
Karne- melks

Bierhaven

Rederijh
aven

DIJKZIGT

LEUVEHAVEN

CENTRAAL STATION

rotterdam.info

BEURS

STADHUIS

EENDRACHTSPLEIN

© Gemeente Rotterdam, Stadsbeheer, Basisinformatie - 2014

wandelroute

beschreven locatie

station NS

halte Metro

0 250 m.

1

10

9

1

2

3

4

6

7
8

11

12

13

14

15

16

17
18192021

10

9

5

Mathenesserlaan

Parkhaven

West
erk

ade

W
estersingel

Karel

Aert van Nesstraat

Doorm
anstr.

M
auritsweg

Nieuwe Binnenweg

Witte de Withstraat

Sc
hi

ed
am

se
 V

es
t

Museumpark

Meent

W
estewagenstr.

Kruiskade

West-Kruiskade

W
estersingel

Kruisplein

Coolsingel

Weena

Weena

Westblaak

Ro
ch

us
se

ns
tra

at

Churchill-
plein

Westzeedijk
's-

Gr
av

en
di

jk
wa

l

land
Vaste

Hofplein

Pompenburg

Schiedam
sedijk

Oude Binnenweg
Binnenwegplein

Lijnbaan

v.Olden

barne-

veltplts

Schouwburg
plein

Diergaardesingel

Jo
se

ph
st

ra
at

Bl
oe

m
kw

ek
er

ss
tr.

Si
nt

-M
ar

ia
st

ra
at

Gouverne
straat

M
aurits

straat

str.

Kruisstr.

Ga
ffe

l
st

r.

W
yt

em
aw

eg

Oldenbarnevelt

Mathenesser laan

Westblaak

Eendrachts-

weg

Wijkpark
Oude Westen

Museumpark

 Wandel de vier kilometer lange bomenroute 
in het centrum van Rotterdam. Op de 
meest verrassende plekken kom je ze 
tegen, bijzondere bomen met een verhaal. 
Ondanks het bombardement van 1940 ook 
een aantal monumentale bomen. Sommige 
zijn al meer dan 100 jaar oud. Anderen zijn 
een stuk jonger.

 Duur: Circa 1,5 uur

1. Bij de ontwikkeling van het nieuwe Centraal Station is 
ook het nabijgelegen Kruisplein geheel vernieuwd. 
Om het plein een groene uitstraling te geven, is 
gekozen voor vijf  rijen tweestammige platanen 
(Platanus hispanica). De V-vorm van de bomen is 
een verwijzing naar de vorm van pylonen onder de 
luifel van de trein terminal van Rotterdam Centraal.

 2. Wijkpark Oude Westen ligt aan de West Kruiskade. 
In de volksmond ‘Chinatown’ genoemd. Aan het begin 
van dit wijkpark staan vier beverbomen (Magnolia 
denudata) in een rond plantsoen. Deze bomen zijn 
een geschenk van Shanghai, de Chinese havenstad 
waarmee Rotterdam een vriendschapsband heeft. De 
bomen staan naast het standbeeld op ware grootte 
van de grootste man ooit van Rotterdam: Rigardus 
Rijnhout, ook wel de Reus van Rotterdam genoemd.

3. Verderop in Wijkpark Oude Westen staan twee oude 
bomen, een paardekastanje (Aesculus hippocasta-
num) en een vleugelnoot (Pterocarya fraxinifolia). 
Dit wijkpark was vroeger een binnentuin van het 
nabijgelegen bejaardenhuis, maar is tegenwoordig 
een semi-openbaar wijkpark. Het parkje is in de tijd 
van de stadsvernieuwing tot stand gekomen met veel 
inzet en betrokkenheid van actieve bewoners. Het 
werd in 1987 geopend. De bewonersbetrokkenheid 
vind je ook terug in de voorzieningen in het park. In 
het Dierenhofje houdt men geiten, schapen, kippen, 
konijn en cavia’s. Er is een jeu-de-boulesbaan en een 
wijktuin, die buurtbewoners/vrijwilligers zelf  onder-
houden. En op woensdagmiddag schenkt men gratis 
thee in de wijktuin.

