
STOOMSCHIP ROTTERDAM – EEN DRIJVEND MONUMENT

Het stoomschip Rotterdam, voormalig vlaggenschip van de Holland Amerika Lijn, ligt voor vast aan 
het Derde Katendrechtsehoofd te Rotterdam. Aan boord bevindt zich een prachtig hotel met restau-
rants en bars. Tevens is er ruimte voor meetings, bedrijfsfeesten, congressen en events en kunnen er 
rondleidingen gedaan worden over het schip.
Wat de wensen van onze gasten ook zijn, het ss 
Rotterdam geldt als een ideaal vertrekpunt voor 
zowel een zakelijk als ontspannen verblijf.

Programma:
Speciaal voor de Open Monumentendag biedt 
het ss Rotterdam een bijzonder programma aan. 
U wordt ontvangen in onze sfeervolle coffee 
lobby op het Maindeck (gangway 1). U krijgt 
hier van de 'Vrienden van stoomschip 
Rotterdam' een lezing over het schip. Daar-naast 
wordt er de gehele dag een film vertoond en 
wordt u koffie of thee aangeboden. Ieder uur 
start er een korte rondleiding over het schip. Een 
professionele gids leidt u rond en u bekijkt 
onder andere de wandtapijten in de Club Room die in samenwerking met Joke Haverkorn van 
Rijsewijk en Gisèle d'Ailly-van Waterschoot van der Gracht opnieuw zijn gemaakt. Ook het imposante 
trappenhuis, ontworpen door Han van Tienhoven, kan niet ontbreken bij deze tour. En zo zijn er nog 
veel meer bijzondere bezienswaardigheden aan boord. Deze tours starten om 11:00; 12:00; 13:00; 
14:00; 15:00 en 16:00 uur en duren ongeveer 45 minuten.

Het ss Rotterdam wordt niet alleen alom geroemd vanwege het interieur (met veel kunst aan 
boord) maar ook om het exterieur (en dan niet in de laatste plaats de fraaie lijn van het schip):

Het schip is 228,12 m lang, 28,65 m breed, de hoogte van het topdek ten opzichte van de 
basis is 38,66 m en die van de top 
radarmast 60,53 m en de maxi-
male diepgang is 9,00 m. Het schip 
voorzag in totaal 2.2.32 
opvarenden, waarvan 647 in de 
eerste klasse, 809 in de tweede 
klasse en 776 bemanningsleden. 
Bijzonder was ook dat het trap-
penhuis de klassen gescheiden 
hield, maar dat met een eenvoudige handeling die scheiding opgeheven kon worden: een 
ingewikkelde constructie, waartoe o.a. het Kasteel van Chambord de inspiratie vormde.

Zie voor méér informatie de folders, www.ssRotterdam.nl en www.StoomschipRotterdam.nl. 
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