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VOORWOORD

De viering wordt ingekaderd 
door twee mijlpalen: 9 maart 
en 15 oktober. Op 9 maart 1872 
vertrok het ss Richard Young als 
eerste zeeschip via de Nieuwe 
Waterweg naar zee (bestemming 
Harwich). En op 15 oktober was 
de eerste overtocht naar  
Amerika. Met de Rotterdam,  
het eerste schip van de voorloper 
van de Holland-Amerika Lijn.

Tussen 9 maart en 15 oktober herdenkt 
Rotterdam de ingebruikname van de 
Nieuwe Waterweg, 150 jaar geleden. “Een 
stad gebouwd op dik water” (drassig 
gebied) wordt Rotterdam wel genoemd. 
Dat roept niet direct het beeld op van een 
solide ondergrond. Toch vormt juist het 
water het fundament van de voorspoed 
van deze stad.

Rond 1850 was Rotterdam al een belang-
rijke havenstad, door de gunstige ligging 
aan de monding van Maas en Rijn, een 
natuurlijke verbinding met het achterland 
Europa. Dat bracht de handel op gang 
en de komst van nieuwe gemeenschap-
pen die zich hier vestigden. Maar toen de 
industrialisatie in Europa al volop gaande 
was, dreigde de Rotterdamse economie 
vast te lopen op de verzanding van de 
delta. Een natuurlijk proces dat Rotterdam 
steeds minder aantrekkelijk maakte voor 
de handelsvloot, vanwege de beperkte 
diepgang. Daarom werd in 1863 bij wet 
besloten een nieuwe waterweg te  
graven naar zee. De wet, ingediend door 
de grootse staatsman Thorbecke, legde 
de basis voor het grensverleggende 
denken dat de stad tot op de dag van 
vandaag kenmerkt.  

Het is een deel van onze identiteit gewor-
den om met veerkracht op dramatische 
gebeurtenissen te reageren. Creativiteit 
en wendbaarheid zijn eigenschappen die 
Rotterdam steeds opnieuw in staat stellen 
om letterlijk en figuurlijk nieuwe wegen te 
vinden. Zo was de visionaire ingreep van 
waterbouwkundig ingenieur Pieter Caland 
in het landschap bij Hoek van Holland niet 
direct een succes. Zijn geloof om de klus 
te klaren was dat wel.

Caland kreeg gelijk: op 9 maart 1872 werd 
de Waterweg in gebruik genomen door 
een stoomschip op weg naar Harwich aan 
de andere kant van de Noordzee. Zeven 
maanden later voer de eerste oceaan- 
stomer de oceaan over naar New York 
City, het Atlantisch Venster. In amper  
negentig jaar tijd groeide Rotterdam uit tot 
de grootste haven ter wereld, een positie 
die de haven tot 2004 innam. Nog steeds 
zijn onze stad, de regio en Nederland voor 
een belangrijk deel afhankelijk van deze 
doorgang naar de zee.

Bijzonder is dat het hele proces van de 
doorgraving fotografisch is vastgelegd. 
In 1889 maakte Nederland er goede sier 
mee op de beroemde Wereldtentoon-
stelling van Parijs. Nu zijn enkele foto’s 
opnieuw te zien in Hoek van Holland  
tijdens de buitenexpositie langs de 
Koningin Emmaboulevard. Niet alleen 
inspireerde de Nieuwe Waterweg foto-
grafen, maar ook kunstenaars als Jaap 
Gidding. In 1930 ontwierp hij voor het 

Rotterdam-paviljoen op de Wereld- 
tentoonstelling van Antwerpen een  
immens wandkleed dat bekendstaat  
als het diorama van Gidding. 

Met deze viering laten we ons opnieuw 
inspireren door de Nieuwe Waterweg en 
kijken we niet alleen terug, maar vooral 
ook vooruit. Want elke tijd brengt nieuwe 
uitdagingen met zich mee voor de stad, 
haven en regio. In dit magazine staan  
we daar uitgebreid bij stil. We nodigen  
iedereen uit om mee te doen en mee  
te denken!

