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Algemene informatie   
De Open Monumentendag 
Rotterdam vindt plaats op zaterdag 
9 en zondag 10 september van 
10:00 tot 17:00 uur. Bijna alle deel
nemende monumenten zijn dan 
gratis te bezoeken. 

let op — Niet alle monumenten zijn 
op beide dagen open en soms gelden 
er andere openingstijden. Kijk op 
omdrotterdam.nl voor de openingsdagen 
en -tijden van de monumenten die u 
wenst te bezoeken. —

Centraal informatiepunt
Het centraal informatiepunt is op 
zaterdag en zondag tussen 9:30 en 
17:00 uur ingericht bij Rotterdam 
Tourist Information dat is gevestigd 
in de tuin van het Schielandshuis 
(Coolsingel 114). U kunt hier terecht 
voor meer informatie over de 
diverse programma onder delen, 
route beschrijvingen en even
tuele laatste wijzigingen in het 
programma.

Reserveringen
Voor een aantal activiteiten 
en openstellingen dient u te 
reserveren.
▸ Reserveer vroeg tijdig, want het 

aantal plaatsen is beperkt.
▸ Reserveren kan op 

omdrotterdam.nl (vol=vol). 
▸ Na reservering ontvangt u een 

bevestigingsmail. 
▸ Neem deze uitgeprint mee naar 

de plek die vermeld staat in de 
email.

let op — Deelname aan de Open Monu-
menten dag Rotterdam, het betre den 
van gebouwen, benutten van ver voers-
middelen, deel nemen aan een rondleiding 
en alle andere activiteiten geschieden 
geheel op eigen risico. De stichting en al 
degenen die medewerking verlenen zijn 
niet aansprakelijk.

Volg omdRotterdam op
omdRotterdam facebook

@omdrotterdam instagram

Gebruik #omdrotterdam om jouw 
ervaringen en foto’s te delen!

i  
informatiepunt 
Coolsingel 144

R
reserveren 
noodzakelijk

 
rolstoeltoegankelijk

 

hier kunt u iets 
drinken/eten

De editie 2017 van de Rotterdamse Open
Monumentendag op 9 en 10 september 
verzorgt niet alleen openstellingen van 
vele Rotterdamse monumenten, maar 
biedt ook een gevarieerd programma 
dat aansluit op het landelijke thema:  
Boeren, burgers & buitenlui.

Als geen andere stad in Nederland heeft 
Rotterdam zich vanaf het eind van de 
19e eeuw in rap tempo ontwikkeld van 
een compacte stad op de noordelijke 
Maas oever tot de huidige havenstad van 
wereldformaat. De boeren, burgers en 
buiten lui van weleer aan beide zijden van 
de rivier werden zo als vanzelf burgers van 
het grote Rotterdam.

Vanaf het jaar 1000 zijn zowel 
door klimaat wisselingen en over
stromingen als door menselijk ingrijpen 
grote veranderingen bewerk stelligd: 
kenmerkend voor het Rotterdamse 
(dorpen)land schap zijn ontginning, 
poldervorming, vervening, landwinning, 
droog making, urbanisatie en tenslotte 
annexatie.

Open Monumentendag Rotterdam 
besteedt op verschillende manieren aan
dacht aan de invloed van de menselijk 
handelen op het land schap:
▸ Het Hoogheemraadschap Schieland 

bouwde in 1665 aan de rand van de 
toenmalige stad het prestigieuze 
Schielandshuis naar een ontwerp van 
Pieter Post. Daar zal op 9 september 

 

 de Monumentenlezing worden uit
  gesproken;
▸ In de polder Blijdorp werd eind 

18e eeuw het innovatieve polder
stoom  gemaal in gebruik genomen: 
het Keezen ding, waarover zondag 
10 sep tember een boeiende presentatie 
zal worden gegeven;

▸ In het Karottenfabriekje aan de 
Kralingse Plas zal de geschiedenis van 
de vervening en landwinning verteld 
worden;

▸ In Overschie en Pernis ervaart u de sfeer 
van boeren, burgers en buitenlui.

De Klassiekers
Naast het themaprogramma worden nog 
eens een 40tal bijzondere monumenten 
voor het publiek opengesteld, de zo
genaam de klassiekers. Klassiekers vormen 
de hechte basis van de Rotterdamse Open 
Monumentendag. Eigenaren en gebruikers 
van deze monumenten stellen vol trots 
hun monument open en heten u van harte 
welkom.

De Open Monumentendag Rotterdam 
2017 wordt mede mogelijk gemaakt door 
steun van de Gemeente Rotterdam en vele 
Rotterdamse Fondsen en Sponsoren.

Wij wensen u een plezierig weekend toe.

Het bestuur van de Stichting
Open Monumentendag Rotterdam

◂ ◂ ◂

▸ THEMAMONUMENTEN pag 4—11

▸ KAART pag 1213

▸ KLASSIEKERS pag 1415 

▸ ACTIVITEITEN pag 1622

▸ COLOFON pag 23

De Stichting

Open Monumentendag Rotterdam
Viert het Verhaal van de Stad!
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thema
monumenten
2017
kralingse plas

MOLENCOMPLEX  
Plaszoom 364

▸ bouwjaar circa 1750
▸  Za  — 1017 uur ▸  Zo  — 1017 uur
▸ toegang: vrije inloop
▸ te zien: 2 molens en karottenfabriekje
▸ te doen: kinderprogramma (p. 2021)
 vaartocht, rondleidingen
  

De Ster en De Lelie
Molens De Ster en De Lelie, en de voormalige eigenaars
woning (nu restaurant De Tuin), een molenaarswoning 
en een zogenaamd Karottenfabriekje, vormen samen 
een prachtig historisch molencomplex aan de Plaszoom 
langs de Kralingse Plas. Het gebied rondom de molens is 
in de loop der tijd sterk veranderd. Het Kralingse Bos is 
nu omsloten door stad en infrastructuur. Tot de 17e eeuw 
was dit terrein echter leeg en open veengebied. In die 
eeuw nam de vraag naar turf toe en werd het veengebied 
tot ver onder de waterspiegel afgegraven. Het dorp 
Kralingen bevond zich aan de vroegere Veenweg en 
kwam door de turfwinning op een smalle strook te
midden van de plassen te liggen. Langzamerhand werd 
het dorp dus verplaatst naar drogere gronden ten zuiden 
van de plassen en kwam zo dichter bij Rotterdam te 
liggen. 

