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De warme zomer blijft aanhouden en de daardoor ontstane droogte zet de 
actuele discussie over waterbeheer weer op scherp. Want hoe houden we het 
rivierwater vast, het zeewater buiten en blijven we toch ‘verbonden’? Deze vraag 
nemen we mee naar ons slotsymposium, van 13-15 oktober op het ss Rotterdam. 
En wie weet, komen we daar met elkaar tot haalbare oplossingen om de huidige 
(klimaat)uitdagingen aan te gaan. 
 
International symposium: 150 years New Waterway 
Tijdens het symposium nemen internationale topsprekers je mee in de toekomst 
van stad en haven. Belangrijkste gespreksonderwerp is hoe we groei en 
ontwikkeling moeten vormgeven tegen de achtergrond van klimaatadaptie, 
energietransitie en verstedelijking. En hoe deze ontwikkeling kan bijdragen aan het 
verbeteren van de leefbaarheid en natuurwaarde in onze kustgebieden. 
Meer info vind je hier, of ga direct naar de early-bird registration! 
 
Op ontdekkingsreis met WaterWalks 
Ontdek de Maas eens op een nieuwe manier, met WaterWalks! Download de 
gratis app, neem een kijkje langs de oevers en inspireer anderen met je eigen 
verhaal, foto’s en video’s over de rivier, de havens en je mooiste plekjes. Zo 
brengen we samen de rivier en de waterwegen in kaart. Op WaterWalks vind je 
meer info en de downloadlinks naar de App Store en Google Play. 
 
27 augustus-4 september: Maritiem Festival 
Het Maritiem Museum Rotterdam sluit de zomer bruisend af met het Maritiem 
Festival. Met ook dit jaar weer een mooi programma voor alle leeftijden. Bezoek 
de museumschepen in de haven bij het museum, bekijk de havenkranen in actie of 
doe mee aan een van de leuke workshops. En er is nog meer: van een Kidsplein tot 
optredens van trapezeartiesten en een foto-expo ‘Jong in de haven’ op de gevel 
van het museum.  
 
Voor het programma van dag-tot-dag en tickets verwijzen we naar de website van 
het Maritiem Museum.  
 
Op 2 september opent Zeelieden aan het Scheur 
Voor het project Zeelieden aan het Scheur portretteerde fotograaf Leander 
Varekamp zeelieden. Schippers, matrozen, loodsen, roeiers en andere zeelieden 
die wonen rond het Scheur en de Nieuwe Waterweg. Of misschien wel wekelijks 
over de rivier goederen van en naar de Rotterdamse haven vervoeren. Het verhaal 
van deze rivier is tenslotte een samensmelting van de verhalen van lokale 
zeelieden én zeelieden van overzee.   
 
De portretten worden tussen 2 september en half oktober buiten geëxposeerd aan 
het Scheur, in Schiedam, Vlaardingen en Maassluis, op het veer van Rozenburg 
naar Maassluis en in EIC Mainport, Rozenburg en Pernis. Je kunt ze vanaf de kant 
bekijken én vanaf het water. Op de torens vind je ook de bijbehorende interviews. 
 
Vanaf 2 september vind je de info en online gallery op zeeliedenaanhetscheur.nl 
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https://150jaarnieuwewaterweg.nl/agenda/symposium/
https://www.aanmelder.nl/newwaterway/subscribe
https://150jaarnieuwewaterweg.nl/agenda/waterwalks/
https://waterwalks.nl/
https://waterwalks.nl/over-ons/
https://www.maritiemmuseum.nl/activiteiten/maritiem-festival-1
http://www.zeeliedenaanhetscheur.nl/


 
En vanaf 10 september kun je nazomeren bij het uitkijkpunt ‘Doek van Holland’ 
Lange tijd was het onzeker of het door kon gaan, maar dankzij Ook van Jou! Het 
verhaal van Rotterdam is ‘t gelukt: een replica van het grootste schilderij van de 
Nieuwe Waterweg ooit komt naar de Nieuwe Waterweg. Atelier Jaap Gidding 
schilderde dit topstuk van 5 bij 20 meter in 1930 als decoratie voor het Rotterdam-
paviljoen op de Wereldtentoonstelling in Antwerpen. Het is uniek dat het in het 
jaar van de viering van 150 jaar Nieuwe Waterweg opnieuw te zien is. De 
openstelling is maar een maand, van 10 september t/m 12 oktober.  
 
Dus grijp je kans en koop een Tourist Day Ticket om het vanaf een 12 meter hoog 
uitkijkpunt in zijn volle glorie te bewonderen. Op ookvanjou.nl vind je meer over 
de randprogrammering, speciale wandelroutes en achtergrond. 
 
Waar: het dak van Museum iCOON, Badweg 1 in Hoek van Holland.  
Tijden: gratis toegang van 11 uur ’s ochtends tot zonsondergang.  
 
Museumschepen on tour: laatste weekend! 
Laatste kans om mee te varen op een van de museumschepen on tour. Op  
18 september vertrekken de historische schepen Furie en Havendienst om  
11 uur gelijktijdig uit Rotterdam en Maassluis. Aan jou de keus waar je opstapt. 
Kaartjes koop je via het Maritiem Museum, de vertrekhaven van de Furie. 
 
Verder in september: 
23-24 september - Het verdronken land van Doggerland, kaartjes voor deze 
muzikaal beeldende voorstelling in de Schiedamse Glasfabriek koop je hier. 
24-25 september - Het Eiland van Brienenoord is het podium voor ons eigen 150 
jaar Vooruit Nieuwe Waterwegfestival. Met muziek, excursies, talks, workshops, 
een Kids programma, kunst en natuurlijk lekkere drinks & bites (entree is gratis)! 
 
 
Met vriendelijke groet, 
150 jaar Vooruit Nieuwe Waterweg 

  

  
 
 

  

 

 

  
 
 

  

  
Meer informatie over het programma? 

  
  
 

 

  

Volg ons op: 
 

       

 

  

    

 

  

Bezoek onze website 

https://150jaarnieuwewaterweg.nl/arrangement/
http://www.ookvanjou.nl/
https://150jaarnieuwewaterweg.nl/agenda/museumschepen-on-tour/
https://150jaarnieuwewaterweg.nl/agenda/museumschepen-on-tour/
https://www.domesticarotterdam.nl/
https://150jaarnieuwewaterweg.nl/agenda/150-jaar-vooruit-nieuwe-waterweg-festival/
https://150jaarnieuwewaterweg.nl/agenda/150-jaar-vooruit-nieuwe-waterweg-festival/
https://www.facebook.com/150jaarnieuwewaterweg
https://www.instagram.com/150jaarnieuwewaterweg/
https://www.linkedin.com/company/150-jaar-nieuwe-waterweg/
https://www.150jaarnieuwewaterweg.nl/


 


