ONTDEK HET
LAND VAN CHABOT
IN DE VANG DE ROTTE
KUNSTROUTE
10 JULI t/m 26 SEP 2021
01
Expo A16 Rotterdam
Bergschenhoek
a16rotterdam.nl
Di t/m zo 10.00  17.00 uur
Rottebandreef 50 (Eekhoornplaats)
02
Familierestaurant Bergsche Plas
Bergschenhoek
bergscheplas.nl
ma t/m zo 10.00  21.00 uur
Rottebandreef 50
03
Trefpunt Natuur- en
vogelwacht Rotta
Bergschenhoek
rottanatuur.nl
do 10.00  16.00 uur
za 12.00  16.00 uur
Hoeksekade 164
04
Brasserie Golfbaan
De Hooge Rotterdamsche
Bergschenhoek
dehoogerotterdamsche.nl
ma t/m zo 9.00  21.00 uur
Rottebandreef 40
05
Landgoed Vidaa / Artihove
Bergschenhoek
vidaa.nl
ma t/m zo 10.00  22.00 uur
Hoeksekade 162
06
Outdoor Valley
Bergschenhoek
outdoorvalley.nl
ma, di 9.00  18.00 uur
wo t/m zo 9.00  20.00 uur
Hoeksekade 141
07
Restaurant Nova
Bergschenhoek
restaurantnova.nl
wo t/m vr 12.00  22.00 uur
za/zo 11.00 tot 22.00 uur
Rottekade 31
08
De Pannenkoekhut
Bergschenhoek
depannenkoekhut.nl
wo t/m vr: 12:0020:00 uur
za/zo 9:0020:00 uur
Rottebandreef 10

A16 Rotterdam
Rotterdam en Lansingerland beter bereikbaar en leefbaar

09
Retraiterie Rottemeren
Bleiswijk
retraiterie.nl
Rottedijk 11

18
St. Michaelschool
Rotterdam Hillegersberg
stmichael.nl
Mahlersingel 9

10
Restaurant 't Zeeltje
Bleiswijk
hetzeeltje.nl
di t/m za 10.00  21.00 uur
Kooilaan 3

19
Obst & Gemüse Huiskamerrestaurant
Rotterdam Crooswijk
obstundgemuse.nl
do t/m za 12.30  22.00 uur
Kerkhoflaan 145

11
De Binnentuin
Bleiswijk
debinnentuin.com
Op afspraak
Chrysantenweg 40

20
Chabot Museum Rotterdam
Rotterdam Centrum
chabotmuseum.nl
di t/m vr 11.00  16.30 uur
za 11.00  17.00 uur
zo 12.00  17.00 uur
Museumpark 11

12
Restaurant Meerenbos
Bleiswijk
restaurantmeerenbos.nl
ma 12.00  21.00
di t/m zo 10.00  21.oo uur
Rottedijk 13a

MOERKAPELLE

12

Entree Chabot Museum Rotterdam
Rotterdampas / Museumkaart: gratis
50% korting met kortingscode vangderotte

11

BLEISWIJK

Reserveer je tijdslot via chabotmuseum.nl
10

13
Jachthaven Rottemeren
Zevenhuizen
jachthavenrottemeren.nl
vr t/m zo 10.00  19.00 uur
Rottekade 2a/b

13

09

14
Gallery de Groene Tuin
Oud Verlaat  Zevenhuizen
gallerygroenetuin.nl
wo t/m vr 9.00  17.30 uur
za 9.00  17.00 uur
Rottekade 11a

14

BERGSCHENHOEK

NESSELANDE

15
Prins Alexanderschool
Rotterdam Ommoord
prinsalexanderschool.nl
Curieplaats 2022
16
Molen de Vier Winden
Rotterdam Hillegersberg
3kleur.nl
wo t/m za 10.00  16.00 uur
Terbregse Rechter Rottekade 91

ZEVENHUIZEN
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08
07
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WOONHUIS EN ATELIER
HENK CHABOT (1934-1949)

03

02

18

15

01

OMMOORD

HILLEGERSBERG

17
Slagerij B. Tol & Zn.
Rotterdam Hillegersberg
btol.nl
ma 9.30 tot 12.30
di t/m vr 8.00 tot 18.00
za 7.00 tot 16.00
Bergse Dorpsstraat 98

17

16

19

NOORD

CHABOT MUSEUM
20

CROOSWIJK

TERBREGGE

ONTDEK HET LAND VAN CHABOT IN DE VANG DE ROTTE KUNSTROUTE

Henk Chabot, Brand van Rotterdam, 1940, olieverf op doek, collectie Chabot Museum Rotterdam

VANG DE ROTTE
KUNSTROUTE
Chabot Museum Rotterdam daagde
iedereen uit om de Rotte te vangen in
een schilderij, tekening, gedicht, beeld,
foto of welk medium dan ook. Velen lieten
zich inspireren door de rivier en het land
schap en lieten hun creativiteit stromen.
Deze zomer zijn de inzendingen te zien
in het Chabot Museum en in de Vang
de Rotte kunstroute langs de Rotte.
Deze kunstroute beweegt je. Letterlijk en
figuurlijk. Onderweg ontdek je niet alleen
de kunstwerken van Vang de Rotte, maar
ook het Hollandse landschap én wat de
verschillende plekken langs de Rotte nog
meer te bieden hebben.
LAND VAN CHABOT

