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Monumentenlezing

De gebroeders Kraaijvanger hebben na deTweede
Wereldoorlog een grote rol gespeeld in het uiterlijk van
het Rotterdamse centrum. Markante gebouwen als de
Doelen, Holbeinhuis en Blokker op de Hoogstraat zijn
maar een paar voorbeelden van hun oeuvre in
Rotterdam. Met een architectuurgids van UrbanGuides
wordt door het verleden gewandeld van dit bijzondere
Rotterdamse bureau. Natuurlijk zal een bezoek aan één
van de beroemde Kraaijvanger gebouwen niet ontbreken.
ZO

R

Woensdag 9 september 2015

WEDEROPBOUW
KUNST & ARCHITECTUUR
Het Rotterdamse stadscentrum is rijk aan wederopbouwarchitectuur en -kunst. Beeldende kunst en
architectuur gaan vaak hand in hand. Reliëfs, glasin-loodramen en mozaïeken zijn prachtig geïntegreerd
in de architectuur.

COLOFON
Met dank aan alle eigenaren en gebruikers van de opengestelde panden, betrokken organisaties, gidsen en
vrijwilligers.
Samenstelling en organisatie:Veronique terWolbeek

In samenwerking met
Stichting Rotterdam is vele Dorpen (SRivD)

A3 Lijnbaantour
Rondleiding door RobertWinkel
Tijd: 11:00 uur, duur 1,5 uur
Prijs: € 5,00
Start: Binnenwegplein, voormalig Donner pand

Rondom het Stationsplein zijn op korte afstand van
elkaar werken te aanschouwen die ieder een uniek
verhaal vertellen. De kleurrijke glasmozaïeken van
Louis van Roode op de zijgevel van het voormalig
Stationspostkantoor vormen ’s avonds een grote lichtwand. Aan de overzijde is het handgemaakte bakstenen
reliëf van Henry Moore onderdeel geworden van de
moderne hoogbouw. In het station zelf zijn de
‘Speculaasjes’ teruggekeerd in het nieuwe ontwerp,
een referentie aan de vleugels van het oorspronkelijke
station, die nooit als kunst waren bedoeld.
ArchitectuurhistoricusWijnand Galema, kenner van de
Rotterdamse wederopbouw, vertelt tijdens de lezing
over de waarde van wederopbouwkunst, de relatie met
architectuur en de invloed ervan op hedendaagse
kunstenaars. Dat wederopbouwarchitectuur ook een
inspiratiebron vormt, toont de Britse kunstenaarToby
Paterson met zijn schilderijen en reliëfs. Deze laten
een grote interesse zien voor de na-oorlogse moderne
architectuur en de utopische idealen. In zijn lezing
vertelt hij hierover aan de hand van zijn werk.

De Lijnbaan is één van de eerste wederopbouw
Rijksmonumenten van Nederland, een belangrijke periode in de Nederlandse architectuurgeschiedenis. Mei
architects and planners heeft op de Lijnbaan een aantal
winkelpanden vernieuwd, zoals Lijnbaan 77 en 102. In
2014 kreeg het bureau opdracht om de gevels en luifels
van het gehele Lijnbaan-complex te vernieuwen.
Uitgangspunt daarbij is om terug te gaan naar de oorspronkelijke sfeer van de jaren ’50. De tour eindigt bij
het stadhuis aan de Coolsingel

De Monumentenlezing is mogelijk gemaakt door AIR,
het architectuurcentrum van Rotterdam. Deze editie is
tevens opgenomen in de reeks HistorischWel &Wee
Café van het Historisch Genootschap Roterodamum.
Datum: woensdag 9 september 2015
Tijd: 19.30 uur inloop, start lezing 20.00 uur
Locatie:
Scots International Church Rotterdam
Schiedamsesingel 2
Reserveren:
www.openmonumentendagrotterdam.nl
(De lezing zal grotendeels in het Engels zijn)

Open
Monumentendag
Rotterdam
’75 jaar
Wederopbouw’
en‘Kunst &
Ambacht’
12 & 13 september 2015
www.openmonumentendagrotterdam.nl
www.twitter.com/omd010

In opdracht van: Stichting Open Monumentendag
Rotterdam

Mede mogelijk dankzij:

Aannemingsbedrijf E.J. Bouwmeester
AVL-Mundo / Atelier van Lieshout
DeltaPORT Donatiefonds
Gebiedscommissie Delfshaven
G.Ph.Verhagen-Stichting
Greenchoice
Groothandelsgebouwen N.V.
KolpaV.V.S. Beheer B.V.
NautaDutilh
Rotaryclub Rotterdam Delfshaven
Stadsherstel Historisch Rotterdam NV
Stichting Bevordering vanVolkskracht
Stichting Elise Mathilde Fonds
Stichting Job Dura Fonds
Stichting Organisatie van Effectenhandelaren te Rotterdam
Stichting Rotterdam is vele Dorpen
Van Cappellen Stichting
Van den Herik &Verhulst Advocaten N.V.
Van LeeuwenVan Lignac Stichting
Vermeyden Delicatessen B.V.
WitsVastgoedonderhoud Nederland
Foto’s met dank aan de deelnemende monumenten
Meer informatie:
www.openmonumentendagrotterdam.nl
www.openmonumentendag.nl
www.airfoundation.nl
www.roterodamum.nl
www.srivd.nl

