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Op pad in eigen stad tijdens Open Monumentendag Rotterdam 
 
In het weekend van 12 en 13 september vindt Open Monumentendag Rotterdam plaats. Een 
aantal ‘gouwe ouwe’ zult u moeten missen dit jaar, maar daar krijgt u prachtige routes, nieuwe 
samenwerkingen en één van de grootste gebouwen van de stad voor terug! Zo belooft het 
alsnog een monumentale editie te worden. 
 
Monumentaal Rotterdam-Zuid 
Waar tijdens vorige edities vooral de monumenten op de noordoever van de stad deelnamen aan het 
evenement, is er sinds vorig jaar actief gezocht naar meer aansluiting met monumentaal 
Rotterdam-Zuid. Speciaal samengestelde routes stellen veelal monumentaal Rotterdam-Zuid centraal 
en tonen hoeveel monumentaal erfgoed daar wel niet te vinden is! 
 
Rijk geïllustreerde routes  
Misschien zat een vakantie er dit jaar niet in? Uw eigen stad heeft gelukkig verrassend veel te bieden! 
Om dit te laten zien én spreiding in tijd en stad te bevorderen, stelden we vier interessante routes 
samen in samenwerking met Urban Guides: de Tuindorpenroute, de Scholenroute, de 
Delfshaven-route en de Feijenoord-Kralingen-route. Deze door Caroline Ellerbeck rijk geïllustreerde 
routes nemen mensen mee op een monumentale ontdekkingstocht door de verschillende delen van 
de stad. Verwacht experimentele betonbouw, lieflijke hofjes, verschillende tuindorpen, veel groen en 
heel veel schoolgebouwen, ontworpen door de bekende architect Ad van der Steur. Op sommige 
momenten waan je je in een compleet andere stad, tot die indrukwekkende skyline weer voor je 
opdoemt. In het weekend van 12 en 13 september zijn de routes te volgen met gids, maar ook daarna 
zijn ze (gratis) te downloaden.  
 
Flexibel programma 
Naast de routes, openen allerlei panden door de hele stad hun deuren. De organisatie houdt zich 
daarbij uiteraard strikt aan het coronaprotocol, waardoor er op het laatste moment nog wijzigingen 
kunnen plaatsvinden. Vandaar ook geen papieren programma dit jaar, maar een actueel online 
overzicht van geopende panden en te reserveren activiteiten.  
 
Dag van de Architectuur 
De Dag van de Architectuur Rotterdam kon eerder dit jaar niet doorgaan en vindt daarom gelijktijdig 
met Open Monumentendag Rotterdam plaats. Monumentaal erfgoed én de moderne stad: wat ons 
betreft een prachtige match! 
 
Exclusieve preview: FENIX in wording 
Eén van de nieuwe deelnemers aan de zuidoever is FENIX, bij sommigen nu nog bekend als de 
Fenixloods II op Katendrecht. De historische havenloods uit 1923 wordt grondig gerestaureerd, maar 
opent nog eenmaal de deuren tijdens Open Monumentendag. Met een tour over de bouwplaats- 
uitsluitend op reservering - krijgen bezoekers een indruk van het project. Duidelijk wordt hoe de 
oorspronkelijke architectuur straks versmelt met het nieuwe uitzichtplatform, ontworpen door Mad 
Architects (China). Team FENIX vertelt daarnaast graag meer over de nieuwe culturele bestemming 
van het gebouw. Dit wordt straks dé plek waar het verhaal over de vele gezichten van migratie wordt 
verteld. Daarmee past deze nieuwe deelnemer uitstekend bij de missie die wij hebben: het complete 
verhaal van de stad vertellen. Reserveren hiervoor kan via 
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omdrotterdam.nl/activiteiten/rondleiding-fenix. Tijdens de tour wordt de 1.5 meter afstand te allen tijde 
in acht genomen.  
 
Oproep: FENIX zoekt koffers! 
Voor een nieuw te maken kunstwerk (een labyrinth van koffers) heeft de FENIX veel koffers nodig, in 
allerlei soorten en maten. Heb jij een koffer met een bijzonder reisverhaal van of juist naar 
Rotterdam? Neem deze dan mee tijdens een bezoek aan de Fenixloods II tijdens de Open 
Monumentendagen.  
 
OMD & Corona 

● routes op eigen gelegenheid en het hele jaar door, door de hele stad 
● minder panden geopend: actuele lijst online 
● registratielijsten bij alle deelnemende panden 
● online reserveren voor activiteiten en tours 
● kleinere groepen bij rondleidingen 
● 1,5 afstand wordt continu gewaarborgd 
● coronaprotocol wordt nageleefd 

 
Kijk voor meer actuele informatie over het evenement op omdrotterdam.nl. 
 
Noot voor de redactie: 
Neem voor meer informatie contact op met Priscilla de Putter via priscilla@omdrotterdam.nl of bel: 
0648466317. Download de press kit hier 
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