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rotterdam_info Heb je iets moois gezien, 
gehoord of beleefd tijdens Rotterdam 
Architectuur Maand? Deel het met #RAM19 
#rotterdamARCHITECTURE #LoveRotterdam

Volg de Rotterdam Architectuur Maand op Fa-
cebook en Instagram voor alle laatste nieuwtjes!

OPENINGSLEZING ROTTERDAM 
ARCHITECTUUR MAAND y
De Rotterdam Architectuur Maand start met een ope-
ningslezing door Eran Chen (ODA architecture). Chen 
geeft als architect, samen met Braaksma & Roos, vorm 
aan de transformatie van POST. In zijn lezing deelt hij 
zijn visie op de herbestemming van gebouwen met veel 
verschillende functies, een belangrijke opgave voor veel 
binnensteden. Met Kees Kaan (Kaan Architecten), super-
visor van de Rotterdamse binnenstad, gaan we in gesprek 
over de betekenis van deze opgave voor het centrum van 
Rotterdam.
OPENING LECTURE ROTTERDAM ARCHITECTURE 
MONTH
The Rotterdam Architecture Month starts with an opening 
lecture by Eran Chen (ODA architecture). Together with 
Braaksma & Roos, Chen gives shape to the transforma-
tion of POST. In his lecture he shares his vision on the 
renovation of buildings with many different functions, an 
important task for many city centers. With Kees Kaan (Kaan 
Architects), supervisor of Rotterdam city center, we will 
discuss the significance of this assignment for the center of 
Rotterdam.
P 24 mei / May
N 20:00 - 21:30 (inloop 19:30)
C  Gratis / Free
" www.airrotterdam.eu

AFFR FILMAVONDEN y
Het AFFR, het eerste architectuur filmfestival ter wereld, 
organiseert tijdens de Rotterdam Architectuur Maand 
twee sfeervolle filmavonden. Deze avonden staan in het 
teken van actuele thema's in de architectuur en de stad.
AFFR MOVIE NIGHTS
During the Rotterdam Architecture Month, the AFFR, the 
first architecture film festival in the world, is organizing 
two atmospheric film nights. These nights are devoted to 
current themes in architecture and the city.
P 25 mei / May, 13 juni / June
" www.affr.nl

OP EXPEDITIE MET URBAN GUIDES 
EN PARFUM DE BOEMBOEM ,
Ga mee op expeditie door Rotterdam! Maak kennis met 
het industriële erfgoed van toen en de vooruitstrevende 
architectuur van nu. Laat je onderweg verrassen door 
bijzondere verhalen en performances van woordkunste-
naars. Zij geven je een totaal andere blik op de stad! 
GO ON EXPEDITION WITH URBAN GUIDES AND PAR-
FUM DE BOEMBOEM
Join us on an expedition through Rotterdam! Get to know 
the industrial heritage of the past and the progressive archi-
tecture of today. On the way, you’ll  be surprised by special 
stories and performances by word artists. They'll give you a 
completely different view on the city!
P 25 mei / May
" www.parfumdeboemboem.nl
" www.urbanguides.nl

TIJDREIS OVER DE COOLSINGEL ,
Ga mee op tijdreis over de Coolsingel! Aan de hand van 
verschillende tours, performances, minicolleges en een 
spectaculaire afsluitende show ontdek je alles over het le-
ven tijdens het interbellum in Rotterdam. Ook kom je meer 
te weten over de architectuuriconen aan deze bijzondere 
Rotterdamse boulevard. 
TIME TRAVEL THROUGH THE COOLSINGEL
Take a time trip on the Coolsingel! By various tours, perfor-
mances, mini-lectures and a spectacular closing show, you 
will discover everything about life during the interbellum in 
Rotterdam. Also, you will learn everything about the archi-
tecture icons on this special Rotterdam boulevard.
P 25, 26 mei / May 
N 11:00, 13:30 
 16:00 (alleen op 26 mei / only on May 26)
C €10,-
" www.urbanguides.nl

COOLSINGELSALON K
Beleef Rotterdams bekendste boulevard als nooit tevo-
ren! Deze Coolsingelsalon is een zondagmiddagshow met 
muziek, interventies en verhalen waarin we je meenemen 
naar de Coolsingel van weleer. De salon is inclusief een 
hapje en een drankje. 
COOLSINGEL SALON
Experience Rotterdam's most famous boulevard like never 
before! This Coolsingel salon is a Sunday afternoon show 
with music, interventions and stories in which we take you 
to the Coolsingel of yesteryear. The salon includes a snack 
and a drink.
P 26 mei / May
N 15:30 - 17:00
C €12,50
" www.urbanguides.nl

DE GELAAGDE STAD: DE TRANS-
FORMATIE VAN ERFGOED K 
De afgelopen jaren krijgt veel (jong) erfgoed in Rotterdam 
een nieuwe bestemming. Ook staan er nog een aantal 
grote transformaties op stapel. Hoe geeft Rotterdam 
vorm aan de toekomst van haar cultuurhistorische 
iconen? En hoe past dit bij het verhaal en de ambities van 
de stad? Over deze vragen gaan we gesprek met o.a. Wim 
Pijbes (directeur stichting Droom en Daad).
THE LAYERED CITY: THE TRANSFORMATION OF HERI-
TAGE
In recent years, a lot of Rotterdam’s heritage has been given 
a new function. There is also a number of major transfor-
mations in the recent future. How does Rotterdam shape 
the future of its cultural-historical icons? And how does this 
fit in with the city’s story and ambitions? These questions 
will be discussed with, among others, Wim Pijbes (director 
of the Droom en Daad Foundation).
P 28 mei / May
N 20:00 - 21:30 (inloop 19:30)
C Gratis / Free
" www.airrotterdam.eu

WEST SIDE STORIES #01 K
Kunstenaars en architecten verkennen het Oude Westen 
als een lappendeken van architectuur, ontmoetings-
plaatsen en openbare ruimtes waar het dagelijkse leven 
plaatsvindt. Het Oude Westen is exemplarisch voor de 
Stadsvernieuwing tussen 1970 en 1990 en wordt geken-
merkt door een sterk buurtactivisme en een eigenzinnige 
benadering van architectuur. Tegenwoordig maakt het 
gebied deel uit van het voortdurend veranderende Rotter-
dam. Deze avond vertelt o.a. kunstenaar Charlie Koolhaas 
over haar waarnemingen en ontmoetingen. Deze lezing is 
in het Engels.
WEST SIDE STORIES #01
Artists and architects explore the Oude Westen as a 
patchwork of architecture, meeting places and public 
spaces where daily life takes place. The Oude Westen is 
an outstanding example of urban renewal - Stadsvernieu-
wing - from the 1970s to 1990s with strong neighbourhood 
activism and quirky approach to architecture. Nowadays the 
area is part of the ongoing change of Rotterdam. Among 
others, artist Charlie Koolhaas tells about her encounters 
with people and places.This lecture is in English.
P 29 mei / May
N 20:00 - 21:30 (inloop 19:30) 
C €6,-
" www.omirotterdam.nl

