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Wie zijn vakantie straks in Nederland viert, hoeft zich niet te vervelen. In Hoek 
van Holland barsten de Hoekse Waterdagen los en vergeet ook de 
regiogemeenten niet. Kortom, pak de waterbus naar het spektakelweekend in 
Maassluis. Of neem het zomerveer tussen Hoek van Holland Berghaven en 
Futureland op de Maasvlakte. De Nieuwe Waterweg staat voor je open! 
 
7-10 juli: Hoekse Waterdagen 
Een lang verwachte wens komt in vervulling: in juli krijgt Hoek van Holland zijn 
eigen Hoekse Waterdagen. Samen met Cultuur Concreet zet onze lokale partner 
Cultuurzee hiervoor een fantastisch programma neer.  
 
Vier dagen lang is de tent aan de Koningin Emmaboulevard de uitvalsbasis voor de 
activiteiten. Zoals yoga aan het water of een workshop sieraden maken van 
zeewier en schelpen. Maritieme wandelingen, kunstroutes, kindertheater, silent 
disco en boottochtjes met het Loodswezen. Natuurlijk is er nog veel meer: alle 
activiteiten vind je hier. Op zondag 10 juli sluiten we de Waterdagen feestelijk af 
met een barbecue. Hiervoor graag wel vooraf inschrijven bij Cultuurzee.  
 
De inschrijvingen voor Atelier Futurelab zijn geopend 
Young professionals, studenten, scholieren of creatieven: hoe sta jij tegenover de 
huidige uitdagingen rond klimaat, energie en digitalisering? En lijkt het je leuk om 
in creatieve ateliers oplossingen te vinden voor deze uitdagingen? Schrijf je dan in 
voor Atelier Futurelab. Doel is om samen met de andere deelnemers een nieuwe 
to do-list op te stellen, waar de haven en de regio weer mee vooruit kunnen.  
 
Atelier Futurelab vindt tussen 19-22 september plaats in EIC Mainport Rotterdam.  
Iets voor jou?  Je kunt je nog aanmelden tot 1 juli 2022, via dit webformulier. Er is 
plek voor maximaal dertig jongeren. Alle deelnemers ontvangen een vergoeding. 
 
Met het veer naar de overkant... 
Sinds kort vaart er zeven dagen per week een toeristisch veer vanuit de Berghaven 
(Hoek van Holland) naar Maasvlakte 2. De veerdienst ontsluit een aantal mooie 
langeafstands- en recreatieve fietsroutes en brengt je ook naar Futureland. Met 
een vaarduur van 45 minuten is er genoeg tijd om van de omgeving te genieten. 
En misschien wel zeehonden te spotten!  
 
Het zomerveer is nog tot oktober in de vaart en komt ook in 2023 en 2024 terug. 
 
… of met de Waterbus op pad 
Wil je de vrijheid om een dag lang verschillende activiteiten te doen, op 
verschillende plekken in de regio? Of breng je liever een bezoek aan een van de 
leuke steden langs de rivier? Maak dan gebruik van ons eigen 150 jaar Vooruit 
Nieuwe Waterweg arrangement dat we in samenwerking met Waterbus Blue 
Amigo aanbieden. Met dit arrangement mag je voor € 10,50 (reductietarief) of  
€ 14,50 (vol tarief) op alle routes van de Waterbus mee. Het is verkrijgbaar via de 
website van Waterbus Blue Amigo. Na betaling kun je een app downloaden. 
Hiermee activeer je bij het eerste gebruik je vervoersbewijs en ontvang je het hele 
verdere jaar kortingen, give-aways of specials van de deelnemende bedrijven.  
 