4. Naast de paardekastanje en de vleugelnoot staan er 
nog meer bijzondere bomen in dit park. Zo staan er 
enkele Hongaarse eiken (Quercus frainetto), die 
vooral groeien op zonnige, droge berghellingen in 
Zuid- en Zuidwest-Europa, maar het hier ook prima 

doen. Een jonge bruine beuk (Fagus sylvatica 
‘Altropunicea’) staat naast een grote conifeer. Deze 
conifeer (Cupressocyparis) wordt ook vaak in 
tuinen als haag toegepast.

5. Aan de linkerkant in de Gaffelstraat is een in het oog 
springende voortuin, bij portiek 42a - 44c. In dit deel 
van de vooroorlogse wijk zijn veel oude woningen 
vervangen door nieuwbouw.

6. Rond het Rijnhoutplein wonen mensen met veel 
verschillende nationaliteiten. Om het plein een 
bijzondere, internationale sfeer te geven, zijn er in 
2007 vier palmbomen (Trachycarpus fortunei) 
aangeplant. Op het plein staat sinds 1995 ook een 
standbeeld van drie vrouwen, gemaakt door de 
Rotterdamse beeldhouwer Anton Geerlings.

7. Na de Tweede Wereldoorlog zijn er in Rotterdam op 
grote schaal bomen aangeplant. Daarbij werd vooral 
gekozen voor snelgroeiende bomen die op korte ter-
mijn een groen straatbeeld en luwte creëerden. Eén 
van deze bomen is de plataan (Platanus hispanica). 
In deze laan, de Mathenesserlaan, zijn tientallen 
exemplaren van deze boomsoort aangeplant. Enkele 
jaren geleden is één van de bomen afgestorven 
door een gaslek (ter hoogte van de Breitnerstraat) 
en vervangen door een groot exemplaar uit het 
Rotterdamse Bomendepot. In dit bomendepot worden 
bomen die plaats moeten maken bij projecten, tijdelijk 
verzorgd tot ze een nieuwe plek krijgen in de stad.

8. Vanaf  hier komt u het Museumpark binnen. 
Aan het begin staat een mix van geel- en groen-
bladige acacia’s (Robinia pseudoacacia cv.) 
cultuurvarieteit. Acacia is het meest duurzame 
hout dat in ons klimaat kan groeien. De bloemen 
leveren honing, die op de markt wordt gebracht 
als acaciahoning. De bomen staan bovenop de 
ondergrondse parkeergarage van het Museumpark 
en de ondergrondse waterberging. De waterberging 
kan 10.000 m3 water opslaan zodat het rioolstelsel 
tijdens heftige regenbuien wordt ontlast en water-
vervuiling in singels voorkomen.

9. Het Museumpark ligt op het voormalige landgoed 
van de familie van Hoboken, die gewoond heeft in de 
villa die tegenwoordig het Natuurhistorisch Museum 
Rotterdam huisvest. Het park is vanaf  1927 ingericht 
naar het ontwerp van stadsarchitect Witteveen en in 
de jaren 90 herontworpen door OMA, het bureau van 
Rem Koolhaas dat ook de Kunsthal ontworpen heeft. 

Bomenroute centrum
Soms monumentaal, maar altijd met een verhaal!
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Het park heeft een romantisch karakter, mede door de 
slingerende paadjes en de aanplant van diverse kleur-
rijke bomen, struiken en vaste planten. Eén van de blik-
vangers is de oude populier (Populus canadensis). 
In de stam zitten zichtbare holen, die zeer waardevol 
kunnen zijn voor diverse boombewonende diersoorten 
zoals de vleermuis. Een andere opvallende boom is de 
oude Oosterse plataan (Platanus orientalis) aan de 
oostzijde van het park.

10.Tussen de Kunsthal en het Natuurhistorisch Museum 
staan twee moerascipressen (Taxodium distichum). 
Deze bomen zijn rond 1860 geplant en waren onder-
deel van het landgoed van Hoboken. Samen met de 
vijver in het Museumpark zijn dit de enige overgebleven 
elementen van het landgoed, dat volgens de Engelse 
landschapsstijl was ingericht.