DE GELAAGDE STAD: HOOGBOUW K
De ambitie voor de verdere verdichting van de Rotter-
damse binnenstad heeft de afgelopen decennia vooral 
gestalte gekregen door de hoogte in te gaan. We gaan in 
gesprek met architecten die momenteel vorm geven aan 
de ambities om Rotterdam verder te verdichten. Centraal 
staat hun zoektocht naar nieuwe woningtypologieën op 
hoogte. 
THE LAYERED CITY: HIGH-RISE
The ambition for the further densification of Rotterdam's 
city center has been given shape in the last few decades by 
increasing its height. We enter into dialogue with architects 
who are currently shaping the ambitions to further densify 
Rotterdam. Their search for new housing typologies at 
height plays a key role in the discussion.
P 4 juni / June
N 20:00 - 21:30 (inloop 19:30)
C  Gratis / Free
" www.airrotterdam.eu

WEST SIDE STORIES #02 K
Sinds oudsher spelen bewoners een cruciale rol in de ont-
wikkeling van het Oude Westen. Architecten Nina Aalbers 
en Ferry in ’t Veld (ArchitectuurMaken) hebben hier hun 
eigen huis gebouwd, tussen de oorspronkelijk bebouwing 
en de jaren zeventig stadsvernieuwing. Hoe kijken Nina 
en Ferry tegen de wijk aan? Als bewoner én professional 
verkennen ze de bijzondere leefwereld die zich afspeelt op 
de vele binnenplaatsen. Ook reflecteren kunstenaars en 
performers op deze nieuwe tijdlaag in de stad. Deze lezing 
is in het Nederlands.
WEST SIDE STORIES #02
Since time, residents have played a crucial role in the deve-
lopment of het Oude Westen. Architects Nina Aalbers and 
Ferry in 't Veld (ArchitectuurMaken) have built their own 
house in this neighborhood between the original buildings 
and the seventies urban renewal. What is Nina and Ferry’s 
view on the neighbourhood? As inhabitant and professional 
they explore the unique daily life taking place on the many 
courtyards. Artists and performers also reflect on the city’s 
new time layer. This lecture is in Dutch.
P 5 juni / June
N 20:00 - 21:30 (inloop 19:30) 
C €6,-
" www.omirotterdam.nl

ROTTERDAM LATE NIGHT 
ARCHITECTUUR SPECIAL y
Elke eerste donderdag van de maand is het tijd voor 
Rotterdam Late Night, een waar hoogtepunt in de cultu-
rele programmering van de havenstad. Deze editie staat 
geheel in het teken van architectuur! Gastheer en schrijver 
Ernest van der Kwast ontvangt kleurrijke gasten aan zijn 
tafel. Ook is er live muziek, een mini hoorcollege over 
architectuur, een agenda en een ode aan een bijzondere 
Rotterdamse architect. 
ROTTERDAM LATE NIGHT ARCHITECTURE SPECIAL 
Rotterdam Late Night is on every first Thursday of the 
month, a true highlight of the city’s cultural program. This 
edition is all about architecture! Host and writer Ernest van 
der Kwast receives colorful guests. Also, there is live music, 
a mini lecture on architecture, an agenda and an ode to a 
special Rotterdam architect.
P 6 juni / June 
N 21:30 (inloop 21:00)
C €7,50
" www.facebook.com/RotterdamLateNight

GO! RES 2–  DE RUIMTELIJKE IMPACT 
VAN HET KLIMAATAKKOORD K
De nationale doelen uit het klimaatakkoord moeten 
worden vertaald naar regionale afspraken. Afspraken met 
ruimtelijke kwaliteit en draagvlak in de maatschappij. Hier 
komt nogal wat bij kijken. Tijdens dit gesprek brengen wij 
daarom bestuurders, beleidsmakers en ontwerpers bij 
elkaar om voorbeelden en onderzoekservaringen te delen. 
Wat is het beste resultaat voor provincies, waterschappen 
en gemeenten? 
GO! RES 2– THE SPATIAL IMPACT OF THE CLIMATE 
AGREEMENT
The national goals from the climate agreement must be 
translated into regional agreements. Agreements with spa-
tial quality and support in society. This involves quite a bit. 
During this conversation we therefore, bring administrators, 
policy makers and designers together to share examples 
and research experiences. What is the best result for provin-
ces, water boards and municipalities?
P 7 juni / June 
N 14:00 - 17:00
" www.stimuleringsfonds.nl

‘MAASKANT DIALOGEN’ 
OVER ENERGIETRANSITIE K 
Wat zijn de ruimtelijke aspecten van de energietransi-
tie? Hierover gaat Dirk Sijmons in gesprek met Diederik 
Samson tijdens de vierde Maaskant dialoog. Deze dialoog 
is de laatste in een reeks over de grote ruimtelijke opgaven 
van deze tijd, georganiseerd door de Stichting Rotter-
dam-Maaskant. Goede architectuur vraagt immers om 
een goed gesprek. Praat jij mee? 
MAASKANT DIALOGUES #4
What are the spatial aspects of the energy transition? This 
will be discussed by Dirk Sijmons and Diederik Samson 
during the fourth Maaskant dialogue, the latest in a series 
on the major spatial challenges of our time, organized by 
the Rotterdam-Maaskant Foundation. After all, good archi-
tecture requires a good conversation. Are you in?
P 12 juni / June 
N 20:00 (inloop 19:30) 
C €10,- 
" www.rotterdammaaskant.nl

DE GELAAGDE STAD: DE RIJNHAVEN 
EN DE ROTTERDAMSE STADSAS K
De ontwikkeling van de Rijnhaven is volop in de belang-
stelling. Havengebouwen op de kades van Katendrecht 
veranderen in culturele instellingen, woningen en horeca. 
De Posthumalaan wordt getransformeerd tot centrum-
boulevard. Wat betekent dit voor het gebied en de relatie 
met de stad? Deze middag - bestaande uit excursie, 
lezing, panelgesprekken - gaan we met betrokkenen 
en experts op zoek naar nieuwe perspectieven. Land-
schapsarchitect Adriaan Geuze van het gerenommeerde 
Rotterdamse bureau West 8 geeft zijn visie op de stadsas 
van het Rotterdam Central District naar Hart van Zuid.
EXPERT PROGRAM: RIJNHAVEN, IN THE MIDDLE OF 
THE CITY
The development of the Rijnhaven is hot! Port buildings 
on the Katendrecht quays are transformed in cultural 
institutions, homes and restaurants. Posthumalaan is being 
transformed into a center boulevard. What are the effects 
on the area? This afternoon - consisting of excursion, lec-
ture, panel discussions - we will look for new perspectives 
with stakeholders and experts. Landscape architect Adriaan 
Geuze from the renowned office West 8 shares his vision of 
the city axis between Rotterdam Central District and Hart 
van Zuid.
P 13 juni / June
N 13:30 - 17:30
" www.omirotterdam.nl

Rotterdam Tourist Information
Hét toeristisch informatiepunt van Rotterdam is 
te vinden in de hal van Rotterdam Centraal en in 
de tuin van het historische Schielandshuis. Op de 
locatie Coolsingel vind je ook Rotterdam Disco-
very. Deze gratis attractie is een ontdekkingstocht 
door verleden, heden en toekomst van de stad.
Rotterdam Tourist Information, located at the 
Central Station and in the garden of the historic 
Schielandshuis, is your central source for tourist 
information, inspiration, tickets and the best Rot-
terdam gifts. Why not start your visit to Rotterdam 
at Rotterdam Discovery? Offering a journey through 
the city’s past, present and future.
0 Stationsplein 21 (Rotterdam Centraal)
P Iedere dag / Every day
N 09:00 - 18:00 
0 Coolsingel 114 (Schielandshuis)
P Iedere dag / Every day 
N 09:30 - 18:00 
" www.rotterdam.info

Rotterdam Tourist Info App
Gebruik deze app van Rotterdam Tourist Infor-
mation om het beste uit de stad en de Rotterdam 
Architectuur Maand te halen. In de app staat de 
agenda van Rotterdam, een kaart van de stad, 
OV-planner en een overzicht van Wi-Fi spots. Je 
kunt de app ook gebruiken als je offline bent! 
Experience the best of Rotterdam with this app. It 
includes the city calendar, a city map, public trans-
port planner and overview of Wi-Fi spots. You can 
also use the app when you are offline!

