
 Förr en förorenad industristad. 
Nu har holländska Rotterdam stigit ur askan, 
bytt skrud och vibrerar av nya tankar – och handlingar.  
 På två hjul möter vi stadsborna som jagar 
    en hållbar framtid för staden. 

text och foto  pernilla sjöholm

Het höst i
Rotterdam
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å organiserade cykel

banor följer tramptagen 
Laura Fitzpatricks blonda 

hår svall. Hennes knep för att 
få oss besökare att lära känna 

hennes älskade hemstad är genom 
magen. Hon jobbar som guide och med 
cykel som färdmedel lotsar hon oss mellan 
Rotterdams vida restaurang- och kafé-
utbud och låter oss träffa personlig heterna 
bakom de nya smakupplevelserna.

– Staden fullkomligt bubblar ur 
sig nya kvarterskrogar, kaféer och 
restauranger med hållbart tänk, säger 
hon som representant för det nischade 
guideföretaget Bike and Bite. 

Vid första stoppet parkeras cyklarna 
mellan ett bullrigt trottoarbygge och ett 
höghus som just inretts med lägenheter, 
gym och så energikicken Rauwdouwer. 
Restaurangens ägare Loran Reemer 
berättar ivrigt om hur kvarteret tagit fart. 
Han kommer själv från södra Holland 
men flyttade till huvudstaden Amsterdam 
i jakten på mer folkliv men tröttnade och 
landade till slut här. 

– I Amsterdam är allt så kortvarigt och 
till låns med för många turister som bara 

är intresserade av själva staden. Rotterdam 
är mer på riktigt och med invånare som 
är intresserade av att lära känna både sig 
själva och varandra. Här blir man kvar, det 
har blivit mitt hem, säger han. 

tar fart och trampar över den mäktigt 
vita Erasmus Bridge, stadens dyraste 
bygge som kommit att bli ett stolt land-
märke. På andra sidan väntar Rotterdams 
egna skyskrapor, som restes för tre år 
sedan och som tillsammans med kvarteret 
runt Centralstationen är anledningen till 
att staden numera kallas för Hollands 
Manhattan. För att spä på smeknamnet 
går rykten om att Madonna köpt en 
av  takvåningarna och här ligger också 
nyöppnade karismatiska hotellet New York. 

– Rotterdam har bra flyt nu. Vi är stolta 
över vår bakgrund som byggt en djupare 
känsla av gemenskap. Vi har över 170 
nationaliteter i Rotterdam men det flyter 
på riktigt bra mellan människor. Vi är ett 
sammansvetsat samhälle med en stark 
fram tid, berättar matskribenten Wim de 
Jong som tillsammans med kompanjonen 
Frank van Dijl skrivit boken Rotterdams 
kök. 

Vi sitter på hotellets inglasade servering 
intill floden Maas. 

– I de unga kockarnas iver skapas pion-
järer. Genom ett nära samarbete kan de  
hela tiden vara ett steg före utvecklingen 
i vad de skapar och hur de gör det. De 
kämpar inte bara för sig själva utan även 
för staden när de tänker mer långsiktigt 
kring matkonsumtion.

sonen och matgurun Jim de Jong 
är ett gott exempel. Han driver sin 
restaurang i en nedlagd tåghangar i hippa 
Hofplein där jag kvällen innan serverades 
blomstrande smakupplevelser. Menyn 
var hemlig men innehöll en sensation 
med helt nya intryck som väcktes till liv i 
munnen. 

Rabarber, dill, och mynta. Hallon, 
sardiner, rödbeta och nätta kronblad. 
Akaciablommor, tall och smältande 
mjölkflingor. Hand i hand avlöste 
de varandra. Färska råvaror som till 
största delen är producerad i den egna 
köksträdgården eller på takodlingen 
DakAkker på andra sidan tågspåren. 

Vi tar fart och cyklar återigen längs 
med floden som leder såväl frakt- som  

kryssningsfartyg in i Europas största 
hamn. Målet är det nedlagda äventyrs-
vattenlandet Tropicana. 