Volg @OMD010 opTwitter
en deel je ervaringen via #OMD15

GRATIS KINDERPROGRAMMA’S
Workshop ‘Maak
Delfshaven mooier’

Rondleiding
Ga mee met twee
Zakkendragers

Hoewel Delfshaven steeds
mooier wordt, zijn er altijd
nog plekken die beter kunnen. Ga jij aan de slag met
een kunstenaar om ontwerpen te maken voor die
plekken? Maak een mooie
tekening voor op een elektriciteitshuisje, maak een
mooie tekst voor op een
huis, of misschien krijg je
nog wel een veel beter
idee voor jou in de straat!
Tijd: 10:00 -17:00 uur,
doorlopend
Locatie:
Zakkendragershuisje
Voor alle leeftijden
Het avontuur van
Annelies

ACTIVITEITEN 75 JAAR WEDEROPBOU

ZO

ZA ZO

R

R

A1 Architectuurfietsen door de
Wederopbouwstad

Vroeger waren er geen
hijskranen en machines
die de schepen leeg haalden als ze in de haven
lagen. Daar waren zakkendragers voor. Henk en
Geert zijn twee van die
zakkendragers. Ze nemen
je graag mee in hun wereld.
Een wereld van het zakkendragersspel, historische schepen, molens,
kerken en verhalen, heel
veel mooie verhalen!

Fietstocht door UrbanGuides
Tijd: 10:30 uur, 13:30 uur, duur 2 uur
Prijs: € 7,50
Huur fiets: € 7,50
Start: OMI – Schiekade 205

R

In 1944 metVanTraa aan het roer veranderde de wederopbouw van de binnenstad radicaal. Geen reconstructie van de historische stadsstructuur, maar vooral een
efficiënt verkeersplan gebaseerd op de Amerikaanse
gridstructuur. In lijn met de ideeën van de moderne stedenbouw wordt een scheiding van functies aangebracht met prioriteit voor bedrijfsgebouwen, openbare
gebouwen en winkels in het centrum. De gidsen van
UrbanGuides fietsen het basisplan van de
Wederopbouw en geven tekst en uitleg.

Tijd: 11:00, 13:00, 15:00 uur,
duur 1 uur
Locatie: De Dubbelde
Palmboom
Voor iedereen van 6 t/m 12
jaar (onder begeleiding)

Ben jij goed in het opsporen van geheimen, zie jij
dingen sneller dan je
vader en moeder, ben je
dol op spoorzoeken? Dan
moet je zeker de spannende speurtocht doen die
vandaag door Delfshaven
is uitgezet. Kijk goed om
je heen, zoek gebouwen,
kijk uit naar aanwijzingen
en vind uiteindelijk de
schat die al jaren in Delfshaven ligt verscholen en
nog nooit gevonden is!
Tijd: 10:00 – 17:00 uur,
doorlopend
Locatie: De Dubbelde
Palmboom
Voor alle leeftijden

ZA ZO

R

A2 Wandelen met Kraaijvanger
Rondleiding door Urbanguides
Tijd: 10:00 uur, 13:00 uur, duur 2 uur
Prijs: € 7,50
Start: OMI – Schiekade 205
Wall Relief No. 1 by Henry Moore, 1955

Annelies moet elke dag
naar school; dat vind ze
maar stom. Haar moeder
roept telkens: 'Je wilt toch
ergens goed in worden!'
Op een dag loopt ze weg
van huis, naar dat grote
lege gebouw aan de overkant van de straat. Daar
kan ze zich mooi verstoppen. Ze denkt dat ze helemaal alleen is, maar dan
loopt ze tegen een stenen
beeld aan dat tot leven
komt. Deze meneer staat
hier al heel lang en legt
Annelies uit waarom
ergens goed in worden zo
leuk is…
Tijd: 11:00, 14:30, 15:30 uur,
duur 30 minuten
Locatie: De Dubbelde
Palmboom
Voor alle kinderen vanaf
4 jaar en hun ouders

Speurtocht
Schatzoeken in
Delfshaven

Open Monumentendag 2015
De editie 2015 van de Rotterdamse Open Monumentendagen wordt een heel bijzondere. Er staan
op 12 en 13 september a.s. 2 thema’s centraal: landelijk en ook in Rotterdam wordt de aandacht
gevestigd op Kunst & Ambacht; daar wordt in
Rotterdam de viering van 75 jaar Wederopbouw
aan toegevoegd.

Kunst & Ambacht
Het Monument is de plaats waar Kunst & Ambacht
samenkomen. Daarom staat de architectuur – moeder
aller kunsten – van het monument zelf in de schijnwerpers. Ook is er veel aandacht voor toegepaste beeldende kunst in of aan het monument en erfgoed als
inspiratiebron voor andere kunstvormen zoals
podiumkunst, beeldende kunst, letteren of muziek.
Bij ambacht moeten we bij monumenten denken aan
verfraaiing met stucwerk, wandschilderingen, tegeltableaus, metselwerk, betimmeringen en glas-in-lood.
In Historisch Delfshaven – het oudste Rotterdamse
Beschermde Stadsgezicht – zijn al deze facetten in
rijke hoeveelheid voorradig. Groot- en kleinschalige
monumenten uit diverse perioden van de rijke
Hollandse stedelijke ontwikkeling liggen hier vlakbij
elkaar. Logisch, Delfshaven is het epicentrum van het
thema Kunst & Ambacht.