Burgemeester A. Aboutaleb 
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Op het Wilhelminahoofd, strak op de wind, daar is mijn  
nieuwsgierigheid naar Rotterdam ontstaan. Er was genoeg te 
ontdekken, zoals die slagboom, de spoorrails, loodsen, brood-
jes tin, bloemen bij dat monumentje voor een gesneuvelde 
RAF-vliegenier. Wie is die Rotterdammer, waarom wordt de 
rivier de Maas en niet de Rijn genoemd, waar komt dat water 
vandaan en waar gaan die schepen heen? Die nieuwsgierigheid 
heeft me door de jaren op bijzondere plekken gebracht. Zoals 
het Piet Smit-terrein, Heijplaat, Lloydkwartier en Rozenburg,  
en de Zandwacht op de Maasvlakte met zijn Atlantisch  
Venster. “De rivier zoekt de ruimte van de zee en staand aan de 
kade kabbelen mijn gedachten zachtjes met haar mee.” Zo heb 
ik Rotterdam leren kennen, de rivier, de havens. En de monding 
aan zee brengt bij menigeen een stroom van ideeën en verlangen
op gang. Door Riek Bakker treffend verwoord: “de rivier: het 
stromend kapitaal van de stad.” 

Toen ik signalen opving dat Rotterdam de ingebruikname 
ven de Nieuwe Waterweg wilde vieren, was ik er dan ook als 
de kippen bij om samen met betrokkenen van het eerste uur, 
Stadsarchief Rotterdam en de gebiedscommissie Hoek van 
Holland, plannen daarvoor te ontwikkelen. Opvallend was niet 
alleen ieders enthousiasme, maar vooral het unanieme beeld 
van zo’n viering. Het zou moeten gaan over de relatie stad – 
bewoners – rivier, toen, nu en in de toekomst. 

IN DIT MAGAZINE:

Het programma 150 jaar Vooruit 
Nieuwe Waterweg (in vier  
programmalijnen uitgewerkt*): 

• Leven aan de rivier,  
de aantrekkelijke delta

• Maritieme Wereldstad,  
haven & stad als podium

• 150 jaar historie,  
Hoek van Holland en de regio

• 150 jaar Vooruit,  
het Atlantisch Venster

*  Stand van zaken maart 2022. Check  
150jaarnieuwewaterweg.nl voor updates  
over het programma.
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INHOUD

Het zou de Rotterdammer weer moeten 
verbinden met de rivier en het zou het 
vizier op de toekomst moeten richten. 
Een inspirerende zwerftocht langs  
vele initiatiefnemers, stadsmakers en 
professionals leidde uiteindelijk tot  
een programma gebouwd op vier  
pijlers, waarover je in dit magazine  
alles kunt lezen.  

Het wordt een jaar waarin we de  
aantrekkelijke delta vieren, rivier en  
haven als podium zien, de historie  
tegen de achtergrond van nu belichten 
én waarin we bouwen aan de toekomst. 
De visionair ingenieur. Caland bracht  
Rotterdam méér dan een Nieuwe  
Waterweg, hij gaf de Rotterdammer  
een blik op de toekomst: 150 jaar 
Vooruit Nieuwe Waterweg.

GÉRARD STEENBERGEN
projectdirecteur 150 jaar Vooruit 
Nieuwe Waterweg
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  YVETTE VAN DAEL Het begon met een aktetas. In die grote, zware tas een aantal schet-
sen. Ideeën voor de aanleg van de Nieuwe Waterweg. Dwars door 
de duinen van wat nu Hoek van Holland heet. Civiel ingenieur Pieter 
Caland moest alleen zijn collega’s bij Rijkswaterstaat nog zien te 
overtuigen. Zijn ideeën stonden namelijk haaks op eerdere plan-
nen van onder meer landmeter Cruquius. Die nieuwe doorgang naar 
zee was hard nodig om ‘den waterweg van Rotterdam naar zee te 
verbeteren’. De Maas tussen Rotterdam en Hoek van Holland slibde 
snel dicht. Hierdoor was de vaarweg erg ondiep en bestond een reële 
kans dat zeeschepen de haven niet meer konden  
bereiken. Deze moesten al omvaren via het Haringvliet, het Hollands
Diep en de Dordtsche Kil. Het kon weken duren voor ze de zee  
bereikten, en andersom. Met natuurlijk grote gevolgen voor de  
economische positie van Rotterdam. 

DE AKTETAS VAN 
PIETER CALAND

  aktetas Caland ©
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150 JAAR GELEDEN
Caland stelde voor om vanuit de duinen een vaarweg te  
graven die de kortste route naar zee zou volgen. En zo voor grote 
zeeschepen een open verbinding met de zee te creëren die dan 
maar twee uur zou duren. In plaats van weken. Zonder kanalen 
en sluizen, zoals in eerdere plannen wél het geval was. In 1863, 
na goedkeuring van het wetsvoorstel in de Tweede Kamer, kreeg 
hij opdracht zijn plannen uit te voeren. Met dank aan minister 
Thorbecke. De aanleg vond tussen 1864 en 1872 plaats. Met de 
ingebruikname van de Nieuwe Waterweg op 9 maart 1872 legde 
Caland de basis voor wat Rotterdam nog steeds is: een van de 
grootste en best bereikbare havens van de wereld. Dit bracht niet 
alleen economische voorspoed voor de stad Rotterdam, maar 
ook regionaal en nationaal. 