Uit in Rotterdam / Going out in Rotterdam
Het hele jaar door heeft Rotterdam een volle 
agenda van theater, muziek, tentoonstellingen en 
films. Deze vind je op de website van Uitagenda 
Rotterdam.
All year round Rotterdam has a full calendar of 
concerts, plays, exhibitions, and films. Info can 
be found on the website. 
" www.uitagendarotterdam.nl

BEZOEKERSINFORMATIE /
VISITOR INFORMATION

AGENDA

24 MEI Openingslezing Rotterdam Architectuur 
Maand/Opening lecture Rotterdam Architecture Month  •  
Slotweekend Boijmans/closing weekend Boijmans 

25 MEI Slotweekend Boijmans/closing weekend 
Boijmans  •  Verborgen Tuinen/Secret Gardens 
•  Bauhausfest/Wir machen eine Bauhausparty! 
•  AFFR Filmavonden/AFFR Movie Nights  •  Tijdreis over 
de Coolsingel/Time Travel through the Cool-
singel  •  Parfum de BoemBoem langs bouwputten/Par-
fum de BoemBoem along constructionsites

26 MEI Slotweekend Boijmans/closing weekend 
Boijmans  •  Verborgen Tuinen/Secret Gardens 
•  Tijdreis over de Coolsingel/Time Travel through 
the Coolsingel  •  Coolsingelsalon/Coolsingelsalon

27 MEI Publiek College: Nieuwe Publieke 
Gebouwen/Public College: new public buildings

28 MEI De Gelaagde Stad: De Transformatie 
van Erfgoed/The Layered City: The Transformation 
of Heritage 

29 MEI West Side Stories #01 

31 MEI Rotterdamse Dakendagen/Rotterdam Rooftop 
Days  •  Bibliotheekcollege: Rotterdamse Hoogbouw/
Library College: Rotterdam High-Rise 
•  School’s Out with Peter Barber

1 JUNI Rotterdamse Dakendagen/Rotterdam 
Rooftop Days  •  Rotterdam Centraal Binnenste 
Buiten/Rotterdam Central Station Inside Out 
•  Kabelbaan over de Coolsingel/Cable Car over 
the Coolsingel  •  Titanentour/Titans Tour

2 JUNI Rotterdamse Dakendagen/Rotterdam Rooftop 
Days  •  Rotterdam Centraal Binnenste Buiten/Rotterdam
Central Station Inside Out  •  Tour: De Rotterdam Kabel-
baan over de Coolsingel/Cable Car over the Coolsingel

3 JUNI Publiek College: Het Stedelijk Blok/Public 
College: The Urban Block 

4 JUNI De Gelaagde Stad: Hoogbouw/The Layered 
City: High-rise

5 JUNI Aankeilen Connected - Open Studio AVL 
Terrein West Side Stories #02

6 JUNI Vertical Atlas: Futures.GCC  •  Rotterdam 
Late Night architectuur special/Rotterdam Late Night 
architecture special 

7 JUNI Go! Res 2 -  De Ruimtelijke Impact van het 
Klimaatakkoord/Go! Res 2 - The Spatial Impact of the 
Climate Agreement

8 JUNI Parfum de BoemBoem x Ondergronds 
Rotterdam/Parfum de BoemBoem x Rotterdam 
Underground  •  Architectuurtour met een Bite/
Architecture Tour with a Bite

12 JUNI Aankeilen Connected - Lecture and Debate: 
Circular Opportunities for M4H/RDM  •  Maaskant 
Dialogen #4/Maaskant Dialogues #4

13 JUNI Talks about Architecture  •  Kick-off Dag van 
de Architectuur 2019/Kick-off Day of Architecture 2019 
•  AFFR Filmavonden/AFFR Movie Nights  •  De Gelaagde 
Stad: De Rijnhaven en de Rotterdamse Stadsas/Expert 
Program: Rijnhaven, in the middle of the city

15 JUNI Tour in Timmerhuis  •  Tour: Het Nieuwe 
Instituut en Huis Sonneveld/Tour: Het Nieuwe Instituut 
and Huis Sonneveld  •  Dag van de Architectuur/Day of 
Architecture  •  Architectuurtour met een Bite/
Architecture Tour with a Bite  •  Titanentour

16 JUNI Tour: Het Nieuwe Instituut en Huis Sonne-
veld/Tour: Het Nieuwe Instituut and Huis Sonneveld 
•  Dag van de Architectuur/Day of Architecture  
•  Titanentour/Titans Tour

DOORLOPEND PROGRAMMA 
Geluidswandeling De Nieuwe Tuin/Soundwalk in 
The New Garden  •  De Stad, De Stad/The City, The City 
•  Neulab  •  Neuhaus  •  Ontdek de Van Nelle Fabriek/
Discover the Van Nelle Factory

K De diepte in / In depth 
 als je meer wilt weten / who wants to know more 
y Op grote hoogte / At great height
 hoogtepunten, letterlijk en figuurlijk / highlights, 

literally and figuratively 
, Achter de schermen / Behind the scenes
 op ontdekkingstocht / on a journey of discovery 

POST PODIUM
Het voormalige Postkantoor aan de Cool-
singel transformeert tijdens de Rotterdamse 
Architectuur Maand tot hét podium voor Rot-
terdamse architectuur: POST Podium. POST 
opent nog een keer haar deuren voor publiek 
voordat het wordt gerenoveerd. POST Podi-
um is doordeweeks ‘s avonds open met een 
dynamisch programma en in de weekenden 
gratis te bezoeken. Bezoek een lezing, ontdek 
POST en bekijk de maquettes van beeldbe-
palende projecten van Feyenoord City, Hart 
van Zuid, Rijnhaven en de binnenstad. We 
kijken uit naar je komst!
The former Postkantoor on Coolsingel trans-
forms during the Rotterdam Architecture
Month (RAM) into the stage for Rotterdam
architecture. POST opens its doors to the 

public once again, before it is being renovated. 
POST Podium is open on weekdays in the eve-
ning with a lively program and can be visited 
free of charge in the weekends. Visit a lecture, 
discover POST and have a look at the models 
of defining projects like Feyenoord City, Hart 
van Zuid, Rijnhaven and the Rotterdam city 
center. We look forward to seeing you!
0 Coolsingel 42