75 Jaar Wederopbouw
De impact van het bombardement van 14 mei 1945 en
de daarop volgendeWederopbouw van Rotterdam op
de historische ontwikkeling van de Maasstad is
onveranderd bijzonder groot. Herdenking en viering
hebben op 14 mei jl. reeds een aanvang genomen en
zullen tot in 2016 worden voortgezet. Op 12 en 13 september willen we op een paar aspecten de aandacht
vestigen.Ten eerste de uitzonderlijke monumentaliteit van enkele kolossaleWederopbouwgebouwen als
het Groot Handelsgebouw, Concertgebouw de
Doelen, het Hilton Hotel, het Hofpleintheater, maar
ook kleinere zoals de Schotse Kerk en de Steigerkerk.
Ten tweede komt de unieke betekenis van de toegepaste kunsten bij de wederopbouwmonumenten aan
de orde in een wandelroute door het Centrum. Ook
bijzondere aandacht bij dit thema voor de openstelling
van de Maastunnel en een unieke fietsroute langs
werken van de gebroeders Kraaijvanger. Gidsen
staan voor u klaar.
Van Nellefabriek en Unesco-monument
Een Open Monumentendag in Rotterdam is niet compleet zonder dat het werelderfgoedmonument deVan
Nellefabriek prominent op het programma staat.Van
Nelle is ook nu present en zal volop publiek trekken.
Wij wensen u een plezierige deelname aan de
Rotterdamse Open Monumentendagen 2015.
Het bestuur van
de Stichting Open Monumentendag Rotterdam

ALGEMENE INFORMATIE
De Open Monumentendag Rotterdam vindt plaats op
zaterdag 12 & zondag 13 september, 10.00 - 17.00 uur.
Niet alle monumenten zijn op beide dagen open en
soms gelden er andere openingstijden. Kijk op
www.openmonumentendagrotterdam.nl voor de actuele informatie.

-------------------------CENTRAAL INFORMATIEPUNT
In het centrum is het centraal informatiepunt ingericht
in het Hilton Rotterdam. De Dubbelde Palmboom is het
informatiepunt in Delfshaven. U kunt hier terecht voor
meer informatie over de diverse programmaonderdelen, routebeschrijvingen, het inschrijven en registreren
voor activiteiten en eventuele laatste wijzigingen in het
programma.

-------------------------i

ZA ZO

De Dubbelde Palmboom
Voorhaven 12
za & zo 9:30-17:00 uur:

-------------------------i
R

informatiepunt
reserveren
rolstoeltoegankelijk
koffie/thee
afwijkende tijd

S

SRivD activiteit

ZA

zaterdag

ZO

zondag

Reserveringen
Alle monumenten zijn gratis te bezoeken.Voor een
aantal activiteiten en
openstellingen dient u te
reserveren via
www.openmonumentendagrotterdam.nl.
Reserveer vroegtijdig,
want het aantal plaatsen is
beperkt. Neem uw geprinte reserveringsbevestiging mee naar de plek die
vermeld staat in de brief.
Deelname aan de Open
Monumentendag, het
betreden van gebouwen,
benutten van vervoersmiddelen, deelnemen aan
een rondleiding en alle
andere activiteiten
geschieden geheel op
eigen risico.
De stichting en al degenen
die medewerking verlenen
zijn niet aansprakelijk.

ZA ZO

Centraal Informatiepunt

W1 Groot Handelsgebouw

Hilton Rotterdam

Stationsplein 45
H.A. Maaskant enW. vanTijen
1953

Weena 10
H.A. Maaskant
1958-1961 (ontwerpfase) 1961-1963 (bouwtijd)
Tijd: 9:30 – 17:00 uur
Hilton Rotterdam, gelegen in het centrum van de stad,
aan het Hofplein, is door architect Hugh Maaskant ontworpen en in 1963 geopend door Conrad Hilton. Op de
begane grond van het hotel vindt men de glasappliqué
die het verhaal vertelt van de verwoesting en de wederopbouw van Rotterdam. Op de eerste verdieping vindt
men in de zaal Le Jardin aan de Kruiskade een natuurvoorstelling met bomen van kunstenaar Joop van den
Broek verwerkt in een glasgevel. In 2013 is het hotel verbouwd.Waar het exterieur volledig ongewijzigd is vanwege de status van gemeentelijk monument, is het interieur volledig gerenoveerd.
ZA ZO R
Rondleiding ‘Van wintertuin tot wederopbouw’

Hilton Rotterdam
Weena 10
za & zo 9:30-17:00 uur:

--------------------------

Ontdek onder andere de prachtige natuurvoorstelling
in de oude wintertuin, geniet van het uitzicht over de
stad vanuit de gerenoveerde kamers en luister naar de
verhalen van meer dan 50 jaar Hilton Rotterdam. De
rondleiding eindigt in Stadshal Bar & Restaurant, waar
u kunt kiezen voor een Maaskant lunch.

