
http://http://www.vvv.nl


Wat je stijl ook is, in Rotterdam kun je fantastisch shoppen. 
Het aanbod is groot en heel divers, maar je moet de juiste 
adresjes wel weten te vinden. Deze shoppinggids neemt je 
mee naar de leukste plekken van de stad. Naar de mooiste 
modewinkels en high-end design stores, naar de beste 
warenhuizen, platenzaken, boekhandels, bloemenwinkels en 
delicatessenzaken, maar ook naar de leukste plekjes voor 
koffie of lunch. Veel plezier tijdens je ontdekkingstocht!

OPENINGSTIJDEN
De winkels in het centrum zijn maar liefst zeven dagen per week geopend. 
Over het algemeen worden onderstaande openingstijden gehanteerd. Diverse 
winkels, zoals de Bijenkorf en Pull&Bear, zijn zelfs tot 19.00 uur geopend.

Maandag  12:00 - 18:00
Dinsdag  10:00 - 18:00
Woensdag  10:00 - 18:00
Donderdag 10:00 - 18:00
Vrijdag  10:00 - 21:00
Zaterdag  10:00 - 18:00
Zondag  12:00 - 18:00

Voor de exacte openingstijden per winkel ga ja naar www.rotterdam.info of  
download je de gratis Rotterdam app op je mobiel*.

* ga naar m.rotterdam.info/download met je mobiele telefoon of  
download via de Apple App Store of Google Play.

ROTTERDAM
SHOPPINGSTAD
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http://www.rotterdam.info
http://m.rotterdam.info/download


7CUTTING EDGE

1  SMAAKATELIER ZOET & ZOUT
Delicatessenzaak en lifestylewinkel in één. Je 
kunt er terecht voor zelfgebakken taart, frittata’s, 
lasagne en andere delicatessen uit de Italiaanse 
keuken, maar ook voor een leuk cadeautje. Wat te 
denken van een mooie, biologische limoncello of 
zo’n bijzonder sieraad van Coeurblonde? 

  PANNEKOEKSTRAAT 93A - WWW.SMAAKATELIERZOETENZOUT.NL  

2  FUNKIE HOUSE 
Al reizend door steden als Londen en New York 
ontdekten de inkopers van Funkie House trends 
die stijlen als denim, hiphop, sport, surf of skate 
overstijgen en brachten deze naar Rotterdam. Met 
een collectie van ruim veertig kledingmerken en 
twintig schoenenmerken, plus een al even kleurrij-
ke klantenkring, mag Funkie House zich met recht 
‘home of the hip’ noemen. 

  KORTE HOOGSTRAAT 15A - WWW.FUNKIEHOUSE.NL

3  MARGREETH OLSTHOORN 
Voor deze gerenommeerde winkel komen mo-
demensen uit alle windstreken naar Rotterdam. 
Haar stijl is avantgardistisch, rauw en een tikkeltje 
punk, maar sober en klassiek tegelijkertijd. Ze 
verkoopt merken als Maison Martin Margiela, 
Henrik Vibskov, Acne, Avelon en mengt deze met 
nieuwe labels waar ze enthousiast over is, zoals 
het Rotterdamse sieradenmerk The Boyscouts.

  SCHILDERSTRAAT 5 - WWW.MARGREETHOLSTHOORN.NL

Als er één stad in Nederland is, die bekend staat om 
zijn bruisende creatieve scene, dan is het Rotterdam. 
Ontwerpers, kunstenaars, DJ’s, muzikanten, meubelmakers, 
food designers, skaters, party-organisatoren: ze zijn wars 
van hokjes, werken volop samen en beginnen gewoon een 
winkel als ze daar zin in hebben. Niet lullen maar poetsen. 
En zo zijn er hier een heleboel inspirerende winkels geboren, 
waar je spullen koopt die je nergens anders vindt.  

CUTTING
EDGE

VINTAGE, ART  
AND (FASHION) DESIGN

“Het 
maakt me 

gelukkig als ik een 
nieuw vintage winkel-

tje ontdek. Ik draag ook 
veel colberts en jurken 
die van mijn oma zijn 
geweest, aangevuld 

met nieuwe 
items.”

http:/www.smaakatelierzoetenzout.nl
http://www.funkiehouse.nl
http:// www.margreetholsthoorn.nl
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4  VERY CHERRY  
Flamencoschoenen met stippeltjes, 
kokette jaren ’50 jurken, retro zon-
nebrillen, T-shirts met ondeugende 
prints: wie gek is op mode uit vervlo-
gen tijden, is bij Very Cherry als een 
kind in een snoepwinkel. 
Ook voor heren!

  BOTERSLOOT 52A - WWW.VERYCHERRY.NL 

5  SHPPR
SHPPR is beslist niet groot, maar op 
die paar vierkante meter hangt ont-
zettend veel moois. Zijden colberts, 
vestjes van goede wol, feestelijke 
jurkjes, bijzondere kettinkjes en 
meer. Van merken als Mardi Jeudi en 
Second Female, maar vooral ook van 
(nog) onbekende ontwerpers, die bij 
SHPPR een podium krijgen.

  VAN OLDENBARNEVELTSTRAAT 113
WWW.SHOPPERROTTERDAM.NL 

6  DEMONFUZZ 
Met meer dan 160.000 titels op voor-
raad is Demonfuzz dé grammofoon-
platenspeciaalzaak van Rotterdam. 
Of je nou op zoek bent naar dat ene 
technonummer of die fijne jazzplaat, 
ze hebben het ongetwijfeld in huis. 
Er is een kleine selectie nieuw vinyl, 
de rest is tweedehands.

  NIEUWE BINNENWEG 86 - WWW.DEMONFUZZ.COM 

7  SISTER MOON 
Al meer dan twintig jaar geeft  
Sister Moon kleur aan het nacht-
leven in Rotterdam. En ook in de 
winkel zelf hangt een feeststemming: 
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omgeven door zowel nieuwe als 
tweedehands kleding en funky  
accessoires draait eigenaar Ron 
Wood zijn nieuwste platen op een 
oude Techniks SL D2. 

  NIEUWE BINNENWEG 89B - WWW.SISTER-MOON.NL 

8  OLGA KORSTANJE
Werkplaats en winkel in één, waar 
Olga Korstanje de prachtigste leren 
tassen en accessoires maakt en 
verkoopt. Niet alleen van haar eigen 
label, O*, maar ook van andere mer-
ken zoals Coisa, Ellen Truijen, Eva 
Schreuder, Fjällräven en Susan Bijl. 
Bovendien is er een shop-in-shop 
van Noohn met prachtige dekens. 

  ZAAGMOLENKADE 40- WWW.OLGAKORSTANJE.COM  

9  BETSY PALMER
Niet voor grijze muizen! Schoe-
nenwinkel Betsy Palmer is er voor 
vrouwen die gezien willen worden. 
Een schatkamer vol eigenzinnige 
foot candy. Van ballerina tot sneaker. 
Van stiletto tot Ugg. 

  WITTE DE WITHSTRAAT 9A 
WWW.BETSYPALMER.COM 

10  SEVENTYFIVE 
Van exclusieve schoenen van mer-
ken als Nike en Adidas tot opkomen-
de brands die nog bijna niemand 
kent: Seventyfive is hét adres voor 
de ware sneakersnob.

  WITTE DE WITHSTRAAT 5A - WWW.SEVENTYFIVE.NL 

11  DOORTJE VINTAGE
Op één van de leukste plekken in 

Rotterdam – de Mini Mall - verkoopt 
Doortje vintage kleding, schoenen 
en tassen, aangevuld met een kleine 
selectie bijzondere vintage meubels.  

  RAAMPOORTSTRAAT 32
WWW.DOORTJE-VINTAGE.COM 

12  BONBON ON THE BLOCK
Uberhippe rompers. Stella McCart-
ney-kruippakjes. Designspeelgoed. 
Sneakers in peutermaten. Tassen van 
Susan Bijl om luiers en flessen in te 
vervoeren. Dit is een winkel voor 
hippe mama’s en papa’s, en hun nog 
veel coolere kroost.  

  WESTBLAAK 26 - WWW.BONBONONTHEBLOCK.COM 

13  GINZA 
Margaret West is DJ, stylist en heeft 
haar eigen winkel op de Panne-
koekstraat: Ginza. Hier verkoopt ze 
exclusieve maar verrassend betaal-
bare mode voor dames die, net als 
Margaret zelf, twee kanten hebben: 
modemeisje versus hiphop chick.

  PANNEKOEKSTRAAT 6A - WWW.GINZASHOP.NL 

14  SHOWROOM 41
Showroom 41 is een prikkelende 
wereld van schoonheid en vorm-
geving op wielen. Op een enorme, 
verrijdbare kast worden de mooiste 
spulletjes tentoongesteld. Vintage 
zonnenbrillen, schoenen, tassen, 
shawls, handschoenen en sieraden: 
alles is te koop. 