Vrije toegang op zaterdagen, zondagen & 

tweede pinksterdag / free entry on Saturdays, 

Sundays & Whit Monday: 12.00 - 17.00 

Voor programmering en actuele openingstijden 

op doordeweekse dagen, kijk op onze website 

/ For activities and current opening times on 

weekdays, please see our website

" www.rotterdamarchitectuurmaand.nl

POST 
In bijna een eeuw tijd heeft Rotterdam een enorme 
transformatie ondergaan en is het uitgegroeid tot 
een van de belangrijkste metropolen van Neder-
land met een kosmopolitische sfeer. De huidige 
herontwikkeling van de Coolsingel richt zich op het 
creëren van een uitnodigende en levendige voet-
gangersboulevard. In de toekomst zal de Meent 
een steeds belangrijkere verkeersader worden. Met 
de oplevering van het nieuwe Stadstimmerhuis 
door OMA is de Rodezand getransformeerd tot 
een nieuw front met sterk toegenomen stedelijke 
bedrijvigheid. Te midden van deze ontwikkelingen 
staat het langverlaten postkantoor leeg, als een 
zwijgende getuige van al deze ingrijpende

 

veranderingen. Bijna honderd jaar nadat het werd 
gebouwd, streeft ontwikkelaar Omnam Group, 
tezamen met ODA NY en Braaksma en Roos Ar-
chitectenbureau, ernaar om dit prachtige gebouw 
opnieuw te verbinden met zijn nieuwe dynamische 
omgeving, en om het gebouw de mogelijkheid te 
geven opnieuw een plek in te nemen als een bete-
kenisvol onderdeel van het stedelijk weefsel.
In almost a century, Rotterdam has undergone a 
huge transformation and has become one of the 
most important metropolises in the Netherlands 
with a cosmopolitan atmosphere. The current rede-
velopment of the Coolsingel focuses on creating an 
inviting and lively pedestrian boulevard. In the future, 
the Meent will become an increasingly important 
artery. With the delivery of the new Stadstimmerhuis 
by OMA, the Rodezand has been transformed into 
a new front with strongly increased urban activity. 
In the midst of these developments, the long-aban-
doned post office is empty, as a silent witness to 
all these radical changes. Almost a hundred years 
after it was built, developer Omnam Group, together 
with ODA NY and Braaksma 
& Roos Architectenbureau, 
strives to reconnect this 
beautiful building with its 
new dynamic environment, 
and to give the building the 
opportunity to relocate as a 
meaningful part 
of the urban fabric.

PROGRAMMA IN POST PODIUM / PROGRAMME IN POST PODIUM

Bekijk het volledige en meest actuele programma 
op rotterdamarchitectuurmaand.nl. Alle informatie 
is onder voorbehoud van wijzigingen.
Visit rotterdamarchitecturemonth.com for the comple-
te and most current programme. Information is subject 
to change.

Foto: Forbes Massie Studio voor OmnamODA

Foto: Ruben Hamelink

Foto: Iris van den Broek
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English 
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Bekijk het volledige en meest actuele programma op: 

Initiatiefnemers / Initiated by:



Doorlopend programma 

NEUHAUS K
Wil jij weten wat meer-dan-menselijke kennis is? Kom dan 
naar Neuhaus, een echte academie waar in lokalen kun-
stenaars, ontwerpers en wetenschappers werken aan een 
toekomst die over meer gaat dan de mens alleen. We on-
derzoeken hoe we een beter leven kunnen inrichten door 
nieuwe combinaties te maken tussen alles wat er bestaat: 
aarde, mens, wetenschap, dier, kosmos, technologie, 
kunst. Kijk op de site voor het rooster van de academie!
NEUHAUS
Do you want to know what more-than-human knowledge 
is? Then come to Neuhaus, a real academy where artists, 
designers and scientists work in classrooms for a future 
that is about more than just the human kind. We investigate 
how we can organize a better life by making new combina-
tions between everything that exists: earth, man, science, 
animals, cosmos, technology, art. Check the website for the 
academy’s schedule!
0 Het Nieuwe Instituut
P Elke dag behalve maandag / every day except for 

Mondays
N 11:00 - 17:00
C €14,-
" www.hetnieuweinstituut.nl 

NEULAB K
Kom in de ‘maakplek’ Neulab samenwerken en onder-
zoek alles om je heen! Speciaal voor kinderen vanaf 6 
jaar. Maak kennis met deze kunstenaars: planten, dingen 
en computers. Planten helpen je bij het maken van een 
tekening, met computers creëer je een tijdschrift en door 
samen te werken met dingen ontstaat een bijzondere 
video. Lang leve je nieuwe niet-menselijke vrienden!
NEULAB
Come investigate and work in the ‘makerspace’ Neulab 
and research your surroudings! Especially for children from 
6 years. Meet the artists: plants, things and computers. 
Plants help you make a drawing, with the help of computers 
you create a magazine and working together with objects 
results in a beautiful video. Hurray for your non-human 
friends! 
0 Het Nieuwe Instituut
P Elke dag behalve maandag / Every day except for 

Mondays 
N 11:00 - 17:00 
C €14,-
" www.hetnieuweinstituut.nl 

DE STAD, DE STAD K
De groepstentoonstelling ‘De stad, de stad’ gaat in op de 
beleving van de stedelijke ruimte. De stedelijke ruimte 
is niet altijd wat het lijkt en wordt vaak anders gebruikt 
dan op de tekentafel was bedacht. Kun je als inwoner of 
bezoeker de stad naar je hand zetten? Waar sommige 
kunstenaars de stad benaderen als sociale ruimte of plek 
voor avontuurtjes, ervaren anderen deze juist als beklem-
mend. Uiteindelijk maken mensen de stad. Kom kijken en 
bedenk hoe jij de stad zou maken! 
THE CITY, THE CITY
The group exhibition "The city, the city" examines the expe-
rience of urban space. The urban space is not always what 
it seems and is often used differently than was imagined on 
the drawing board. Can you, as a resident or visitor,  control 
the city? Where some artists approach the city as a social 
space or a place for adventures, others experience it as 
oppressive. In the end, people make the city. Come and see 
how you would make the city!
0 Garage Rotterdam
P Elke dag / Every day 
C Gratis / Free
" www.garagerotterdam.nl/agenda

GELUIDSWANDELING DE NIEUWE TUIN ,
Laat geluid je meevoeren door de biologische rijkdom van 
De Nieuwe Tuin. Voel de verbinding met alles om je heen 
en ervaar met al je zintuigen hoe je omgeving in elkaar zit. 
Kunstenaar Annika Kappner brengt de heilzame werking 
en herkomst van planten in De Nieuwe Tuin en flarden 
Rotterdams stadsgeluid bij elkaar in een prikkelende 
ervaring. 
SOUNDWALK IN THE NEW GARDEN
Let sound guide you through the (bio) diversity and com-
plexity of The New Garden; connect to your surroundings 
and experience your environment through the senses. Artist 
Annika Kappner combines Rotterdam’s inner city sounds 
with information on healing properties and history of the 
plants inhabiting The New Garden in a sensory experience.
0 Het Nieuwe Instituut
P iedere dag / Every day
N Altijd te beleven / Continuously 
C Gratis / Free
" www.hetnieuweinstituut.nl

