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Samenvatting Rotterdam is de grootste haven van Europa. Het heeft een cruciale rol
voor Nederland, maar ook een voorbeeldrol in de wereld. Daarom stopt
het niet alleen veel energie in de haven, maar haalt daar ook steeds
meer duurzame energie uit. Om die reden is het thema voor de
komende Wereldhavendagen ‘Energize!’ Hiermee wil de organisatie
aandacht vragen voor de duurzame ambities van Rotterdam, om de
schoonste haven ter wereld te worden.
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Wereldhavendagen 2018: ENERGIZE!

Rotterdam is de grootste haven van Europa. Het heeft een cruciale rol voor
Nederland, maar ook een voorbeeldrol in de wereld. Daarom stopt het niet
alleen veel energie in de haven, maar haalt daar ook steeds meer duurzame
energie uit. Om die reden is het thema voor de komende Wereldhavendagen
‘Energize!’ Hiermee wil de organisatie aandacht vragen voor de duurzame
ambities van Rotterdam, om de schoonste haven ter wereld te worden.

De organisatie roept met haar thema deelnemende bedrijven en organisaties
op om zich van haar meest duurzame kant te laten zien. In de haven is
immers veel kennis aanwezig van hernieuwbare energie, CO2-reductie en -
opvang. Daarnaast wordt op diverse plaatsen gestreefd, naar grotere inzet van
alternatieve energievormen. Tijdens de Wereldhavendagen kan het publiek
kennis maken met deze duurzame innovaties. Daarnaast krijgt de bezoeker
ook het gebruikelijke publieksprogramma op en rond het water
voorgeschoteld.

De wereldhavendagen 2018 vinden plaats in het weekend van 7, 8 en 9
september. Het grootste jaarlijkse maritieme evenement in Nederland wordt
georganiseerd op de kades rond de Erasmusbrug en gaat met excursies
dieper de haven in. Bezoekers kunnen naast scheepsbezichtigingen,
demonstraties op het water en presentaties van havenbedrijven, ook genieten
van een uitgebreid cultureel programma. In 2017 trok het evenement
ongeveer 430.000 bezoekers.

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 
Robin Middel 
middel@havanablue.nl 
06-189 744 41
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J.Schellekens@portofrotterdam.
com 
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Relevante links Duurzame doelstellingen Haven
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Over Wereldhavendagen Rotterdam

Over de Wereldhavendagen

De Wereldhavendagen is het grootste jaarlijkse maritieme evenement van
Nederland. Het evenement wordt in 2018 voor de 41e keer georganiseerd en
vindt plaats op 7, 8 en 9 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 2017 trok het evenement ongeveer 430.000 bezoekers.
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