  ZAAGMOLENKADE 43 - WWW.SHOWROOM41.NL

LOF DER ZOETHEID
ANASTASIA & ELENA DE RUYTER 
ZIJN MOEDER EN DOCHTER MET 
RUSSISCHE ROOTS. ELENA’S 
SPECIALITEIT IS PATISSERIE, 
ANASTASIA IS KOK EN ONTWERP-
STER, EN VERANTWOORDELIJK 
VOOR HET FIJNE INTERIEUR VAN 
LOF DER ZOETHEID. HUN TAAR-
TEN WORDEN TOT VER OVER 
DE GRENZEN VAN ROTTERDAM 
GEROEMD, DE AFTERNOON 
TEA (BIOLOGISCHE BROODJES, 
SCONES, BONBONS, HARTIGE EN 
ZOETE TAART) IS ONOVER-
TROFFEN.
—
NOORDPLEIN 1 
WWW.LOFDERZOETHEID.NL

ROTOWN 
VAN ‘S OCHTENDS VROEG TOT 
DIEP IN DE NACHT IS ROTOWN 
ALS EEN TWEEDE HUISKA-
MER VOOR MUZIEKMINNEND 
ROTTERDAM. HET CAFÉ IS EEN 
RELAXTE PLEK OM TE LUNCHEN, 
TE GENIETEN VAN KOFFIE MET 
MONCHOUTAAART, GEWOON EEN 
BIERTJE TE DRINKEN AAN DE 
BAR OF TE DINEREN. LATER OP 
DE AVOND GAAN STOELEN EN 
TAFELS AAN DE KANT EN ZIJN 
ER OPTREDENS VAN DE MEEST 
UITEENLOPENDE BANDS.
—
NIEUWE BINNENWEG 17
WWW.ROTOWN.NL 

http://www.verycherry.nl
http://www.shopperrotterdam.nl
http://www.demonfuzz.com
http://www.sister-moon.nl
http:// www.olgakorstanje.com
http://www.betsypalmer.com
http://www.seventyfive.nl
http://www.doortje-vintage.com
http://www.bonbonontheblock.com
http://www.ginzashop.nl
http://www.showroom41.nl
http://www.lofderzoetheid.nl
http://www.rotown.nl
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15  ANSH46
Wouter Leenders heeft een eigenzinnige kijk op 
mode. Met een scherpe blik en verstand van zaken 
hult hij zijn klanten in de nieuwste creaties van 3.1 
Phillip Lim, Carven, Helmut Lang en Alexander 
Wang. Sophisticated, elegant en op een goede 
manier uitzonderlijk.

  VAN OLDENBARNEVELTSTRAAT 99 - WWW.ANSH46.COM 

16  MOSTERT & VAN LEEUWEN
Truitjes van Sonia Rykiel, mantels van Jil Sander, 
schoenen van Salvatore Ferragamo, breisels van M 
Missoni, sieraden van Wouters & Hendrix, maar 
ook cosmetica van Malin + Goetz: liefhebbers van 
Milanese chic en Parijse je ne sais quoi zijn bij 
Mostert & Van Leeuwen aan het goede adres. 

  VAN OLDENBARNEVELTSTRAAT 129 - WWW.MOSTERTVANLEEUWEN.NL

17  NEN XAVIER
In zijn strakke en minimalistische winkel 
presenteert Nen Xavier een collectie die zich 
het best laat omschrijven als clean, tijdloos en 
karakteristiek. Met voor de heren moois van Acne, 
A.P.C., Hope en Cheap Monday. En voor de dames 
Monique van Heist, Silent by Damir Doma en 
sieraden van de Rotterdamse ontwerpster Martine 
Viergever.

  VAN OLDENBARNEVELTSTRAAT 121C - WWW.NENXAVIER.NL 

Bijzondere bloemen, exquise taartjes, designmeubels en 
mode met een hoofdletter M. De Van Oldebarneveltstraat 
is voor Rotterdammers wat Le Marais is voor Parijs. Een 
walhalla voor wie authenticiteit hoog in het vaandel heeft 
staan. Denk aan die stijlvolle boetiek waar je beslist nieuwe 
merken ontdekt en die concept store vól designhebbedingen. 
Smaakt dit naar meer? Sla ook de Pannekoekstraat, de 
Nieuwe Binnenweg en Hillegersberg niet over!

INSPIRING
ELEGANCE

HIGH-END DESIGNER 
LABELS

“Mijn 
kledingstijl is 

tamelijk androgyn. 
Ik draag vaak 

high-end labels. Voor 
bijzondere gelegenhe-
den pak ik graag uit 

met een designer 
dress.”

http://www.ansh46.com
http://www.mostertvanleeuwen.nl
http://www.nenxavier.nl
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MANGIARE
N HET KNUSSE MANGIARE WAAN 
JE JE AL SNEL IN EEN GEZELLIGE, 
ITALIAANSE BOERENKEUKEN. WAAR 
SALADES, SOEPEN, BROODJES 
EN ROBUUSTE BORDEN VERSE 
ANTIPASTI WORDEN GESERVEERD, 
KAKELVERSE TAARTEN UIT DE 
OVEN KOMEN, EN NIEMAND ERVAN 
OPKIJKT DAT JE VOOR HET MIDDAG-
UUR EEN GLAS WIJN BESTELT.
—
VAN OLDENBARNEVELTSTRAAT 150
WWW.MANGIARE.NU 

  

URBAN ESPRESSO BAR 
HIER ONTMOET ARTISTIEK ROTTER-
DAM ELKAAR. MET HUN LAPTOP 
VOOR DE NEUS NIPPEN ONTWER-
PERS, ARCHITECTEN, STYLISTEN, 
FOTOGRAFEN EN SCHRIJVERS AAN 
HUN ESPRESSO EN NEMEN ZE AF EN 
TOE EEN HAPJE VAN HUN ZUURDE-
SEMBROOD, TERWIJL ZE GOED IN DE 
GATEN HOUDEN WIE ER ALLEMAAL 
BINNENKOMT.
—
BOTERSLOOT 44A
NIEUWE BINNENWEG 263
WWW.URBANESPRESSOBAR.NL 

23

18  VAN DIJK  
Van knallende feestjurk tot het 
ultieme colbert: bij Wendela van 
Dijk hangt het allemaal. Ze verkoopt 
een mix van gevierde ontwerpers als 
Christian Wijnants, Maison Martin 
Margiela, Paul Smith, Stella McCart-
ney en local heroes als Monique van 
Heist en Susan Bijl. 

  VAN OLDENBARNEVELTSTRAAT 105
WWW.WENDELAVANDIJK.NL 

19  'S ZOMERS BLOEMEN
Bloemenwinkel 's Zomers is niet 
alleen candy for the eye, maar ook 
for the nose. De meest weelderige 
en zalig geurende boeketten worden 
terplekke voor je gecreëerd, terwijl 
je je ogen de kost geeft aan vazen, 
kussens, geurkaarsen en andere 
accessoires. 

  VAN OLDENBARNEVELTSTRAAT 144
WWW.ZOMERSBLOEMEN.NL 

20  VAN GENNEP
Boekhandel v/h Van Gennep is een 
ouderwets gezellige boekenwinkel. Je 
vindt er literatuur, poëzie, kinderboe-
ken, kunst en fotografie en bovendien 
verkopers met hart voor hun vak.

  OUDE BINNENWEG 131B
WWW.BOEKHANDELVANGENNEP.NL 

21  OBJET TROUVÉ 
Door veelvuldig in de kledingkasten 
van haar oudere zussen te duiken, 
ontwikkelde Josje Theuns een 
buitengewoon gevoel voor mode. Op 
de Pannekoekstraat maakte ze haar 

18 21

droom waar: een eigen winkel. Een 
klein paradijs, waar alleen plek is 
voor schoonheid en kwaliteit van 
bijzondere kledingmerken als Hope, 
Kokoon en Les Prairies de Paris.

  PANNEKOEKSTRAAT 44A - WWW.OBJET-TROUVE.NL 

22  COS
Het chique zusje van H&M zit ook 
in Rotterdam! Met drie verdiepingen 
vól met dat waar COS bekend om 
is: sobere, minimalistische kleding-
stukken met een bijzondere snit en 
hoogstaande stoffen. Scandinavische 
luxe, voor een schappelijke prijs.

  KAREL DOORMANSTRAAT 278
WWW.COSSTORES.COM 

23  DEPOT ROTTERDAM
Liefhebbers van hedendaags design 
halen hun hart op bij Depot Rotter-
dam. Je vindt er iconische stukken 
van beroemde ontwerpers, maar ook 
werk van aanstormend talent. 