Een modern bedrijfsverzamelgebouw met een rijke historie, dat is het Groot Handelsgebouw. Gebouwd na de
TweedeWereldoorlog en sindsdien hét icoon van de
Nederlandse wederopbouw. Het grote groene dakterras
biedt een weids uitzicht over de stad en op het nieuwe
Rotterdam Centraal. Met meer dan 160 huurders is het
Groot Handelsgebouw een kleine stad. Dé ontmoetingsplek voor nationale en internationale ondernemers.
Bezoek de oude bioscoopzaal Kriterion op het dak waar
doorlopend een documentaire over de historie van het
gebouw te zien is. Een kopje koffie bij de gerenoveerde
bar brasserie Engels kan natuurlijk altijd.
ZA ZO

R

Rondleiding
Ga mee met de tours door het gebouw en ontdek de
moderne snufjes van het pand.
Tijd:Tussen 10:00 en 16:00 uur ieder uur
Duur: 1 uur

-------------------------ZO

W2 Hofpleintheater
Tijd: 10:30, 13:30, 15:30 uur
Duur: 45 minuten
ZA R
Nieuw- en verbouw voor kunst en cultuur 1945 – 2015
Lezing door Hugo Bongers

Rotterdam heeft goed voor de kunst gezorgd, mede
door het (ver)bouwen van geschikte accommodaties
voor de presentatie en beleving van kunst en cultuur:
theaters, concertzalen, musea, wijkgebouwen met
leslokalen en dergelijke. De wederopbouwperiode kenmerkt zich door een groeiend aantal gebouwen voor
kunst en cultuur. In zijn lezing gaat Hugo Bongers in op
de bouw van deze gebouwen vanaf 1945 tot nu: locatiekeuze, functies, gebruik en architectuur komen aan de
orde.
Tijd: 11:00 uur
Duur: 1 uur

Benthemplein 13
Karel Appel
1955 - 1970
Tijd: 11:00 - 17:00 uur
Het Hofpleintheater is voor vele kinderen en jongeren
hun culturele en creatieve thuis. Samen met een professioneel team van theatermakers (productie, techniek, kostuum en grime) worden in het Hofpleintheater
al jaren familievoorstellingen gespeeld. De ‘Appelwand’
zoals deze genoemd wordt is een inspiratie geweest
om de stoelen in de zaal ook kleurrijk te maken.
Ga mee met de Big Backstagetour.Tijdens deze tour zie
je de magie achter het theater en kom je in aanraking
met verschillende theater aspecten zoals; techniek,
kostuum en grime. Ook kom je langs het kunstwerk
waar kunstenaar Karel Appel in een video-interview
meer over de ‘De Appelwand’ vertelt.
Tijd: vanaf 12.00 uur, doorlopend

-------------------------ZO

R

W3 de Doelen
Schouwburgplein 50 (hoofdingang de Doelen)
E.H. en H.M. Kraaijvanger en R.H. Fledderus
1966

Hofpleintheater

Hilton Rotterdam

De Doelen is een monumentaal gebouw dat letterlijk
midden in de stad, naast het Centraal Station, en midden in het bloeiende stadscentrum met openbare
gebouwen, kunstinstellingen, uitgaansgebieden en
winkelstraten staat.
Dit alles maakt de Doelen tot een factor van betekenis
in het culturele en zakelijke leven, niet alleen in
Rotterdam maar ook daarbuiten.
Na de verwoesting van de nieuwe Doelenzaal aan de
Coolsingel tijdens het bombardement in 1940 sloeg
Eduard Flipse in 1962 de eerste paal van het huidige
gebouw dat op 18 mei 1966 feestelijk werd geopend.

------------------------ZA ZO

W4 Voormalige tegelhandel
Zomerhofstraat 60
Meijer
1964
Bij de bouw van dit bedrijfspand voor een tegelhandel
is een scherfmozaïek door Johan van Reede aangebracht. Dit volgt de inspringende muren en bestaat uit
een organische voorstelling in reliëf. De open ruimte
van het interieur wordt aan twee zijden omsloten door
een balkon. Er zal een presentatie van Monumentale
kunst door Louis van Roode worden gegeven. In het
gebouw is een presentatie van deWerkgroep
Monumentale Kunst van Heemschut met demonstratie van restauratietechnieken.

------------------------ZA

R
Rondleiding achter de schermen bij de Doelen
Wat schuilt er allemaal achter de deuren waar je normaal niet komt? Bekijk de bijzondere plekken en hoor
meer over de architectuur van het gebouw en de
geschiedenis van de Doelen.
ZO

Groot Handelsgebouw

de Doelen

ie
de

ka

Noordplein
ZO R
Wederopbouwiconen Kraaijvanger
De oprichters van Kraaijvanger Architecten, de broers
Evert (1899) en Herman (1903) Kraaijvanger, behoren tot
de belangrijkste Rotterdamse architecten.Tijdens de
wederopbouw bepaalden zij in grote mate het uiterlijk
van het Rotterdamse centrum. In een presentatie vertelt Hans Goverde, partner bij het huidige bureau
Kraaijvanger, over historische iconen zoals de Doelen,
het Stationspostkantoor en de Steigerkerk. Maar ook
verrassende, minder bekende gebouwen passeren de
revue.
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Tijd: 11.00, 13.00 en 15.00 uur
Duur: 1 uur
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Hilton Rotterdam
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Scots International Church Rotterdam

Tijd: 14.00 uur
Duur: ca. 45 minuten
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Met een speciale fietsroute (gratis af te halen bij het
informatiepunt) kunt u deze oude Kraaijvangers zelf
bekijken in het Rotterdam van nu. Of ga mee met de tour
Wandelen met Kraaijvanger onder begeleiding van een
architectuurgids van Urbanguides
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Citykerk Het Steiger St. Dominicus /Voormalige tegelhandel