Panorama Chabot

Waar nu de aanleg van de
Rottemerentunnel het landschap
bepaalt, keek schilder en beeld
houwer Henk Chabot (1894 – 1949)
jarenlang vanuit zijn huis en atelier
uit over de Rotte en de uitgestrekte
polders. Inmiddels is het atelier aan
de Rotte verdwenen en is de polder
bebouwd. Het ‘Land van Chabot’
is dan wel veranderd, maar als je
goed kijkt, krijg je een indruk van
het uitzicht dat hem inspireerde
tot het maken van monumentale
schilderijen, waarin hij de mensen,
dieren en polders rond de Rotte
in stevige, expressionistische
penseelstreken verbeeldde.
Zijn indringende werken
fascineren ook vandaag nog.
Chabots nauwe betrokkenheid bij
de gebeurtenissen van zijn tijd
weerspiegelt zich ook in enkele
van zijn bekendste werken als
Brand van Rotterdam (1940) en
Zomerlandschap ‘Vrede’ (1945),
die hij schilderde in zijn atelier aan
de Rotte. Beide nu te zien in het
Chabot Museum.

Henk Chabot
Chabot Museum Rotterdam

PANORAMA CHABOT
Tentoonstelling
05.06.2021 - 26.09.2021

CHABOT MUSEUM
ROTTERDAM
Het Chabot Museum voor inter
nationaal expressionisme huist
in een parel van het Nieuwe
Bouwen, gelegen in het bruisende
Rotterdamse Museumpark.
Hier ervaar je kunst in de lichte
open ruimtes van een van de

mooiste villa’s van Rotterdam. Oog in oog met de
monumentale werken van Henk Chabot zijn tijdgenoten
en hedendaagse geestverwanten. Een intieme kunst
beleving op wereldniveau.

ROTTEKOP
Van klei uit je eigen stad naar koffie uit je eigen kop.
De Rottekop is een uniek koffiekopje van Bakkie Trots,
gemaakt van klei uit het het Land van Chabot. Iedereen
heeft wel een speciale plek waarmee hij zich verbonden
voelt. Bakkie Trots maakt die verbinding tastbaar, met een
stoere keramieklijn van lokale klei. Het polderland waarmee
Chabot zich zo verbonden voelde, is nu door Rotterdamse
handen gevormd tot deze stoere, hartverwarmende
Rottekop.

OOK ZO’N ROTTEKOP?

Ze zijn verkrijgbaar in het Chabot Museum
voor €28,50 per stuk of € 49,50 per set van 2.

Vang de Rotte sluit aan bij de viering van
750 jaar Dam in de Rotte. In 2020 bestond de
Rotte-dam 750 jaar. Een historisch moment waar
de stad Rotterdam door is ontstaan.
Ontdek hier wat er op en om de Rotte te doen is:
750jaardam.nl

HET ROTTE LAND

Het Rotte Land

Tentoonstelling
05.06.2021 - 26.09.2021

Een ode aan het landschap, de rivier de Rotte en het
kunstenaarsatelier. Voorjaar 1934 betrekken Henk
Chabot en zijn vrouw To het dijkhuis met atelierschuur
aan de Rotte, net buiten Rotterdam op de grens met
Hillegersberg. Hier schildert hij tot aan zijn overlijden
in 1949 een eindeloze reeks figuren, dieren en
landschappen.
De tentoonstelling Het Rotte Land geeft een over
zicht van de schilderijen en beelden die Henk Chabot
(1894 – 1949) maakte in zijn atelier aan de Rotte, zij aan
zij met werk van Florette Dijkstra (eerste verdieping),
Marjolijn van den Assem en Mai van Oers (tweede
verdieping). Hiermee gaan deze 3 kunstenaars (allen
vertegenwoordigd in de omvangrijke schenking van
Armando aan het Chabot Museum) een relatie aan met
het werk dat ontstond in het atelier van hun collega
Henk Chabot. Speciaal voor deze tentoonstelling maakte
Florette Dijkstra vijf nieuwe tekeningen in haar serie
‘Werkkamers’, waarin ze reflecteert op (de plek van) het
atelier van Chabot aan de Rotte.

tekening voorzijde
Henk Chabot, Polderlandschap met vaart, circa 1946,
collectie Chabot Museum Rotterdam

Kunstenaarsgroep Observatorium verkent in Panorama
Chabot mogelijke toekomstscenario’s voor het Land van
Chabot. Het uitzicht anno nu vanaf de Rottekade is een
laatste rest horizon binnen de stadsgrenzen. Waar de
schilder Henk Chabot landerijen, rivier en wolkenluchten
schilderde, is een snelwegtunnel in aanleg. Een pleidooi
voor een beschermd vergezicht als eerbetoon aan de
kunstenaar.
De kunstenaars van Observatorium zijn regelmatig
aanwezig om in gesprek te gaan over ieders dromen
en ideeën voor het Land van Chabot. Iedereen is van
harte welkom rond te struinen in de tentoonstelling
en zijn bevindingen, ideeën of anderszins achter laten.
Alle ideeën worden bewaard en zijn onderdeel van het
denken over een kunstzinnige culturele (her)inrichting
van het landschap aan de Rotte. In deze tentoonstelling
vind je ook een aantal werken van 'Vang de Rotte’.
Land van Chabot

colofon
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