Centrum

Stadswijken van Rotterdam

Kunstroute

Afrikaanderwijk

maandag 3 februari
vrijdag 1 mei
donderdag 18 juni
zaterdag 1 augustus
zondag 6 december

Agenda 2020

Rotterdam Centrum
dinsdag 10 maart
dinsdag 16 juni
woensdag 29 juli
maandag 14 september
dinsdag 24 november

Scheepvaartkwartier
vrijdag 21 februari
zaterdag 16 mei
dinsdag 14 juli
zondag 20 september
woensdag 2 december

Waterstad

woensdag 4 maart
zaterdag 20 juni
vrijdag 9 oktober

dinsdag 7 april
maandag 29 juni
donderdag 10 september

Charlois

zaterdag 25 april
donderdag 2 juli
woensdag 21 oktober

Crooswijk

zondag 8 maart
dinsdag 21 juli
maandag 12 oktober

Delfshaven

donderdag 16 januari
vrijdag 22 mei
zondag 7 juni
dinsdag 25 augustus
zaterdag 17 oktober

Delfshaven en de
Pelgrimvaderskerk *)
woensdag 1 april
vrijdag 10 juli
vrijdag 18 september
woensdag 23 december

DWL-terrein

zaterdag 18 juli
zondag 15 november

Het Oude Noorden
zaterdag 15 februari
dinsdag 2 juni
maandag 10 augustus
donderdag 15 oktober

Hillegersberg

woensdag 22 april
zondag 9 augustus

Kop van Zuid

zaterdag 4 april
dinsdag 7 juli
maandag 7 september
zondag 29 november

Kralingen

zondag 9 februari
dinsdag 23 juni
donderdag 13 augustus
zaterdag 7 november

Kralingen en Trompenburg Tuinen*)
vrijdag 10 april
dinsdag 6 oktober

Lloydkwartier

zondag 28 juni
dinsdag 22 september
woensdag 28 oktober

Middelland

zondag 19 april
donderdag 23 juli
woensdag 4 november

RDM-Heijplaat

zaterdag 28 maart
dinsdag 26 mei
woensdag 2 september

Rondje Rijnhaven/Katendrecht
vrijdag 10 januari
maandag 16 maart
donderdag 7 mei
zondag 5 juli
zaterdag 12 september
donderdag 12 november

Spangen

vrijdag 20 maart
zaterdag 9 mei
donderdag 24 september

Thema - rondleidingen

Groene wandelingen

Art Nouveau Wandeling

Buitenplaats De Tempel

De Kathedraal

Het eiland Van Brienenoord

woensdag 10 juni
zaterdag 25 juli

donderdag 26 maart
vrijdag 26 juni
vrijdag 21 augustus
maandag 19 oktober

Herdenkingswandeling WOll
maandag 4 mei
donderdag 14 mei

Het Vergeten Bombardement
dinsdag 31 maart

Razzia van Rotterdam
en de Orgelzolders *)

vrijdag 24 april
woensdag 16 september

zondag 3 mei
vrijdag 7 augustus
woensdag 30 september

Historische Tuin Schoonoord
dinsdag 24 maart
zondag 24 mei
maandag 27 juli
vrijdag 4 september
zaterdag 31 oktober

Natuurpad de Esch
zaterdag 30 mei
woensdag 19 augustus
zondag 11 oktober

dinsdag 10 november

- nieuw-

Rotterdam op het witte doek.
woensdag 29 januari

Ommoordse veld
dinsdag 12 mei
zaterdag 13 juni
donderdag 9 juli

Wederopbouwdag
16 - 18 mei

Fietsrondritten
Merwe4havensgebied

Sprong naar Zuid

donderdag 27 augustus

dinsdag 14 april
zaterdag 15 augustus

Tuindorp Vreewijk
dinsdag 28 april
zaterdag 3 oktober

Tuindorp Vreewijk en de Orgelzolders *)
woensdag 18 maart
vrijdag 5 juni
donderdag 10 december

Overig
Historisch Schiedam
woensdag 22 januari
donderdag 16 april
vrijdag 12 juni
dinsdag 4 augustus
zaterdag 26 september

De agenda is onder voorbehoud.
Kijk op de website www.gilderotterdam.nl
voor de meest actuele versie.
Alle wandelingen uit de agenda beginnen om 14.00 uur,
tenzij anders vermeld.
Voor deelname: zie “ALGEMENE INFORMATIE” in de
brochure of raadpleeg de website.
Voor
Voor de
de arrangementen,
arrangementen, gemerkt
gemerkt met
met ** )
geldt de Rotterdampas niet.

OVERZICHT RONDLEIDINGEN IN ROTTERDAM
Een uitgebreide beschrijving vindt u op onze website:
www.gilderotterdam.nl

Wandelingen door het centrum
• Kunstroute

Een rondleiding met aandacht voor kunstwerken in de openbare ruimte
en gebouwen met culturele functies.

• Rotterdam Centrum

Een rondleiding langs de (architectonische) hoogtepunten van het
nieuwe, maar ook het oude Rotterdam.