M

W5 Citykerk Het Steiger St. Dominicus
Hang 18
C. Knol
1960
Sinds de veertiende eeuw zijn de Dominicanen
gevestigd in het centrum van Rotterdam. Nadat in de
2e wereldoorlog de Dominicuskerk bij het bombardement werd verwoest, heeft Duitsland, als onderdeel
van deWiedergutmachung, een nieuwe kerk, een
klooster en enkele kantoorpanden geschonken.
De nieuwe kerk aan Het Steiger is op 14 mei 1960
– 20 jaar na het bombardement – ingewijd. Het architectonische monument is ontworpen door Chris Knol
van Kraaijvanger Architecten Rotterdam en
geplaatst op de Gemeentelijke Monumentenlijst.

------------------------ZA ZO

W6 Scots International Church
Rotterdam (SICR)
SchiedamseVest 121
M. Meischke
1952
Za: 10:00 – 17:00 uur; Zo: 12:00 – 17:00 uur
De kerk bestaat al sinds 1643 en heeft op diverse plekken in Rotterdam diensten gehouden tot 1695 toen
een kerk werd gebouwd op de hoek van de
Schiedamsedijk/Vasteland - hier hebben gedurende
265 jaren diensten plaatsgevonden tot de kerk werd
gebombardeerd in 1940. In 1952 werd de huidige kerk
in dienst genomen.
In de kerk worden verschillende activiteiten georganiseerd. Morning/afternoon tea, mozaïektentoonstelling, tentoonstelling over de historie van de kerk,
mozaïek maken voor kinderen, rondleidingen en een
food market.

i informatiepunt

‘KUNST & AMBACHT’

SRivD activiteit
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Op de scheepswerf wordt
een reconstructie van het
18de-eeuwse linieschip
‘De Delft’ gebouwd. De
werf bevindt zich bovendien op een unieke locatie
aan de Schiehaven: tussen historisch Delfshaven
en het Lloydkwartier, op
een steenworp afstand
van de plek waar De Delft
in 1782 werd gebouwd.
Rotterdam heeft een
roemrijke geschiedenis
als het om de scheepvaart gaat. Daarom
besteden wij aandacht
De Rotterdamse koopaan onderwerpen die de
man Abram van Rijckehavenstad groot hebben
vorsel Hubertszoon kocht gemaakt.
in 1824 een stuk grond
tussen deVoor- en
Achterhaven en liet daar
graanpakhuis Denemarken op bouwen.Vanaf
1856 was het gebouw achtereenvolgens een kuiperij en een distilleerderij.
In de jaren vijftig en zestig raakte de Dubbelde
Palmboom in verval. In
1967 kocht de gemeente
Rotterdam het pand. In
1975 werd het na een
grondige restauratie als
dependance van het
Museum Rotterdam in
gebruik genomen. Als
Als bezoeker op de werf
gevolg van grote bezuini- kunt u in korte tijd het
gingen bij de gemeente
maritieme leven van vorige
Rotterdam moest het
eeuwen ervaren. Het
pand sluiten. De Dubbelde museum vertelt het verPalmboom was op 30 sep- haal door middel van expotember 2012 voor het
sities en de vaste colleclaatst voor het publiek
tie en natuurlijk door het
geopend.
linieschip in aanbouw.
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D1 De Delft
Schiehaven 15
Tijd: 11:00 – 17:00 uur
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De Dubbelde
Palmboom

VOC Zeemagazijn is
gebouwd in 1672 in
opdracht van de ‘Delftse
kamer’ van deVOC en is
één van de vier nog resterende zeemagazijngebouFilmvoorstelling
wen in Nederland. In het
Film over de haven van
magazijn werden materiRotterdam
aal en voorraden voor de
Tijd: 11:30, 13:30, 15:00 uur bouw van deVOC retourschepen opgeslagen. Na
Kruitloper activiteiten een grote brand in 1746 is
(alleen op zondag)
het pand in een versoberKruitloper: een confronta- de versie opnieuw opgetie met “ellebogenbouwd. Na 1800 deed het
stoom”, discipline, vinpand dienst als pakhuis
dingrijkheid en ambachen fabriek. Na 1997 heeft
telijke vakkennis.
het pand diverse sociaalKinderen maken kennis
maatschappelijke funcmet techniek, natuurkun- ties gehad. Zo was
de, geschiedenis, taal en PoppodiumWORM er een
natuurlijk de scheepaantal jaren gevestigd.
vaart!
Momenteel staat het
Leeftijd vanaf 6 tot 12 jaar pand leeg en wacht het op
een nieuwe bestemming.
Het pand is te transformeren in kantoorplekken en
ZA
woningen.
D2 VOC Zeemagazijn
Achterhaven 148
Omstreeks 1672
Tijd: 13:00 – 17:00 uur
Demonstratie
maritieme ambachten
schiemanswerk, blokkenmaken, beeldsnijden,
smeden
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Centraal Informatiepunt

Kijk voor het programma
in de Dubbelde Palmboom
op www.openmonumentendagrotterdam.nl.
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D4 Pelgrimvaderskerk
Aelbrechtskolk 20
1417, 1761
Za: 10:00 – 17:00 uur
Zo: 13:00 – 16:00 uur

