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Evaluatie Open Monumentendag Rotterdam 2020: Op pad in het Zuiden van de stad! 

 
Illustraties: Caroline Ellerbeck 
 
Herkent u ze? Voor bezoekers van Open Monumentendag Rotterdam geldt dat ze in de 
bovenstaande monumentale iconen inmiddels FENIX, Villa van Waning, de Kiefhoek, het 
Stulemeijercomplex en Vreewijk herkennen. Bewoners van onder andere de tuindorpen ‘op 
Zuid’ keken vol verbazing naar de aan hen voorbijtrekkende geïnteresseerden die - 
met routekaart in de hand - de panden bewonderden die voor de bewoners tot hun 
doodgewone dagelijkse omgeving behoren. Dat was precies het doel: meer aandacht voor 
monumentaal Rotterdam én monumentaal Rotterdam-Zuid. Samen met een aantal 
belangrijke partners is het gelukt! Zelfs het weer werkte enorm mee. 
 
Gratis routes én activiteiten voor iedereen 
De plannen voor OMD 2020 waren al af toen corona om de hoek kwam kijken. Het werd 
steeds duidelijker dat het samenbrengen van grote groepen mensen op één plek 
onwenselijk zou zijn. Op een gegeven moment was het onduidelijk of er überhaupt iets 
georganiseerd zou kunnen worden, dus we hebben ons als organisatie zo flexibel mogelijk 
opgesteld en goed gekeken naar de omstandigheden, de missie van OMD en de lange 
termijnwensen. Een belangrijke wens was om meer evenwicht te krijgen in de verspreiding 
van de partners: op een paar na waren alle deelnemende partijen gevestigd op de 
noordoever van Rotterdam. In samenwerking met Urban Guides is er een onderzoek gedaan 
naar monumentaal Zuid en daar bleek verrassend veel onbekend erfgoed te zijn. 
Rekening houdend met een tweede lockdown na de zomer leek het ons het verstandigst om 
op basis van de research van Urban Guides gratis fiets- en wandelroutes te ontwikkelen die, 
ook al zou alles dicht zijn, lekker in de frisse buitenlucht, op eigen gelegenheid gedaan 
konden worden. De routes werden prachtig geïllustreerd door Caroline Ellerbeck; op de 
frisse illustraties werd enorm enthousiast gereageerd.  
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Bezoekers werden dus gemotiveerd om vooral op eigen gelegenheid op pad te gaan. Aan die 
oproep werd ruimschoots gehoor gegeven: overal werden tijdens het weekend mensen met 
zelf uitgeprinte routes gespot. De zussen Judy en Mirjam Prins stonden zondagochtend om 
11 uur bij het informatiepunt in de tuin van het Schielandshuis en besloten de Feijenoord-
Kralingen-route te fietsen.  
 
 
 

 
 
Judy: “We hebben een heerlijke dag gehad. We vinden het met name leuk om op plekjes te 
komen waar je anders niet zo snel komt of mag komen.” 

De samenwerking met Aquabus B.V., waardoor Waterbus 19 tussen de Piekstraat en De Esch 
op zaterdag én zondag mensen gratis liet overvaren, maakte de Feyenoordroute tot een 
enorm succes.  
 
