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Samenvatting Vele duizenden bezoekers waren vandaag te gast op de eerste dag van
de Wereldhavendagen in Rotterdam. Onder hen een recordaantal van
zesduizend scholieren en studenten. Onder de naam ‘Expeditie
Wereldhaven’ werd voor hen een speciaal programma georganiseerd.
Doel hiervan is om zoveel mogelijk jongeren in aanraking te brengen
met de vele facetten van de haven en de maritieme sector.

Details Directeur Stichting Wereldhavendagen Sabine Bruijnincx kijkt met een
tevreden gevoel terug op deze dag: “We zien dat steeds meer jongeren de
Wereldhavendagen bezoeken en betrekken ze actief bij de totstandkoming
van het programma. Het is ons doel om in de komende edities hun
betrokkenheid nog groter te maken. Hierdoor blijven we aansluiten bij de
beleving van deze jonge doelgroep. Zij zijn immers belangrijk voor de toekomst
van onze haven.”

De Wereldhavendagen zijn komend weekend nog voor jong en oud te
bezoeken. Veel activiteiten vinden plaats op de kades rond de Erasmusbrug.
Daarnaast worden op diverse andere locaties in de haven en de stad
activiteiten en excursies georganiseerd. Hoogtepunt vormt op zaterdagavond
een muzikale show van beeld, vuurwerk en geluid. Hierbij heeft offshore
werkschip Aeolus de hoofdrol. Vanaf dit ‘schip op poten’ treden diverse
artiesten op, onder leiding van de Marinierskapel der Koninklijke Marine.
Deelnemende schepen varen tijdens deze show rond dit bijzondere podium,
dat vlak naast de Erasmusbrug is gepositioneerd.

Relevante links Website Wereldhavendagen

Wereldhavendagen Rotterdam
Voor meer informatie over de
Wereldhavendagen kijkt u op:
www.wereldhavendagen.nl.

U kunt voor aanvullende informatie,
beeldmateriaal en/of interviews ook
contact opnemen met:

Havana Blue 
Rick van de Weg 
weg@havanablue.nl 
06-557 202 91

Contactpersonen

Robin Middel
Havana Blue - Maritime PR 
middel@havanablue.nl 
06 18 97 44 41

Rick van de Weg
Havana Blue - Maritime PR 
weg@havanablue.nl 
06 55 72 02 91

Tie Schellekens
Havenbedrijf Rotterdam 
J.Schellekens@portofrotterdam.
com 
06 53 32 53 34

Over Wereldhavendagen Rotterdam

Over de Wereldhavendagen

De Wereldhavendagen is het grootste jaarlijkse maritieme evenement van
Nederland. Het evenement wordt in 2016 voor de 39e keer georganiseerd en
vindt plaats op 2, 3 en 4 september. Bezoekers van jong tot oud kunnen
naast scheepsbezichtigingen, demonstraties op het water en presentaties
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van havenbedrijven, onder andere genieten van een uitgebreid cultureel
programma. In 2015 trok het evenement meer dan 320.000 bezoekers.
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