Drooglegging
In 1867 werd er gestart met het droogleggen van de 
ontstane veenplassen, een gebied van ongeveer 2600 ha. 
De plassen werden onteigend en gedempt met bagger
specie die vrijkwam bij de aanleg van een deel van de 
Waalhaven en de Merwehaven. De huidige Kralingse 
Plas is echter niet drooggelegd, mogelijk omdat de 
onteigening door de gemeente te kostbaar werd. 
Rondom de plas bevonden zich destijds huizen, bedrijven 
en molens.

In 1920 uiten stadsontwerpers Granpré Molière, 
Verhagen, Kok en Kleijen hun zorgen over de stad en het 
welzijn van de arbeiders en onderbouwen ze het belang 
van de aanleg van een groot park:

Een stad als deze, nagenoeg zonder tuinen, met 
boven woningen, een stad, die zooveel arbeid vraagt 
en zoo weinig verpoozing biedt, heeft dringend 
behoefte aan een vrijen tuin, waarover met de 
schoone dagen de bevolking zich kan uitstorten, om 

er desgewenscht den geheelen dag te verblijven. 
We weten hoezeer het nodig is voor gezondheid en 
ontspanning, voor gemeenschapszin en vreugde aan 
de schoonheid. Om dit voor een stad als Rotterdam te 
bereiken, zal men een plantage moeten scheppen van 
een grootsheid, waar, hoe ook betreden en bevolkt, de 
natuur toch steeds blijft heerschen over den mensch. 
Het schijnt ons, dat de Kralinger Bosschen dit zullen 
kunnen geven, wanneer deze in den greep van een 
grootsche samenvatting, worden verdeeld in weinige, 
krachtig sprekende elementen, zoodanig gekozen, dat 
er voor elk rust en vermaak is naar eigen aard en wijze.

Drie jaar later wordt landschapsarchitect Leonard 
Springer gevraagd om een ontwerp te maken en in 1925 
wordt gestart met de aanplant van de eerste bomen.
Het Bosch plan uit 1934, een ontwerp van land schaps
architect Bijhouwer, vormt de basis van het Kralingse Bos 
in de huidige vorm.

Rond 1900 waren er in Rotterdam en omgeving meer 
dan 150 molens in bedrijf. Hiervan zijn er maar enkele 
overgebleven. Ook de omgeving van de Kralingse 
Plas, met uitgestrekte veenplassen en smalle kades 
daartussen, was een uitermate geschikte plek voor 
molens. In het open gebied had de wind vrij spel, 
waardoor de molens optimaal konden draaien voor 
productie.

In Nederland en België hebben ooit 175 zo genaamde 
‘snuifmolens’ gestaan, die snuiftabak maakten. 
Op De Lelie en De Ster na zijn al die snuifmolens 
verdwenen. Er is in Nederland ook nog maar één 
specerijen molen: De Huisman in Zaandam.

De historie van het molencomplex aan de Kralingse Plas 
gaat terug tot halverwege de 18e eeuw. Op 31 januari 
1777 verkopen Thijs van Zeventer en Jacob de Werken 
een stukje land met de opstal van een molen en een 
huisje gelegen aan De Korte Kade (de huidige Plaszoom) 
aan Johannes Schaij. Na zijn overlijden worden de op
stallen verkocht aan Willem van der Lugt die maar kort 
eigenaar blijft. In 1803 koopt Isaac Hioolen, meester 
broodbakker, de opstallen, een ‘Snuijfmole, huijsje en 
Loosje’. Daarna zijn vier generaties Hioolens gedurende 
ruim 100 jaar eigenaars geweest van de molens De Ster 
en De Lelie en het erbij horende Karottenfabriekje.

De eerste vermelding van De Ster is in een testament 
uit 1830. De molen is dan in gebruik als korenmolen 
en heet De Nieuwe Star, later De Ster. In 1865 brandt 
De Ster af. Met onderdelen van de Rijswijkse snuifmolen 
De Stier werd De Ster herbouwd en ingericht als snuif en 
specerijenmolen. De molen bleef zo in bedrijf tot hij in 

Molencomplex Kralingse Plas (zat en zon)
foto MS fotografie
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1962 opnieuw afbrandde. De Ster werd daarna herbouwd 
en is sindsdien in gebruik als werkend museum.
De Lelie is ouder dan De Ster, het precieze bouwjaar 
is onbekend, de eerste vermelding dateert van 1777. 
Volgens overlevering stond de molen eerst bij het Laantje 
van Nooit gedacht, ongeveer 1 kilometer van de huidige 
standplaats. De molen heette destijds De Ezel en hoorde 
bij de Kralingse katoendrukkerij Non Plus Ultra, waar hij 
werd gebruikt bij het wassen van katoen. 

In 1885 komt het bedrijf in handen van Isaac Alexander 
Hioolen, de zoon van Willem Hioolen en dus de 
derde generatie Hioolen. In 1916 worden de molens 
onteigend door de gemeente Rotterdam. De familie 
Hioolen vertrekt naar Wageningen en het bedrijf wordt 
voortgezet door de bedrijfsleider (karottenbaas) onder 
de naam Fa. H.J. Bukman en Zn. Bukman huurt de 
molens van de gemeente Rotterdam. Hij overlijdt in 1947 
(net voor hij 50 jaar op de molens gewerkt zou hebben) 
waarna zijn zoon de zaak voortzet samen met Cor van 
Harrewijen tot het bedrijf in 1968 werd opgeheven.

Vrijwillige molenaars zorgen er momenteel voor, dat de 
molens één keer per week draaien en malen. Tot voor 
kort werd er nog snuiftabak geproduceerd, maar door de 
aangescherpte Europese regelgeving blijft de productie 

beperkt tot specerijen. Eind 2016 heeft Stads herstel 
Historisch Rotterdam nv zich het lot van het complex 
aangetrokken en het overgenomen van de gemeente. 
Het Karottenfabriekje, dat in slechte staat verkeerde, is 
gerestaureerd en verbouwd ten behoeve van Zeilschool 
De Lelie.

 Za    Zo  — De molenaars zijn aanwezig in de molens voor 
toe lichtingen en rondleidingen. Het Karottenfabriekje 
(zeilschool) is open en hier zijn informatiepanelen 
geplaatst. 

 Zo  — KINDERPROGRAMMA
Op zondag is een speciaal kinderprogramma. Onder het 
kopje Kinderprogramma (pag 2021) vindt u alle activi
teiten die er georganiseerd zullen worden. 