Den blekta skylten flaggar fortfarande 
högt på den rundade byggnaden som efter 
år av förfall stod övergiven. Men i sann 
Rotterdamanda kom några entreprenörer 
och fångade upp vad som en gång 
blomstrat. 

Inget får gå till spillo och en ny era 
startade för tre år sedan då Femke Snijders 
tog första steget och flyttade in med sin 
restaurangidé Aloha Bar. Därifrån har den 
växt till att bli populär ute servering med 
medveten meny och egen trädgård. Nu 
har även fler verksamheter följt efter. 

– Jag hade fått nog av att pengar styrde. 
När jag var pappaledig började tankarna 
snurra om hur jag skulle kunna göra mer 
för mitt barns framtid. Jag sa upp mig 
från mitt välbetalda kostymjobb och 
satsade på svamp istället. 

Vi utvinner dem från kaffesump. De 
stora företagen kommer inte att förändra 
världen, det är de små, säger Mark 
Slegers som äger och driver svampfarmen 
Rotterswam i Tropicanas källare. 

P
Historisk Hamnstad
Rotterdam är den näst största 
staden i Nederländerna och har 
sitt ursprung från ett dammbygge 
på floden Rotte runt år 1270. Den 
lilla fiskebyn växte snabbt till en av 
världens största hamnar. Under andra 
världskriget förstördes Rotterdams 
centrala delar av tyska bomber. Trots 
förödelsen bestämde man sig under 
uppbyggnaden för att bryta med det 
förflutna och tänka nytt och fritt. 
Initiativet ledde till att Rotterdam idag 
är känd för sin moderna arkitektur. 

staden fullkomligt 
bubblar ur sig nya 
kvarterskrogar, 

kaféer och 
restauranger med 

hållbart tänk.

Biergarten är ett populärt 
afterwork-ställe. 

Tropical. Aloha Bar.

Blomstrande smak- 
upplevelser på De Jong.Loran Reemer tröttnade på Amsterdam 

och flyttade till Rotterdam där han 
öppnade restaurangen Rauwdouwer, 
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så reser du dit
Flyg till Schiphol utanför Amsterdam 
med till exempel KlM, SAS eller 
Norwegian. Från flygplatsen är det  
smidigt att ta sig vidare till Rotterdam 
med tåg, bara 25 minuter. är du på 
besök i Amsterdam så är det också lätt 
att göra en dagsutflykt 
till Rotterdam, 
endast 30 
minuter 
med tåg.

färgglada skyltfönster i ett annars 
grått gatuhörn lockar våra efterrättssugna 
blickar. Här har initiativet Flowers & 
Sours flyttat in. Ett av Rotterdams många 
växande nätverk som går till botten med 
hållbar matkonsumtion och gärna delar 
sin kunskap om hur man producerar sin 
egen mat.

– Det är en växande trend att många 
vill jobba med händerna igen och inte 
sitta på ett kontor. Ha egen trädgård och 
veta hur saker fungerar. Vi söker efter 
att balansen mellan jobb och liv ska bli 
bättre. Med den önskan kommer även 
intres set för att få mer kontakt med sin 
mat, veta vad den är gjord av, hur den 
växer och att den gärna får växa i och 
runt staden, berättar initiativtagaren 
Maidie van den Bos. 

– Folk vill möta farmaren, uppleva 
naturen och veta vad djuren äter. De vill lära 
sig skillnaden mellan råmjölk och mjölk i 
tetra från butikskedjan. Mer kun skap ger 
mer smak, fortsätter kollegan Bas de Groot 
som ingår i samma nätverk och som växlat 
om från mjölkbonde till sommelier för att 
dela med sig av sin livs filosofi.

efter att ha blivit övertygade om den 
stora skillnaden i råvaror och slickat i 
oss den sista glassen gjord på råmjölk 
med violer som garnering går färden 
vidare längs moderna husrader. Bara ett 
fåtal äldre byggnader sticker upp i den 
charmigt spretiga stadssiluetten. 

