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Beste SGS-vrienden en vriendinnen, 

Heeft u ook zin in een wandeling door het moderne centrum van Rotterdam?  
De Contactcommissie van uw club heeft in Rotterdam een zeer interessant winterevenement 
georganiseerd op zaterdag 17 maart 2018. 
Rotterdam is een prachtige stad met veel naoorlogse architectuur en het beloofd een prachtige dag te 
worden.  

Wij verzamelen vanaf 11:30 uur in Brasserie Engels gelegen 
in het Groothandelsgebouw naast het Centraal Station 
(tel.:010-4119552). Onder het genot van lekkere koffie/thee en 
gebak kunt u gezellig bijpraten en nieuwtjes uitwisselen.  
Roelof Kruijshoop zal dan de dagbijdragen innen en controleren 
of uw wensen eventueel gewijzigd zijn ten opzichte van uw 
inschrijving. 

Om ongeveer 12:00 uur is er een eenvoudige lunch met 
sandwiches en fruit. 
Om 13:00 uur worden wij door een gids van "Architecture Tours" ter plaatse opgewacht en deze 
geeft een korte introductie over architectuur en de ontwikkeling van Rotterdam.  

Hierna begint onze wandeling die ongeveer 2½ uur zal duren met onder anderen de volgende 
hoogtepunten. 

Centraal Station: dit is een nieuw knooppunt van openbaar 
vervoer en stadsentree ontworpen door het consortium Van 
Bethem Crouwel Architecten, West 8 (ontwerpbureau voor 
stedenbouw en landschapsarchitectuur) en MSVA Architects. Op 
13 maart 2014 is het Centraal Station Rotterdam geopend door 
Koning Willem Alexander.  

 

Het Schouwburgplein is onderdeel van het Basisplan voor de 
Wederopbouw van Rotterdam uit 1946. Het Schouwburgplein is 
een innovatief multifunctioneel stedelijk plein en is ontworpen 
door Bureau West 8.  

 

Contactcommissie: 

R.E. Kruijshoop - Voorzitter 

Klinkeweg 13, 7552 PB Hengelo 

Tel. : 074-242 29 76 Mobiel : 06-5538 0361 

E-mail : re.kruijshoop@gmail.com     of 

   re.kruijshoop@home.nl 

 
 
 
Hengelo Ov. : 28 februari 2018 
Betreft : Architectuurwandeling Rotterdam 
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Het Timmerhuis is de plek van vooruitgang in Rotterdam. Het is 
imposante nieuwbouw als “wolk van pixels” in het centrum 
ontworpen door OMA/Rem Koolhaas (Office for Metropolian 
Architecture  en Nieuwbouwarchitectuur). 

 

De Markthal is het nieuwste 
icoon voor de stad 
Rotterdam, ontworpen door 
MVRDV Architects  en 
heeft een boogvorm als van een hoefijzer. Tussen de binnen- en 
buitenboog zijn appartementen gebouwd. Het gebouw heeft aan 
beide kopse kanten een glazen gevel. De gelamineerde 
glaspanelen zijn gehangen in een kabelnetgevel van 34 meter 

hoog en 42 meter breed, die daarmee de grootste van Europa is.  

De kubuswoningen in Rotterdam zijn bijzondere kubusvormige 
appartementen bij de Blaak nabij de Oude Haven. Het ontwerp 
is van Piet Blom. De kubuswoningen zijn gebouwd in de vorm 
van een gekantelde kubus op een paal, en worden ook wel 
paalwoning of boomwoning genoemd.  

De Oudehaven is een van de oudste havens van Rotterdam. Ze 
ligt in het centrum van de stad, zuidoostelijk van station 
Rotterdam Blaak. Na de afdamming van de Rotte ter hoogte van 
de Hoogstraat, de Middeldam, bleef ten zuiden daarvan een 
stomp van de rivier over met verbinding naar de Maas.  

Het Witte Huis is de naam van een gebouw in Rotterdam dat een tijdlang het 
hoogste kantoorgebouw van Europa is geweest. Het heeft in 1940 als een van 
de weinige gebouwen in het stadscentrum het bombardement op Rotterdam 
doorstaan. Het was de eerste wolkenkrabber van Rotterdam en wordt door 
sommigen ook als eerste wolkenkrabber in Europa beschouwd (al wordt die titel 
meestal aan de Boerentoren in Antwerpen toegekend) 

Om ongeveer 15:30 uur eindigt onze wandeling en nemen wij afscheid van 
onze deskundige gids. 

 

 

 

Borrel en diner na afloop. 
Voor de liefhebbers om na afloop nog een drankje en een diner 
à la carte te gebruiken hebben wij Café Restaurant Dudok 
gekozen (adres Meent 88, 3011 JP Rotterdam). 

Dagkosten:   
€ 40,00 voor ontvangst, lunch, architectuurwandeling. Af te rekenen bij ontvangst in Brasserie Engels. 

De kosten dranken en diners bij Café Restaurant Dudok moeten na afloop zelf worden afgerekend. 

Vervoer: 
Wij raden aan om zo mogelijk te komen met openbaar vervoer.  

Voor parkeren en looproutes zie volgende pagina. 
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Parkeren en looproutes: 
 

Parkeren NS-station Rotterdam  

 
Parkeren bij het Station van Rotterdam? Wat moet u dan betalen per uur?  
Wij adviseren u gebruik te maken van P+R Proveniersplein gelegen aan de Proveniersplein - 
3033 EC Rotterdam .  Het max. dagtarief  € 14,65. 

 

Lopen van de parkeergarage Proveniersplein bij het station naar Brasserie Engels.  

Ook lopen van het Centraal Station naar Brasserie Engels 

 
Vanaf de parkeergarage: volg de blauwe stippenlijn of volg de grijze lijn. 
Vanaf de uitgang van het station houdt rechts aan naar de Groothandelsgebouwen en Bar Brasserie 
Engels. 

In beide gevallen: afstand 400 meter = ± 5 minuten. 

NS Centraal Station Rotterdam 

Parkeergarage Proveniersplein 

Bar Brasserie Engels 
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Lopen van Café Restaurant Dudok naar  

- de parkeergarage (blauwe stippenlijn)  
  Afstand bij volgen blauwe stippenroute  1,3 kilometer  = ± 16 minuten (grijze lijn 1,6 km) 

- het Centraal Station (grijze lijn) = kortste route. 
 

Links in de cirkel 
Café Restaurant 
Dudok 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Links in de ovaal 
Parkeergarage 
Proveniersplein 

 