  PANNEKOEKSTRAAT 66A 
WWW.DEPOTROTTERDAM.NL

24  ZIGT SIERADEN
Met recht een pareltje te noemen: 
Zigt sieraden. Hier vind je kettinkjes 
van Charlotte Wooning, oorbellen 
van Neeltje Huddleton Slater, arm-
banden van Myriam Oude Vrielink 
en nog veel meer gold that glitters.

 NIEUWE BINNENWEG 107A - WWW.ZIGTSIERADEN.NL 

25  BLICK BRILLEN
Met stip de hipste brillenzaak van 
Rotterdam. In fifties huiskamerset-

ting, vol teak en vloerkleden, zoek 
je op je gemak een montuur uit. 
Misschien een funky model van  
Paul Frank? Of een exclusieve bril 
van Willems Wonderglasses? 

  PANNEKOEKSTRAAT 41A - WWW.BLICKBRILLEN.NL 

26  DORINE CHRIST
Schoenen moeten mooi zijn, maar 
ook lekker zitten, vindt Dorine 
Christ. Haar passie voor bijzonder 
ontwerp spreekt uit haar collectie. 
Van extravagante hakken van Jan 
Jansen tot zilveren slippers van 
United Nude: het gaat alle kanten 
op, maar nooit richting saai.

  NIEUWE BINNENWEG 60 - WWW.DORINECHRIST.NL 

27  KIM WERNER
Acne, Forte Forte, Helmut Lang, 
Monique van Heist: Kim Werner 
verkoopt comfortabele en vrouwelij-
ke basics van de hoogste kwaliteit. 

  FREERICKSPLAATS 35 - WWW.KIMWERNER.NL

28  SLUIJTER & MEIJER
In een knusse pijpenla in de Witte 
de Withstraat verkopen Marijke 
Meijer en Carla Sluijter alles waar 
vrouwen blij van worden. Kleding, 
ja, tweedehands en nieuw. Maar ook 
leuke designgadgets en –cadeautjes.  

   WITTE DE WITHSTRAAT 48A
WWW.SLUIJTERENMEIJER.NL

http://www.mangiare.nu
http://www.urbanespressobar.nl
http://www.wendelavandijk.nl
http://www.zomersbloemen.nl
http://www.boekhandelvangennep.nl
http://www.objet-trouve.nl
http://www.cosstores.com
http://www.depotrotterdam.nl
http://www.zigtsieraden.nl
http://www.blickbrillen.nl
http://www.dorinechrist.nl
http://www.kimwerner.nl
http://www.sluijterenmeijer.nl
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In Rotterdam is veel ontwerptalent aanwezig. Van gevestigde namen 
als Susan Bijl, Chris Kabel en Monique van Heist, tot de nieuwste 
lichting afstudeerders van de Willem de Kooning Academie.  
De Rotterdamse talenten onderscheiden zich door hun no-nonsens 
ontwerphouding, gericht op functionaliteit en originaliteit. Met ver-
nieuwende mode, meubels en productdesign drukken ze hun stempel 
op de stad en zetten ze Rotterdam internationaal op de kaart.  

ZELDA 
BEAUCHAMPET

ONTWERPT
Sieraden en modeacces-
soires onder de naam The 
Boyscouts, waarvoor de 
vrije natuur de inspira-
tiebron vormt. Onder het 
motto ‘survival of the 
finest’ brengt het label een 
ode aan elegantie en draagt 
het een steentje bij aan de 
dagelijkse urban survival.

WAAR TE KOOP?
Bij Margreeth Olsthoorn, 

Groos en via  
www.theboyscouts.com.

SHOPPINGTIP
‘Onder het motto 'find, 
catch and keep warm': 
Dearhunter, Objet Trouve, 
Stek en Picnick.’

www.theboyscouts.com

SUSAN 
BIJL

ONTWERPT
Kleurrijke producten voor 
dagelijks gebruik. Haar 
nylon tas, The New Shop-
pingbag, die in tal van kleur-
combinaties verkrijgbaar is, 
werd een internationale hit. 
Susan Bijl ontwerpt echter 
ook etuis, beschermhoezen 
voor tablets en een regen-
poncho.

WAAR TE KOOP?
Bij De Kleine Kapitein,  

Christian Ouwens, Van Dijk, 
Depot Rotterdam, Daily 
Rush, BonBonOnTheBlock, 
Olga Korstanje, Joris en 
Juul en via www.susanbijl.
com. 

SHOPPINGTIP
‘Spirit, voor lunch. Hopper, 
voor koffie. Chocoholic, 
voor chocolade. Wendela 
van Dijk, voor kleding.’ 

www.susanbijl.nl 

ONTWERPT
Producten. Bekende 
ontwerpen van zijn hand 
zijn de Sticky Lamp voor 
DROOG en de op een 
campinggaspitje geïnspi-
reerde kandelaar 
Flames. 

WAAR TE KOOP?
Bij Galerie Vivid,  

De Bijenkorf, Galerie Chris-
tian Ouwens, Droog.com en 
www.chriskabel.com.

SHOPPINGTIP
'Nen Xavier: daar slaag 
ik altijd voor een nieuwe 
outfit.'

www.chriskabel.com

CHRIS 
KABEL

MONIQUE 
VAN HEIST

ONTWERPT
Kleding. Ze werkt al een 
aantal jaren aan het project 
'hellofashion', een alsmaar 
groeiende collectie die  
voor onbepaalde tijd  
verkrijgbaar is.

WAAR TE KOOP?
Bij Nen Xavier, Wendela  
van Dijk en Kim Werner in  

Rotterdam, via www.monique-
vanheist.com en bij bekende 
modewinkels in diverse  
andere steden in Nederland. 

SHOPPINGTIP
‘Het Touwhuis op de  
Goudsesingel.’

www.moniquevanheist.com

RENÉ  
JONGENEEL 

ONTWERPT
Opdrukken op T-shirts 
en truien, maar ook huis-
stijlen voor bedrijven en 
muurschilderingen.

WAAR TE KOOP?
Bij X21 en Groos, via  
www.venour.com en
www.freshcotton.com. 

SHOPPINGTIP
Ga absoluut eens bij 
Groos naar binnen. Zij 
verkopen alleen maar 
spullen van Rotterdamse 
ontwerpers.’

www.venour.nl

ONTWERPT
Met bloemen en groen. 
Rene is florastylist.

WAAR TE KOOP?
Bij de eigen winkel, ‘s 
Zomers bloemen, waar de 
koffie altijd klaarstaat, en 
via www.zomersbloemen.nl. 

SHOPPINGTIP
‘Depot Rotterdam, Nen 

Xavier, Wendela van Dijk. 
Voor eten: Lof der Zoetheid, 
natuurvoedingssupermarkt 
Gimsel en Uit Je Eigen 
Stad. Vergeet de zaterdag-
markt niet, om lekker te 
snuffelen.’

www.zomersbloemen.nl

NOËL  
DEELEN 

MAKING
THE CITY

http://www.theboyscouts.com
http://www.susanbijl.nl
http://www.Droog.com
http://www.chriskabel.com
http://www.moniquevanheist.com
http://www.moniquevanheist.com
http://www.moniquevanheist.com
http://www.venour.com
http://www.freshcotton.com
http://www.venour.nl
http://www.zomersbloemen.nl
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29  BEAU JOLIE
Beau Jolie is het lievelingsadres van Rotterdamse 
glamourvrouwen en feestbeesten. In de rekken 
hangen sexy cocktailjurkjes, luxe kaftans, kittige 
babydolls en meer party essentials, zoals sieraden 
en exorbitant hoge hakken.

  OPPERT 290 - WWW.BEAU-JOLIE.NL

30  DE BIJENKORF
Parijs heeft Lafayette en Londen Harrolds. Maar 
Rotterdam is gezegend met een filiaal van de 
Bijenkorf, hét luxe-warenhuis van Nederland. 
Het zalige van hier shoppen is, dat je exclusieve 
merken als McQ by Alexander McQueen, 3.1  
Philip Lim en Marc by Marc Jacobs bij elkaar op 
één verdieping vindt. Ga daarna gerust door naar 
de schoenen, lederwaren, sieraden en cosmetica, 
en je outfit is in één keer compleet.  

  COOLSINGEL 105 – WWW.DEBIJENKORF.NL

31  MARLIES DEKKERS
Voluptueus of superslank, Marlies Dekkers 
ontwerpt lingerie voor elk type lichaam. Met 
haar baanbrekende designs, die opvallen door 
het bijzondere lijnenspel van de bandjes, geeft 
de Rotterdamse ontwerpster vrouwen voorál 
zelfvertrouwen. Shoppen is er een feest:  
de winkel heeft een open haard en boudoir- 
achtige kleedkamers. 