 Zo  — VAARTOCHT KRALINGSE PLAS
Vaar een rondje mee over de Kralingse Plas in de ouder
wetse trek schuit Kantjeboord. U kunt uw kaartjes bij de 
bar in de karottenfabriek kopen. Hierbij  ontvangt u ook 
een kortings  voucher voor het huren van een kano of SUP 
bij Zeilschool De Lelie.
14 / 15 / 16 / 17 uur / € 3,50

Thema
monumenten
2017
overschie

MUSEUM OUD OVERSCHIE  
Overschiese Dorpsstraat 136-140

▸ gebouwd in de 17e eeuw
▸  Za    Zo  — 1217 uur
▸ toegang: vrije inloop
▸ te zien: gehele complex 
▸ te doen: rondleidingen, demonstraties van 
 oude ambachten en expositie

   

Museum Oud Overschie bestaat naast de twee rijks
monumenten uit een serie van gebouwen en terreinen, 
samen meer dan 1 ha. De monumentale panden bevatten 
onder meer een winkelinterieur, diverse historische 
woon  vertrekken en museale ruimtes. Onder de overige 
gebouwen het Baarhuisje van de Oude Begraafplaats van 
Overschie, een herbouwde tuinkoepel, een gerenoveerde 
vroegere melkfabriek met diverse bijgebouwen, een 
wagen  loods en ambachtsschuren. Verder twee weiland
jes en een aantal tuinen.

Museum Oud Overschie is ontstaan uit de Stichting 
Dorpsherstel Overschie. Het museum heeft als doel 
de geschiedenis van Overschie te ontsluiten door 
foto’s, schilderijen en voorwerpen. Ook organiseert het 
museum vier maal per jaar exposities van uiteenlopende 
aard.

 Za  — Naast rondleidingen zijn er op zaterdag demon
straties van oude ambachten zoals smid en steen
houwer en de ingebruikname van een hier herbouwde 
karn molen uit 1875. Daarnaast is er een expositie van 
gebruiksaardewerk.

 Zo  — Om 15.00 uur start een wandeling langs 
werken van architect Hendrik Sutterland in Overschie. 
Het vertrektpunt is de De Melkfabriek in het Museum.

Molencomplex Kralingse Plas (zat en zon) — foto MS fotografie
Buitengebied

Museum Oud Overschie (zat en zon) — foto MS fotografie
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GROTE KERK OVERSCHIE  
Overschiese Dorpsstraat 95
 ▸ architect: Barend Hooijkaas jr.
 ▸ bouwjaar 1901
 ▸  Za  — 1117 uur   Zo  — 1317 uur
 ▸  toegang: vrije inloop
 ▸ te zien: het interieur van de kerk, de toren en de tuin
 ▸ te doen: diverse activiteiten, rondleidingen en een 
  muziekoptreden
     

De Grote Kerk Overschie is een markant kerkgebouw 
aan de Schie in Rotterdam, in het hart van het oude dorp 
Overschie. Het gebouw is elke zondagochtend in gebruik 
voor kerkdiensten van de Protestantse Gemeente, en 
daarnaast zijn er bedrijfsevenementen, concerten en 
feesten. 

De huidige Grote Kerk Overschie is in 1901 gebouwd, 
nadat een voorgaand kerkgebouw na blikseminslag af
brandde. De Rotterdamse architect Barend Hooijkaas jr. 
ontwierp een zeer ruime dorpskerk in neogotische 
stijl. De kerkzaal is verrassend ruim. De toren met zijn 
karakteristieke spits is een kopie van de 16e eeuwse 
voorganger.

Het kerkgebouw is eigendom van de Protestantse 
Gemeente Overschie en sinds 2003 een rijksmonument. 
De toren is eigendom van de gemeente Rotterdam.

Al in de 12e eeuw was er sprake van een kerkgebouw aan 
de Schie. Het gebouw viel diverse malen ten prooi aan 
oorlogsgeweld en brand. Bij de bouw van de voorlaatste 
kerk in 1500 werden de resten gevonden van het eerste 
kerkgebouw.

 Za 
FESTIVAL OVERSCHIE VOL VERRASSINGEN
1218 uur
Festival Overschie is een nieuw laagdrempelig en klein
schalig festival in de oude dorpskern van Overschie. In en 
om het Museum Oud Overschie en De Grote Kerk vinden 
verschillende activiteiten plaats. Zowel volwassenen als 
kinderen kunnen hier een hele middag genieten van een 
gevarieerd programma. Bezoekers maken kennis met 
korte, bijzondere en onvergetelijke locatievoorstellingen, 
theatrale wandelingen, korte lezingen, workshops en 
kunstbelevingen in een natuurlijke omgeving. Voor meer 
informatie: kijk op onze website omdrotterdam.nl.

 Zo 
Boeren en boerinnen in nostalgische kledij vertellen 
verhalen van vroeger. Daarnaast is er een orgelconcert en 
een optreden van I Fiati.

I FIATI
14:30 uur / 45 minuten
Dubbel blaaskwintet I Fiati (Italiaans voor ‘de blazers’) 
is in 1996 opgericht door hoboïst Maarten Karres. 
Het ensemble debuteerde in concertgebouw De Doelen 
tijdens het Gergievfestival dat jaar. I Fiati treedt op in 
binnen en buitenland. Het repertoire beweegt zich 
tussen klassiek en muziek uit de 20e eeuw. De artistieke 
leiding is in handen van de dirigent Sjef de Kort. 
Tijdens dit optreden speelt I Fiati o.a. Legends van Dvorak 
en Old Wine in New Bottles van Jacob. 

Thema
monumenten
2017

BOERDERIJ - LEEUWENHOF  
Delftweg 122

▸ architect: Dhr. Schonk, architect van
 de prins van Oranje
▸ bouwjaar: 1645
▸  Za  — 1217 uur
▸ toegang: doorlopend rondleidingen in groepen 
▸ te zien: de tuin, de begane grond van de woning,
 de stal, de karnmolen en de moestuin

Leeuwenhof is een monumentale boerderij, ongeveer 
midden 18e eeuw uitgebreid met een opkamer en 
k  oel  kelder. Deze uitbreiding kwam tot stand door de 
aanbouw van een zogenaamde zonnekoepel. Er waren 
meerdere uitbreidingen waarvan de exacte datering 
niet bekend is. Het is een van de oudste boerderijen 
van Rotterdam, gelegen aan de Schie en heeft tot 
ongeveer 1960 gefunctioneerd als een zogenaamde 
spoelingboerderij.
 
