
Uitnodiging ‘Kralingeroord in beeld’ 
 

Op zaterdag 2 juli opent bij Galerie Kralingen de expositie ‘Kralingeroord in Beeld’. 

Deze expositie is tot stand gekomen naar aanleiding van de voorgenomen sloop van 

de Voorhoeve van Muyden aan het Toepad. Daarmee verdwijnt een gebouw dat ooit 

deel uitmaakte van de woongemeenschap Kralingeroord, een eeuwenoud 

buurtschap langs de Nieuwe Maas. 

Kralingeroord bestond al in de vijftiende eeuw en telde dijkhuizen, boerderijen, een 

kapel en vanaf begin 20e eeuw ook een schoolgebouw. De bebouwing stond  

voornamelijk langs de Nesserdijk, maar ook in de achtergelegen polder. Na de 

Watersnood van 1953 volgde in de jaren zestig een dijkverhoging en de woningen 

aan de Nesserdijk werden hiervoor gesloopt. Door de aanleg van de Van 

Brienenoordbrug verdwenen nog enkele boerderijen en zo bleven slechts enkele 

boerderijen, woonhuizen en het schooltje bestaan in de polder langs de dijk. 

De meest geschilderde en getekende boerderij 
Door de komende uitbreiding van het complex van de Van Ghentkazerne zal in 2022 

ook de Voorhoeve van Muyden aan het Toepad worden gesloopt. Als reactie daarop 

kwamen buurtbewoners en kunstenaars in actie en werd de voorhoeve begin 2022 

geschilderd, getekend en gefotografeerd, als passend eerbetoon aan een historisch 

gebouw dat gaat verdwijnen. 

U ziet in deze expositie de kunstwerken van Willem Bijl, Hella de Boo, Vera 

Harmsen, Willem van Hest, Frans Jonker, Wouter Springer, Rosa Stalenhoef, Els 

van Teeffelen, Diet van Velzel en Jan Wagner. Gezamenlijk hebben zij tientallen 

kunstwerken gemaakt en zo is de Voorhoeve van Muyden wellicht de meest 

geschilderde en getekende boerderij ooit geworden.  

Medio augustus komt er nog een eenmalig tijdschrift uit over Kralingeroord, waarin 

de geschiedenis van het buurtschap wordt beschreven. In dit rijk geïllustreerde 

tijdschrift wordt ook het werk van vroegere kunstenaars over Kralingeroord belicht.  

Programma 
Zaterdag 2 juli, ’s Lands Werf 121, 3063 GD Rotterdam 

 (op loopafstand van metrostation Oostplein en tramhalte Willem Ruyslaan) 

15.00 uur  inloop met welkomstdrankje 

15.30 uur  openingstoespraak 

15.40 uur  kennismaking met de kunstenaars en hun werk 

17.30 uur  einde 

De opening wordt muzikaal omlijst door accordeonist Jeroen Dikkers. 

‘Kralingeroord in beeld’ duurt van zaterdag 2 juli tot en met zondag 28 augustus 2022 

(tijdelijk gesloten op 31 juli tot en met 15 augustus). Zie voor openingstijden en meer 

informatie www.galeriekralingen.nl. 

De expositie en het in augustus te verschijnen tijdschrift over Kralingeroord zijn mogelijk 

gemaakt door de voormalige gebiedscommissie Kralingen-Crooswijk. 

Projectrealisatie: Dik Vuik, historicus 


