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Je begint de stadswandeling bij het project
Eden District aan de
Lloydkade. Hier staat
onze barista van Kaldi
voor je klaar met een
heerlijke cappuccino of
espresso. Bovendien kun
je hier al je vragen stellen
over het project aan de
makelaars.
ROUTE: Vanaf Kaldi loop je
de Lloydkade af en buig je
met de kade mee de SintJobshavenkade op.
Aan het einde, als je
rechts het Maaspodium
ziet liggen, steek je de
weg over naar de Pieter
de Hooghweg. Bij het
kruispunt ga je naar
rechts, je loopt de Willem
Buytewechstraat in.
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1:
1 DE MACHINIST
Willem Buytewechstraat 45
Café restaurant De Machinist
is gevestigd in het industriële,
historische pand van de oude
Machinistenschool. In de
zomermaanden vind je aan de kade
het pop-up restaurant ‘Viskantine
aan de Cool’. Hier geniet je van verse
vis en schelpdieren.
ROUTE: Bij de Machinist ga je de
brug over en dan rechts het voetpad
op (langs de sluis). Vervolgens schuin
oversteken richting Het Park. Je kunt
op verschillende plekken het park
inlopen.
2:
2 DUDOK IN HET PARK
Baden Powelllaan 12
Dudok is gevestigd in het
Heerenhuys. De brasserie is bij mooi

weer geopend voor ontbijt, koffie
& thee met taart, lunch, high tea
en borrel. Er is ook Dudok to-go.
Belegde broodjes, warme dranken
en natuurlijk een lekker stukje taart
om mee te nemen!
ROUTE: Je volgt het pad richting
het zuiden. Maar vergeet ook niet
te genieten van het park! De route
wordt vervolgd langs de Maas, de
Westerkade, richting de Erasmusbrug.
3:
3 WIJNHANDEL JAN VAN BREDA
Westerkade 29-B
Jan van Breda - Entrepot du Vin is
een kleine importeur en wijnwinkel
met een mooi assortiment. Het
is een aanrader om even naar
binnen te gaan. Loop ook gerust
binnen bij magazijn Houtman &
Menkveld op nummer 24. Zowel

M

food professionals als amateur koks
kunnen hun hart ophalen aan de
authentieke Italiaanse producten van
La Prosciutteria.
4:
4 LOUISE PETIT RESTAURANT
Veerhaven 12
Je kunt in petit restaurant Louise
lunchen of dineren zoals in de
leukste bistro’s van Parijs. Het terras
is heerlijk. Louise is nu ook een petit
marché met Franse producten.
ROUTE: Je loopt om de Veerhaven
heen, via de Veerkade naar de
Willemskade.
55 WERELDMUSEUM ROTTERDAM
De collectie van het Wereldmuseum
biedt inzicht in culturen van over de
hele wereld. De objecten bestrijken
een tijdsperiode van 2000 jaar en

zijn in een periode van zo’n 160 jaar
verzameld door Rotterdammers,
voor Rotterdammers.
ROUTE: Via de Erasmusbrug steek je
de Maas over naar de Wilhelminapier
op de kop van Zuid. Geniet van
nieuwe gebouwen als De Rotterdam
en van de oude pakhuizen, de
Cruiseterminal en Las Palmas. Via
een tussenstraatje (bijvoorbeeld
Statendam) kun je doorsteken naar
het voetpad langs de kade aan de
zuidkant van de pier. Vanuit hier heb
je mooi uitzicht op Katendrecht.
6:
6 LANTARENVENSTER
LantarenVenster is hét theater voor
de betere film en de beste jazz in
Rotterdam. In de online filmzaal Picl
kijk je de allernieuwste films gewoon
thuis op de bank!

ROUTE: Aan het eind van
de pier, links van Hotel New
York, kun je de watertaxi
nemen naar de Lloydpier.
(Sint-Jobshaven).
Met twee personen kost dit
€ 10,- Je kunt pinnen in de
taxi, bij aankomst. Als je
de Sint-Jobshaven invaart,
zie je links het pakhuis
Sint-Jobsveem liggen dat
is getransformeerd in een
uniek woongebouw met
loftappartementen en
penthouses. Je loopt via
de Sint-Jobsweg naar links
richting de Schiecentrale. Je
loopt langs de Albert Heijn
naar de Schiehaven. Nu
zie je de projectlocatie van
Eden District alweer liggen.
7:
7 SCHIECENTRALE
De Schiecentrale
is een voormalige
elektriciteitscentrale die
is getransformeerd tot
huisvesting voor film- en
televisieproducenten,
ICT’ers en kunstenaars.
Het pand is in de
jaren 90 gerenoveerd
en omgebouwd tot
filmstudiocomplex. Zo is
RTV Rijnmond sinds 2007
gevestigd in het nieuwe
gebouw Kraton 230 en is
achter de studio’s een 54
meter hoge en 150 meter
brede toren gebouwd met
kantoorruimte en woningen.
Je stadswandeling zit erop!
Tot ziens in Eden District!