  WITTE DE WITHSTRAAT 2 - WWW.MARLIESDEKKERS.NL 

“Whoever said that money can’t buy happiness, simply 
didn’t know where to go shopping.” zei actrice en model 
Bo Derek ooit. Wat een inzicht! Want reken maar dat je 
blij wordt van een nieuw paar schoenen of luxe lingerieset. 
Wie van kwaliteit houdt en een beetje glamour in het 
leven niet schuwt, kan op de Meent, de Kruiskade, de Van 
Oldebarneveltstraat en in Hillegersberg het hart ophalen.  

THE GOOD
LIFE

GLAMOUR AND
LUXURY SHOPPING

“Ik 
hou van het 

gevoel van luxe. 
Die luxe zit ‘m in 

pasvorm, details en 
afwerking. Het meeste 

geld geef ik uit aan 
mooie schoenen, 
overhemden en 

jasjes.”

http://www.beau-jolie.nl
http://www.debijenkorf.nl
http://www.marliesdekkers.nl
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BLENDER
BLENDER IS EEN COCKTAILBAR, 
RESTAURANT EN CLUB IN 
ÉÉN, OP EEN VAN DE MEEST 
LEVENDIGE PLEKKEN VAN DE 
STAD: DE WITTE DE WITHSTRAAT. 
DE PERFECTE PLEK OM MET EEN 
HEERLIJKE COSMOPOLITAN OF 
TEQUILA SUNRISE STOOM AF 
TE BLAZEN NA EEN DAG FLINK 
SHOPPEN. HET RESTAURANT 
IS OOK EEN AANRADER. LAAT 
JE GERUST VERRASSEN DOOR 
DE CHEF!
—
SCHIEDAMSE VEST 91-93
WWW.BLENDERROTTERDAM.NL 

  

THE MANHATTAN 
BRASSERIE
OOK ALS JE GEEN GAST VAN  
HET MANHATTAN HOTEL BENT, 
KUN JE HIER IN STIJL ONTBIJ-
TEN,  LUNCHEN OF DINEREN. DE 
INFORMELE SFEER DOET DENKEN 
AAN EEN TYPISCHE BRASSERIE 
UIT LONDON OF NEW YORK. MET 
EXQUISE GERECHTEN DIE ZIJN 
GEINSPIREERD OP DE FRANSME-
DITERRAANSE KEUKEN.
—
WEENA 686
WWW.MANHATTANHOTEL-
ROTTERDAM.COM

32  DONNER + DE SLEGTE
Dit is zo’n boekhandel waar je  
zomaar een middag kunt stukslaan. 
Snuffelend door nieuwe en tweede-
hands kunstboeken, romans,  
tijdschriften, kookboeken, reisgidsen, 
thrillers en strips. Of scharrelend  
op de dvd en muziekafdeling.

  LIJNBAAN 150 - WWW.SELEXYZ.NL 

33  SKIN COSMETICS
Van exclusieve parfums en unieke 
verzorgingsproducten tot de tools 
die je nodig hebt voor de perfecte 
smokey eye: Skin cosmetics verkoopt 
luxueuze cosmetica van merken die 
nergens anders te koop zijn. 

 VAN OLDENBARNEVELTSTRAAT 137 - WWW.SKINS.NL 

34  SHOEBALOO
Bij Shoebaloo koop je geen schoenen 
om op te lopen, maar om op te flane-
ren. De Prada-hakjes, Céline-loafers 
en Lanvin-sneakers staan hier dan 
ook als ware pronkstukjes opgesteld 
in een futuristisch interieur. Drop it 
like it’s hot! 

  KRUISKADE 57 - WWW.SHOEBALOO.NL

35  FLEUR
Ballerina’s en stoere boots van Fred 
de la Bretonniere. Superzachte ves-
ten van Repeat. Korte leren jasjes van 
Brodgen. Soepel vallende jurkjes van 
Patrizia Pepe. Fleur verkoopt in haar 
winkel wat ze zelf het liefst draagt. 
Comfortabele maar modieuze kle-
ding. Haar voorliefde voor aardetin-
ten, zwart en denim steekt ze daarbij 

36 35

niet onder stoelen of banken.
  RODEZAND 21 - WWW.FLEURROTTERDAM.COM 

36  DE NIMES  
Je hebt spijkerbroeken en spijker-
broeken. Bij De Nimes verkopen 
ze denim items van alleen de 
allermooiste merken, zoals Atos 
Lombardini, Citizens of Humanity, 
Paul&Joe, Vintage ‘55 en Abercrom-
bie&Fitch.

  BERGSE DORPSSTRAAT 128 - WWW.DENIMES.NL

37  PETER AKKERMAN 
INTERNATIONAL EYE FASHION
In Hillegersberg bevindt zich 
een heuse celebrity-brillenzaak. 
Menig Bekende Nederlander komt 
speciaal voor deze winkel naar 
Rotterdam om zich een montuur aan 
te laten meten of te kiezen uit de 
zonnebrillencollectie met merken 
als Cartier, Burberry en Prada.

  WEISSENBRUCHLAAN 152 - 154
WWW.AKKERMANOPTIEK.NL

38  ZOLA
De collectie van Zola is 
uitgesproken, vrouwelijk en wisselt 
voortdurend. Denk aan eigenwijze 
jeans van Nolita, comfy breisels 
van Second Female en bohemian 
tuniekjes van Hippy Chick. 

  MEENT 60 - WWW.ZOLAROTTERDAM.NL 

39  CAESAR DONNA 
Caesar is zo’n winkel die je ook in 
de gouden driehoek van Milaan had 
kunnen aantreffen: een snoepwinkel 

voor liefhebbers van high-end 
designerkleding. Nog vóór de kleren 
van Givenchy, Céline en Fendi de 
pagina’s van Vogue sieren, hangen ze 
bij Caesar in de rekken. 

  KAREL DOORMANSTRAAT 257
WWW.CAESARROTTERDAM.COM

40  SUPERTRASH
SuperTrash is het imperium van de 
Nederlandse mode-onderneemster 
Olcay Gulsen. Zij ontwerpt kleding 
voor het type vrouw waar ze zelf toe 
behoort: ambitieus, onafhankelijk 
maar nooit bang om haar zachte, 
vrouwelijke kant te laten zien. 

  MEENT 85A - WWW.SUPERTRASH.COM  

41  ROUSH
De sfeer van modewinkel Roush 
doet denken aan de oude pakhuizen 
van het New Yorks Meatpacking 
District. De rekken hangen vol met 
exclusieve kleding van merken als 
by Malene Birger, Drykorn, Helmut 
Lang en Dante°6. 

  VAN OLDENBARNEVELTSTRAAT 93
WWW.ROUSHROTTERDAM.WORDPRESS.COM 

42  VAN DEN ASSEM
Van den Assem is een oer-
Rotterdams familiebedrijf. Al meer 
dan 100 jaar kopen de ‘welgestelde’ 
Rotterdammers hier hun schoenen. 
Een warm paar Uggs, pumps van 
Peter Kaiser, een paar klassieke 
Van Bommels of een paar stoere 
Blackstones.

  AERT VAN NESSTRAAT 38 - WWW.ASSEM.NL
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http://www.blenderrotterdam.nl
http://WWW.MANHATTANHOTEL- ROTTERDAM.COM
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http://www.selexyz.nl
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30  DE BIJENKORF
Als de Bijenkorf het niet heeft, dan vind je het 
nergens, zou je bijna zeggen. Om maar een 
paar bekende modemerken te noemen: Replay, 
Supertrash, MET Jeans, Armani, Tommy Hilfiger 
en Scotch & Soda.  Het aanbod aan denim, casual 
clothing, schoenen, zonnebrillen en andere 
accessoires is zo ruim en divers, dat je altijd wel 
iets van jouw gading vindt. 

   COOLSINGEL 105 - WWW.DEBIJENKORF.NL  

44  MEN AT WORK
Mouwen opstropen en aan het werk. Daar staan 
Rotterdammers om bekend. De stijl van Men at 
Work – sportief en ready to go – past daarbij. Je 
vindt er parka’s van Maison Scotch, rugzakken  
van Herschel, schoenen van Palladium, jurkjes  
van Ichi, jeans van Diesel en nog veel meer.

  KORTE LIJNBAAN 17-19 - WWW.MENATWORK.NL

45  STEVE MADDEN
Schoendesigner Steve Madden haalt zijn inspiratie 
uit de straten van New York. Het resultaat? 
Schoenen waar de rock ‘n roll vanaf spat.  
Waarop mensen als Lady Gaga, Rihanna en Katy 
Perry zich daarom graag vertonen. En waar je 
overal ter wereld de blits mee maakt.