In 1828 liet men een gedeelte van het landgoed vervenen. 
Het landhuis raakte in verval en werd in 1893 gesloopt. 
In 1948 werd de grond, het koetshuis en de boerderij aan 
de gemeente Rotterdam verkocht. In 1958 werden de 
hekpijlers van het toegangshek wegens bouwvalligheid 
gesloopt. In 1993 werd besloten de vervallen boerderij en 
het koetshuis te restaureren en geschikt te maken voor 
bewoning.

Boerderij Leeuwenhof (zat)

Festival Overschie (zat) — foto Jimmy Bliek

Grote Kerk Overschie
(zat en zon) foto MS fotografie

Festival Overschie (zat) — foto Jimmy Bliek

I Fiati (zon)
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R.K. KERK H. PETRUS’ BANDEN &   
DE PASTORIE
Delftweg 13 & 15

▸ bouwjaar: 1820 en 1852
▸  Za  — 1216 uur
▸ toegang: vrije inloop
▸ te zien kerk: gehele kerkgebouw
▸ te zien pastorie: woonkamer, kelder, binnentuin

     

De H. Petrus’ Bandenkerk is een katholieke kerk in 
Overschie in Rotterdam. De kerk is vernoemd naar het 
katholieke feest SintPetrus’ Banden. De katholieke 
gemeenschap in Overschie kreeg in de jaren 1820 
toestemming een eigen kerk te bouwen. Met financiële 
steun van de overheid werd een waterstaatskerk in 
neoclassicistische stijl gebouwd, naar een ontwerp van 
de Rotterdamse stadsarchitect Pieter Adams. De kerk 
werd in 1831 ingewijd. De kerk heeft een typerende 
entree in de vorm van de façade van een Griekse tempel, 
met aan beide zijden van de ingang twee zuilen in de 
dorische orde. In de kerk staat nog een gebeeldhouwde 
preekstoel. Het gebouw is een rijksmonument. 

De pastorie
De pastorie is in 1852 gebouwd ter vervanging van 
een eerdere en behoort bij de naastgelegen Petrus 
Banden kerk. Ondanks diverse aanpassingen van met 
name rond 1900 is de pastorie is nog vrijwel geheel in 
oorspronkelijke staat. Aan de hand van allerlei details 

vertelt het pand het verhaal van hoe een pastorie 
functioneerde: van de portretten in de gang van 
alle pastoors, van de portretten in de gang van alle 
pastoors, het geornamenteerde plafond in de voorname 
woonkamer, het mooi betegelde voorraadkeldertje, 
en het granito aanrecht in de gezellige keuken tot 
de simpele meidenkamer op zolder. Ook de intieme 
binnentuin met prachtig uitzicht over de Schie en de 
OostAbtspolder is opengesteld.

MOLEN DE SPEELMAN   
Overschiese Kleiweg 775

▸ bouwjaar: 1712
▸  Za  — 1015 uur
▸ toegang: vrije inloop
▸ te koop: verschillende soorten gemalen granen  
 en cakemixen

In 1712 werd op de plaats van een middeleeuwse 
molen aan de Delftweg in Overschie de korenmolen 
De Hoop gebouwd. Deze molen moest na de Tweede 
Wereldoorlog wijken voor het vliegverkeer op de 
Rotterdamse luchthaven en werd voor een groot deel 
gesloopt. Met gebruikmaking van het oude maalwerk 
en andere authentieke onderdelen werd de molen 
opnieuw opgetrokken aan de Overschiese Kleiweg. 
De molen werd in 1972 in gebruik genomen. Het is 
een stellingmolen die op woensdag en zaterdag nog 
regelmatig graan maalt.

HET SCHIELANDSHUIS  
Korte Hoogstraat 31

▸ architect vermoedelijk Pieter Post. Het concept is  
 uitgewerkt door Jacob Louis en het beeldhouwwerk  
 is van Pieter Rijckx
▸ bouwjaar 1665
▸  Za  — 1017 uur
▸ toegang: doorlopend rondleidingen in groepjes
▸ te zien: o.a. de 17e eeuwse stijlkamers en de secret 
 garden met Rotterdam Tourist Information

         reserveren verplicht

Het Schielandshuis is één van de oudste historische 
gebouwen van Rotterdam. In 1665 een baken tussen 
water en land, nu ingepakt tussen moderne hoogbouw!

Ruim anderhalve eeuw was het Schielandshuis een 
thuis voor het Hoogheemraadschap van Schieland. 
De sfeer van toen vind je vandaag de dag nog terug in 
het interieur van de stijlkamers. De gemeente Rotterdam 
kocht het private pand in 1840 en een paar jaar later 
opende Museum Boymans zijn deuren. Een felle brand 
halverwege de 19e eeuw bracht veel schade aan. 
Als door een wonder overleefde het rijksmonument het 
bombardement op Rotterdam. De laatste jaren heeft 
het huis van de stad grotendeels leeg gestaan. Met de 
komst van Rotterdam Partners en Rotterdam Tourist 
Information als ‘hoofdbewoners’ is het Schielandshuis 
weer tot leven gekomen.

RONDLEIDINGEN
Er starten meerdere rondleidingen per uur (reserveren 
verplicht via omdrotterdam.nl). De unieke 17e eeuwse 
stijlkamers en de secret garden met Rotterdam Tourist 
Information met bezoek aan de Rotterdam Discovery, 
een ontdekkingstocht door de stad. Medewerkers van 
Rotterdam Partners nemen bezoekers ook mee voor 
een kijkje achter de schermen, ook naar ruimtes die niet 
dagelijks openbaar toegankelijk zullen zijn.

VOORMALIG BURGERWEESHUIS  
Voorhaven 57

▸ bouwjaar 1768
▸  Za  — 1017 uur   Zo  — 1217 uur
▸ toegang: doorlopend rondleidingen in groepjes
▸ te zien: voordeur, stucplafonds, natuursteen

Hoewel de handel en economie van Delfshaven destijds 
op hun retour begonnen te raken, is het woonhuisdeel 
van dit rijksmonument (1762) niet bepaald gebouwd met 
een beperkt budget. 
Het gebruik van natuursteen, een imposante voordeur 
en entree in Lodewijk XVstijl en fraaie stucplafonds 
getuigen hiervan. Die bijzondere plafonds worden 
toegeschreven aan de Italiaanse stucgrootmeester Carlo 
Castoldi, die in Rotterdam en omgeving tussen 1756 en 
1779 opvallend werk heeft gemaakt. 
Alle bijzondere bouwelementen zijn recent gerestaureerd 
door eigenaar Stadsherstel Rotterdam. De ruimtes zijn ter 
beschikking gesteld aan de Stichting Voorhaven 57, waar 
diverse creatieve ondernemers bij zijn aangesloten. 