– Rotterdam var jämnad med marken 
efter andra världskriget och vi har fått 
börja om från noll. Bomberna finns i 
våra gener och har svetsat oss samman. 
Det har varit många tunga år av 
återuppbyggnad men nu är det tid att 
skörda, berättar Laura hoppfullt. 

i stadsdelen laurenskwartier 

tycks arkitekturen skenat helt utan 
begränsningar. Åt ena hållet möts vi av 
en pennformad byggnad omringad av 
kubliknande bostadshus. Mittemot står 
den hästskoformade inomhusmatgallerian 
Markthal, det senaste tillskottet i Rotter-
dams samling spektakulära former. 
Dess välvda tak kläds av ett gigantiskt 
konstverk med matingredienser som om-
ringar små fönster. Bygget är det första i 
världen att kombinera inomhusmarknad 
med lägenheter och arkitektfirman har 

tänkt på allt. Med en miljon besökare 
varje månad var bilparkering den svåraste 
nöten att knäcka. Praktiskt nog för oss, 
löstes problemet med en cykel parkering 
i flera våningar. Arkaden fylldes snabbt 
med restauranger och färskt lokal-
producerat, det enda man inte hittar här 
är överpriser. 

– Det är väldigt känsligt med dyra 
prislappar. Rotterdam är fortfarande en 
arbetarstad i själ och hjärta. Staden och 
vad den erbjuder ska finnas till för alla, 
förklarar Laura. 

bakom de kubformade husen gömmer 
sig en liten hamn kantad med kaféer. 
Här strosar Aaron Garra från Haag med 
vännerna Valentina Vodopivec och Hannah 
Filipovic på besök från Slovenien.

– Rotterdam är absolut min favoritstad 
i Holland. Arkitekturen är helt galen, alla 
byggnader skiljer sig från varandra. Lite 
som Barcelona, konstnärligt annorlunda – 
på ett bra sätt. Det är som att vandra runt 
i ett futuristiskt museum, säger Valentina 
Vodopivec. 

Med en selfiepinne fångar Sara Soubary, 
som tillsammans med pojkvännen 

Ghilane Rabii har rest från Marocko, både 
sig själv och vimlet bakom. 

– Rotterdam är väldigt modernt i 
jämförelse med Amsterdam som är mer 
klassiskt. Vi gillar att det var så enkelt att 
åka hit och det var helt klart värt det. 

när benen ömmar och cykeln slutligen 
står still utanför hotellbaren dras 
paralleller till både den amerikanska 
huvud staden och Berlin. Omgivna av en 
interiör där varje detalj med kärlek valts 
ut från svunna tider är ändå magkänslan 
att Rotter dam blommat ut och ligger 
ett friare steg före. I såväl arkitektur och 
konsumtion som välkomnande tankar.  
En modern mix i ständig rörelse. 

Pernilla Sjöholm mötte Rotterdambaserade 
designern Jocelina Paixao Fortes (intervju 
på nästa sida) på ön Aruba för ett par år 
sedan. Jocelinas varma ord om hemstaden 
gjorde att Pernilla inte kunde motstå 
frestelsen att åka dit.  

– det är en växande 
trend att många vill 
jobba med händerna 

igen och inte sitta  
på ett kontor. 

I stadsdelen Laurenskwartier 
tycks arkitekturen fått blomma 
helt utan begränsningar. 

Gott om musikbutiker. 

The Cube Houses. Aaron Garra från 
Haag, och Valentina Vodopivec och 
Hannah Filipovic från Slovenien.

Klimatsmarta 
tankar bakom 
Flowers & Sours. 

läs om ställena du inte får missa i rotterdam på följande sidor.

Amsterdam

Rotterdam
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jocelina paixao fortes flyttade till rotterdam 
för åtta år sedan och förälskade sig snabbt 
i den föränderliga staden. hon försörjer 
sig som färgstark kläd- och textildesigner 
med ett välbesökt instagramkonto (pink-
chocolatebreak) och hyr ut rum via airbnb. 