  LIJNBAAN 89C - WWW.STEVEMADDEN.NL

In een wereldstad als Rotterdam ligt de mode op straat.  
Je hoeft alleen maar om je heen te kijken, om een indruk te 
krijgen van de veelheid aan stijlen die er zijn en soms vrolijk 
met elkaar clashen. Op de Lijnbaan en in de Beurstraverse – 
of ‘Koopgoot’, zoals de Rotterdammers hem noemen – vind 
je alle grote en bekende ketens op rij. Zoals H&M, Zara en 
de Bodyshop. En daaromheen? Nog veel meer winkels die 
een bezoekje waard zijn.

CASUAL
CHEMISTRY

BIG BRANDS AND 
STREET STYLE

“Wij 
volgen de 

mode op de voet 
en bepalen aan de 

hand daarvan onze 
stijl. Die is de ene keer 
heel vrouwelijk en de 

andere keer meer 
casual.”

http://www.debijenkorf.nl
http://www.menatwork.nl
http://www.stevemadden.nl
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56

  

BAZAR

ZET ÉÉN STAP IN BAZAR EN  
JE WAANT JE METEEN OP VAKANTIE. 
DE SFEER DOET DENKEN AAN 1001 
NACHT – GEKLEURDE STOELTJES, 
OPVALLENDE LAMPEN, HEEL VEEL 
WAXINELICHTJES EN VROLIJKE 
MUZIEK – EN DE GERECHTEN OP 
DE KAART ZIJN VOORNAMELIJK 
AFKOMSTIG  
UIT NOORD-AFRIKA EN HET MIDDEN-
OOSTEN EN PRETTIG GEPRIJSD.

—
WITTE DE WITHSTRAAT 16
WWW.BAZARROTTERDAM.NL 

  

BED 
BED IS EEN VAN DE UITGAANS- HOT-
SPOTS AAN DE COOLSINGEL, WAAR 
JE OVER-DAG HEERLIJK KUNT LUN-
CHEN. HEB JE HET ‘COOLSINGELTJE’ 
AL EENS GEPROEFD? DAT IS EEN 
COMBINATIE VAN EEN BOTERHAM 
MET KROKET, EEN BOTERHAM MET 
GEROOKTE ZALM EN EEN KLEIN SOEP-
JE VAN DE KAART. EN ‘S AVONDS? 
DAN MAG HET DAK ERAF, TOT DIEP IN 
DE NACHT. 
—
COOLSINGEL 18
WWW.BEDROTTERDAM.NL 

30

46  SUPERDRY
David Beckham, Lauren Conrad en 
Jennifer Love Hewitt zijn al fan van 
Superdry, en steeds meer mensen 
sluiten zich bij hen aan. Het merk 
is in 2003 ontstaan, nadat de Britse 
oprichters een reis naar Tokyo 
maakten. Het resultaat? Kleurrijke 
college kleding met Japanse 
graphics.  

  OUDE BINNENWEG 113 - WWW.SUPERDRY.NL

47  PULL & BEAR
Alles bij Pull & Bear schreeuwt:  
too cool for school. In de rekken 
van deze Spaanse winkelketen hangt 
jonge, eigenwijze mode voor hippe 
tieners, die wel iets beters te doen 
hebben dan Franse rijtjes stampen. 
Zoals de show stelen. 

  LIJNBAAN 54A - WWW.PULLANDBEAR.COM

48  CUPLÉ
Olé, de Spaanse schoenenwinkel 
Cuplé heeft een filiaal in Rotterdam! 
Elk kosmopolitisch dameshart gaat 
hier een beetje harder bonzen, 
wegens héél veel schoenen, tassen, 
riemen, accessoires en kleding.

  KAREL DOORMANSTRAAT 457A 
WWW.CUPLE.COM 

49  SISSY BOY
Conceptstore met een huiselijke en 
tikje vintage feel. Naast vrolijke en 
lekkerzittende kleding voor mannen, 
vrouwen en kinderen vind je er 
prachtige serviezen, superzachte 
dekens en kussens, geurkaarsen in
 

allerlei kleuren, badproducten uit 
de Marokkaanse hamamcultuur en 
grappige kindercadeaus. 

  OUDE BINNENWEG 32 - WWW.SISSY-BOY.NL  

50  SACHA
Van torenhoge stiletto’s tot 
felgekleurde sneakers en niks-
aan-de-hand-halfhoge-laarsjes: de 
collectie van Sacha is even breed  
als dat ‘ie on trend is. 

 BEURSTRAVERSE 69 - WWW.SACHA.NL 

51  MONKI
Het eigenwijze en tikkeltje 
alternatieve zusje van H&M heet 
Monki. Ze verkoopt hippe streetwear 
voor modebewuste meiden. 

  BINNENWEGPLEIN 64-66 - WWW.MONKI.COM 

52  AMERICA TODAY
Al járen dicteert America Today de 
‘all American campus style’: jeans, 
T-shirt, hoodie en daaronder een 
paar All Stars. Maar ook andere 
college-krakers als het poloshirt en 
het baseballjack scoor je hier in één 
homerun.

  OUDE BINNENWEG 128 - WWW.AMERICA-TODAY.COM 

53  LUSH
Al is ‘ie nog niet eens in zicht, Lush 
kondigt zich al van een afstand aan 
door de heerlijke geur die de winkel 
verspreidt. De term zeepwinkel 
doet dit badderparadijs tekort. Alle 
bruisballen, jellies, butters, balsems 
en wat dies meer zij worden gemaakt 
van verse, biologische groentes en 

fruit, de beste essentiële oliën en 
veilige synthetische ingrediënten.  

 HOOGSTRAAT 187 - WWW.LUSH.NL 

54  ZARA HOME
Dekbedovertrekken, spreien, 
kandelaren, handdoeken, servies:  
de laatste woontrends uit Milaan 
maakt Zara voor iedereen bereikbaar.

  COOLSINGEL 60A - WWW.ZARAHOME.COM

55  RITUALS
In de Ritualswinkel waan je je 
even in Azië. Van verzorgende 
beautyproducten tot geurkaarsen en 
zelfs thee: alle producten van Rituals 
zijn gebaseerd op Oosterse rituelen.

 STATIONSPLEIN 19 - WWW.RITUALS.COM 

56  THE STING
Nederlandse modeketen die recht 
doet aan het Hollandse adagium:  
doe maar normaal, dan doe je al  
gek genoeg. Kortom, no-nonsens 
kleding voor elke dag. Maar  
dusdanig populair, dat fans uit heel 
Nederland naar deze megastore  
- met opvallende gevel - afreizen.

  BEURSTRAVERSE 123 - WWW.THESTING.COM 

57  G-STAR STORE 
G-star is hét jeans-succesnummer 
van Nederland. Het staat bekend om 
z’n pure, eerlijke en innovatieve stijl. 
Casual, maar beslist niet alledaags.  

 LIJNBAAN 118 - WWW.G-STAR.COM 
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http://www.bazarrotterdam.nl
http://www.bedrotterdam.nl
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58  GORILLI
Gorilli is niet voor iedereen, en daar is eigenaar 
Talat trots op. Hij denkt niet in lifestyles, maar 
in identiteiten. Hij koopt voor zijn winkel alleen 
maar unieke merken in, uit alle hoeken van 
de wereld. Zoals Billionaire Boys Club, Wood 
Wood, Comme des Garcons en Sixpack France. 
Naast kleding kun je er terecht voor schoenen, 
designertoys, horloges, gadgets, geurtjes en meer. 

  OPPERT 296-298 - WWW.GORILLI.COM 

3  MARGREETH OLSTHOORN
De winkel van Margreeth Olsthoorn is een 
paradijs voor wie van avantgardistische mode 
houdt. Maar ook voor liefhebbers van sober 
en ingetogen. Hoe dat kan? Ontdek het zelf en 
laaf je aan rekken vol Maison Martin Margiela, 
Acne, Avelon, Henrik Vibskov en de Rotterdamse 
ontwerper Jeroen van Tuyl. 

  SCHILDERSTRAAT 5 - WWW.MARGREETHOLSTHOORN.NL 

60  VAN GILS BRAND STORE
Shoppen bij de Brand Store van Van Gils is een 
belevenis: behalve kleren kijken kun je er een 
drankje doen aan de bar, je schoenen laten poetsen 
en je door een heuse barbier laten scheren. En had 
je al van het interactieve maatpak gehoord?  
Vraag er maar naar in de winkel… 

  MEENT 116 - WWW.VANGILS.EU 

Of je nou van de sneakers bent of meer van het maatpak: 
Rotterdam heeft modebewuste mannen veel te bieden. 
Naast herenmodezaken die al 100 jaar (of langer!) een 
begrip zijn, komen er ook elk jaar weer nieuwe adresjes 
bij. Waaronder steeds meer bijzondere winkels van jonge 
ondernemers, waar designerkleding van relatief onbekende 
labels verkocht worden. Je komt beslist thuis met iets moois.