Vooral op Zuid gingen velen op ontdekkingstocht, daar waar nog zo veel relatief onbekende 
monumenten stonden te wachten om bewonderd te worden. Bewoners van de tuindorpen 
reageerden enthousiast op alle aandacht voor hun wijk, hoorden we van zowel bezoekers als 
de bewoners zelf. “Bij de begeleide rondleidingen waren er bijna geen no shows”, vertelt 
Rutger van der Graaf van Urban Guides: “Dat is uitzonderlijk voor een evenement met vrijwel 
uitsluitend gratis activiteiten.”  
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Meer mogelijk, ook panden open 
Gaandeweg bleek dat er toch weer meer mogelijk werd. In overleg met Nederland 
Monumentenland werd er een protocol voor te bezoeken monumenten opgesteld. Dit 
protocol hebben wij als OMD gehandhaafd en gecommuniceerd op onze website en in 
nieuwsbrieven naar deelnemende partijen. Op basis van dit protocol was het voor een groot 
aantal panden toch mogelijk mee te doen aan OMD. De nieuwe website van OMD bevat een 
eigen reserveringssysteem en dat kwam nu bijzonder goed van pas: om aantallen te kunnen 
sturen waren veel panden te bezoeken op basis van (gratis) reservering. Aangezien dit 
systeem zo eenvoudig in gebruik is, konden we tot op het laatste moment nog gewenste 
wijzigingen, bijvoorbeeld aantallen, aanpassen, waardoor meer panden het aandurfden om 
deel te nemen. Uiteindelijk hebben we hierdoor een extra mooi en vol programma kunnen 
presenteren én routes én opengestelde panden. Aangezien de situatie het op dat moment 
toeliet, hebben we de tours tijdens het weekend ook mét gids aangeboden, er was dus echt 
voor ieder wat wils. Trots zijn we op het feit dat, ondanks alle beperkingen, alle te 
reserveren plekken voor tours en rondleidingen, 3.200 in totaal, zijn gebruikt. Dit aantal 
staat los van de bezoeken, waarvoor geen reservering nodig was of de fiets- en wandeltours 
die op eigen gelegenheid gedaan konden worden. 
 
FENIX: uniek kijkje in verleden en toekomst van havenloods 
FENIX was de gedroomde partner van het jaarlijkse evenement. Hier, in de ooit grootste 
havenloods ter wereld, vond op vrijdagavond de kick-off van Open Monumentendag 
Rotterdam plaats. De belangstelling voor deze kick-off was groot. Gelukkig konden we door 
het hanteren van tijdslots alle genodigden op een prettige en veilige manier ontvangen. Op 
zaterdag en zondag was het pand voor publiek geopend, om er een laatste blik op te werpen 
voordat de grondige verbouwing wordt voortgezet. Het bood daarmee een uniek kijkje in 
zowel het verleden als de toekomst van dit toonbeeld van Rotterdamse havenarchitectuur 
(1923, door C.N. van Goor). 
Ook voor de zaterdag en zondag was de belangstelling voor FENIX overweldigend, alle 
tijdslots waren in mum van tijd vergeven. Alleen al FENIX trok dit weekend ruim 1.000 
bezoekers. Met goede veiligheidsmaatregelen, de strikte tijdslots en de gigantische ruimte 
was het gelukkig geen probleem om afstand van elkaar te bewaren. 
Anne Kremers (Directeur FENIX): “Het was een mooie kans om tijdens Open 
Monumentendag Rotterdam nog één keer de deuren te openen voor alle liefhebbers van de 
historie en de toekomst van FENIX. Mensen verbaasden zich vooral over de grootte van het 
gebouw en zijn ontzettend benieuwd naar wat er komen gaat.” 
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Theatrale rondleidingen & kinderprogramma 

 
 
Ook op de (gratis) theatrale ontdekkingstocht op de RDM, verzorgd door Studio de Bakkerij, 
kwamen veel gezinnen af. Op zondag werd het stuk, een verhaal over de RDM ten tijde van 
WOII, vijf keer opgevoerd. De Waterbus erheen, de industriële omgeving en natuurlijk de 
acteurs maakten indruk op de kinderen. 
 

 
Ole (5 jaar): “Ik wist helemaal niet dat het oorlog was!” 
Wies (6 jaar): “Komen de Duitsers er echt zo aan?” 
 
De vele vragen vormden aanleiding tot een gesprek over het bombardement op Rotterdam, 
tijdens de terugtocht met de Waterbus. De theatrale rondleidingen worden ook weer aan de 
klassen aangeboden, onze welbekende klassendagen. In andere jaren vond dit programma 
in de week vóór OMD plaats, maar corona maakte dit helaas onmogelijk: scholen moesten 
eerst weer normaal opstarten na de vakantie en gaven aan eerst rust te willen creëren en 
achterstanden in kaart te willen brengen. Uitstapjes waren nog niet mogelijk helaas. In 
overleg met Studio de Bakkerij, de scholen en OMD werd een inhaalmoment afgesproken. 
Dat inhaalmoment zou de eerste twee weken van november zijn. Inmiddels hebben we 
helaas, door de tweede coronagolf, moeten besluiten uit te wijken naar het vroege voorjaar 
van 2021, maar wat in het vat zit... 
 
