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We zijn gestart! Tussen 9 maart en 15 oktober vieren we de ingebruikname van 
de Nieuwe Waterweg, 150 jaar geleden. Met dank aan Pieter Caland is 
Rotterdam uitgegroeid tot een moderne deltametropool die verbonden is met 
Europa en de rest van de wereld. Want zonder zijn lef en doorzettingsvermogen 
was die doorgang naar zee, door de duinen van wat nu Hoek van Holland is, er 
nooit gekomen. De afgelopen periode hebben we hard gewerkt aan een mooi 
activiteitenaanbod. Er is een huisstijl, er staat een website, in april komt een 
magazine uit en… vanaf nu ontvang je maandelijks een Calandnieuws.  
 
Lancering 
Op 9 maart was de kick-off van de viering. Daar waar het allemaal begon, in  
Hoek van Holland. Met onder meer een lezing van Henk van der Lugt, voorzitter 
van Historisch Genootschap Hoek van Holland, stonden we stil bij 150 jaar Vooruit 
Nieuwe Waterweg. 
 
De officiële opening vindt op 28 april plaats, wanneer in Hoek van Holland ook de 
fototentoonstelling van het Stadsarchief opent. Hiervoor zijn de burgemeesters uit 
Rotterdam en de regiogemeenten uitgenodigd en natuurlijk de inwoners uit  
Hoek van Holland zelf. 
 
Activiteiten april-oktober, een preview 
Er valt dit jaar genoeg te beleven langs de Nieuwe Waterweg! Het 
activiteitenaanbod is divers en uitdagend en versterkt bestaande projecten en 
programma’s in de regio. De activiteiten zijn opgezet langs vier programmalijnen: 
 
1. Leven aan de rivier, de aantrekkelijke delta.  
Mensen en hun relatie tot de rivier staan centraal in een aantrekkelijke 
programmering langs de rivieroevers van Rotterdam en de regio. Zoals: 
-Verhalenhuis Belvédère haalt de komende maanden op verschillende locaties 
verhalen van bewoners op. 
-LUDWIG organiseert WaterWalks om de kwaliteit van water te onderzoeken en 
via een app in kaart te brengen. 
-OPEN Rotterdam produceert tussen maart en juli een 5-delige podcastserie 
Waterwegverhalen. 
-Buitenplaats Brienenoord geeft vier kunstenaars de ruimte aan de slag te gaan 
rondom het thema water. Met als resultaat een aantal Waterwerken. 
 
2. Maritieme Wereldstad, haven & rivier als podium 
In dit onderdeel haken we aan bij grote regionale events als het Maritiem Festival 
en de Wereldhavendagen. Met culturele programmering, een thema festivalweek 
en projecten op locaties. Bijvoorbeeld: 
- Domestica Rotterdam brengt het verhaal van het verdronken land van 
Doggerland, in een muzikaal beeldende voorstelling over leven aan de delta van 
Doggerland tot Atlantis.  
 
3. 150 jaar historie, Hoek van Holland & de regio 
Deze programmalijn speelt zich voornamelijk af in Hoek van Holland, Pernis en 
Rozenburg. Deze kernen organiseren samen met Cultuur Concreet een aantal 
laagdrempelige activiteiten. Van exposities als Zeelieden aan het Scheur tot 
muziek en dicht- en kunstroutes. In het bijzonder:  
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-De Pernisser Visserstrui, patatje Caland, maritieme wandelingen, de Hoekse 
hoodywedstrijd, expositie Dark Harbour van Caroline Bijvoet, de Beer is los in 
Rozenburg en lezingen van de Historische Verenigingen.  
-Onder de naam 150 jaar Vooruit Nieuwe Waterweg ontstaat langs de Koningin 
Emmaboulevard in Hoek van Holland een fototentoonstelling. Veertig iconische 
beelden van topfotografen vertellen samen het verhaal van de 
landschapsontwikkelingen gedurende de afgelopen 160 jaar. In de tentoonstelling 
zijn namelijk ook foto’s van de voorbereidingen van de aanleg meegenomen… 
 
4. 150 jaar Vooruit, het Atlantisch Venster 
Met het maken van de doorgang naar zee maakte deze regio een sprong in de tijd. 
Amper 90 jaar later was Rotterdam de grootste haven ter wereld. En nog steeds is 
Rotterdam een stad van innovatie, ontwikkeling en vooruitgang. In Atelier 
Futurelab laten we professionals, studenten en creatieven vier dagen lang werken 
aan de uitdagingen van de toekomst van de delta. En in ons internationale 
slotsymposium onderzoeken we hoe toekomstige groei en ontwikkeling vorm 
kunnen krijgen in het licht van klimaatadaptie, energietransitie en verstedelijking. 
En hoe die ontwikkeling een vliegwiel kan zijn voor het verbeteren van de 
leefbaarheid en de natuurwaarde in deze regio. 
 
Communicatie 
De regiogemeenten en partners organiseren zelf ook tal van activiteiten in het 
teken van 150 jaar Nieuwe Waterweg. Om de activiteiten zoveel mogelijk over en 
weer met elkaar te verbinden, laten we een toolkit maken van middelen. Deze 
komt straks samen met het logo beschikbaar op onze website. Het zou mooi zijn 
als we zoveel mogelijk gezamenlijk kunnen optrekken en delen!  
 
Vragen over communicatie? Stel ze via info@150jaarnieuwewaterweg.nl 
 
 
Met vriendelijke groet, 
150 jaar Vooruit Nieuwe Waterweg 

  

 

   

 

 

 

 

 

  

  
Meer informatie over het programma? 

  
  
 

 

  

Volg ons op: 
 

       

 

  

    

 

  

 

Bezoek onze website 
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