bekend 
om z’n doe-maar-normaalmentaliteit? Lambooij: 
‘We wilden niet dat het een plek werd om je 
alleen aan te vergapen, maar juist een waar 
iedereen boodschappen kan doen. De foodfeti-
sjist op zoek naar dat ene ingrediënt, maar ook 
het gezin dat voor een week wil inslaan.’ 

Wilde eend
Scholtens staat stil bij Fresh Food Friends, de 
gezamenlijke kraam van ‘groentejuwelier’ 
Rungis, Schmidt Zeevis, slagerij Nice to Meat en 
wildhandel Treuren. ‘Kijk, nu hoef je nooit meer 
van de ene naar de andere kant van de stad te 
fietsen, als je kookboek dicteert dat je een be-
paalde luxe vis of een wilde eend nodig hebt én 
de allerbeste groenten en kruiden. Alles zit bij 
elkaar. En boven kookt Pascal Martens, die vroe-
ger in de Euromast stond, met de producten van 
Fresh Food Friends. Daar proef je dus ingrediën-
ten die je daarna hier kunt kopen voor thuis.’
Echt nieuw aan deze Markthal, ten opzichte van 
het buitenland, is het educatieve aspect, zegt 
Scholtens, terwijl ze voorgaat naar De Wereld 
van Smaak, een kookwerkplaats met robuuste 
keuken en werktafels. ‘Hier draait het om ruiken, 

V

De Markthal
De Markthal is een woon- en 

winkelgebouw in Rotterdam met 

een inpandige markthal, dat 

werd ontworpen door architec-

tenbureau MVRDV. Het hoefijzer-

vormige gebouw werd afgelo-

pen oktober geopend. Het 

herbergt 228 appartementen, de 

hal telt ruim honderd marktkra-

men, vijftien winkels en acht 

restaurants. De binnengevel van 

de Markthal is bekleed met een 

kunstwerk van Arno Coenen ter 

grootte van twee voetbalvel-

den, dat je als een soort Sixtijnse 

kapel van food overkoepelt. 

Naar boven kijkend zie je enor-

me vissen, groenten, vruchten, 

bloemen rondvliegen. Het werk 

heet dan ook niet voor niets Horn 

of Plenty.

De Markthal is dagelijks geopend 

van 10-20 uur en op zondag van 

12-18 uur, markthalrotterdam.nl

proeven, koken en leren over eten. Als je bij een 
kraam een weirde, vergeten groente gevonden 
hebt en geen idee hebt wat je ermee moet, dan 
kun je dat vragen aan de koks die hier rondlo-
pen. Wat we hopen is dat mensen naar de 
Markthal komen voor het lekkere eten, maar ook 
om zich te voeden met kennis en inspiratie.’

Tien markttips
STREEKPRODUCT Buutegeweun haalt ruim 120 
streekproducten linea recta van boeren, tuinders, 
bakkers, vissers en slagers van Goeree-
Overflakkee en verkoopt die vanuit een eigen 
versunit in de Markthal. Eitjes zijn er maximaal 
twee dagen oud. Vis die op donderdag is besteld, 
ligt vrijdag op het ijs, inclusief zogenoemde bij-
vangst als inktvisjes of pietermannen.  
STELLENDAMSE GARNAAL Sinds de laatste garna-
lenpellerij in Stellendam sloot, gebeurt het pellen 
alleen nog in lagelonenlanden en moeten de 
garnalen dus een fikse afstand afleggen voor we 
ze hier kunnen eten. Buutegeweun brengt dit 
stukje Hollands cultuurgoed nu ongepeld op de 
markt. Da’s verser, goedkoper en hartstikke slow. 
PADDESTOEL Oesterzwam, portobello, eekhoorn-
tjesbrood, maar ook wilde of seizoensgebonden 
paddestoelen als truffels, morieljes en cantharel-
len schept Heerlijk en Eerlijk voor je in een zak.  
MEZZE De stand van Obba heeft de uitstraling 
van duizend-en-een-nacht. Doen: een paar verse 
mezze proeven aan de Foodbar (neem er lekker 
een raki bij), of er wat laten inpakken voor thuis. 
AMBACHTELIJKE FRIET Zonder de patat van Bram 
Ladage, gemaakt van dagverse aardappelen, is 
een markt voor Rotterdammers geen markt. De 
ongekroonde patatkoning kreeg dus een riante 
plaats in het hart van de Markthal, en opende 
verderop een schreeuwerige tent met wafels en 
churros. Ordinair lekker, dat is de Markthal óók. 
CRESS Cressen zijn niet langer voorbehouden aan 
sterrenkoks: dankzij de kraam van Koppert 
Cress kan iedereen ermee aan de slag. Da’s 
mooi, want deze zaailingen van planten kunnen 
een enorme smaaksensaties teweegbrengen, en 
bijvoorbeeld naar oesters smaken, of broccoli. 

WIER Bij de Fresh Food Friends in de Markthal 
komt binnenkort een groot aquarium te staan 
met wild zeewier erin. Ook het knapperige licht-
groene visdraadzeewier, dat door steeds meer 
topchefs wordt omarmd, kun je hier kopen. 
POP-UPWORST Tussen de vaste versunits zijn vier 
zogenaamde pop-upspots aangewezen, waar een 
tijdelijke invulling aan wordt gegeven, vaak door 
lokale ondernemers. Zoals Stadsboerderij Uit Je 
Eigen Stad, met in Rotterdam-West geteelde 
gewassen. Of Monsieur Saucisson, die de mooi-
ste droge worsten uit Zuid-Frankrijk verkoopt.
GIRAFFE COFFEE De biologische smoothies, ge-
maakt met yoghurt van de Weerribben van 
Amy’s Frozen Yoghurt zijn lekker, maar een 
andere reden om deze versunit te bezoeken is de 
koffie van de Rotterdamse Giraffe Coffee 
Roasters van koffiefreak Maarten van der Jagt. 
BASICS Noem ons nu heel praktisch, maar stie-
kem is het toch fijn dat er in de Markthal ook 
een Albert Heijn zit waar je je marktaankopen 
kunt aanvullen met basisbenodigdheden. Een 
mens heeft tenslotte ook keukenpapier nodig. 
Verder bevinden zich in de plint een wijnwinkel 
met proeflokaal, een kookwinkel én een parkeer-
plaats. Zodat je alles in één keer kunt inladen.

‘ WE HOPEN DAT 
MENSEN NAAR DE 
MARKTHAL KOMEN 
VOOR HET ETEN, 
MAAR OOK OM 
ZICH TE VOEDEN 
MET KENNIS EN 
INSPIRATIE’
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