 De moerascipres is een zeer sterke, grote, ziekte-
resistente soort, die al miljoenen jaren op de aarde 
voorkomt. Hier in Rotterdam staat één exemplaar in de 
verharding en de andere in groen. Moerascipressen 
(Taxodium) worden vaak verward met de watercipres 
(Metasequoia). De naalden van de moerascipres zijn 
echter veel fijner, kleiner en staan ‘warriger’ tegenover 
elkaar dan die van de watercipres. Naast de Kunsthal 
staan drie bronzen konijnen, gemaakt door kunstenaar 
Tom Claassen. De konijnen zijn aan de gemeente Rot-
terdam geschonken door de Kunsthal in verband met 
haar tienjarig jubileum in 2003. Aan de zuidzijde van 
het Natuurhistorisch Museum staat een grote zwarte 
kraai, een creatie van kunstenaar Florentijn Hofman.

11. Hier vandaan ziet u aan de overkant van de Westzee-
dijk een grote monumentale rode beuk (Fagus sylvati-
ca ‘Atropurpureum’) op het Koningin Emmaplein. Dit 
plein is gebouwd tussen 1888 en 1891. In die tijd is ook 
de rode beuk geplant. De monumentale woningen  
maken van het Koningin Emmaplein een mooi 
ensemble van architectuur en groen.

12. De Westersingel is een bijzondere straat met 
monumentale panden die tussen 1870 en 1900 zijn 
gebouwd. De straat is niet door het bombardement 
op Rotterdam (14 mei 1940) getroffen, waardoor een 
deel van de singel nog in oorspronkelijke staat is. Op 
de Westersingel staan een aantal bijzondere en oude 
bomen, vaak gecombineerd met kunstwerken. Daarom 
wordt de singel ook wel de Culturele As van Rotterdam 
genoemd. Deze culturele as heeft vooral in het jaar 
2001 vorm gekregen toen Rotterdam de culturele 
hoofdstad van Europa was. Vrij zuidelijk op de singel 
staat een groep groenblijvende eiken (Quercus turneri 
‘Pseudoturneri’). Deze eiken zijn, zoals de naam 
al zegt, het gehele jaar groen. Dit zijn twee van de 
weinige exemplaren die in Rotterdam voorkomen.

13. Even verderop aan deze singel staat een kunstwerk 
genaamd ‘Elevatione’. Dit is een ‘levend’ kunstwerk van 
de Italiaanse kunstenaar Giuseppe Penone uit 2001. 

Het is een bronzen afgietsel van een boom die ‘gedra-
gen’ wordt door en vergroeid is met vier grijze elzen 
met ingesneden blad (Alnus incana ‘Laciniata’) en 
één gewone beuk (Fagus sylvatica). Omdat de leven-
de bomen blijven doorgroeien, zal het brons een spoor 
trekken in hun bast. In het ontwerp maakt Penone 
gebruik van de factor tijd: na jaren zal de verstreken tijd 
in de boomstammen afleesbaar zijn.

14. Aan het eind van de singel staat een monumentale 
plataan (Platanus hispanica). Oorspronkelijk stond 
deze aan de noordzijde van de Westersingel, op het 
terrein van het politiebureau. Tijdens de herinrichting 
van de singel is de boom verplaatst naar de zuidzijde. 
Het is goed te zien dat de boom op een verhoging 
staat. Dit is gedaan omdat de boom anders met zijn 
wortels in het grondwater terecht kwam, waardoor die 
niet goed zou kunnen doorgroeien.

15. Langs het skatepark op de Westblaak staan tientallen 
kleinbladige linden (Tilia cordata) die aangeplant 
zijn in 1980. Tijdens de bloei zijn deze geurende 
bomen een belangrijke bron van nectar voor bijen. Dit 
is een mooi voorbeeld van een brede groenstructuur 
in de stedelijke omgeving. Midden tussen het drukke 
verkeer genieten lunchende mensen van de lommerijke 
omgeving.

16. Het Binnenwegplein is in 2012 volledig heringericht 
met natuurstenen bakken waarin judasboom (Cercis), 
leliegras en slangebaard staat. De naam Judasboom 
is ontleend aan de boom waaraan Judas zich verhing. 
De soort staat hier als hoge struik. Aan de andere kant 
van het Binnenwegplein staan twee kinetische sculptu-
ren genaamd ‘Two Turning Vertical Rectangles’. Deze 
zijn geplaatst in 1971 en zijn gecreëerd door George 
Rickey. Pas hier ook op voor de ‘mistfontein’ die een 
gordijn van verneveld water kan opwerpen!