ZA

Orgelconcert van vaste
organist van de
Pelgrimvaderskerk;
Gerard van der Zijden
Tijd 14:00 uur
Het kerkgebouw van de
Inloopconcert Kamerkoor
Pelgrimvaderskerk stamt Vocalei
uit 1417.Toen was het
Tijd 16:00, 17:00 uur, duur
gebouw nog een kapel: de 25 minuten
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46
Kromme Zandweg

ACTIVITEITEN Kunst & Ambacht

A4 Mysterytour
Rondleiding
Tijd: 11:00, 13:00, 15:00 uur,
duur 1,5 uur
Start: De Dubbelde
Palmboom
Durft u het om mee te
gaan met de Mysterytour?
We nemen u mee naar het
best bewaarde geheim van
Delfshaven, een uniek
Rijksmonument met 300
jaar geschiedenis.Een plek
waar u nog nooit geweest
bent….Een plek waar u een
interessant verhaal te
horen krijgt.Voor een natje
en een droogje wordt ook
gezorgd.

panden zitten diverse
ambachtsbedrijfjes en
antiekhandelaren.
Ook de oude gilden hebben er nog historische
panden, bijvoorbeeld het
Zakkendragershuisje.
Daarnaast is de kerk van
waaruit de Pilgrimfathers
vertrokken er in volle
glorie aanwezig.
ZA ZO

R
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R

A6 Beleef Historisch
Delfshaven vanaf
het water!
Tijd: 11:00 -16:00 uur iedere
uur, duur 45 minuten
Prijs: € 5,00
Opstappen bij:
Metrostation Coolhaven

Vanaf de Coolhaven vaar
je onder de AchterhavenA5 Historisch
brug langs het monument
Delfshaven
van Piet Hein en langs het
Rondleiding door
RijksmonumentVOC ZeeStadsambassadeurs
magazijn. DeVoorhaven
Rotterdam
(in 1389 aangelegd als
haven van de stad Delft)
Tijd: 11:30, 13:30, 15:30 uur, varen we in en komen langs
duur 1 uur
de molen De DistilleerPrijs: € 5,00
ketel. In de Aelbrechtskolk
Locatie: De Dubbelde
liggen nog veel historische
Palmboom
schepen die alle hun eigen
verhaal hebben.
In het beschermde stads- We varen dezelfde route
gezicht Delfshaven, kun
weer terug waarbij u kunt
je de historie aan den lijve kiezen om uit te stappen
ondervinden. Je loopt in
bij de molen De Distilleereen gebied dat nog geheel ketel of bij Metrostation
de sfeer van vroegere tijCoolhaven.
den ademt. In historische
ZA ZO
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De kerk beschikt over een
historisch orgel uit 1855,
gebouwd door de beroemde orgelmakers BätzWitte. Het kerkgebouw
geniet ook veel bekendheid vanwege de band
met de Pelgrims, een
groep Engelse geloofsvluchtelingen die uitweken naar de Nederlanden
waar een toleranter sociaal milieu heerste.Vanuit
Delfshaven vertrok een
deel van hen op het schip
de Speedwell richting
Engeland, waar zij, na
problemen met het schip,
op de Mayflower belandden en naar de nieuwe
wereld reisden.
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Het Zakkendragershuisje
uit 1653 is de plaats waar
eens de broeders van het
zakkendragersgilde bijeen kwamen. Nu verzamelen zich er geen zakkendragers meer en hoeft
en verkeert nog altijd in
de oorspronkelijke staat. er niet meer gedobbeld te
worden wie op zijn rug de
Ook de schoorsteen op
het achterterrein van het zakken met grondstoffen
Rijksmonument refereert naar de pakhuizen moet
dragen.Tegenwoordig is
nog aan de stokerij. De
het een plaats waar u tendistilleerderij werd ook
wel ‘De Oyevaar’ genoemd toonstellingen, evene(ooievaarssymbool zit op menten, vergaderingen
en toeristische informatie
de voorgevel) en is vertegenkomt. Bezoekers
moedelijk bedacht door
de Haagse compagnon
van Historisch
van Henkes (Arie de
Delfshaven kunnen in dit
Jong).
eeuwenoude pand terecht
voor uitgebreide informatie over dit prachtige
De centrale hal op de
stukje Rotterdam.
begane grond van het
Henkespand zal worden

il
de H
Bre
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Molen de Distilleerketel
is een in 1727 gebouwde
stelling-korenmolen met
een bewogen geschiedenis. In 1899 werd de molen
na brand hersteld en voor
de tweede wereldoorlog
nog eens twee keer met
hulp van de Gemeente
Rotterdam. In de meidagen van 1940 werd de
molen in brand geschoten
door het Nederlandse
leger, omdat men (ten
onrechte) vermoedde dat
er Duitse militairen in
zaten. Na lang verval is de
molen in 1985/1987 volledig gerestaureerd en
sinds vele jaren als windkorenmolen en graanhandel in bedrijf.
Oorspronkelijk was de
molen, zoals meer molens
in Delfshaven, in bedrijf
voor het produceren van
mout voor de vele distilleerderijen in Delfshaven.