Organisatie 
Net als vorig jaar, was ook in de afgelopen editie de projectbegeleiding in handen van 
Cultuur & Vliegwerk van Anouk Estourgie. De communicatie werd verzorgd door Studio 
Goldfinch van Priscilla de Putter. Het bestuur van Stichting Open Monumentendag 
Rotterdam is hen zeer dankbaar voor hun brede visie op het vertellen van het verhaal van de 
stad en de manier waarop ze de Open Monumentendagen 2020 tot een levendig en 
toegankelijk evenement hebben gemaakt. Het bestuur is voornemens de komende jaren 
gezamenlijk verder te bouwen aan inclusieve Open Monumentendagen die de Rotterdamse 
monumenten op een verfrissende manier op de kaart blijven zetten. 



 5 

Samenwerking Dag van de Architectuur 
Een andere mooie samenwerking dit jaar was met de Dag van de Architectuur. Normaal 
vindt dat evenement tijdens de RAM, Rotterdam Architectuur Maand, in juni plaats, maar 
dat was dit jaar niet mogelijk. OMD nodigde de DvdA daarop uit om deel te nemen aan 
hetzelfde weekend om beide doelgroepen een extra mooi programma te kunnen bieden; 
van het oudste monument tot de modernste architectuur. Naast een extra vol programma 
en overlap van doelgroepen heeft deze samenwerking tot een mooie gezamenlijke 
podcastroute (gemaakt door Theater in Context) in het maritieme district geleid. De gidsen 
van Urban Guides merkten op dat er meer jongeren dan andere jaren aan de tours 
deelnamen. Dit zou mede door de samenwerking van de DvdA kunnen komen.   
 
Samenwerking Open Rotterdam 
In het kader van doelgroepverbreding zijn we een samenwerking gestart met de lokale 
omroep Open Rotterdam. Deze samenwerking heeft geleid tot hele mooie items over 
monumentaal Zuid. In bijlage I een overzicht van het behaalde bereik. De items zijn in 
aanloop naar het evenement waardevol geweest om mensen te enthousiasmeren voor het 
evenement, maar kunnen ook gezien worden als waardevolle documenten, een basis van 
waaruit verder gewerkt kan worden aan ontsluiting van deze informatie naar publiek. De 
items laten ook zien dat er nog veel te doen is qua informeren van het publiek.  
 
Communicatie 
Er was zowel door de samenwerking met FENIX als de routes over Rotterdam Zuid veel 
interesse van de pers dit jaar voor OMD. RTV Rijnmond heeft drie TV-items en een radio-
interview aan deze editie gewijd onder de titel ‘Unieke en experimentele woningbouw: 
Rotterdam-Zuid heeft meer monumenten dan je denkt’. De Havenloods, In de Buurt en het 
AD hebben meerdere artikelen geschreven, waaronder een dubbele pagina in het AD op 
zaterdag:  ‘Open Monumentendag Verborgen Schoonheden, Op Zuid gebeurt het dit 
weekend.’  
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Roterodamum, de historische vereniging, had in hun kwartaalblad 8 pagina’s ingeruimd voor 
OMD, waaronder de complete tuindorpenroute. 
Er was zelfs landelijke aandacht dit jaar: de 5 uur Show/SBS6 kwam langs voor een kort item 
over OMD Rotterdam en FENIX. De Erfgoedstem (een landelijke nieuwsbrief) opende 10 
september ‘Diversiteit is het buzzword van nu. Heel Nederland praat erover, maar 
Rotterdam is al in actie gekomen.’ Vervolgens een artikel ‘Open Monumentendag: Cultureel 
Erfgoed op z’n Rotterdams’. 
 
Conclusie 
Het was prachtig weer, we konden een mooi, vol programma aanbieden, met veel 
opengestelde panden, routes die op eigen gelegenheid gewandeld of gefietst konden 
worden. Er waren routes die onder begeleiding van Urban Guides gedaan konden worden, 
met parels zoals FENIX en interessante nieuwkomers zoals The Slaak, de Kocatepemoskee en 
Hillevliet 90. Tevens was er een mooie kindertour en een podcastroute in samenwerking met 
de Dag van de Architectuur. Tot slot was er veel persaandacht en we kregen veel 
complimenten over onze communicatiemiddelen en illustraties. We zijn trots dat we meer 
jongeren weten te bereiken, prachtige items van Open Rotterdam hebben ontvangen én een 
enorme stap naar het monumentaal ontsluiten van Rotterdam Zuid hebben gezet. 
 
