
  

 

 

 

  Wat heeft de deltaregio nodig, 
zodat jij hier in de toekomst 
wilt wonen en werken? 

  

 

  
Meld je nu aan voor Atelier Futurelab en denk mee! 

  

 

  
 
Atelier Futurelab 
Ma 19 – vr 23 september 2022 
Van 9.30 tot 17.30 uur (met aansluitend drinks & bites) 
EIC Mainport Rotterdam  
 

  

 

 

 

  

 

  
 
150 jaar geleden was de komst van de Nieuwe Waterweg het begin van de groei 
van Rotterdam en de regio. Met dank aan ingenieur Pieter Caland, de bedenker 
van deze doorgang naar zee door de duinen bij Hoek van Holland. 
 
Nog steeds tikt Rotterdam de lijstjes aan qua innovatie, ontwikkeling en 
vooruitgang. Maar voor hoelang nog? Er komen grote uitdagingen op ons af. 
Klimaat, energie, digitalisering…. En net zoals Caland 150 jaar geleden de toekomst 
veranderde, is het hard nodig om te bouwen aan de deltaregio van morgen. In 
Atelier Futurelab krijg je de kans om deze uitdagingen om te zetten in plannen 
voor de toekomst. En jij kunt daarbij zijn! 
 
Atelier Futurelab, iets voor mij? 
Ja, natuurlijk is het iets voor jou! Atelier Futurelab is voor studenten, creatieven én 
jonge professionals met allerlei achtergronden. Bijvoorbeeld logistiek, economie, 
planologie, design, gebiedsontwikkeling, weg- en waterbouw, transformation 
design, IT, storytelling, politicologie.   
 
Wat houdt het in? 
Tussen 19 en 23 september ben je te gast op een bijzondere plek langs de Nieuwe 
Waterweg, het EIC Mainport Rotterdam. Het vervoer heen en terug is geregeld: 
dagelijks rijdt er een bus heen en weer van en naar Rotterdam CS.  
 
In het EIC ga je onder leiding van ervaren ateliermeesters vijf dagen lang in 
teamverband aan de slag om tot nieuwe inzichten te komen voor de Rotterdamse 
haven en de regio. Insperende gastsprekers geven je handvatten voor de 
ontwikkeling van je ideeën. Tussendoor is voldoende ruimte voor bijkletsen, met 
elkaar eten en drinken en als je wilt een avondexcursie. Als je nóg meer inspiratie 
zoekt: het uitzicht op het water verveelt nooit!   
 
Doel 
Het doel is om samen een beeld te vormen van een toekomst voor de deltaregio 
over dertig jaar. Een toekomst waar je vertrouwen in hebt; èn hoe je daar kan 
komen. Vrijdag de 23e presenteer je de uitkomsten voor het eerst aan de 
buitenwereld.  
 
 
 

 

 
 
 

 



 

 

 
Krijg ik er ook iets voor terug? 
Een berg inspiratie. Je breidt je kennis uit, je ontmoet leuke nieuwe mensen, 
bouwt aan je netwerk en je verruimt je ervaring in teamwork. Voor studenten is er 
een financiële tegemoetkoming. En in overleg met je onderwijsinstelling levert 
deelname je mogelijk ook studiepunten op.  
 
Wat gebeurt er met de resultaten? 
In het weekend direct na Atelier Futurelab vindt het Festival 150 jaar Vooruit 
plaats op het Eiland van Brienenoord. Een festival met onder meer expo’s, 
livemuziek, workshops en talks.  
 
Hier presenteer je op vrijdag 23 september de resultaten aan onze partners: het 
Havenbedrijf Rotterdam, gemeente Rotterdam, regio en het rijk. Daarnaast 
worden de uitkomsten gedeeld tijdens het internationale symposium Nieuwe 
Waterweg, 150 years history, 150 years future of shipping channels. Dit 
meerdaagse symposium vindt tussen 13 en 15 oktober plaats op het ss Rotterdam. 
Wie weet, gaat jouw idee straks de hele wereld rond. 
 
Waar aanmelden? 
Je kunt je aanmelden tot 1 augustus 2022, via dit webformulier. Er is plek voor 
max. dertig deelnemers, dus wacht niet te lang. En zorg voor een korte en bondige 
motivatie waarom je graag wil deelnemen. Ben je geselecteerd? Dan ontvang je 
kort daarop een bevestiging van inschrijving. 
 

Heb je nog een vraag? Stuur dan een e-mail aan info@150jaarnieuwewaterweg.nl 
 

 
Onze partners 
Codarts, Willem de Kooning Academie (WdKA), Gemeente Rotterdam, 
Havenbedrijf Rotterdam, Provincie Zuid-Holland, Rijksoverheid en DCMR 
Milieudienst Rijnmond.  
 
150 jaar Vooruit Nieuwe Waterweg 
Atelier Futurelab is onderdeel van de viering 150 jaar Vooruit Nieuwe Waterweg 
Zie verder ook www.150jaarnieuwewaterweg.nl 
 
 
 
 
 

 
 

 

   

  

 
 

  

  

  

    

 

  

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSczGZWugz_7Re-Lolm8pBxFMMw8a056tIW9qbSkgCNHXcm9EA/viewform?usp=pp_url
mailto:info@150jaarnieuwewaterweg.nl
http://www.150jaarnieuwewaterweg.nl/