FANTASTIC
MEN

MENSWEAR, 
SHOES AND STUFF

“Ik 
weet precies 

waar ik naar op 
zoek ben: ik houd de 

collecties van mijn fa-
voriete kledingmerken 
goed bij en weet welke 

LP’s missen in mijn 
platencollectie.”

http://www.gorilli.com
http://www.margreetholsthoorn.nl
http://www.vangils.eu
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NOSTRA
NOSTRA IS EEN VAN DE 
LIEVELINGSLUNCHADRESSEN 
VAN HET ROTTERDAMSE 
MODEVOLK. ZOWEL KLANDIZIE 
ALS BEDIENING ZIEN ERUIT 
OM DOOR EEN RINGETJE 
TE HALEN, OM OVER DE 
GESERVEERDE GERECHTEN 
MAAR NIET TE SPREKEN. RIJK 
GEVULDE SALADES, TORENHOGE 
CLUBSANDWICHES, DECADENTE 
STUKKEN BOSBESSENTAART: 
EEN LUST VOOR ALLE 
ZINTUIGEN.
—
VAN OLDENBARNEVELT-
STRAAT 127A
WWW.NOSTRA.NL 

  

DUDOK 
DUDOK IS EEN ECHTE STADS-
BRASSERIE. VAN ‘S OCHTENDS 
VROEG TOT ‘S AVONDS LAAT 
LEEFT HET ER AAN ALLE 
KANTEN. JE KUNT ER ONTBIJTEN 
MET EEN KRANTJE. LUNCHEN 
MET KROKETTEN OP BROOD OF 
EEN FIJNE SALADE. BORRELEN 
EN AANSLUITEND DINEREN. EN 
VOORAL: APPELTAART ETEN. 
WANT DE APPELTAART VAN 
DUDOK, DIE IS TOT IN DE VERRE 
OMTREK ONGEËVENAARD.
—
MEENT 88
WWW.DUDOK.NL

68

61  OQIUM
Sneakerfreaks opgelet! De meest zeld-
zame sneakers van Nike en Air Jordan 
staan in de vitrines van Oqium. Som-
migen zijn alleen om naar te kijken, 
andere zijn te koop en kun je terplekke 
combineren met cap en T-shirt.

  GROTEKERKPLEIN 103 - WWW.OQIUM.NL 

62  CORBEAU 
Al sinds 1926 is herenschoenenzaak 
Corbeau een begrip in Rotterdam. 
Loafers van krokodillenleer, zwarte 
schoenen met witte neuzen en lekker 
veel lak: de stijl is onalledaags, luxe en 
een tikkeltje brutaal. Niet voor niets 
is de excentrieke nachtburgemeester 
van Rotterdam, Jules Deelder, al jaren 
vaste klant. 

  KAREL DOORMANSTRAAT 372 

63  BENDORFF
Multibrandstore met kleding van Cold 
Method, Nudie Jeans Co, Tiger of Swe-
den, La Denham, Lee 101, J.Lindeberg, 
maar ook mooie opschrijfboekjes van 
Moleskine, tassen van Côte et Ciel en 
sokken van Burlington.

  MEENT 71A - WWW.BENDORFF.NL

64  PROFUOMO
Dé plek waar de modebewuste zaken-
man zijn smetteloos witte overhemden 
en vesten van merinowol koopt. Maar 
ook de plek waar hij misschien eens 
wat nieuws probeert. Zoals een flam-
boyante sjawl of een colbert in knal-
kleur. Dress for succes is het motto. 

  MEENT 122  -  WWW.PROFUOMO.COM

62 3

65  ZOLA MEN
Een winkel voor mannen die Uggs 
durven dragen. Mannen met ballen, 
dus. Te koop: stoere spijkerbroeken, 
shirts, sweaters, tassen en schoenen. 

  MEENT 73A - WWW.ZOLAROTTERDAM.NL 

66  BARRELPROOF 
Weleens in een cocktailboetiek 
geweest? Dit is je kans. Barrelproof 
heeft mooie glazen, receptenboekjes, 
shakers, stampers, zeefjes, lepels, 
siropen en natuurlijk: heel veel  
bijzondere dranken. Een goede plek 
om een leuk herencadeau te scoren.

  HOOGSTRAAT 49A
WWW.BARRELPROOFBOUTIQUE.COM

67  INTENSO ITALIAN FASHION
Dit is winkelen op zijn Italiaans: 
rondneuzen tussen de exclusieve 
Italiaanse modelabels, waaronder 
Cavalli, D&G en Moschino, terwijl 
er ondertussen straffe espresso’s 
geschonken worden.  

  NIEUWE BINNENWEG 29A  
WWW.INTENSOFASHION.COM

68  CONTEMPORARY SHOWROOM 
Met een scherp oog voor detail 
en kwaliteit stelt de Nederlandse 
ontwerper Jarno Kooijman 
zijn Contemporary Showroom 
samen. Een ruimte vol mooie 
vintage objecten en hedendaagse 
meubelontwerpen.  

  ZAAGMOLENKADE 41 
WWW.CONTEMPORARY-SHOWROOM.COM

69  COUNTRY HOUSE 
Jeans is het uitgangspunt in de 
collectie van Country House op 
de Meent, waar je onder andere de 
merken Stone Island, C.P. Company, 
Diesel en Paul Smith tegenkomt. 

  MEENT 70A - WWW.COUNTRYHOUSE-ROTTERDAM.NL

17  NEN XAVIER 
In een sober interieur presenteert 
Nen Xavier een collectie die zich 
het best laat omschrijven als clean, 
tijdloos en karakteristiek. De hele 
bovenverdieping is gereserveerd 
voor de heren en hangt vol moois van 
Acne, A.P.C., Hope en Cheap Monday.  

  VAN OLDENBARNEVELTSTRAAT 121C 
WWW.NENXAVIER.NL 

71  COMIQUEST 
Zo’n winkel waar grote mannen 
weer kleine jongetjes worden. In de 
schappen vind je zeldzame comics, 
grafische romans, posters, platen, 
dvd’s, speeltjes en andere collectors 
items uit de stripwereld. 

  KATSHOEK 35 - WWW.COMIQUEST.NL 

72  DAMAGE PLAYGROUND 
Je moet even de Erasmusbrug over, 
maar dan heb je ook wat: Damage 
Playground is een kledingwinkel, 
boekhandel, platenzaak en webshop 
in één. Check de shirts van BWGH  
en Kulte, de schoenen van Soulland 
en de accessoires van Étdues. 

  HILLELAAN 29 - WWW.DAMAGECLOTHING.COM

http://www.nostra.nl
http://www.dudok.nl
http://www.oqium.nl
http://www.textilia.nl/nieuws/mannenmode/nid10440-cold-method-showt-nieuwe-wintercollectie-2012-2013.html
http://www.textilia.nl/nieuws/mannenmode/nid10440-cold-method-showt-nieuwe-wintercollectie-2012-2013.html
http://www.bendorff.nl
http://www.profuomo.com
http://www.zolarotterdam.nl
http://www.barrelproofboutique.com
http://www.intensofashion.com
http://www.contemporary-showroom.com
http://www.countryhouse-rotterdam.nl
http://www.nenxavier.nl
http://www.comiquest.nl
http://www.damageclothing.com
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73  STEK
Groene vingers? Dit mini-tuincentrum heeft 
alles wat je nodig hebt voor stadstuin of 
balkon. Plantjes en zaadjes, maar ook harken, 
tuinhandschoenen, vogelhuisjes, boeken en 
bovendien: koffie en advies. 

  NIEUWE BINNENWEG 195B - WWW.STEKROTTERDAM.NL 

74  VANBINNEN 
Woonwinkel Vanbinnen is specialist in 
ecologisch wonen. Ze verkopen alleen merken 
die bij het produceren lief zijn voor mens en 
milieu. Met hout dat afkomstig is van Europese, 
gecontroleerde bossen. En verf die plantaardig 
is (en dus ook nog eens lekker ruikt). En, ook 
belangrijk, met een vormgeving die niet snel 
verveelt en dus nog járen mee kan.

  GROENE PASSAGE, MARINIERSWEG 1 - WWW.VANBINNEN.COM 

75  DILLE & KAMILLE 
Natuurlijke eenvoud. Dat is waar Dille & Kamille 
al sinds jaar en dag voor staat, ver voordat duur-
zaamheid een begrip werd. Een greep uit het 
assortiment: functionele keukenspullen, serviezen 
zonder poespas, kruidenthee, ouderwetse zuur-
stokken, kaarsen en houten kinderspeelgoed.

   KORTE HOOGSTRAAT 22 - WWW.DILLE-KAMILLE.NL 

Shoppen is zalig. Maar wel een beetje verantwoord graag. 
Ecologisch, biologisch, fair trade en home made: Rotterdam 
is van alle (vers)markten thuis. Naast stadsboerderijen en 
dakakkers poppen ook de groene winkels als biologische 
paddestoelen uit de grond. Hier vind je de mooiste goodies. 
Van duurzame meubels tot truien die door oma zijn gebreid. 