Zie onze website voor de actuele aanbiedingen.  
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https://150jaarnieuwewaterweg.nl/agenda/hoekse-waterdagen/
mailto:cultuurzee@gmail.com
https://150jaarnieuwewaterweg.nl/agenda/atelier-futurelab/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSczGZWugz_7Re-Lolm8pBxFMMw8a056tIW9qbSkgCNHXcm9EA/viewform?usp=pp_url
https://150jaarnieuwewaterweg.nl/agenda/overvaren-met-het-hoeksveer/
https://www.waterbus.nl/tickets/dagkaart
https://150jaarnieuwewaterweg.nl/arrangement/


  
 
 
Actueel 
REUZENARBEID. De Nieuwe Waterweg in 150 jaar fotografie 
Tweede podcast uit de serie Waterwegverhalen in Rozenburg 
Kaartverkoop Het verdronken land van Doggerland is gestart. Mis deze muzikaal 
beeldende voorstelling op het terrein van de Schiedamse Glasfabriek niet! 
Spektakelweekend Maassluis met onder meer Theatervoorstelling Pas Halverwege 
 
Andere tips voor juni en juli  
Expositie 150 jaar verdediging Nieuwe Waterweg  
Stadsstrand Vlaardingen 
Museumschepen on tour i.s.m. Ervaar Maassluis en Maritiem Museum Rotterdam  
Waterweggers in beeld langs de roltrappen van de Maastunnel 
Vlieger- en foodtruckfestival in Spijkenisse 
Nautische markt met demonstraties oude ambachten in Maassluis 
 
In het nieuws 
150 jaar Vooruit Nieuwe Waterweg in het NRC 
 
 
 
Communicatie 
Organiseer je zelf ook een activiteit in het teken van 150 jaar Nieuwe Waterweg? 
Meld die dan aan op onze website. Op die manier trekken we zoveel mogelijk 
samen op. En wil je gebruikmaken van ons logo, of zoek je een mooi format voor 
een poster of een flyer? Maak dan vooral gebruik van onze toolkit.  
 
Overige vragen kun je stellen via info@150jaarnieuwewaterweg.nl 
 
Met vriendelijke groet, 
150 jaar Vooruit Nieuwe Waterweg 

      

 

 

              

 

 
 
 

  

  
Meer informatie over het programma? 

  
  
 

 

  

Volg ons op: 
 

       

 

  

    

 

  

 

Bezoek onze website 

https://150jaarnieuwewaterweg.nl/agenda/reuzenarbeid/
https://150jaarnieuwewaterweg.nl/blog/2022/05/31/waterwegverhalen-podcast-aflevering-2/
https://150jaarnieuwewaterweg.nl/agenda/het-verdronken-land-van-doggerland/
https://150jaarnieuwewaterweg.nl/agenda/het-verdronken-land-van-doggerland/
https://150jaarnieuwewaterweg.nl/agenda/pas-halverwege-theaterspektakel/
https://150jaarnieuwewaterweg.nl/agenda/150-jaar-verdediging-nieuwe-waterweg/
https://150jaarnieuwewaterweg.nl/agenda/stadsstrand-vlaardingen/
https://150jaarnieuwewaterweg.nl/agenda/museumschepen-on-tour/
https://150jaarnieuwewaterweg.nl/agenda/de-waterweggers-in-beeld-door-cbk-rotterdam/
https://150jaarnieuwewaterweg.nl/agenda/vlieger-en-foodtruckfestival/
https://150jaarnieuwewaterweg.nl/agenda/zondag-in-maassluis-visserij-historie-herleeft-maritieme-markt/
https://150jaarnieuwewaterweg.nl/blog/2022/05/25/nrc-150-jaar-nieuwe-waterweg-na-al-het-baggeren-nu-verondiepen/
https://150jaarnieuwewaterweg.nl/aanmelden-activiteit/
https://150jaarnieuwewaterweg.nl/overig/
mailto:info@150jaarnieuwewaterweg.nl
https://www.facebook.com/150jaarnieuwewaterweg
https://www.instagram.com/150jaarnieuwewaterweg/
https://www.linkedin.com/company/150-jaar-nieuwe-waterweg/
https://www.150jaarnieuwewaterweg.nl/