ONTDEK DE VAN NELLE FABRIEK ,
Ontdek de Van Nelle Fabriek op een wel heel speciale 
manier! Iedere zaterdag en zondag rijdt er tijdens de 
Rotterdam Architectuur Maand een pendelbus tussen het 
Museumpark en dit bijzondere UNESCO-Werelderfgoed. 
Tijdens een speciale tour door de Van Nelle Fabriek wordt 
verteld over de architectuur, de geschiedenis, het produc-
tieproces in de fabriek en de transformatie. Kom erachter 
waarom dit baanbrekende ontwerp van internationale 
culturele betekenis is geweest! Entreegeld is inclusief 
entree Chabot Museum en gebruik pendelbus Museum-
park - Van Nelle Fabriek.
DISCOVER THE VAN NELLE FACTORY
Discover the Van Nelle Factory in a very special way! During 
the Rotterdam Architecture Month, every Saturday and 
Sunday, a shuttle bus runs between the Museum Park 
and this special UNESCO World Heritage Site. During a 
special tour through the Van Nelle Factory, the architec-
ture, the history, the production process in the factory and 
the transformation will be explained. Find out why this 
groundbreaking design has been of international cultural 
significance! Entrance to the Chabot Museum and use of 
the Museumpark - Van Nelle Fabriek shuttle bus is included 
in the entrance fee.
0 Van Nelle Fabriek
P Iedere zaterdag en zondag / Every Saturday and 

Sunday
N 13:00, 14:00 & 15:00
C €15,-
" www.urbanguides.nl

Pogramma op datum

SLOTWEEKEND BOIJMANS y
De állerlaatste kans om het museum te bezoeken voor 
7 jaar durende verbouwing. Tijdens het slotweekend is 
Boijmans langer open en pakt uit met een bauhausfest en 
een zondagse yogales ín de tentoonstelling. Geniet nog 
eenmaal van de vele publiekslievelingen uit de collectie 
zoals Rembrandt van Rijn, Vincent van Gogh en Salvador 
Dalí. Werp een blik op oneindig in de Yayoi Kusama’s 
spiegelkamer en hijs voor een laatste keer je jas in de 
merry-go-round van Wieki Somers.
CLOSING WEEKEND BOIJMANS
Your very last chance to visit the museum before the 
building closes for 7 years of renovations. During the closing 
weekend, the museum’s open for longer hours and festive 
events take place such as the Bauhaus Party and a Sunday 
yoga class in the exhibition. Enjoy favourites from the col-
lection once more, such as Salvador Dalí, Vincent van Gogh, 
Pablo Picasso and Rembrandt van Rijn. Hang your coat for 
the last time in the Merry-go-round by Wieki Somers and 
take an infinite look at Yayoi Kusama’s mirrored room. 
0 Museum Boijmans Van Beuningen
P 24, 25, 26 mei / May 
N 11.00 - 17.00
 Yoga in bauhaus, 26 mei / May
N 09:30 - 10:30
C €17,50
" www.boijmans.nl

VERBORGEN TUINEN ,
Bekijk Rotterdam van haar verrassend groene kant! Ga 
mee op ontdekkingstocht door de onbekende wereld 
van verscholen paradijsjes. Zo’n zestig eigenaren van 
verborgen tuinen op de Rechter Maasoever stellen 
hun tuinen open voor publiek. Hiermee laten ze zien er 
binnen de stenige stad toch ruimte is voor inheemse 
flora en fauna. 
VERBORGEN TUINEN (SECRET GARDENS)
Have a taste of Rotterdam's surprisingly green side! Join 
us on a journey of discovery through the unknown world 
of hidden paradises. Sixty owners of hidden gardens on 
the Rechter Maasoever open their gardens to the public. 
These green oases don’t only stimulate the senses, but 
also provide a better ecological balance in the urban 
environment. 
0 Diverse locaties / Various locations
P 25, 26 mei / May
N 10:30-17:00
C €5,-
" www.verborgentuinen.nl

BAUHAUSFEST / WIR MACHEN 
EINE BAUHAUSPARTY! y
Kom met ons dansen in het museum! Een feest vol mu-
ziek en performances geïnspireerd op de Bauhausfesten. 
Beweeg je tussen avantgardistische kostuumdansers van 
Oskar Schlemmer en laat je onderdompelen in honderden 
Bauhausiconen in de tentoonstelling ‘nederland ⇄ bauhaus 
- pioniers van een nieuwe wereld’. Bauhausfest is onder-
deel van het slotweekend: de allerlaatste kans om het 
museum te bezoeken voor de grootschalige verbouwing 
van 7 jaar.
BAUHAUSFEST / WIR MACHEN EINE BAUHAUSPARTY!
Come and dance with us at the museum! We throw a 
party packed with music and performances inspired by the 
‘bauhausfesten’. Mingle among avant-garde dancers with 
costumes by Oskar Schlemmer and immerse yourself in 
hundreds of Bauhaus icons in the exhibition ‘netherlands 
⇄ bauhaus – pioneers of a new world’. Bauhausfest is part 
of the final weekend: the last chance to visit the museum 
before the 7-year-long major renovation begins. 
0 Museum Boijmans Van Beuningen
P 25 mei / May 
N 20:00 - 23:00
C €17,50
" www.boijmans.nl

PUBLIEK COLLEGE: NIEUWE PUBLIEKE 
GEBOUWEN K
Hoe ziet het publieke gebouw van de toekomst eruit? Aan 
welke nieuwe vormen van wonen, ontmoeten, leren, ma-
ken, spelen en werken moet het ruimte bieden? De Rotter-
damse Academie van Bouwkunst organiseert samen met 
AIR een publiek college rondom deze vragen. Met onder 
meer Gert Kwekkeboom (CIVIC Architects) bekijken we 
inspirerende voorbeelden in binnen- en buitenland.
PUBLIC COLLEGE: NEW PUBLIC BUILDINGS
What does the public building of the future look like? Which 
new forms of living, meeting, learning, creating, playing and 
working should be incorporated? The Rotterdam Academy 
of Architecture, together with AIR, is organizing a public 
lecture on these questions. With Gert Kwekkeboom (CIVIC 
Architects) among others, we explore inspiring examples at 
home and abroad.
0 ZoHo
P 27 mei / May
N 20:00 (inloop 19:30) 
C Gratis / Free
" www.airrotterdam.eu

