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Meer dan 50 Rotterdamse monumenten openen de deuren op 
jaarlijkse monumentendag  
Meer dan 50 monumenten openen zaterdag 10 en zondag 11 september 2022 de deuren in 
Rotterdam. Hiermee wordt de traditie van de jaarlijkse Open Monumentendag ook in de Maasstad 
weer voortgezet. Het publiek kan kiezen uit een boordevol programma van tours, lezingen, 
rondleidingen en concerten, die allemaal gratis te bezoeken zijn. Met dit jaar het thema: ‘Transities 
– duurzaam duurt het langst’. 

  
Het tweede weekend van september openen zo veel mogelijk monumenten in de stad hun deuren 
voor het publiek tijdens Open Monumentendag Rotterdam. Natuurlijk zijn klassiekers als Het 
Schielandshuis, De Hef en het Koopmanshuis aan de Rechter Rottekade te bezoeken. Maar ook 
minder bekende parels openen hun deuren, zoals de Rotterdamsche Manège, FENIX in wording in 
Fenixloods II, een atoombunker uit de Koude Oorlog en het Justus van Effencomplex dat dit jaar 
precies een eeuw oud is. 

  
Gratis routes 
Wie graag zelfstandig op pad gaat, kan met de gratis te downloaden monumentenroute ‘Oude 
Noorden, nieuwe bestemmingen’ Rotterdam Noord verkennen. De nieuwste route neemt je niet 
alleen mee langs bijzondere herbestemmingen in de wijk, maar stelt ook de vraag of verschillende 
Post ‘65-gebouwen (de periode tussen 1965 en 1990) in wederopbouwstad Rotterdam al bijzonder 
genoeg zijn om de monumentenstatus te krijgen. Ook de zeven routes die tijdens vorige edities 
werden ontwikkeld zijn nog op de website van de Open Monumentendag Rotterdam te vinden. 

  
Het programma  
Naast de vrij te bezoeken monumenten (let op: sommige gebouwen zijn enkel op zaterdag óf op 
zondag open), is er een uitgebreid programma dat óók gratis is, maar waarvoor je wel even moet 
reserveren. Zo kun je met een gids in het verleden én de toekomst van de Hofbogen, De Wasserij en 
Bospolder-Tussendijken duiken, het Zusterhuis en het Oude Westen óf het spannende bospark van 
Buitenplaats De Tempel ontdekken. Ook aan de jongste erfgoedliefhebbers wordt gedacht: in Het 
Industriegebouw is er een creatieve rondleiding speciaal voor kinderen terwijl de volwassenen een 
eigen rondleiding volgen en in de net gerenoveerde Heinekenfabriek verzorgt Studio De Bakkerij een 
theatrale familierondleiding. Tussen de historische schepen in de Oudehaven vindt bovendien een 
duurzaamheidsfestival plaats waar iedereen welkom is. 

  
OMD Duurzaamheidsprijs 
Daarnaast maakt Rotterdam met het genomineerde Elevatorhuis kans op de landelijke OMD 
Duurzaamheidsprijs. Bezoek mag een kijkje achter de schermen nemen en zien hoe het historische 
bedrijfspand van energielabel G naar A ging. Tip: je kunt nog stemmen! 

  
Diergaarde Blijdorp 
Deze editie heeft de Open Monumentendag Rotterdam een bijzondere partner gevonden in 
Diergaarde Blijdorp, die dit jaar haar 165ste jubileum viert. Niet alleen zijn er in het weekend zelf 
rondleidingen over architect Sybold van Ravesteyn. Op de openingsavond op 9 september vindt er in 
de Rivièrahal een speciale erfgoededitie van Rotterdam Late Night plaats (tickets via RLN). Daarnaast 
opent wethouder Kasmi in dit monumentenweekend de historische poorten van de diergaarde voor 
het allereerste ZOOmerterras: geniet van een hapje en een drankje tussen de flamingo’s en 21 de 
rijksmonumenten die deze bijzondere diergaarde heeft!  

  

https://omdrotterdam.nl/routes/
https://www.openmonumentendag.nl/duurzaamheidsprijs/
https://www.openmonumentendag.nl/duurzaamheidsprijs/
https://issr.stager.nl/web/tickets/111194475


 

Noot voor de redactie: 
Het volledige programma, de gratis route en Mens & Monument interviews vind je op 
www.omdrotterdam.nl. 
Voor vragen, interviews en (extra) beeldmateriaal staat programmacoördinator Cilia Batenburg - 
0637459613, cilia@omdrotterdam.nl - voor je klaar. 
 

 
In de nieuwe Mens en Monument interviews vertelt Grietje Meijer over het 100-jarig jubileum van het Justus 
van Effencomplex. Tijdens het monumentenweekend geven Grietje en andere bewoners rondleidingen door 
het bijzondere wooncomplex. Er is ook een fototentoonstelling ingericht in het voormalig badhuis.  
 

 
Josephine en Amber vertellen in de Mens en Monument interviews over de Rotterdamsche Bank waar 
tegenwoordig geen biljetten maar boeken te vinden zijn. In het monumentenweekend staan ze paraat in de 
OMD-informatiestand bij Rotterdam Tourist Information naast het Schielandshuis. 
 

http://www.omdrotterdam.nl/
mailto:cilia@omdrotterdam.nl


 
Meer dan 50 monumenten open de deuren op 10 en 11 september 2022. Ook het Schielandshuis is tijdens de 
Open Monumentendag Rotterdam te bezoeken. Naast het Schielandshuis vindt men Rotterdam Tourist 
Information en de OMD-informatiestand waar gereserveerd kan worden voor het programma en de gratis 
route door Noord te vinden is. 

 
Ook De Hef is tijdens de Open Monumentendag Rotterdam 
weer toegankelijk voor publiek. Alle gratis tours en activiteiten 
zijn via de OMD-website te reserveren. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fotocredits: Eric Frecken 
 



 
Fenixloods II, ooit de grootste overslagloods ter wereld, transformeert tot FENIX. Publiek is welkom 
om tijdens het monumentenweekend een kijkje te nemen achter de schermen van het museum in 
aanbouw. Aan de loods wordt nu een trappartij toegevoegd dat na het openen van het museum 
zorgt voor een spectaculair uitzicht: de Tornado. Dit nieuwe uitzichtplatform is ontworpen door het 
Chinese architectenbureau MAD Architects. 
Fotocredits: Rubén Dario Kleimeer  
 
 

 
Sybold van Ravesteyn was niet alleen architect van het voormalige Centraal Station, ook het hele historische 
gedeelte van Diergaarde Blijdorp werd door hem ontworpen. Bij elkaar telt de diergaarde nu maar liefst 21 
rijksmonumenten van zijn hand. Publiek kan tijdens het monumentenweekend gratis rondleidingen reserveren 
die op zijn ontwerp inzoomen. O.a. het slimme klimaatsysteem van de Victoria Serre op deze foto wordt onder 
de loep genomen.   
Fotocredits: Diergaarde Blijdorp 

https://fenix.nl/nl/
http://www.i-mad.com/