Vad lockade dig till rotterdam?
– Jag kommer från Belgien, älskar att resa 

och talar åtta språk. Jag fastnade för och 
älskar den kulturella bredden i Rotterdam. 
Utbudet är fantastiskt, både med saker att göra 
och de välkomnande människorna.

Vart tror du staden är på väg?
– Det är svårt att hålla sig uppdaterad i 

Rotterdam eftersom det är så mycket som 
händer hela tiden. Men en gata jag tror starkt 
på är west-kruiskade. Området har varit 
folktomt och ganska ruffigt men nu sjuder det 
av kreativitet och om ett par år är här nog lika 
populärt som andra områden som poppat upp 
sista tiden. Staden hjälper bland annat till med 
sänkta hyror för att verksamheter ska ha råd 
att flytta in, förhoppningsvis växa och stanna. 
cretopia är ett sådant exempel, i en stor 
öppen lokal ryms bland annat tv-produktion, 
foto- och konstgalleri, musikscen och ett 
genuint mexikanskt lunchställe. Man vågar 
tänka brett och satsa. Platsen blir en tillgång 
för hela kvarteret.

några shoppingtips? 
– En cool butik är susan bijl. ända sedan 

plastpåsen "förbjöds" av miljöskäl ser man 
hennes väskor överallt på stan. Hon är 
dess utom från Rotterdam vilket gör det 
ännu coolare. nieuwe binnenweg är en 
shoppinggata som jag vet att många resenärer 
gillar. Här finns många små skivbutiker som 
demonfuzz records (känd bland dj:s) samt 
vintageinriktade sistermoon och movimento.

Vart går du till kvällen?
– Jag älskar drinkarna på level. bokaal är 

ett bra ställe för att hänga med vänner och 
aloha bar anordnar tysta discon som är roliga 
att titta på. 

något annat man inte bör missa i rotterdam?
– Sötsakerna. alice in cakeland, för 

Hollands bästa cupcakes. En tugga och du 
blir kär! Jag går dit både för bakelserna och 
för det fantastiska bemötandet av alla som 
jobbar där. koekela har stans bästa kakor och 
tårtor och är fullt varje dag. En av ägarna är 
australiensare, vilket visar hur lätt det är att 
starta företag här. sue food säljer sötsaker 
utan socker, gluten och laktos samt veganskt. 
älskar konceptet med hälsosam men samtidigt 
smakrik mat. espresso dates är underbart 
multikulturellt och måste upplevas.  

mina bästa tips | Jocelina Paixao Fortes, designer
jocelinas
faVoritfik:

Alice in 
Cakeland

New York, ett hotell med restaurang, som flyttat 
in i forna Amerikalinjens vackra huvudkontor intill 
floden Maas. Här andas nostalgi från tiden då 
tusentals emigranter sökte lyckan i Nordamerika. 
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12 måsten i Rotterdam 
Rotterdam har utnämnts till en av världens tio hetaste städer att besöka 2016. 

Vagabond reste dit för att känna på pulsen. Här kommer våra bästa tips!

5. dakakker 
Takodlingen förser de kring liggande 
kvarterens restauranger med närodlat. 
Sju trappor upp omgärdade av höga 
glasförsedda fasader samsas frukt, 
grönt och doftande kryddor med 
biodling och ett takkafé. Husets övriga 
våningar hyrs subventionerat ut till 
kreativa verksamheter och i botten av 
huset ligger groos, Rotterdams svar 
på svenska Designtorget. 

4. kVällsdrink i witte de with
Kvarteren kring innegatan Witte 
de Withstraat har dagtid fokus på 
konstgallerier, teatrar, filminstitut och 
museum. Men till kvällen handlar 
bruset om mat och framförallt dryck. 
Områdets gator kantas av en variation 
från minimalistiska Gin Tonic-baren 
ballroom till Hawaii-inspirerade 
surfbaren tiki’s. Här hittar du också 
restaurangen dertien som serverar 
ny ekologisk meny i industriell miljö – 
varje kväll. 