ROTTERDAMSE DAKENDAGEN y
Ga mee het dak op! Een dak kan zoveel meer zijn dan 
een bescherming boven je hoofd. Laat je inspireren tij-
dens de vijfde editie van de Rotterdamse Dakendagen. 
Tijdens dit weekend wordt een bijzondere selectie van 
daken opengesteld met spectaculaire uitzichten, nieu-
we perspectieven en eindeloos veel ademruimte. Zo 
kun je overnachten in een dakkas onder de sterrenhe-
mel of genieten van een gezamenlijke iftar maaltijd in 
de penthouse op Las Palmas. Ook zijn er verschillende 
tours gepland, bijvoorbeeld naar het dak van de ‘oude 
meesters’, de Laurenskerk en het Witte Huis, naar 
de monumentale daken van de Van Nelle Fabriek en 
het HAKA-gebouw en naar de daken van de hoogste 
gebouwen uit het programma: Delftse Poort, WTC en 
het World Port Center. Speciaal voor later beslissers is 
er een tour naar de daken rondom de Coolsingel, want 
hiervoor kun je ook kaarten kopen op de dag zelf. Tot 
ziens op een van de Rotterdamse daken!
ROTTERDAMSE DAKENDAGEN (ROOFTOP DAYS)
Go up the roof! A roof can be so much more than a 
protection above your head. Get inspired during the 
fifth edition of the Rotterdamse Dakendagen. During 
this weekend a special selection of roofs will be opened 
with spectacular views, new perspectives and endless 
breathing space. You can spend the night in a rooftop 
greenhouse under the starry sky or enjoy a joint iftar on 
top of Las Palmas. Various tours are also planned, for 
example to the roof of the "old masters", the Laurens-
kerk and the Witte Huis, to the monumental roofs of the 
Van Nelle Factory and the HAKA building, and to the 
roofs of the highest buildings in the program: Delftse 
Poort, WTC and the World Port Center. Especially for 
late decision makers, there is a tour to the roofs around 
the Coolsingel. For this you can also buy tickets on the 
day itself. See you on one of the Rotterdam rooftops!
0 Meer dan 50 daken in Rotterdam 
P 31 mei / May, 1 & 2 juni / June 
N 11:00 - 17:00
C €8,50 per Dakpas
" www.rotterdamsedakendagen.nl

BIBLIOTHEEKCOLLEGE: 
ROTTERDAMSE HOOGBOUW y
Wat is er bereikt met tien jaar werken aan het plan voor 
de binnenstad, de zogenoemde City Lounge? Wat zijn de 
opgaven voor morgen? Welke actuele bouwplannen ge-
ven vorm aan de doelen van toen? Arjen Knoester, senior 
stedenbouwkundige van de Gemeente Rotterdam, vertelt 
over de actuele nieuwbouwprojecten in de binnenstad 
en wat de toekomst brengt. Ook geeft hij antwoord op de 
vragen die de hedendaagse verstedelijking oproept.
LIBRARY COLLEGE: ROTTERDAM HIGH-RISE
What has been accomplished after ten years of work on 
plan for the inner city, the so-called City Lounge? What are 
the tasks for tomorrow? What current construction plans 
shape the goals of ten years ago? Arjen Knoester, senior 
urban developer of the municipality of Rotterdam, talks 
about the current construction projects in the city centre 
and what’s to come. Moreover, he answers the questions 
that the contemporary urbanization raises.
0 Bibliotheektheater
P 31 mei / May 
N 16:00 - 17:00
C Gratis / Free 
" www.bibliotheek.rotterdam.nl

SCHOOL’S OUT WITH PETER BARBER K 
Hoe krijg je betaalbare sociale woningbouw van de grond 
in een tijd waarin alles draait om winst? Architect en 
stedenbouwkundige Peter Barber vertelt over zijn werk 
tijdens Friday night School’s Out. De lezing wordt gevolgd 
door een filmvertoning en er zijn drinks, food and tunes.
SCHOOL’S OUT WITH PETER BARBER 
How do you develop affordable urban housing in times 
where profit is priority no 1? Architect and urbanist Peter 
Barber talks about his work during Friday night School's 
Out. His lecture is followed by a film screening accompan-
ied by drinks, food, and tunes. 
0 Independent School for the City, English spoken
P 31 mei / May 
N 18:00 - 22:00
C €5,-
" www.schoolforthecity.nl

Zipline OVER DE COOLSINGEL y 
Wil jij ook wel eens door de lucht hoppen van dak 
naar dak? Tijdens de Rotterdamse Dakendagen is dit 
mogelijk! Dan kun je met een tijdelijke Zipline vanaf 
het dak van de Bijenkorf naar de het dak van 
de WTC-laagbouw.  
ZIPLINE OVER THE COOLSINGEL
Do you also want to hop from roof to roof without 
touching the ground? Grab this opportunity! During the 
Rotterdam Roof Days you can use a temporary Zipline 
from the Bijenkorf roof to the roof of the WTC low-rise.
0 Bijenkorf
P 1 & 2 juni / June 
N 11:00 - 17:00
" www.rotterdamsedakendagen.nl

TITANENTOUR y
Álles zit er in! De Titanentour neemt je mee langs Rot-
terdamse hoogtepunten De Rotterdam, een watertaxi, 
Kubuswoning en de Markthal. Ervaar het fantastisch 
360˚ uitzicht vanuit icoon De Rotterdam, gevolgd door 
een spectaculaire tocht met de watertaxi. Wandel daarna 
langs de Oude Haven, bezoek de Kubuswoning én geniet 
van een proeverijtje in Markthal. Een tour die alles heeft!
TITANS TOUR
It’s got everything! The Titans tour takes you along archi-
tectural highlights De Rotterdam, a water taxi , the Markthal 
and the Cube House. Experience a stunning 360˚ view from 
icon De Rotterdam followed by a spectacular ride by water 
taxi, a walk through the historic Old Harbour, a visit to the 
Cube House and a tasty treat in Markthal. A tour that has 
it all!
0 De Rotterdam
P 1, 15 & 29 juni / June  
N 11:00 - 13:30
C €29,95
" www.derotterdamweekendtours.nl/titanen-tour

TOUR: DE ROTTERDAM y
Van ‘teen tot top’ in ‘de verticale stad’ die De Rotterdam is. 
Een bezoek aan dit icoon ontworpen door Rem Koolhaas 
(OMA) als grootsteeds woon-/werkgebouw mag je niet 
missen in Architectuurstad Rotterdam. Het hoogtepunt 
van deze rondleiding is een exclusief bezoek aan de 31ste 
verdieping met spectaculair 360˚-uitzicht over Rotter-
dam!
TOUR ‘DE ROTTERDAM’
From top to toe in ‘the vertical city’ The Rotterdam. A visit 
to the city of architecture is not complete without calling in 
at the iconic De Rotterdam building designed by Rem Kool-
haas (OMA) as a metropolitan building to live and work in. 
The highlight of this guided tour is an exclusive visit to the 
31st floor with a stunning 360˚ view of Rotterdam!
0 De Rotterdam
P 2 juni/June 
N 13:45- 14:45
C €15,95
" www.derotterdamweekendtours.nl/de-rotterdam

PUBLIEK COLLEGE: HET STEDELIJK 
BLOK K
Hoe ziet het stedelijk blok van de toekomst eruit? Hoe 
zorg je ervoor dat de woningen geschikt zijn voor verschil-
lende generaties en inkomens? En hoe kunnen we wonen 
en werken op een betekenisvolle manier verbinden? 
De Rotterdamse Academie van Bouwkunst organiseert 
samen met AIR een publiek college rondom deze vragen. 
Ninke Happel (Happel Cornelisse Verhoeven) vertelt wat 
we kunnen leren van de Zwitserse Genossenschaften. En 
Sofia Koutsenko, winnaar Europan14, vertelt over haar 
werk in de productieve stad.  
PUBLIC COLLEGE: THE URBAN BLOCK
What does the urban block of the future look like? How 
do you ensure that the homes are suitable for different 
generations and incomes? And how can we connect living 
and working in a meaningful way? The Rotterdam Academy 
of Architecture, together with AIR, is organizing a public lec-
ture on these questions. Ninke Happel (Happel Cornelisse 
Verhoeven) explains what we can learn from the Swiss Ge-
nossenschaften. And Sofia Koutsenko, winner of Europan14, 
talks about her work in the productive city.
0 ZoHo
P 3 juni/June
N 20:00 (inloop 19:30) 
C Gratis / Free
" www.airrotterdam.eu