FAIR
SHOPPING

GREEN GOODS 
AND GROCERIES

“We 
love to shop 

local voor onze 
dagelijkse, biologi-

sche boodschappen. 
Ook onze kleding, 

cosmetica en cadeaus 
zijn bij voorkeur 
eerlijk en duur-

zaam.”

http://www.stekrotterdam.nl
http://www.vanbinnen.com
http://www.dille-kamille.nl
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82

DAKTERRAS ENGELS
EÉN VAN DE BEST BEWAARDE 
GEHEIMEN VAN ROTTERDAM IS 
HET DAKTERRAS VAN ENGELS. 
TEMIDDEN VAN EEN GROENE 
OASE VOL VERSE KRUIDEN EN 
PLANTEN GENIET JE VAN EEN 
HEERLIJKE LUNCH ÉN DAT 
SPECTACULAIRE UITZICHT OVER 
DE STAD EN HET LEVENDIGE 
STATIONSGEBIED. LET WEL OP: 
HET DAKTERRAS IS ALLEEN IN 
DE ZOMERMAANDEN GEOPEND. 
—
STATIONSPLEIN 45
WWW.ENGELS.NL 

  

VLAAMSCH BROODHUYS
EEN BIO-BOERENYOGHURT MET 
VERS FRUIT, EEN PAAR DIKKE 
PLAKKEN ZUURDESEMBROOD 
MET VERSE SALADE, OF EEN 
HARTIG PLATEAU OM SAMEN 
TE DELEN: WIE TIJDENS HET 
SHOPPEN OP KRACHTEN MOET 
KOMEN, KAN BIJ HET VLAAMSCH 
BROODHUYS FLINK BIJTANKEN. 
WIE NA DE LUNCH NOG EEN 
GAATJE HEEFT, MOET BESLIST 
OOK IETS UIT DE ZOETE VITRINE 
PROBEREN. 
—
MEENT 8A
NIEUWE BINNENWEG 127B
WWW.VLAAMSCHBROODHUYS.NL 
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77  VOORLOPIG  
Voor vingerpopjes, vogelhuisjes, 
postkaarten, poezieplaatjes, vazen, 
mooi papier, kookboeken en nog 
heel veel andere mooie dingen die 
je spontaan aan iemand cadeau wil 
doen (of gewoon zelf wil hebben), 
ga je naar Voorlopig. 

  NIEUWE BINNENWEG 165
WWW.VOORLOPIGROTTERDAM.BLOGSPOT.NL 

78  EXPRESSO STORE
Het Nederlandse modemerk 
Expresso heeft een uitgesproken 
standpunt over duurzaamheid. 
Het merk is aangesloten bij de Fair 
Wear Foundation, gebruikt biolo-
gisch katoen en andere milieuvrien-
delijke grondstoffen en recyclet 
zelfs zijn plastic hangers! En zo 
draagt het merk bij aan the better 
place die de wereld zou moeten 
worden. 

  BEURSTRAVERSE 156 - WWW.EXPRESSO.NL 

79  VILTLIJN
In de hippe buurt rondom het 
Zwaanshals zit Viltlijn, een winkel 
waar alle producten van 100% 
wolvilt gemaakt zijn, in alle kleuren 
van de regenboog.

  ZWAANSHALS 510 - WWW.VILTLIJN.NL

80  GRANNY’S FINEST
De jonge garde ontwerpt, de oude 
garde (lees: oma's met jarenlange 
handwerkervaring) maakt. Met als 
resultaat kwalitatief hoogwaardige, 
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handgemaakte mutsen, sjawls en 
truien met een hedendaags design. 

  KAREL DOORMANSTRAAT 320
WWW.GRANNYSFINEST.COM 

81  BUITEN
Buiten is een knusse bio-deli waar je 
aan alle kanten wordt verleid door 
Italiaanse delicatessen, hartige taar-
ten, boerenkazen, smakelijke soepen, 
sappen, olijfolie en verse seizoens-
groente. Er wordt enkel gewerkt 
met mooie ambachtelijke producten 
‘van buiten’ die met respect voor de 
omgeving zijn gekozen.  

  NIEUWE BINNENWEG 100 - WWW.BUITEN010.NL 

82  WAAR
WAAR verkoopt waren waarmee 
je niet alleen jezelf of een ander 
iets cadeau doet, maar ook iets 
teruggeeft aan de wereld. Je vindt er 
de mooiste biologische, ecologische 
en gerecyclede artikelen met altijd 
een bijzonder design. 

  OUDE BINNENWEG 144A - WWW.DITISWAAR.NL

83  WATTNOU
Van bijzondere lampjes, fittingen en  
plafondkapjes tot stekkers en prach-
tige, gekleurde strijkijzersnoeren van 
textiel: voor energiezuinige verlich-
tingsproducten is Wattnou je adres. 

  NIEUWE BINNENWEG 206A - WWW.WATTNOU.NL

84  ANNO
Anno is hét bewijs dat ecofashion 
het geitenwollensokkenimago 

voorbij is. Zo gebruikt het merk 
A Question Of alleen maar eco-
vriendelijke materialen voor het 
produceren van de vrolijke sweaters, 
wordt voor elk verkocht horloge van 
WeWood een boom geplant en kun 
je ervan op aan dat voor je paar Veja 
sneakers louter biologisch katoen, 
ecologisch leer en amazonerubber  
is gebruikt. 

  RAAMPOORTSTRAAT 34A - WWW.ANNOSTORE.COM 

85  DEARHUNTER VINTAGE
Hanneke van Leeuwen is altijd op 
jacht naar mooie, vintage kleding. 
Alleen de beste stukken krijgen een 
plekje in haar winkel, alwaar ze met 
liefde worden verzorgd en tegen  
milde prijsjes over de toonbank 
gaan. Haar unique selling point? 
Prints, prints en nog eens prints. 
Opvallend en kleurrijk, graag. 

  EENDRACHTSWEG 55A

87  NICHE ROTTERDAM
Niche is een groene oase in de 
concrete jungle die Rotterdam  
heet. Naast prachtige boeketten met 
bloemen van het seizoen kun je er 
ook bijzondere cadeaus kopen.  
Wat dacht je van een leren vogeletui, 
mooie broches van vilt, vrolijke 
papegaai-kaarsen of lampionnen  
die geïnspireerd zijn op de natuur?

  NIEUWE BINNENWEG 235A 
WWW.NICHEROTTERDAM.NL  

http://www.engels.nl
http://www.vlaamschbroodhuys.nl
http://www.voorlopigrotterdam.blogspot.nl
http://www.expresso.nl
http://www.viltlijn.nl
http://www.grannysfinest.com
http://www.buiten010.nl
http://www.wattnou.nl
http://www.annostore.com
http://www.nicherotterdam.nl
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88  HEMA 
Geen Hollandser warenhuis dan HEMA. Ooit ontstaan als winkel voor 
mensen met een kleine beurs. Vandaag de dag koopt iedere Nederlander  
– van vuilnisman tot bankdirecteur - zijn alledaagse benodigdheden bij  
HEMA. Van keukenspullen tot beddengoed. Van gereedschap tot make-up  
en feestartikelen. Maar het meest beroemde product van HEMA is 
onbetwist: de sappige rookworst. 

  BEURSPLEIN 2 - WWW.HEMA.NL 

89  DE KAASHOEVE
Wandelend over de Oude Binnenweg kun je ineens tegen een koe opbotsen. 
Dan ben je bij de Kaashoeve aanbeland! Een sfeervolle kaaswinkel, waar ook 
andere ambachtelijke delicatessen verkocht worden zoals wijnen, noten en 
zuidvruchten. Aanrader: een lekker stukje pittige Old Rotterdam!

  OUDE BINNENWEG 95A - WWW.DE-KAASHOEVE.NL 

90  ROTTERDAM.INFO 
Naast tulpen, molens en klompen kun je bij Rotterdam.Info de leukste Rot-
terdam-cadeaus kopen. Zoals shirts ontworpen door lokale ontwerpers en 
een grote hoeveelheid originele Feyenoord-producten.

  COOLSINGEL 195-197 - WWW.ROTTERDAM.INFO

TYPICAL
DUTCH

UNEXPECTED SOUVENIRS

Op zoek naar een oer-Hollands cadeau? Dan kun je bij 
verschillende winkels terecht. Want wij Nederlanders 
hebben heel wat om ‘groos’ (het Rotterdamse woord voor 
trots) op te zijn. Op onze kaas, natuurlijk. Op onze HEMA-
rookworst. En op snoepwinkel Jamin. Wie op zoek is naar 
Rotterdam-souvenirs kan kiezen uit mode, design, fotografie, 
Feyenoordspullen en ja, zélfs boerenproducten 
uit eigen stad. 