17. In het centrale winkelcentrum van Rotterdam zijn ook 
bijzondere bomen te vinden. Zo staat aan de Lijnbaan 
op een plein vlakbij de kruising met de ‘koopgoot’ en 
de Van Oldenbarneveldplaats een plataan (Platanus 
hispanica) uit 1851 bekend als ‘Lijnbaanplataan’. Deze 
boom heeft het bombardement op Rotterdam overleefd 
en stond vroeger in de binnentuin van het Coolsingel-
ziekenhuis Als monument is de oorspronkelijke poort 
teruggeplaatst.

18. Tegenover deze ‘lijnbaanplataan’ staan twee valse 
christusdoorns (Gleditsia triacanthos cv.). 
Deze bomen hebben, zoals de naam al zegt, grote 
doornen op hun takken. De doornen worden uit 
veiligheidsredenen verwijderd van de stam.

19. De Jan Evertsenplaats is een hof  dat de bewo-
ners gedeeltelijk zelf  beheren, maar wel openbaar 
toegankelijk is. Het is een rustige oase binnen het 
drukke winkelgebied. In 2013 is een strook met vaste 
planten aangeplant, die van bovenaf  gezien (vanuit 
‘het observatorium’) een blauwe spiraal vormen. Dat 

is vooral voor de bewoners van de omringende flats 
goed te zien. Beeldbepalende bomen in dit hof  zijn een 
Italiaanse populier (Populus nigra ‘Italica’), die ken-
merkend is wegens zijn smalle zuil, en een haagbeuk 
(Carpinus betulus), waarvan het hout erg splijtvast 
is en in het verleden onder andere gebruikt werd voor 
gereedschap. Naast de vijver staat ook een beeld 
genaamd ‘Danseres’.

20. Aan weerszijden van de Karel Doormanstraat staan 
hoge platanen (Platanus hispanica), die in een platte 
vorm zijn gesnoeid, zogenaamde dakplatanen. Deze 
worden ieder jaar gesnoeid om hun specifieke vorm te 
behouden. 

21. Via de brug komen we weer op de Westersingel; nu 
het noordelijke deel. Let op: aan de overkant is een 
trap. U kunt ook aan deze kant van de singel op de 
Mauritsweg blijven. In de jaren zestig van de vorige 
eeuw onderging de Westersingel een reconstructie. 
Een toen al zeventig jaar oude plataan (Platanus 
hispanica) is destijds verhuisd van de westkant naar 
de oostkant van de singel. De boom dreigde in de jaren 
negentig echter weg te zakken in het hoge grondwater. 
Toen zijn er maatregelen genomen om de groeiplaats 
te verbeteren. Bestrating rondom de boom is wegge-
haald en periodiek wordt de grond rondom de boom 
opgehoogd. Zo kan de boom nieuwe wortels vormen 
en tilt de boom zichzelf  als het ware op. Ook kreeg de 
boom een verjongingskuur door de kroon te snoeien. 
Door deze reddingsactie heeft de landelijke Bomen-
stichting deze plataan opgenomen als fraai voorbeeld 
van boombehoud bij reconstructiewerkzaamheden in 
stedelijk gebied. Op initiatief  van schrijver Breytenbach 
is de boom tot symbolisch ‘graf  van de onbekende 
dichter’ verklaard. Sindsdien wordt de plataan ook wel 
de ‘Breytenbachboom’ genoemd. Aan het eind van de 
singel ligt een ‘bruisend’ kunstwerk in het water, met de 
tekst: “no matter what try again fail again fail better”. 
Dit kunstwerk dateert uit 2001, het culturele jaar waarin 
ook het beeldenterras is gerealiseerd.

 Optioneel (buiten de route)
22. Tijdens de grootschalige vernieuwingswerkzaamheden 

bij station Rotterdam Centraal moesten er in 2005 
drie naoorlogse platanen (Platanus hispanica) wijken 
voor de aanleg van het ondergrondse metrostation bij 
het Delftseplein. Deze platanen zijn destijds echter niet 
gekapt, maar tijdelijk in het Rotterdamse Bomendepot 
geplaatst nabij het Kralingse Bos. Nu de werkzaam-
heden voltooid zijn, is één van deze platanen in maart 
2014 teruggeplaatst ter plaatse van het nieuwe bussta-
tion, achter het Groothandelsgebouw. De oude boom, 
die vanwege het transport gesnoeid moest worden, laat 
weer nieuwe takken zien als teken van herstel.