EEN VISIONAIR
Overigens bleek al snel na de opening dat het Caland tóch niet 
lukte het slib uit de vaargeul te houden. Dat werd hem best wel 
aangerekend. “O, onvolprezen heer Caland, uw waterweg is een 
weg van zand.” In 1876 vonden er baggerwerkzaamheden plaats 
om de Nieuwe Waterweg de vereiste diepte te geven. Dit lukte 
uiteindelijk pas in 1885. Tegen hoge kosten. Caland had inmiddels 
al ontslag genomen en stierf in 1902 als een bijna vergeten man. 
Ten onrechte. Natuurlijk, nog steeds wordt er dagelijks gebaggerd 
om de vaargeul op diepte te houden. Dit neemt niet weg dat hij 
een visionair was. Zijn tijd ver vooruit. In 1907 eerde Rotterdam 
Caland met een monument, een fontein die nu aan de Veerkade 
staat. En terecht!

OPGAVE VAN TOEN
Want de aanleg van de Nieuwe Waterweg, 150 jaar geleden, staat 
symbool voor groot, radicaal en grensverleggend denken. Make 
it Happen avant la lettre. De realisatie was een kunststuk op zich. 
Maar wat de Nieuwe Waterweg vervolgens teweegbracht, in 
gang zette en mogelijk maakte, was nog veel indrukwekkender. 
Het gaf Rotterdam en de regio de springplank om de wereld te 
veroveren. En uit te groeien tot een plek waar de wereld graag 
komt. In 1872 was de bereikbaarheid van de haven de grootste 
opgave. Anno 2022 zijn de belangrijkste uitdagingen de klimaat-
verandering, de energietransitie en de stedelijke verdichting die de 
leefbaarheid onder druk zet. Het belang van de Nieuwe Waterweg 
voor Rotterdam en Nederland valt niet meer te betwisten.

150 JAAR VOORUIT
Er is nu minstens zoveel visie en lef nodig om Rotterdam en de  
regio toekomstbestendig te maken. Daarom gaan we tussen 
maart en oktober 2022 met bezoekers en de gemeenschappen 
langs de hele Waterweg onderzoeken en vieren wat er 150 jaar 
geleden is gebeurd, gerealiseerd en in gang gezet. En we kijken 
met dezelfde pioniersmentaliteit en onverschrokkenheid vooruit. 
Zodat we -met de Calands’ van morgen- op een duurzame  
manier eenzelfde sprong voorwaarts kunnen maken in welzijn  
en welvaart voor de regio. Kortom: 150 jaar Vooruit Nieuwe  
Waterweg! O ja, en die tas dan? Die heeft nu een mooie plek in  
de collectie van het Maritiem Museum Rotterdam.  

1 Calandmonument
2 Ansichtkaart ‘Gezicht op de Nieuwe Waterweg’ uit verzameling 

Bertie Barendregt-Dorst

1
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  Joep Boute

5150 JAAR VOORUIT NIEUWE WATERWEG



19

PROGRAMMA-
KALENDER

07
18

19

Maassluis

Maasdijk

Hoek van Holland

Oostvoorne

Brielle

Zwartewaal

Spijkenisse

Rozenburg

Vlaardingen

21

22

23

12

2020

De Zandwacht 
met het 

Atlantisch Venster

6



19

RIVIEROEVERS (ZIE PAGINA 14-15)

Attention! Intervention! - BlueCity

Attention! Intervention! - Rijn- en Maashaven

Attention! Intervention! - Schiemond

Waterwegverhalen - Eiland van Brienenoord/IJsselmonde

Waterwegverhalen - Noordereiland

Waterwegverhalen - Wilhelminahaven

Waterwegverhalen - Hoek van Holland

Waterwerken - Buitenplaats Brienenoord

WaterWalks - Charloisse Hoofd

Verhalen van Rotterdammers - Verhalenhuis Belvédère

Attention! Intervention! - Piekstraat

Waterwegverhalen - Rozenburg 

Groot Water - op tournee 

MARITIEME WERELDSTAD (ZIE PAGINA 26-27)

Maritiem Festival – Leuvehaven en Maritiem Museum

Wereldhavendagen – Match Wilhelminapier

Diorama van Gidding – Rotterdam Centraal

Doggerland – Glasfabriek Schiedam

HISTORISCHE LIJN (ZIE PAGINA 38-39)