RONDLEIDINGEN
Zowel op zaterdag als zondag zijn er doorlopend 
rondleidingen. Op zaterdag door Menno Spoormaker 
(bouwkundig manager Stadsherstel Rotterdam) en op 
zondag door Niels van der Vlist (directeur Stadsherstel 
Rotterdam). Zij vertellen over de historie van het 
monument en de grootschalige restauratie.

H. Petrus’ Bandenkerk (zat) Molen De Speelman (zat)

Het Schielandshuis (zat) — foto MS fotografie Voormalig Burgerweeshuis (zat & zon) — foto Esther Stam
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 de klassiekers za 09 sep zo 10 sep  adres
01 arminius  10 - 17 x  museumpark 3
02 atoomschuilkelder museumpark 10 - 17  x  nabij westzeedijk 333
     (t.o. grieks orthodoxe kerk)

03 begraafplaats crooswijk 10 - 16 x     kerkhoflaan 1-5
04 belasting & douane museum 11 - 17 11 - 17  parklaan 14-16 
05 bergsingelkerk 10 - 17 12 - 14     bergsingel 152
06 chabot museum 11 - 17 12 - 17           museumpark 11
07 citykerk het steiger st. dominicus 10 - 17 x  hang 18
08 de euromast 10 - 17 10 - 17        parkhaven 20
09 de hef 10 - 17 10 - 17                  nassaukade/stieltjesplein
10 de van ghentkazerne x 11 + 14               toepad 120
   rondleiding

11 de waalse kerk rotterdam 10 - 17 x     schiedamsevest 190
12 diergaarde blijdorp 10 - 16 10 - 16        van aerssenlaan 49 (oude ingang)
13 gemaal westersingel 10 - 17 x  westersingel 314
14 groot handelsgebouw 10 - 17 ieder uur rondleiding              stationsplein 45
   10 - 17 ieder uur rondleiding

15 h.h. laurentius en elisabethkathedraal 10 - 17 15 - 17  mathenesserlaan 305
16 het witte huis  10 - 17 10 - 17  geldersekade 1
17 hildegardiskerk 10 - 17 x     hildegardisstraat 50
18 hillegondakerk 10 - 16 x     kerkdreef 2
19 hilton rotterdam x         weena 10
   11 lezing / 12:30 + 15 rondleing 

20 hoflaankerk 10 - 17 x  hoflaan 1
21 begraafplaats met baarhuisje 10 - 17 x  ringdijk 43
22 klooster oude noorden 11 - 15 11 - 15  ruivenstraat 81
23 koopmanshuis 10 - 17 10 - 17   rechter rottekade 407
24 korenmolen de zandweg 10 - 17 10 - 17     kromme zandweg 99
25 laurenskerk 11 - 17 13 - 16     grotekerkplein 27
26 maastunnel 11:30/13:30/15:30: rondleiding                   drooglever fortuynplein (noord)
   11:30/13:30/15:30: rondleiding

27 mausoleum oud-kralingen 11 - 17 11 - 17  laan van oud kralingen 1 
28 noorse kerk 12 - 17 13 - 15     westzeedijk 300
29 ooms makelaars 10 - 17 x  maaskade 113
30 oude kerk charlois 10 - 16 x     charloisse kerksingel 35
31 pelgrimvaderskerk  10 - 17 13 - 16      aelbrechtskolk 20
32 podium o950 10 - 17 10 - 17     oostmaaslaan 950
33 prinsekerk  10 - 17 x     schepenstraat 69
34 puntegale gebouw 10 - 17 x     puntegaalstraat 17-479
35 rijksmonument justus van effen 11 - 16 x     justus van effenstraat
36 rotterdamse manege 10 - 17 10 - 17         kralingseweg 120
37 sint lambertuskerk 10 - 17 x  oostzeedijk beneden 1-3
38 stadhuis 10 - 17 x              coolsingel 40
39 tram museum rotterdam 10 - 17 x         kootsekade 19
40 van nelle fabriek 10 - 17 10 - 17        van nelleweg 1
41 vermeyden delicatessen 10 - 17 12 - 17     nieuwe binnenweg 335
42 voormalig kapiteinswoning van 10 - 17 10 - 17          westerkade 29a
 hudig en pieters 

43 voormalig bouwcentrum rotterdam 10 - 17 10 - 17     kruisplein 15
44 voormalig stoomgemaal oostplein 10 - 17 x  admiraliteitskade 96
45 windkorenmolen de distilleerketel 10 - 17 10 - 17   voorhaven 210
46 witte de with center for 11 - 18 11 - 18  witte de withstraat 50
  contemporary art en tent 

47 zakkendragershuisje 10 - 17 10 - 17   voorstraat 13-15
48 zweedse kerk x 10 - 17          parklaan 5
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Activiteiten
Boeren,
burgers
&
buitenlui

FIETSTOUR KRALINGEN
door UrbanGuides
▸  Zo    Zo  — 10:30 uur
▸ tijd: 1,5 uur / € 7,50
▸ start: Molen de Lelie,
 Plaszoom 356
  reserveren verplicht

Als er één Rotterdamse wijk het 
thema Boeren, burgers & buitenlui 
illustreert dan is het Kralingen 
wel. De geschreven geschiedenis 
van Kralingen gaat terug tot 1244. 
Sinds die tijd bestond het als 
een zelfstandig dorpje onder de 
rook van Rotterdam. Pas in 1895 
werd Kralingen geannexeerd door 
de grote stad. De wijk, die het 
bombardement van 1940 overleefde, 
zit vol contrasten; van oude statige 
straten zoals de Hoflaan en de 
Avenue Concordia tot socialistische 
woningbouw in KralingenCrooswijk. 
Leuk is dat iedereen samenkomt in 
het groen van Park Rozenburg en het 
Kralingse Bos.
 
Tijdens een fietstour door Rotterdam 
Kralingen laat een professionele 
gids zowel de hoogtepunten als de 
verborgen parels van deze mooie 
buurt zien. De tours starten bij 
de Kralingse Plasmolens de Lelie 
en de Ster, beiden benoemd tot 
rijksmonument. Onderweg komen 
het erfgoed en de geschiedenis van 
de wijk aan bod. 