91  JAMIN
Snoepwinkel Jamin is een typisch 
Rotterdams product. De Jaminfabriek 
stond vroeger in volkswijk Crooswijk. 
Nog altijd gaan de Rotterdammers 
graag naar Jamin voor een lekkere 
zak met Oudhollands snoep of een 
oldskool ijsje met wafels.

  LIJNBAAN 57 - WWW.JAMIN.NL

92  DE BONTE KOE 
Bij De Bonte Koe geloven ze dat 
chocolade gezond is. En daarom 
raden ze aan er vooral lekker veel 
van te eten. En dan geen recht-
toe-rechtaan-repen, maar mooie 
delicate kunststukjes van chocola – 
eventueel met je foto erop.

 DELFTSEVAART 26 - WWW.DEBONTEKOE.NL 

93  SYL’S FLOWER POWER 
Al een bosje verse tulpen gescoord? 
Stop even bij de bloemenkraam van 
Sylvia Bohnen. Hier is het altijd druk. 
En dat is niet zo gek, als je weet dat 
je hier de mooiste bossen van de stad 
kunt krijgen.
  MEENT 82C

94  ODILE HEMMEN
Odile runt deze wijnspeciaalzaak 
met verve. Haar grote uitdaging? 
Een goede selectie te maken van het 
enorme wijnaanbod in Nederland. 
Wijn, maar ook unieke likeur en 
klassieke Hollandse jenever. Om 
cadeau te doen, of om zelf van te 
genieten.

  NIEUWE BINNENWEG 92 - WWW.ODILEHEMMEN.NL 

95  GALERIE URBAN PHOTOS
Iets oer-Rotterdams aan de muur? 
Schepen die de haven binnenvaren. 
Tientallen opgestapelde containers. 
Het Feyenoordstadion. De Hef. 
Urban Photos heeft weergaloze 
Rotterdamfoto’s van beroemde en 
onbekende fotografen.

   PANNEKOEKSTRAAT 8A - WWW.URBANPHOTOS.NL 

 
96  GROOS  
Groos is het Rotterdamse woord 
voor trots. Bij conceptstore Groos op 
de Schiekade vind je dan ook louter 
Rotterdamse kwaliteitsproducten, 
producten om trots op te zijn. Een 
greep uit het assortiment: sieraden 
van The Boyscouts, sjawls van 
Roos Roffa, vazen van Foekje Fleur, 
sneakers van Robey, lampen van 
David Derksen en nog veel meer  
om hartstikke groos op te zijn.

  SCHIEKADE 203 - WWW. GROOSROTTERDAM.NL

97  UIT JE EIGEN STAD 
Aan de rand van Rotterdam ligt een 
bijzondere stadsboerderij, waar je 
verse groenten kunt kopen. Op het 
land scharrelen kippen en in de 
loods worden verschillende soorten 
paddenstoelen gekweekt. En wat 
deze stadsboeren zelf niet kunnen 
verbouwen, halen ze bij collega’s  
net buiten Rotterdam vandaan. 

  MARCONISTRAAT 39 - WWW.UITJEEIGENSTAD.NL

 

89 90 9692

http://www.hema.nl
http://www.de-kaashoeve.nl
http://www.rotterdam.info
http://www.jamin.nl
http://www.debontekoe.nl
http://www.odilehemmen.nl
http://www.urbanphotos.nl
http://www. groosrotterdam.nl
http://www.uitjeeigenstad.nl


MEER INSPIRATIE & TIPS
WIL JE MEER ZIEN VAN ROTTERDAM SHOPPING STAD? OF BEN JE OP ZOEK 
NAAR EXTRA WINKELTIPS? BEZOEK DAN ONZE PINTEREST PAGINA, BOORDEVOL  
INSPIRERENDE SHOPPING FOTO’S.  
PINTEREST.COM/ROTTERDAMINFO/SHOPPINGSTAD

DEEL JOUW ROTTERDAM SHOPPING FOTO
ENTHOUSIAST OVER ROTTERDAM SHOPPINGSTAD? DEEL JOUW FAVORIETE WINKEL  
OF NIEUWE AANKOOP MET ANDERE SHOPPINGLIEFHEBBERS. PLAATS JE FOTO OP ONZE FACEBOOK 
PAGINA OF DEEL ‘M MET ONS VIA TWITTER (@ROTTERDAMINFO). TAG DE FOTO MET #RDAMSHOP-
PINGSTAD EN DE LEUKSTE FOTO’S KOMEN OP ONZE PINTEREST PAGINA.

FACEBOOK.COM/ROTTERDAM.INFO
TWITTER.COM/ROTTERDAMINFO

ROTTERDAM.INFO
HET CENTRALE INFORMATIEPUNT VAN EN OVER ROTTERDAM. HIER KUN JE TERECHT VOOR INFOR-
MATIE EN TIPS OVER ROTTERDAM, MAAR OOK VOOR CADEAUS EN SOUVENIRS. AAN DE BALIE ZIJN 
CADEAUBONNEN, CONCERTTICKETS, PARKEERKAARTEN EN VERVOERSBEWIJZEN VERKRIJGBAAR. 

COOLSINGEL 195-197 - T 010 – 790 01 85 
INFO@ROTTERDAM.INFO - WWW.ROTTERDAM.INFO 

DIT IS EEN UITGAVE VAN  
ROTTERDAM MARKETING © 2013
POSTBUS 23514
3001 KM ROTTERDAM 
THE NETHERLANDS

FOTOGRAFIE COVER:  
ARI VERSLUIS & ELLIE UYTTENBROEK
FOTOGRAFIE PORTRETTEN & WINKELS:  
JAN BIJL
TEKST:  
ELSBETH GRIEVINK
CONCEPT, ONTWERP EN REALISATIE:  
STUDIO BEIGE
DRUKWERK: 
SCHEFFERDRUKKERIJ

COLOFON

After Shopping Recharge!
Een gezonde maaltijdsalade met een glas wijn

in The Manhattan Brasserie
&

Voet- of handmassage (25 min.)
bij Bibou Organic Products and Treatments

Voor € 29,50 per persoon

The Manhattan Brasserie - Bibou Organic Products & Treatments
In The Manhattan Hotel - Tegenover Rotterdam Centraal Station

 T: +31 (0) 10 430 20 00 | www.manhattanhotelrotterdam.com/glamour

34 ROTTERDAM SHOPPINGSTAD

Shop in style around  
Beurs - World Trade Center!

www.wtcshops.nl

Coolsingel - Meent - Rodezand - Beursplein

http://pinterest.com/rotterdaminfo/shoppingstad
http://Facebook.com/Rotterdam.info
http://Twitter.com/Rotterdaminfo
http://www.rotterdam.info
http://http://www.vvv.nl
http://pinterest.com/rotterdaminfo/shoppingstad
http://Facebook.com/Rotterdam.info
http://Twitter.com/Rotterdaminfo
http://http://www.rotterdam.info


LEGENDA

CENTRAAL DISTRICT

MUSEUMKWARTIER 

MAURITSKWARTIER 

LIJNBAANKWARTIER 

LAURENSKWARTIER

OUDE NOORDEN EN HILLEGERSBERG

OVERIG ROTTERDAM

TREIN

TRAM

METRO

BUS

TAXI

TOURIST INFORMATION

PARKEREN

TOILET

KLEDING

SCHOENEN 

SIERADEN & ACCESSOIRES

INTERIEUR & DESIGN

FOOD & DELICATESSEN

CADEAUS

BEAUTY & HEALTH

BOEKHANDEL

PLATENZAAK

BLOEMEN & PLANTEN

HORECA
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14

27

36

37

68

79

PLATTEGROND OUDE NOORDEN

PLATTEGROND HILLEGERSBERG

*  OUDE NOORDEN: 15 MINUTEN VANAF COOLSINGEL. NEEM TRAM 8 (RICHTING KLEIWEG), HALTE ZWAANSHALS. 

*  HILLEGERSBERG: 25 MINUTEN VANAF ROTTERDAM CENTRAAL. NEEM TRAM 4 (RICHTING MOLENLAAN), HALTE BERGSE DORPSSTRAAT.

*   DAMAGE PLAYGROUND: 7 MINUTEN VANAF METRO BEURS. NEEM METROLIJN D  

 (RICHTING DE AKKERS) OF E (RICHTING SLINGE), HALTE RIJNHAVEN.

*  UIT JE EIGEN STAD: 7 MINUTEN VANAF METRO BEURS.  

 NEEM METROLIJN A OF B (RICHTING SCHIEDAM CENTRUM), HALTE MARCONIPLEIN. 

OV-INFORMATIE 

72

97