Safouane uit Crooswijk (10 jaar) vat het prachtig samen: “Ik had wel gedacht dat het 
leuk zou zijn, maar niet dat het zo onwijs leuk zou zijn. Het is niet alleen gezellig met vrienden 
en om te fietsen, maar je leert ook nog over de gebouwen. Iets leerzaams is dan ook nog 
leuk.” 
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Financiën 
 

 
 

 

WINST- EN VERLIESREKENING 2020

LASTEN

Programmering monumenten 17.009€      

Educatie 11.200€      

Website 12.433€      

Pr-middelen 2.463€        

Communicatie 12.000€      

Projectbegeleiding 29.887€      

Algemene kosten 995€            

Dotatie bestemmingsreserve verbetering website 1.000€        

Dotatie bestemmingsreserve versterking Algemene Reserve

door gemeente Rotterdam 10.000€      

96.986€      

BATEN
Subsidies

Gemeente Rotterdam 50.000€      

Fondsen en sponsors

overige fondsen en sponsors 47.700€      

97.700€      

RESULTAAT
Resultaat

714€            

Alle bedragen zijn inclusief btw

BALANS
per 31 december 2020

Bankrekening 27.847€     Algemene Reserve 21.433€      

Debiteuren 16.500€     Bestemmingsreserve verbetering website 1.000€        

Bestemmingsreserve versterking Algemene 

  Reserve door gemeente Rotterdam 10.000€      

Resultaat 714€           

Te betalen kosten 11.200€      

Totaal 44.347€   44.347€    



 8 

Zoals eerder genoemd, hebben corona en de coronamaatregelen in 2020 hun impact gehad 
op de Open Monumentendagen. Gelukkig kon ons evenement doorgang vinden, zij het op 
een geheel andere manier dan de bijna 30 voorgaande edities.  
 
Vanuit financieel perspectief was de onzekerheid voorafgaand aan het evenement een 
reden om voorzichtiger te zijn dan in voorgaande jaren. Een grote financiële uitgavepost, het 
papieren boekje, is daarom komen te vervallen. Dit gaf de organisatie een stuk meer 
flexibiliteit in de weken voorafgaand aan het evenement om te anticiperen op eventuele 
nieuwe maatregelen. 
 
Tegelijkertijd voelden we een verplichting naar onze vaste partners in de culturele sector om 
het evenement wel door te laten gaan en te investeren in ons netwerk. Zo heeft 
UrbanGuides een aantal prachtige nieuwe routes ontwikkeld en zijn er door OPEN 
Rotterdam interviewvideo’s gemaakt, allemaal met de focus op Rotterdam Zuid.  
 
Zoals u eerder in deze evaluatie heeft kunnen lezen, kon het kinderprogramma tijdens het 
weekend gelukkig doorgaan. Het kinderprogramma voor de basisscholen en voor het 
speciaal onderwijs moest helaas worden uitgesteld. Theatergezelschap Studio de Bakkerij is 
voornemens in 2021 het kinderprogramma uit te voeren in de meest inspirerende vorm die 
mogelijk is gelet op de coronamaatregelen.  
 
Vooruitkijkend naar 2021, heeft het bestuur besloten tot een dotatie van € 1.000 ter 
verbetering van de website. In 2020 was de website namelijk de manier om informatie goed 
aan de bezoekers te verstrekken. In 2021 willen we onze website daarom nog 
gebruiksvriendelijker maken. 
 
Daarnaast is er een deel van de subsidie van de gemeente Rotterdam geoormerkt als 
versterking van de Algemene Reserve. Stichting Open Monumentendag is zo beter in staat 
om het evenement voor te financieren. Tevens sluit dit aan bij het langjarige streven om de 
Algemene Reserve te verhogen naar een niveau dat in lijn is met onze jaarlijkse omzet.  