MONUMENTENLEZING 1
Boeren, burgers & buitenlui,  
in en rond het Rotterdamse
door Prof. ir. Joost M. Schrijnen
▸  Za  — inloop: 10:00 uur
▸ tijd: 10:30 uur, duur 1 uur
▸ locatie: Schielandshuis,
 Coolsingel 114 (zie pag. 11)
  reserveren verplicht

Prof. ir. Joost M. Schrijnen, steden
bouwkundige, voor heen o.a. direc
teur bij de dienst Stedenbouw en 
Volkshuisvesting Rotterdam, neemt 
u mee in de betekenis van dat 
historisch perspectief voor heden en 
toekomst van Rotterdam. 

Boeren, burgers & buitenlui, 
en het historisch perspectief van 
de stadsplattegrond.
Voorbij het erfgoed waarvoor 
op Open Monumentendag de 
gebouwen hun deuren openen, 
is er het historisch perspectief 
van de stadsplattegrond. Niets is 
veranderlijker dan de stad, maar 
er is meer dan alleen ver andering. 
Zelfs als de plattegrond van de 
stad is weggevaagd door haven
ontwikkeling, door bombardement 
of door stadsontwikkeling, steeds 
komt haar morfologische en ruim
telijke geschiedenis weer boven. 
Stedenbouw is dan vooral van 
waarde als de historische artefacten 
en routes gemaakt door en voor 
boeren, burgers en buitenlui een 
rol kunnen spelen in de toekomst. 
Soms letterlijk, maar vaak ook 
in een nieuwe gedaante en met 
een nieuwe betekenis. De stad 
verbindt steeds opnieuw heden en 
verleden met haar nieuwe toe
komst. Die ‘padafhankelijkheid’ is 
mentaal, sociaal, economisch en ook 
ruimtelijk.

Fietstour Kralingen (zat)

MONUMENTENLEZING 2
Het Keezending in de polder 
Blijdorp door Drs. Nora Schadee
▸  Zo  — inloop: 10:30 uur
▸ tijd: 11:00 uur, duur 1 uur
▸ locatie: Hilton,
 Weena 10
  reserveren verplicht

Drs. Nora Schadee, als kunsthistorica 
meer dan dertig jaar werkzaam bij 
het huidige Museum Rotterdam. 
Zij is één van de auteurs van de 
publicatie Het Keezending in de 
polder Blijdorp dat bij de opening van 
het nieuwe station verscheen.

Het Keezending
Op 16 augustus 2010 werd het 
metro station Blijdorp aan de Stad
houdersweg officieel geopend. 
Meer dan twee eeuwen daarvoor, om 
precies te zijn 230 jaar eerder, begon 
iets ten noorden van het huidige 

station, de eerste nuttig werkzame 
stoommachine in Nederland de 
polder van Blijdorp te bemalen.  
In het huidige station wordt op het 
niveau van het spoor veel aandacht 
besteed aan dit stoomgemaal, in 
de vorm van fraaie afbeeldingen 
en toelichtende teksten. Daaruit 
wordt onder meer duidelijk dat het 
stoomgemaal in de volks mond als 
Het Keezending werd aangeduid. 
Waarom dat zo was, hoe de machine 
in de polder tot stand kwam, wie 
daar aan hebben gewerkt, en waar
door het succesvolle gemaal slechts 
vier jaar heeft gefunctioneerd – dat 
alles, en meer, komt aan de orde.

VAARTOCHT OVER 
DE SCHIE
▸  Za  — 11 / 13 / 15 uur
▸ duur 1,5 uur / € 5,
▸ locatie: Achter de Grote Kerk,
 Overschiese Dorpsstraat 95
  reserveren verplicht

Met de motorpakschuit Nooit 
Gedacht maakt u een tocht over de 
Schie. Aan het scheepje is goed te 
zien dat haar wortels in de zeven
tiende eeuw liggen. Het verhaal van 
de Nooit Gedacht begint in 1904 bij 
Scheepswerf Van Dam te Overschie. 
Vaar mee en ontdek de schoonheid 
en de geschiedenis van de Schie.

Stoommmachine Het Keezending (zon) — beeld Atlas van Stolk

Motorpakschuit 
‘Nooit Gedacht’ (zat)



18 — open monumentendag rotterdam 2017 open monumentendag rotterdam 2017 — 19 

WANDELING MUSEUM-
PARKVILLA’S
Wandeling door UrbanGuides 
▸  Za    Zo  — 11 / 13 / 15 uur
▸ duur 1,5 uur / € 5,
▸ locatie: Chabot Museum,
 Museumpark 11
  reserveren verplicht

Aan de rand van het Museumpark 
staan zes monumentale villa’s in 
de modernistische stijl van het 
Nieuwe Bouwen, gebouwd vanaf de 
jaren dertig tot midden jaren zestig. 
Ze zijn omgeven door lommerrijke 
tuinen en vormen gezamenlijk een 
groen eiland in de drukke stad. 
Zulke wijkjes ontstonden al vroeg 
in de twintigste eeuw. Ze waren 
bedoeld om welgestelde burgers aan 
Rotterdam te binden, omdat velen 
van hen vertrokken naar chiquere 
plaatsen als Den Haag of Wassenaar.
 
Rondleiding
Tijdens een rondleiding langs 
de Museumparkvilla’s vertelt 
een enthousiaste gids over de 
geschiedenis van de omgeving en 
het ontstaan en ontwerp van het 
villapark. Zowel de architectuur 
als de invulling van de gebouwen 
wordt zorgvuldig onder de loep 
genomen. De tours worden gegeven 
in samenwerking met het Chabot 
Museum. Dit is tevens het startpunt 
van de rondleidingen.  

 

BOEREN, BURGERS & 
BUITENLUI IN HET LAND 
VAN HOBOKEN
Lezing door ir. Luuk de Boer
▸  Zo  — inloop: 12:15 uur
▸ tijd: 12:30 uur / duur 30 minuten
▸ locatie: Chabot Museum, 
 Museumpark 11
  reserveren verplicht

Het gebied dat wij nu kennen als 
het Museumkwartier, Museumpark 
en Erasmus MC was tot begin 20e 
eeuw een nog vrijwel onbebouwde 
polder. Langs Schielands Hoge 
Zeedijk (Westzeedijk) bevonden 
zich enkele buitenplaatsen, boer
derijen en arbeiderswoningen. 
Van de toenmalige bebouwing 
resteert anno 2017 nog slechts 
de voorname buitenplaats van de 
familie Van Hoboken: het huidige 
Natuurhistorisch Museum.

