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Samenvatting In Rotterdam zijn vanmiddag de Wereldhavendagen succesvol
afgesloten. Ondanks de sombere weersvoorspellingen kwamen
vandaag zo’n honderdtwintigduizend mensen naar het evenement.
Hierdoor is het totale aantal bezoekers uitgekomen op rond de 380.000
mensen.

Details De Wereldhavendagen gingen afgelopen vrijdag van start met demonstraties
bij de Erasmusbrug en diverse activiteiten in de binnenstad. Naast het bezoek
aan het evenemententerrein, boekten afgelopen dagen vele duizenden
mensen een excursie naar bedrijven en andere bezienswaardigheden in de
haven. 

Aan de kades langs de Nieuwe Maas waren diverse schepen open voor
bezoek. Publiekstrekkers waren daarbij het offshore werkschip Aeolus en de
schepen en activiteiten van de Koninklijke Marine. Ook de Jumbo Javelin, een
zware-lading-schip dat op het laatste moment aan de deelnemende schepen
werd toegevoegd, mocht zich verheugen op veel belangstelling.

Volgend jaar viert de Wereldhavendagen haar 40e editie. Het evenement vindt
dan plaats in het weekend van 1 tot en met 3 september 2017.
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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
van havenbedrijven, onder andere genieten van een uitgebreid cultureel
programma. In 2015 trok het evenement meer dan 320.000 bezoekers.
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