7. the park
Stadens vackraste park liknas gärna med Central Park av 
Rotterdamborna själva. lummigt porlande kanaler och 
stora gräsytor för såväl avkoppling som osande grillkvällar. 
Studentlivet och familjefestivaler söker sig gärna hit och i ett 
gammalt stall från 1850 har mysiga kaféet Parqiet flyttat in. 
ägarinnan bor i området och saknade ett enklare kaffeställe, 
i motsats till Michelinrestaurangerna som omgärdar parken, 
så hon släppte sitt trygga fasta jobb och startade ett själv. Det 
blev snabbt en snygg och välbesökt succé som har öppet 
året runt med solstolar på sommaren och brasa på hösten.

6. station hofplein 
Ett bra exempel på hur staden nyttjar 
sina tillgångar och tänker utanför 
boxen. Istället för att stå tomma 
fylls den nedlagda tåghangaren 
med trendiga designbutiker och 
 restauranger. Här ligger finkaffe-
stället man mit bril koffie, populära 
jazzklubben bird och bistron 
de jong som drivs av unga och 
förtjänt kända kocken Jim de 
Jong. Varje dag bjuder han på en 
ny (för gästen okänd) meny med 
tyngden på säsongens grönsaker, 
blommor och kryddor från den 
egna köksträdgården. Dessutom 
experimentella och Michelin täta fg, 
som har både två stjärnig restaurang 
och enstjärnigt matlabb här. Missa 
inte att boka bord i hangaren!

2. luchtsingel
Den gula gångbron förenar många av 
Rotterdams hot spots. På ena sidan 
tågspåren populära station hofplein 
och på den andra det perfekta after 
work-stället biergarten. En pop up- 
terrass som har öppet sommartid 
och bygger på tyskt ölkoncept men 
med robust Rotterdamvibb. Vägg i 
vägg ligger personliga musikscenen 
annabel som drar stora artister. 

1. utforska noord
Arbetardistrikten håller på att förvandlas till ett mat- och designmecka. landa på Noordplein och vandra 
sedan vidare längs de butikstäta gatorna Zwaanhals och Zaagmolenkade. Hitta vackra läderdetaljer 
hos olga korstanje, vill-ha-inredning på en och ett oändligt sortiment på whiskybase. Frukost och 
lunchstället bertmans serverar ekologiskt, glutenfritt och veganskt. Spektakulärt gott och snyggt 
afternoon tea finns på lof der Zoetheid som drivs av mor och dotter med ryska rötter, vars bakverk är 
kända över hela Rotterdam. 

3. lär känna staden på tVå hjul
Ett perfekt sätt att snabbt göra sig 
hemmastadd i det cykelvänliga 
Rotter dam. Breda gator ger god 
marginal för det miljövänligare 
alternativet. Du tar dig kvickt mellan 
stadsdelarnas godbitar. urban guides 
har cykeluthyrning men ordnar även 
halv- och heldagsturer med olika 
teman. Arrangören bike & bite utgår 
från magen och visar Rotterdams 
kulinariska utbud.

noord  
håller på att 

förvandlas till 
ett mat- och 

designmecka.

Lof der Zoetheid, kafé och bageri som drivs av mor och 
dotter med ryska rötter. Här dottern Anastasia de Ruyter. 

Valarie Kuster driver kaféet 
Op het dak Rotterdam, 

Kocken Jim de Jong.

8. markthal 
Spännande arkitektur och inomhus-
matmarknad i ett. Den spektakulära 
arkaden, som har öppet alla dagar i 
veckan, rymmer 150 marknadsstånd, 
15 matbutiker, 8 restauranger och 
229 lägenheter. Men vad som fångar 
besökarna mest är de 4 000 färgglada 
plattor som täcker insidan av taket och 
formar Hollands största konstverk ”The 
horn of plenty”. Mat i alla dess former 
hypnotiserar med sitt överflöd och 
ringar vackert in lägenheternas fönster. 
Ett måste för gourmanden som söker 
folkvimmel men samtidigt andrum. 
Tisdagar och lördagar anordnas även 
utomhusmarknad på torget intill.   