AANKEILEN CONNECTED - 
OPEN STUDIO AVL TERREIN K  
Hoe kan het Atelier Van Lieshout (AVL)-terrein zich 
ontwikkelen? In deze Open Studio bekijken we de mo-
gelijkheden samen met de Rotterdamse Academie van 
Bouwkunst en het lokale Keilecollectief.
AANKEILEN CONNECTED  - OPEN STUDIO AVL TERREIN  
How can the Atelier Van Lieshout (AVL) site develop? In 
this Open Studio we look at the possibilities together with 
the Rotterdam Academy of Architecture and the local 
Keilecollectief. 
0 Keilepand 
P 5, juni/June
N 19:30 - 21:30 uur (inloop 19:00 uur)
C Gratis / Free
" www.facebook.com/Keilecollectief

VERTICAL ATLAS: FUTURES.GCC K
Hoe breng je de werkelijke situatie in de Arabische Golf-
staten in kaart, van megacities tot investeringparadijs? 
Experts laten tijdens dit debat zien dat het tijd is voor een 
nieuw soort atlas die meer weergeeft dan alleen geo-
grafische en politieke grenzen. Vertical Atlas onderzoekt 
hoe je nieuwe kaarten maakt waarop ook technologische 
machtsstructuren als kabelnetwerken onder zee, satellie-
ten en datastromen verschijnen.
VERTICAL ATLAS: FUTURES.GCC
How do you map the actual situation in the Arab Gulf 
states, from megacities to investment paradise? Experts 
show during this debate that it is time for a new kind of 
atlas that shows more than just geographical and political 
boundaries. Vertical Atlas is researching how to make new 
maps that also display technological power structures 
such as cable networks under the sea, satellites and data 
streams.
0 Het Nieuwe Instituut
P 6 juni / June 
N 19:30 
C €7,50 
" www.hetnieuweinstituut.nl

PARFUM DE BOEMBOEM x 
ONDERGRONDS ROTTERDAM ,
Ga mee ondergronds! Wist je dat onder de straten van de 
stad Rotterdam nog een andere fascinerende wereld te 
vinden is? Ontdek de ondergrondse geheimen van de stad 
Rotterdam en laat je onderweg verrassen door bijzondere 
verhalen en unieke performances. 
PARFUM DE BOEMBOEM x ROTTERDAM UNDER-
GROUND
We're going underground! Did you know that there is a 
fascinating world underneath the streets of the city of 
Rotterdam? Discover the hidden secrets of the city of Rot-
terdam and let extraordinary stories and unique performan-
ces surprise you.
0 Diverse locaties / Various locations
P 8 juni / June
N 11:30,  14:30
C €11,-
" www.parfumdeboemboem.nl

ARCHITECTUURTOUR MET EEN BITE ,
Na deze rondleiding ben je écht in de Markthal geweest. 
De enthousiaste gids laat ‘off-limits’ plekken zien en ver-
telt álles. ‘Wist je dat…?’ Je ziet, ruikt en proeft de Markthal 
op z’n best. De tour is inclusief een ‘Meet & Taste’ en een 
bezoek aan de Kubuswoning.
ARCHITECTURE TOUR WITH A BITE 
After this tour you can say you’ve really been in Markthal. 
The enthusiastic guide will show you spaces that are other-
wise off-limits and will reveal everything. ‘Did you know….?’ 
You will see, smell and taste the best that Markthal has 
to offer. Including a ‘Meet & Taste’ and a visit to the Cube 
House.
0 Markthal
P 8, 15, & 22 juni / June
N 13:45  - 14:45 
C €15,95
" www.derotterdamweekendtours.nl/markthal

AANKEILEN CONNECTED - LEZING EN 
DEBAT: DE CIRCULAIRE POTENTIE VAN 
M4H/RDM K
Hoe ziet een circulaire toekomst voor Merwe-Vierhavens 
(M4H) en het RDM-gebied eruit? In deze lezing, gevolgd 
door een debat, onderzoekt het Keilecollectief samen 
met de Internationale Architectuur Biennale Rotterdam 
(IABR) de potentie voor een circulaire ontwikkeling van 
het havengebied.
AANKEILEN CONNECTED - LECTURE AND DEBATE: 
CIRCULAR OPPORTUNITIES FOR M4H/RDM
What does a circular future look like for Merwe-Vierhavens 
(M4H) and the RDM area? In this lecture, followed by a 
debate, the local Keilecollectief investigates together with 
the International Architecture Biennale Rotterdam (IABR) 
the potential for a circular development of the port area. 
(Dutch spoken)
0 Keilepand 
P 12 juni / June
N 19.30 - 21.30 (inloop 19.00)
C Gratis / Free 
" www.facebook.com/Keilecollectief

TALKS ABOUT ARCHITECTURE K 
TALKS about architecture is hét podium voor opkomende 
architecten. Hiervoor worden internationale gasten uitge-
nodigd om te spreken over hun ontwerppraktijk. Tijdens 
deze avond staat architectuur als artistieke discipline, 
schoonheid en vakmanschap centraal.
TALKS ABOUT ARCHITECTURE
TALKS about architecture is the stage for upcoming archi-
tects. International guests are invited to speak about their 
design practice. During this evening, it’s all about architec-
ture as an artistic discipline, beauty and craftsmanship.
0 Garage Rotterdam 
P 13 juni / June  
N 20:00 - 21:30 (inloop 19:30)
C €10,-
" www.talks-about-architecture.eu

KICK-OFF DAG VAN DE 
ARCHITECTUUR 2019 K 
Wil jij meer weten over de bijzondere geschiedenis 
van het Lloydkwartier? Welke ontwikkelingen hier nu 
en in de toekomst plaatsvinden? En hoe het gebied 
is getransformeerd? Kom dan naar de kick-off van 
De Dag van de Architectuur die dit jaar draait om het 
Lloydkwartier. Tijdens deze kick-off gaan OMI (Office 
for Metropolitan Information) en Het Nieuwe Instituut 
dieper in op het gebied. 
 KICK-OFF DAY OF ARCHITECTURE 2019
Do you want to know more about the special history 
of the Lloydkwartier? What developments are taking 
place right now and in the future? And how the area 
has transformed? Then do come to the kick-off of The 
Day of Architecture, which this year revolves around the 
Lloyd Quarter. During this kick-off, OMI (Office for Me-
tropolitan Information) and Het Nieuwe Instituut delve 
deeper into the area.
0 Het Nieuwe Instituut
P 13 juni / June 
N 19:30 - 21:00
C €7,50 
" www.hetnieuweinstituut.nl 