De presentatie door Luuk de Boer 
neemt u mee naar de boeiende 
ontwikkeling van dit gebied in de 
periode vanaf 1850. Het landgoed 
van de familie Van Hoboken van zo’n 
50 hectare groot bleef grotendeels 
intact tot 1925. Inmiddels had de 
stad zich daaromheen explosief 
ontwikkeld, waarbij de familie van 
Hoboken een cruciale rol speelde.

Luuk de Boer (architect) onderzocht 
in 1987 de ontwikkelings geschie
denis van Het Land van Hoboken, 
en de betekenis daarvan voor de 
stedelijke ontwikkeling van dit 
gebied van Rotterdam.

DE BIJENKORF
Rondleiding door UrbanGuides
▸  Za    Zo  — 12 / 13:30 / 15:00 uur
▸ duur 1 uur / € 5,
▸ locatie: Bij Het Ding van
 Naum Gabo op de Coolsingel
 (naast de Bijenkorf)
  reserveren verplicht

De Bijenkorf
Toen eind 19e en begin 20ste eeuw 
de warenhuizen in Parijs, Londen 
en uiteindelijk ook Nederland op 
kwamen, bleken ze een wonder 
van weelde voor de gegoede 
burgerij. Natuurlijk richten ze zich 
tegenwoordig op een veel breder 
publiek dan alleen maar de zeer 
welgestelden, maar zaken zoals 
de Bijenkorf hebben nog altijd hun 
allure van weleer weten te behou
den. De Rotterdamse Bijenkorf aan 
de Coolsingel is met haar mooie 
detaillering een hoogtepunt van 
de Rotterdamse wederopbouw en 
wordt gezien als een van architect 
Marcel Breuers beste ontwerpen.
 
Heb je altijd eens door de perso
neels ingang van de Bijenkorf naar 
binnen gewild? Of ben je gewoon 
benieuwd hoe de directiekamer of 
het dakterras eruit ziet? Tijdens een 
gebouwen rondleiding krijg je een 
kijkje achter de schermen van dit 
klassieke warenhuis.

Land van Hoboken (zon)Huis Sonneveld (zat en zon) — foto ZEE

Chabotmuseum (zat & zon) — foto Jan van Mechelen (ZEE)

De Bijenkorf met sculptuur Naum Gabo (Het Ding) (zat & zon) — foto MS fotografie
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Activiteiten
kinder
programma
In samenwerking met 
Studio de Bakkerij vinden er op 
zondag kinder activiteiten plaats 
die GRATIS te bezoeken zijn. 

MUZIEK IN DE MOLEN
Theatervoorstelling
▸  Zo  — 11 / 12.30 / 14.00 uur
▸ duur 20 minuten
▸ Molen De Ster, Plaszoom 324
Voor alle kinderen vanaf 4 jaar en 
hun ouders

 reserveren verplicht

Elke dag als het nog heel vroeg is en 
de zon nog niet boven de Kralingse 
plas staat, komt er muziek uit de 
molen. Dan hoor je de mooiste 
klanken, samen met het gezang van 
de molenaar. Waarom de molen 
muziek maakt en de molenaar 
zingt weet niemand. Dat is al jaren 
een geheim. Kom jij het geheim 
van de muzikale molen ont
dekken? Een voorstelling voor de 
allerkleinsten.

OP PAD MET DE 
MOLENAARSVROUW
Theatrale rondleiding 
▸  Zo  — 11.30 / 13.00 / 14.30 / 16.00
▸ 45 minuten
▸ locatie: Molen de Lelie,
 Plaszoom 356
 Voor iedereen van 6 t/m 12 jaar
 (onder begeleiding)
  reserveren verplicht

Heb jij altijd willen weten waarom 
er aan de rand van het Kralingse Bos 
twee molens staan? Laat je mee
nemen door de molenaarsvrouw 
over het terrein waar jarenlang tabak 
en specerijen zijn gemalen. Ze laat je 
tijdens de rondleiding proeven van 
de specerijen die de molens hebben 
gemalen en je maakt kennis met de 
directeur van de fabriek. Natuurlijk 
laat ze je ook zien en ruiken wat 
Karotten zijn …

KNUTSELEN MET GEUREN
Workshop
▸  Zo  — 1116 uur, doorlopend
▸ locatie: In de tuin achter Zeilschool 
 De Lelie, Plaszoom 364
 Voor alle leeftijden
 Vrije inloop / vol = vol

In de tuin achter de zeilschool heb je 
een prachtig zicht op de molens, de 
directeurswoning, het oude fabriekje 
en de natuur er omheen. Samen met 
een kunstenaar ga je aan de slag om 
jouw eigen impressie van dit stukje 
historisch Kralingen vast te leggen. 
Maar niet zomaar met verf. Nee, je 
gaat een schilderij van specerijen 
maken, dat gaat zo heerlijk geuren 
dat het vast een mooi plekje in jouw 
keuken krijgt!

MOLENSPEURTOCHT 
▸  Zo  — vanaf 11 uur, doorlopend.
▸ duur ongeveer 30 minuten
▸ locatie: Zeilschool De Lelie,
 Plaszoom 364
 Vanaf 6 jaar

Tijdens de brand van 1962 is de 
schat, die in molen de Ster lag, 
verdwenen. De molenaar is er zeker 
van dat de schat nog ergens moet 
zijn! Een spannende tocht over het 
hele molencomplex zorgt ervoor dat 
jij straks alles van de molens weet en 
dat de molenaar zijn gouden munten 
terug heeft. En wanneer jij alles 
verzamelt hebt, wacht je natuurlijk 
een beloning!

Op pad met de molenaarsvrouw (zon)

Muziek in de molen (zon)  

Knutselen met geuren (zon)

Molenspeurtocht (zon)

Stichting 
Rotterdam is 
vele Dorpen
Stichting Rotterdam is vele 
Dorpen (SRivD) biedt bezoekers en 
bewoners van Rotterdam, naast 
de speciale activiteiten tijdens de 
Open Monumentendag, het gehele 
jaar door de zogenaamde Cultureel 
Erfgoed Routes. De wandelroutes 
geven iedereen de mogelijkheid 
een gebied in de stad uit te kiezen 
en daar monumenten en beziens
waardigheden te bekijken en historie 
te proeven. U kunt de routes vinden 
op de website srivd.nl.
 
Sinds 2011 vindt de jaarlijkse 
SRivDdorpendag plaats tijdens de 
Open Monumentendag Rotterdam. 
In een aantal voormalige dorpen 
en gebieden vindt op zaterdag 9 en 
zondag 10 september een bijzondere 
activiteit plaats.