REUZENARBEID  
De Nieuwe Waterweg in 150 jaar fotografie 
– Koninging Emmaboulevard 

Activiteiten Hoek van Holland, Pernis, Rozenburg,
Hoekse Waterdagen 

Programma in Schiedam, Vlaardingen en Maassluis

Viering 25 jaar Maeslantkering

Zeelieden aan het Scheur

ATLANTISCH VENSTER (ZIE PAGINA 50-51)

Futurelab - EIC Mainport Rotterdam

Symposium New Waterway - ss Rotterdam

150 jaar Vooruit Festivalweek - Eiland van Brienenoord
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1e PROGRAMMALIJN

LEVEN AAN 
EN MET DE RIVIER, 
DE AANTREKKE- 
LIJKE DELTA

Mensen en hun relatie tot de rivier  
staan centraal in een aantrekkelijke  
programmering langs de rivieroevers  
van Rotterdam en de regio. 
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Waar je ook woont in onze delta, het 
is zeer waarschijnlijk dat je dagelijks 
op een of andere manier te maken 
hebt met de rivier. Voor arbeiders in de 
haven is de rivier een vanzelfsprekend 
werkterrein. Honderden automobilisten 
en fietsers nemen dagelijks een van de 
vele bruggen, tunnels of zelfs de boot. 
Na het werk laten we de hond uit in één 
van de stukjes groen aan het water. 
Eenmaal per week komt de sportclub 
bij elkaar op de kade met de renbaan 
om elkaar te motiveren voor de  
bootcampsessie. We waaien in het 
weekend uit, terwijl de kinderen  
verstoppertje spelen tussen de  
knotwilgen in de grienden en de  
buurman zijn grootste vis ooit vangt. 
Op een mooie zomerdag nemen we  
met onze vrienden een duik in het 
koude water vanaf het strandje. Om 
vervolgens de picknickmand te openen 
voor een welverdiend hapje en drankje.

De rivier maakt deze regio uniek. Het is de 
slagader waar ons dagelijks brood wordt 
verdiend, waarover we reizen en waar-
langs we ontspannen. Het leven langs de 
rivier is goed. Althans, dat is onze wens 
voor nu en in de toekomst. Helaas heeft 
wonen aan de rivier ook een keerzijde. 
Dagelijks ronkend zwaar scheepsverkeer. 
Kans op natte voeten, zeker wanneer 
hoogtij en harde wind samenkomen.  
Zwarte vervuilde randen op ons strandje. 
Een constant gevecht tegen verzanding. 
En soms vormt de rivier ook simpelweg 
een barrière om gemakkelijk van A naar B 
te komen.

Jij als bewoner bent degene die dagelijks 
gebruikmaakt van ‘jouw’ stukje rivier. In 
goede en in slechte tijden weet jij wat er 
speelt. Deze verhalen zijn goud waard om 
nu en in de toekomst het leven met de 
rivier aangenaam te houden. Daarom ben 
jij in deze programmalijn aan zet. 

Verhalenhuis Belvédère en OPEN Rotter-
dam nodigen je uit om jouw persoonlijke 
verhaal te vertellen. Of te luisteren naar 
de verhalen van onze medebewoners 
over het leven aan de rivier. Uitgekeken op 
jouw standaard wandelrondje? Onze delta 
kent vele groene gordels langs het water. 
Loop mee met één van de kunstenaars 
op het Eiland Van Brienenoord. Ga zelf op 
ontdekkingstocht, al luisterend naar een 
podcast. Test de waterkwaliteit tijdens 
een WaterWalk en upload de gegevens in 
de app. Of draag in workshops bij aan een 
mooiere, betere kade.

‘Hoe mooi als het  
ons dit jaar lukt  
Rotterdammers  
opnieuw te laten  
ervaren hoe fijn het  
is zo'n rivier in je  
stad te hebben.’

Fien Duijnmayer

3 + 4
Het Vlot / The Raft. Maud van den Beuken, 2021. 
In het teken van het project ‘Waterwerken’,  
Buitenplaats Brienenoord. 
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  FIEN DUIJNMAYER
PROJECTLEIDER PROGRAMMALIJN
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INTERVIEW 
DORE VAN DUIVENBODE EN INGE JANSE    

  YVETTE VAN DAEL

Een van de programmaonderdelen 
is Waterwegverhalen. Een 5-delige 
Podcastserie met en over mensen die 
wonen langs de rivier. OPEN Rotterdam 
produceert de serie en journalisten 
Dore van Duivenbode (36) en Inge 
Janse (41) zijn al begonnen met het 
ophalen van de verhalen. Ze hebben er 
zin in en vinden het een mooie kans om 
zelf ook meer te weten te komen over 
gebieden waar ze niet (vaak) komen. 
Een opdracht om geen nee tegen  
te zeggen?