opengesteld. Hier worden
informatiepanelen
ZA ZO
geplaatst met historische
informatie en oude
D5 Henkespand
afbeeldingen (foto’s,
Voorhaven 19
oude etiketten etc.). De
1867
verdiepingen kunnen
Het ‘Henkespand’ is in
helaas niet opengesteld
1867 gebouwd in opdracht worden omdat zich hier
van Johannes Hermanus de verhuurde ruimtes
Henkes als pakhuis en
bevinden van diverse
jeneverstokerij. De voor- ondernemers.
gevel aan deVoorhaven is
begin jaren ’90 door
Stadsherstel Historisch
ZA ZO
Rotterdam gerestaureerd
D6
Zakkendragershuisje
Havenstraat 13-15
1653

VOORHAVEN

D3 Molen
De Distilleerketel
Voorhaven 210
1899
Tijd: 10:00 – 16:00 uur

14
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SPANJAARDS
TRAAT

ZA ZO

rooms-katholieke St.
Anthoniuskapel. Sinds de
reformatie is het kerkgebouw in gebruik voor de
protestantse eredienst. In
1761 is de kerk ingrijpend
verbouwd: ze werd ruim
3,5 meter verhoogd en
voorzien van de huidige
klokgevel in régencestijl.
In 1992 werd de kerk overgenomen door de
Stichting Oude Hollandse
Kerken. In haar opdracht
werd in 2001 een grote
restauratie afgerond.
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01
Het Witte Huis
Geldersekade 1

ZA ZO

07
Paradijskerk
Nieuwe Binnenweg 25

ZA ZO

13
Noorse kerk
Westzeedijk 300

ZO

ZA ZO

02
Laurenskerk
Grotekerkplein 27

03
De Waalse
Hervormde Kerk
Schiedamsevest 190

ZA ZO

08
Alliance Française
Rotterdam
Westersingel 14

ZA ZO

14
Maastunnel
Drooglever Fortuynplein
(Noord,) Doklaan (Zuid)

ZA ZO

ZA

04
Gemaal Westersingel
Westersingel 314

ZA ZO

09
Wereldmuseum
Willemskade 22

10
Belasting en
Douanemuseum
Parklaan 14 - 16

ZA

15
Puntegale gebouw
Puntegaalstraat 136/140

ZA

16
St. Mary’s Anglican
and Episcopal Church
Pieter de Hoochweg 131

05
Arminius
Museumpark 3

ZA

ZA ZO

11
Voormalige directiewoning scheepsvaartbedrijf Hudig & Pieters
Westerkade 27

ZA ZO

17
Vermeyden
Delicatessen
Nieuwe Binnenweg 335

ZA ZO

06
Chabot museum
Museumpark 11

ZO

12
Zweedse Kerk
Parklaan 5

ZA ZO

18
H.H. Laurentius en
Elisabeth kathedraal
Mathenesserlaan 305

DE KLASSIEKERS
Ondanks haar moderne imago is Rotterdam zeker geen
stad zonder geschiedenis. Rotterdam telt 520 Rijksmonumenten, 250 gemeentelijke monumenten en vier
beschermde stadsgezichten. Samen vertellen de monumenten het indrukwekkende verhaal hoe de zeventiendeeeuwse koopmansstad kon uitgroeien tot een wereldhavenstad en hoe Rotterdam herrees na het verwoestende
bombardement van 14 mei 1940.
Op zaterdag 12 en zondag 13 september openen 46 monumenten verspreid over de hele stad hun deuren. Er zijn dit
jaar weer een aantal monumenten die voor de eerste keer
meedoen aan Open Monumentendag, zoals AVL-Mundo/
Atelier van Lieshout, taalinstituut Alliance Française, het
Mausoleum in Oud Kralingen, gerenoveerde tuindorpwoningen inVreewijk, de Kuypers Machinefabriek en het
Zuiderziekenhuis.Voor alle gebouwen geldt dat zij hun
eigen historische verhalen over het thema Kunst &
Ambacht vertellen. De moeite waard om te ontdekken.
In veel monumenten worden speciale activiteiten georganiseerd. Zie: www.openmonumentendagrotterdam.nl

ZA ZO

19
AVL Mundo/ Atelier
van Lieshout
Keileweg 14/18

ZA

23
Molen De Speelman
Overschiese Kleiweg 775

ZA

20
Rijksmonument
Justus van Effen
Justus van Effenstraa

ZA ZO

24
Prinsekerk
Schepenstraat 69

ZA ZO

21
Van Nellefabriek
Van Nelleweg 1

ZA

25
Bergsingelkerk
Bergsingel 152

ZA ZO

22
Museum Oud
Overschie
Overschiese Kerskingel 1

ZA ZO

26
Koopmanshuis
Rechter Rottekade 407

STICHTING ROTTERDAM IS
VELE DORPEN (SRivD)
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ONDERNEMERS IN DELFSHAVEN
openen hun deuren
Veel ondernemers in Delfshaven openen tijdens het
weekend graag hun deuren voor het publiek van de
Open Monumentendag.Verschillende activiteiten worden door hen aangeboden. Op de overzichtskaart van
Delfshaven kunt u zien welke ondernemers meedoen.
Op onze website www.openmonumentendagrotterdam.nl kunt u een uitgebreide omschrijving van de
onderneming/instelling vinden en leest u ook welke
activiteiten zij aanbieden.
01
Dependance van galerie
Aelbrecht
hedendaagse kunst
Voorstraat 5
02
Petra Jongmans sieradenontwerper
Voorstraat 7
03
Brons atelier Elly Hendrix
Voorstraat 11
04
Jos Exler
kleurrijke Couture
Havenstraat 33 A
05
Henk van Kooy
atelier voor glasschilderkunst-restauratie glas in lood
glaskunst
Aelbrechtskolk 6
06
Museum voor Keramiek,
“Pablo Rueda Lara”
particulier museum voor
keramiek
Aelbrechtskolk 10
07
Stadsbrouwerij de Pelgrim
bierbrouwerij
Aelbrechtskolk 12
08
Restaurant Fritschy
restaurant
Piet Heynsplein 25