Dit jaar zijn dit:
• Kinderboerderij de Blijde Wei / 
 Ommoord
• Oudheidkamer / Pernis
• Museumwoning / Vreewijk
• Museumwoning / Oude Noorden

40-JARIG BESTAAN VAN 
KINDER BOERDERIJ DE 
BLIJDE WEI IN OMMOORD
Bergse Linker Rottekade 435  
▸  Za    Zo  — openingstijden en

defini tieve programmering
kunt u lezen op:
www.ommoordsepolder.nl

Het thema Boeren, burgers & 
buitenlui past uitstekend bij de 
viering van het 40jarig bestaan 
van Kinderboerderij de Blijde Wei. 
Buitenlui bezoeken in groten getale 
deze prachtige kinderboerderij. 
Burgers (de bewoners van Ommoord 
)zijn hier kind aan huis. En Boeren 
bouwden deze hoeve in 1876. Onze 
plannen? Een lezing, wandeling, 
archeologische vondsten, historische 
foto’s, misschien kennismaken met 
de laatste boer van deze hoeve, 
beeldende kunst in relatie met het 
thema en op zondag een concert.

OUDHEIDKAMER PERNIS
Pastoriedijk 399-401
▸  Za   — 1417 uur
▸ toegang: vrije inloop
▸ meer informatie:
 www.oudheidkamerpernis.nl

De tentoonstellingen over 
historische fragmenten, met als titel 
Vergane Glorie, past in het thema 
van Open monumentendag. Er is 
o.a. aandacht voor de verdwenen 
boerderijen en het huiselijk leven, 
de visserij, de kerken en molens 
en opvallende ornamenten en 
gevelstenen van de woningen in 
Pernis. Speciale aandacht is er voor 
het gebruik vanaf 1884 van de 
panden van de Oudheidkamer, die 
nu een Gemeentelijk Monument 
geworden zijn.

U wordt van harte uitgenodigd 
om de vele foto’s en de 
fraaie opstellingen van deze 
tentoonstelling te komen bekijken.

Boerderij aan Rotte (circa 1940) waar sinds 1977 
Kinderboerderij ‘de Blijde Wei’ is gevestigd (zat & zon)

Oudheidkamer Pernis (zat)



FIETSROUTE KRAAIJVANGER
Met een speciale fietsroute kunt u het gehele jaar door  
de wederopbouwarchitectuur van de gebroeders Evert en 
Herman Kraaijvanger (o.a. Rijksmonument De Doelen, 
Rijksmonument Citykerk Het Steiger) zelf bekijken. 
De Kraaijvangerfietsroutekaart is gratis af te halen bij het 
Informatiepunt.
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Stichting
Rotterdam is
vele Dorpen
vervolg

MUSEUMWONING 
VREEWIJK
Lede 40
▸  Za    Zo  — 1117 uur
▸ toegang: vrije inloop
▸ meer informatie:
 www.museumvreewijk.nl

Tuindorp Vreewijk neemt een 
bijzondere plaats in binnen de 
geschiedenis van de Nederlandse 
stedenbouw en volkshuisvesting. 
Rotterdamse notabelen, onder 
leiding van K.P. van der Mandele 
brachten op deze plek een radicale 
verandering in de volkshuisvesting 
tot stand. In 2012, werd Tuindorp 
Vreewijk door het Rijk aangemerkt 
als beschermd stadsgezicht, in 2014 
gevolgd door de aanwijzing van 
bijna 300 woningen en panden tot 
monument.

De Museumwoning Vreewijk, 
opgeleverd in november 1917, 
werd vanaf 1928 bewoond door de 
familie Arends: de heer Arends junior 
woonde er tot 2008. Het unieke 
van de woning is dat er sinds 1918 
vrijwel niets is veranderd aan het 
interieur. Het ontwerp van de tuin 
bij de Museumwoning is gebaseerd 
op de uitgangspunten die de 
(landschaps)architecten bedachten. 
Recent is deze tuin teruggebracht 
naar de oorspronkelijke staat.

MUSEUMWONINGEN 
OUDE NOORDEN
Jacob Catsstraat 23 
▸  Za  — 1017 uur
▸ toegang: vrije inloop
 Meer informatie:
 www.museumwoning.nl

Rond 1900 was er voldoende 
bouw grond in het Oude Noorden. 
Per jaar werden meer dan drie
duizend woningen gebouwd. 
De zo ge naamde ‘alkoofwoning’ is de 
opvolger van de bedompte, donkere 
‘rugaanrugwoning’ en is lichter, 
ruimer en hygiënischer. 

Op 26 mei 1896 verleenden b&w 
van Rotterdam de bouwvergunning 
voor het plan van bouwmeester H. 
Nederlof: één van de vele bouw
ondernemers in dit deel van 
Rotterdam. De beide Museum
woningen maken deel uit van dit 
bouwplan: Jacob Catsstraat hoek 
Kromme Wiekstraat.
Er zijn twee museumwoningen die 
u kunt bezoeken: één ingericht zoals 
dat in het interbellum gebruikelijk 
was ( Jacob Catsstraat) en één 
ingericht volgens de mode uit de 
jaren vijftig (Kromme Wiekstraat).

Ontwerptekening ‘Eerste Rotterdamsch Tuindorp’ (zat)

Museumwoning Noord (zat)

STIELTJESMONUMENT (1884)
▸ architecten: Eugen Gugel & Eugène Lacomblé
▸ locatie: Burgemeester Hoffmanplein 51, Rotterdam 
▸  Zo  — onthulling / 15:30 uur / Noordereiland

Op 9 september om 15:30 uur wordt het onlangs gerestau
reerde Stieltjes monument (1884) op het Noorder eiland 
onthuld. Het monument werd geplaatst ter nagedachtenis 
aan de waterstaatkundige ingenieur Thomas Joannes 
Stieltjes (18191878). Stieltjes wordt gezien als de architect 
van de aanleg van de havens in Feijenoord, die niet alleen 
de grote bloei van Rotterdam als havenstad mogelijk 
maakte, maar ook het Noordereiland zijn huidige vorm 
gaf. Bij de plaatsing van het monument in de 19e eeuw én 
bij de restauratie in de 21e eeuw, speelde het initiatief van 
burgers een belangrijke rol.

C O L O F O N
Open Monumentendag Rotterdam

wordt georganiseerd in opdracht van
Stichting Open Monumentendag

Rotterdam (anbi)

vanwege financiële
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