• Scheepvaartkwartier

Een rondleiding door een monumentaal stukje Rotterdam met bijzondere
architectuur, scheepvaarthistorie en natuur.

• Waterstad

Een rondleiding langs o.a. het Wijnhaveneiland, de Oude Haven,
de Kubuswoningen en de Markthal.

Wandelingen door stadswijken
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Afrikaanderwijk
Charlois
Crooswijk
Delfshaven
DWL-terrein
Het Oude Noorden
Hillegersberg
Kop van Zuid
Kralingen
Lloydkwartier
Middelland
RDM-Heijplaat
Rondje Rijnhaven/Katendrecht
Spangen
Sprong naar Zuid
Tuindorp Vreewijk

Groene wandelingen
•
•
•
•
•

Buitenplaats De Tempel
Het eiland Van Brienenoord
Historische Tuin Schoonoord
Natuurpad de Esch
Ommoordse veld

Rondleidingen in de Maastunnel

Vanwege de werkzaamheden in fiets -en voetgangerstunnel
zijn er geen rondleidingen gepland tot nader order.
Raadpleeg onze website voor de actuele situatie.

Thema - rondleidingen

• Art Nouveau Wandeling
• Brandgrens Route A: Centrum/West
Route B: Noord
Route C: Oost/Zuid
• De Kathedraal
• Gebedshuizen en religieuze plekken
• Herdenkingswandeling WOII
• Het Vergeten Bombardement
• Razzia van Rotterdam en de orgelzolders (nieuw)
• Rotterdam op het witte doek
• Wederopbouwdag

Speciale wandelingen

• Historisch Schiedam
• Ontdek de stad (voor het voortgezet onderwijs)
• Welkom in Rotterdam (voor nieuwkomers)
Gebedshuizen en religieuze plekken
Kralingen
Merwe4havensgebied
Ronde op Zuid

Busrondritten

• Stadsrondrit, met eigen bus
(Gilde kan ook een bus voor u huren)

Arrangementen

•
•
•
•
•

Delfshaven en de Pelgrimvaderskerk
Kralingen en Trompenburg Tuinen
Tuindorp Vreewijk en de Orgelzolders
Razzia van Rotterdam en de orgelzolders
Rotterdam Centrum en de Laurenskerk

Virtuele rondleidingen

Onze rondleidingen en gidsen
Onze rondleidingen duren 1,5 tot 2 uur. De maximale
groepsgrootte is 15 personen. Bij grotere groepen worden
-zonder extra kosten- meerdere gidsen ingezet zodat er
aandacht is voor iedere deelnemer. Omdat Rotterdam een
grote, veelzijdige en bruisende stad is, heeft Gilde Rotterdam een gevarieerd aanbod van rondleidingen, fietstochten
en arrangementen. Onze ervaren en enthousiaste gidsen
laten u met veel kennis de stad zien. Alle medewerkers van
Gilde, dus ook de gidsen, zijn vrijwilligers. Rondleidingen
kunnen op verzoek ook in de Engelse, Franse of Duitse taal
worden verzorgd.
Deelname aan een rondleiding uit de agenda 2020
Iedere week worden er door Gilde Rotterdam meerdere
rondleidingen georganiseerd. Voor deze rondleidingen kunt
u zich via de website of telefonisch opgeven.
U ontvangt dan van Gilde een bevestiging en het vertrekpunt van de rondleiding. De bijdrage voor de rondleiding
voor volwassenen is € 6,- per persoon.
Kinderen van 4 t/m 12 jaar betalen € 3,- per persoon.

Fietsrondritten
•
•
•
•

ALGEMENE INFORMATIE

€ 11.=
€ 11.=
€ 11.=
€ 11.=
€ 11.=

De gids van Gilde komt bij u op locatie om aan de hand van foto’s,
verhalen en anekdotes uw groep mee te nemen op een virtuele
rondleiding. Voor nadere informatie zie onze website.

Rotterdampas
Bezitters van de Rotterdampas kunnen één keer per jaar
gratis deelnemen aan een standaard rondleiding uit de
agenda. U geeft dan uw pasnummer bij uw aanmelding aan
Gilde door.
Een rondleiding aanvragen
Groepen kunnen op een datum en tijdstip naar keuze een
rondleiding aanvragen. U heeft de keuze uit ons overzicht of
u kunt, in overleg met de gids, uw eigen route bepalen.
Met uw wensen wordt zoveel mogelijk rekening gehouden
en er wordt met u meegedacht.
Voor alle mogelijkheden en prijzen: zie onze website.
Aanvragen dienen tijdig en bij voorkeur via de website te
worden ingediend.

STICHTING GILDE ROTTERDAM
Gebouw de Heuvel
Grotekerkplein 5
3011 GC Rotterdam
Telefoon 010-2038485
www.gilderotterdam.nl
rondleiding@gilderotterdam.nl
facebook.com/gilderotterdam/
Rondleidingen in Nederland
Gilde Rotterdam is één van de vele Gilden in Nederland.
In diverse plaatsen worden rondleidingen georganiseerd.
Informatie vindt u op www.gilde-nederland.nl

Rondleidingen
Programma
2020