09
Adriaan Groenewoud
antiquiteiten & Oude Kunst
Aelbrechtskolk 3b
10
Gallery ArtAttack
Rotterdam
hedendaagse kunst van ruim
20 Nederlandse kunstenaars
Aelbrechtskolk 25c
11
Poolcafé Delfshaven
uitgaansgelegenheid
Aelbrechtskolk 45b
12
Maritieme Kunst en
Antiekhandel Delfshaven
antiekwinkel waarbij de
nadruk ligt op Maritieme voorwerpen, prenten en Chinees
porselein
Voorhaven 33
13
Bij Loes
kleine gezellige lunchroom
Voorhaven 35
14
Africanart
galerie voor traditionele,
authentieke, Afrikaanse
kunst
Watergeusstraat 115 b

SRivD biedt bezoekers en bewoners van Rotterdam,
naast speciale activiteiten op de Open Monumentendag, het hele jaar door de zogenaamde Cultureel
Erfgoed Routes. Deze wandelroutes geven iedereen de
mogelijkheid zelf een gebied in de stad uit te kiezen en
daar de monumenten en bezienswaardigheden te bekijken en een stukje van de historie te proeven. U kunt de
routes vinden op de website www.srivd.nl.

ZA

ZA

27
Museumwoningen Noord
Jacob Catsstraat 23

28
Hildegardiskerk
Hildegardisstraat 50

ZO

29
R.K. Begraafplaats Crematorium
St. Laurentius Nieuwe
Crooswijkseweg 123-125

ZA

30
Begraafplaats
Crooswijk
Kerkhoflaan 1-5

Sinds 2011 vindt de jaarlijkse SRivD Dorpendag plaats
tijdens de Open Monumentendag Rotterdam. In een
aantal voormalige dorpen en gebieden vindt op zaterdag 12 september en zondag 13 september 2015 een bijzondere activiteit plaats.
S1

ZA

ZA

Tijd: 10:00 – 16:00 uur
Start: Open Hof, Hesseplaats 441
OMMOORD ZIET SARAH.
De Historische Commissie "De Ommoordse
Polder" viert een feestje in Ommoord. Deze flatwijk
viert haar 50ste verjaardag. In 1965 ging de eerste heipaal de grond in voor de Kelloggflat. Daarna volgden in
rap tempo 40 flats, omgeven door laagbouw. Ommoord
is uitgegroeid tot een groene stadswijk en viert nu
feest. Er zijn activiteiten voor jong en oud, kunstwandelingen, Sarah-Spelen, concerten, sportactiviteiten
en lezingen. De HistorischeVereniging Prins Alexander
geeft een aantal lezingen vanaf 12:00 uur.
S2

ZA

31
32
Kerkhof met baarhuisje Hillegondakerk
Ringdijk, Schiebroek
Kerkdreef 2

ZA

35
Sint Lambertuskerk
Oostzeedijk Beneden 1-3

ZA

36
Podium O 950
Oostmaaslaan 950

ZA

33
Snuif en Specerijen
Molens De Ster en `
De Lelie
Plaszoom 324 en 356

37
Ooms Makelaars
Maaskade 113

ZA

ZA ZO

34
Mausoleum Oud
Kralingen
Laan van Oud Kralingen 1

ZA

38
Kuypers
Machinefabriek
Piekstraat 71

ZA

Tijd: 14:00 – 17:00 uur
Oudheidkamer Pernis Pastoriedijk 399-401, Pernis
In de Oudheidkamer Pernis is een tentoonstelling te
bezichtigen over Kunst en Ambacht op Pernis. Er zijn
kunstwerken te zien van zowel professionele als amateur kunstenaars uit het verleden en heden van Pernis.
Aandacht voor kunstwerken en monumenten zoals:
“De Crisis Bank”, “Visserij- monument” en het
Oorlogsmonument “DeTraan “. Bij Ambacht: de
schoenmaker, de klompenmaker, de wagenmaker, de
zadel- en zeilmaker.Tevens een sigarenwinkeltje in
combinatie met de schilderijen die de eigenaar maakte.
In de Museumwoning is een vissersgezin te zien en
besteden we aandacht aan de Pernisse dracht.
Meer informatie: www.oudheidkamerpernis.nl

ZA ZO

39
Museumwoning Tuindorp Vreewijk
Lede 40

ZA

ZA ZO

40
Het Witte Paard
Groenezoom 245

ZA

43
44
ss Rotterdam
Stichting Historisch
3e Katendrechtsehoofd 25 Charlois
Wolphaertsbocht 105

ZA ZO

41
Zuiderziekenhuis
Groene Hilledijk 315

ZA

45
Oude Kerk Charlois
Charloisse Kerksingel 35

ZA

42
Gerenoveerde
Tuindorpwoningen
Weimansweg 40

ZA ZO

46
Korenmolen de
Zandweg
Kromme Zandweg 99