Groos.

Parqiet i vackra The Park. 

Bargatan Witte de With 
har även bra shopping.
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10. rotterswam
I Tropicanas källare, där spabehand-
lingar utfördes, ligger nu svamp  farmen 
rotterswam. Affärsidén bygger på 
boken Blue economy av Gunter Pauli. 
I boken beskrivs 100 affärsmöjligheter 
som kan skapas lokalt utifrån skräp och 
drar liknelser till naturens förmåga att 
leva i symbios. Kaffesump samlas in 
med lådcykel, hängs upp som kokonger 
i långa rader och tids nog letar sig små 
vita svampar ut ur plasten. Svampen 
säljs lokalt och hamnar allt som oftast 
en trappa upp i alohas meny. 

12. unika hotell
Boende får gärna vara en upplevelse i sig, som fyrstjärniga hotellet Quartier du 
port i historiska Scheepvaartkwartier. Hamnkontor från 1800-talet har renoverats 
till hotell och restaurang men med många tidstypiska detaljer bevarade. Här kan 
du förutom att sova, äta och dricka även lära dig att öppna ostron i matstudion 
kookstudio meerema där ägaren och kocken Sieberen Meerema håller kurser. 
bazar längs Witte de Withstraat bjuder in till unika orientaliska rum. More is more 
var tydligt grejen när denna framgångssaga skrevs. Bazar var först ut på gatan och 
bidrog starkt till att lyfta området till den bubblande bargata Witte de Withstraat är 
idag. Missa inte hotellrestaurangens karismatiska belysning och okonventionella 
frukostupplägg och passa på att svepa en uppfriskande mintte innan du gör stan. 

På samma gata ligger också det urbana och högt rankade vandrarhemmet king 
kong. Kul och krokig inredning som letar sig ända ut på gatan och lockar in de mest 
världsvana besökarna. 

Boende får gärna vara en upplevelse i sig,  
som fyrstjärniga hotellet Quartier du Port.

11. shopping på pannkaksgatan
I laurenskwartier, snett mittemot Markthal, ligger den gömda oasen Pannekoekstraat. Kul och unik 
shopping med mycket vintage varvat med små mysiga kaffeställen. Här hittar du också designnördarnas 
älskling depot rotterdam och klassiska snackbaren tante nel som förutom maten också är känd för 
sina avancerade gindrinkar. Beställ Bobbys gin med apelsin och nejlika och det traditionella holländska 
tilltugget bitterballen med majonnäs. Tips! Missa inte att ta med kontanter, många mindre butiker tar 
endast holländska kort. 

Vacker interiör på 
Hotel Quartier du Port.

Bazar. Hotell 
och restaurang.

Perfekt energistopp. 
Gin och bitterballen på 
snackbaren Tante Nel.

Pannkaksgatan bjuder 
på vintageshopping, 
små kaffeställen och 
snygga inrednings-
butiker – för den  
som hittar hit.

9. tropicana
Den tropiska simhallen, som hade sina glansdagar 
på 1980-talet, övergavs och förföll. Till för ett par 
år sedan då några nytänkande entreprenörer fick 
upp ögonen för lokalerna och började undersöka 
möjligheten att driva verksamheter här. Tankar 
och drömmar förverkligades i aloha bar vars 
kafferosteri nu står placerad där forsande vatten 
tidigare hade sitt utlopp. Terrassens gungstolar 
och loungesängar har första parkett över floden 
Maas och bjuder in till perfekt eftermiddagshäng. 
ägaren Femke Snijders driver även populära 
frukost- och lunchstället picknick som serverar 
nyttigt ekologiskt i en rustik och avslappnad miljö. 

Rotterswam.

Från tropiska kar 
till Aloha Bar. 
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