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Bouwplaats

De periode 1940 - 1945 heeft
diepe littekens achtergelaten in
Rotterdam. Op onze locatie aan
de Coolhaven beleef je wat het
betekent wanneer jouw stad
gebombardeerd wordt.

In onze Bouwplaats leer je hoe je
meewerkt aan een veilige stad.
Je bouwt hier niet met steen en
cement, maar met elkaar.

Experience
Een indringende multimedia experience
met authentieke objecten en verhalen
maken dit een niet te missen deel van
ons museum. Ook hier leggen we de
link met onze eigen tijd, want vrede en
vrijheid zijn niet zo vanzelfsprekend als
we soms denken.

Collectie en verhalen
In een 28 meter lange vitrinegalerij
staan bijna alle objecten uit onze
verzameling opgesteld. Er zijn wapens
te zien en uniformen, maar ook
alledaagse voorwerpen waarvan je niet
direct begrijpt waarom. Achter die
soms doodgewone dingen steken vaak

Vergeten Films

bijzondere verhalen.

Op onze andere locatie, in het Timmerhuis,
besteden we ook aandacht aan de Tweede
Wereldoorlog. Tussen historische objecten
geven recent ontdekte amateurfilms een
bijzondere blik op een stad in oorlog.
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Huiselijke taferelen, oorlogsschepen,
havenverwoestingen en de bevrijding in
Hoogvliet komen voorbij.
Met het entreeticket voor onze locatie aan de
Coolhaven kan je op dezelfde dag ook onze
locatie in het Timmerhuis bezoeken.
Museum Rotterdam, Rodezand 26

Openingstĳden

Entreeprĳzen

Di t/m za: 10:00 - 17:00 uur

Volwassenen: € 9,00 p.p.

Zon- en feestdagen: 11:00 - 17:00 uur

t/m 17 jaar: gratis

Op maandag (alleen op afspraak)

Studentenkaart, CJP en groepen

geopend voor scholen

vanaf 15 personen: € 4,50 p.p.

Gesloten: 1 januari, 27 april

Museumkaart, Rotterdampas, BankGiro

en 25 december

Loterij VIP-KAART en ICOM: gratis
Iedere eerste zaterdag van de maand is

Bereikbaarheid

het museum gratis toegankelĳk

Metrohalte Coolhaven
Tram 4 halte Heemraadssingel

Met het entreeticket voor onze locatie aan de

Betaald parkeren in de directe

Coolhaven kan je op dezelfde dag ook onze

omgeving

locatie in het Timmerhuis bezoeken

Museum Rotterdam ’40 - ’45 NU
Coolhaven 375
3015 GC Rotterdam
010 217 67 73
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