TOUR IN TIMMERHUIS ,
Het Timmerhuis, de ‘wolk van staal en glas’ opent zijn 
deuren voor een exclusieve tour! Het Timmerhuis is 
een uitbreiding op het Stadstimmerhuis van waaruit de 
wederopbouw gecoördineerd werd. Nu bevinden zich kan-
toren, woningen, winkels en het Museum Rotterdam in de 
oud- en nieuwbouw, ontworpen door architectenbureau 
OMA. Geniet van de exclusieve toegang tot de kantoren en 
het woonterras met spectaculair uitzicht over Rotterdam.
TOUR IN TIMMERHUIS
Once a year you can visit the Timmerhuis, ’cloud of steel 
and glass’ with this exclusive tour. The Timmerhuis is an 
extension to the Stadstimmerhuis where the reconstruction 
was coordinated. Nowadays offices, apartments, shops and 
Museum Rotterdam are united in existing and new volumes 
designed by OMA. Enjoy exclusive access to the offices and 
a rooftop terrace with spectacular views over Rotterdam.
0 Timmerhuis
P 15 juni / June 
N 11:00 - 12:00
C €15,95
" www.derotterdamweekendtours.nl/timmerhuis

TOUR: HET NIEUWE INSTITUUT EN 
HET RIJKSARCHIEF ,
Urban Guides langs de mooiste plekken in Het Nieuwe 
Instituut. Je brengt ook een bezoek aan het Rijksarchief 
voor Nederlandse Architectuur en Stedenbouw. Hier kun 
je genieten van een speciaal samengestelde presentatie 
van bijzondere archiefstukken uit de collectie van het 
instituut.
TOUR: HET NIEUWE INSTITUUT AND THE STATE 
ARCHIVES
Go on a tour with the Urban Guides and visit the most 
beautiful places in Het Nieuwe Instituut. You also visit the 
State Archives for Dutch Architecture and Urbanism. Enjoy 
a specially composed presentation of archive items from 
the Het Nieuwe Instituut collection.
0 Het Nieuwe Instituut
P 15 & 16 juni / June
N 12:00 - 16:30
C Gratis / Free
" www.hetnieuweinstituut.nl

TOUR HUIS SONNEVELD , 
Laat de rondleiders van Urban Guides je meevoeren 
door museumwoning Huis Sonneveld. Deze vrijstaan-
de villa uit 1933, gebouwd voor Albertus Sonneveld, 
directeur van de Van Nellefabriek, is een van de best 
bewaarde woonhuizen in de stijl van Het Nieuwe 
Bouwen. Tijdens de tour kom ja alles te weten over de 
geschiedenis van het huis en ontdek je de interessant-
ste details.
TOUR HUIS SONNEVELD 
Let the guides of Urban Guides take you inside museum 
house Huis Sonneveld. This detached villa from 1933, 
built for Albertus Sonneveld, director of the Van Nelle 
factory, is one of the best-preserved houses in the Dutch 
Functionalism style. During the tour you will learn eve-
rything about the history of the house and discover the 
most interesting details.
0 Het Nieuwe Instituut
P 15 & 16 juni / June
N 12:00 - 16:30
C Gratis/Free

DAG VAN DE ARCHITECTUUR ,
De Dag van de Architectuur duurt in Rotterdam een 
weekend! Krijg een uniek kijkje achter de schermen 
bij tientallen bijzondere gebouwen die doorgaans 
niet voor iedereen zijn opengesteld. Gidsen, architec-
ten en bouwers nemen je mee op pad en onderweg 
kom je van alles te weten over het ontwerp en de 
gebouwen. Dit jaar staan vier gebieden centraal: 
Maritiem District, Museumpark, Wilhelminapier en 
Lloydkwartier. Nieuwe locaties die zijn opengesteld: 
Pakhuismeesteren (Roommate Bruno), Schiecentra-
le en Create@Müllerpier. 
DAY OF ARCHITECTURE
The Day of Architecture lasts a weekend in Rotter-
dam! Get a unique look behind the scenes at special 
buildings that normally aren’t open to the general 
public. There will be guided tours and along the way 
you get to know everything about the design and the 
buildings. This year we focus on four areas: Maritime 
District, Museum Park, Wilhelminapier and Lloydkwar-
tier. New locations that are open this year: Pakhui-
smeesteren (Roommate Bruno), Schiecentrale and 
Create@Müllerpier.
0 Maritiem District 
P 15 & 16 juni/June
N 11:00-17:00
C 0 - €13,50
" www.dagvandearchitectuur-rotterdam.nl

TASTY TOUR -  DRIE FOODWAL-
HALLAS IN ÉÉN TOUR ,
De Foodhallen, Fenix Food Factory en Markthal – elk 
met een unieke sfeer – zijn nu in één tasty tour te 
bezoeken! Een route met lekkere hapjes en een leuke 
gids. Bonus: je start met panoramisch uitzicht vanuit 
architectuuricoon De Rotterdam. De tour is inclusief 
spetterend ritje met watertaxi.
TASTY TOUR - THREE FOOD WALHALLAS IN
ONE TOUR
Visit the Foodhallen, Fenix Food Factory and Markthal - 
each with its own unique character - in one tasty tour! A 
wonderful outing with tasty snacks and a friendly guide. 
Bonus: you start with panoramic views from icon De Rot-
terdam. A high-speed ride by water taxi is included.
0 De Rotterdam
P 16 juni / June 
N 14:00 - 16:30
C €42,50
" www.derotterdamweekendtours.nl/tasty-tour

PROGRAMMA IN DE STAD / PROGRAMME IN THE CITY
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Foto: Frank Hanswijk

Foto: Ruben Hamelink

Foto: Ingrid van Alphen

ROTTERDAM 
ARCHITECTUUR MAAND 
Rotterdam heeft een rijke traditie op 
het gebied van architectuur. Rotter-
dam is daarom bij uitstek dé stad 
waar architectuur leeft én wordt 
beleefd. Ook in 2019 vieren we dit van 
24 mei t/m 16 juni met een Rotterdam 
Architectuur Maand die bol staat 
van speciale programmering. Dit jaar 
heeft de Rotterdamse architectuur 
zelfs een eigen podium in het hart van 
de stad: POST Podium. 
Voor wie de hoogte in wil, verdieping 
zoekt of weleens een kijkje achter de 
schermen wil, tijdens #RAM19 kan het. 
Beleef hoogtepunten, leer meer over 
architectuur en ga mee op ontdek-
kingstocht! 

ROTTERDAM 
ARCHITECTURE MONTH
Rotterdam has a rich tradition in the 
field of architecture. Rotterdam is 
therefore the city par excellence where 
architecture lives and can be experi-
enced. In 2019 we will celebrate this 
from 24 May to 16 June with a Rotter-
dam Architecture Month full of special 
programming. This year the Rotterdam 
architecture has even its own stage in 
the heart of the city: POST Podium. 
For those who want to go up, go in depth 
or have a look behind the scenes, visit 
#RAM19. Experience the highlights, learn 
more about architecture and go on a 
journey of discovery!

UPDATES
Bekijk het volledige en meest actuele programma 
op rotterdamarchitectuurmaand.nl. Alle informatie 
is onder voorbehoud van wijzigingen.Visit rotterda-
marchitecturemonth.com for the complete and most 
current programme. Information is subject to change.

Foto: Marco De Swart

K De diepte in / In depth 

 als je meer wilt weten / who wants to 

know more 

y Op grote hoogte / At great height

 hoogtepunten, letterlijk en figuurlijk / 

highlights, literally and figuratively 

, Achter de schermen / Behind the scenes 

 op ontdekkingstocht / on a journey of 

discovery 
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