DAT IS METEEN DE EERSTE VRAAG
Inge: ‘Inderdaad. Deze opdracht is via 
OPEN naar mij toegekomen, omdat ik 
al eerder een podcastserie maakte in 
Delfshaven. En ik wilde dit met niemand 
anders doen dan met Dore. We werken 
makkelijk samen en tot nu toe zonder  
veel ruzies.’

Dore: ‘En ik zei meteen ja natuurlijk. Het 
onderwerp is interessant, juist omdat ik uit 
Rotterdam kom. Water is hier een thema.’

Inge: ‘Net alsof er een snelweg door de 
stad is gekomen. De rivier verbindt de  
gebieden. Schepen worden steeds groter. 
Ik noem het een soort mini-globalisering.’

DE RIVIER IS OOK DE BASIS VOOR 
DEZE PODCASTSERIE
Inge: ‘Ja. We gaan naar Hoek van Holland, 
Rozenburg, Schiedam, Noordereiland en 
het Eiland Van Brienenoord. In elk gebied 
zijn we eerst op zoek gegaan naar het 
overkoepelende thema en de invloed 
daarop van de komst van de Nieuwe  
Waterweg, 150 jaar geleden.’

Dore: ‘Dan moet je denken aan thema’s 
als werkgelegenheid, bastion in de rivier… 
Ook het wegtrekken van de haven uit  
de stad is een belangrijk thema. Met 
Schiedam als laatste staartje. Daar vinden 
nog wél havenactiviteiten plaats.’

HOE IS JULLIE WERKWIJZE?
Dore: ‘Eerst onderling de plekken verdelen.’ 

Inge: ‘Als journalist ben je natuurlijk ook 
nieuwsgierig. Je wilt de gebieden zelf leren 
begrijpen. Ik wilde dus de gebieden rond-
om Zuid, want die ken ik nog niet.’

Dore: ‘Voor mij gold dat voor Hoek van 
Holland en Rozenburg. De maand februari 
hebben we vooral gebruikt om research te 
doen en mensen bij het thema te zoeken. 
Mensen die het verhaal echt kunnen 
vertellen. Sinds maart nemen we de 
podcasts op. Elke podcast is meteen de 
wandeling. Onze grootste uitdaging is de 
wind. Die valt niet te voorspellen.’

HOE VINDEN JULLIE MENSEN DIE HET 
VERHAAL WILLEN VERTELLEN?
Inge: ‘Om mensen te vinden, pak ik  
gewoon de telefoon. Nee, grapje! Ik maak 
een podcast op het Noordereiland. Dat 
beschouw ik als het laatste bastion in 
de rivier. Omsingeld door water. Een klein 
dorpje dat weerstand biedt aan de grote 

INTERVIEW 
DORE VAN DUIVENBODE EN INGE JANSE   

‘Ook het wegtrekken van 
de haven uit de stad is  
een belangrijk thema. In 
Schiedam vinden nog wél 
havenactiviteiten plaats.’

Dore van Duivenbode

  W
illem
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stad. Denk Asterix en Obelix. Dus ik ben op 
zoek gegaan naar mensen die dát kunnen 
vertellen. De eigenaresse van lunchroom 
Fadi’s bijvoorbeeld. Zij zit daar al heel lang. 
Met haar moet ik nog rondlopen. En als zij 
dan haar verhaal vertelt, maak ik het mee 
door haar ogen.’

Dore: ‘We zoeken dus mensen die in de 
haarvaten van de gebieden zitten.’ 
Inge: ‘En over hun persoonlijke binding met 
de omgeving willen vertellen. We brengen 
daarvan podcasts uit en laten die via 
OPEN live zetten, zodat anderen de  
wandeling ook kunnen maken. Boven alles 
bieden de podcasts vijf levensverhalen 
van mensen die een intiem kijkje geven in 
hun leven.’

WANNEER ZIJN JULLIE TEVREDEN?
Dore: ‘Wanneer we én persoonlijke  
verhalen van mensen hebben én het over-
koepelende thema te pakken hebben van 
de zoals Inge het noemde mini- 

globalisering met snelweg erdoorheen. 
Buiten dat het leuk is om langs de rivier 
te wonen, heeft de rivier in de stad ook 
nadelen. Zoals vervuiling.’

Inge: ‘Voor mij is het geslaagd als het ons 
lukt dat je door een persoon een gebied 
anders leert kennen. En op die manier  
ween nieuw perspectief krijgt, waardoor 
je nooit meer op dezelfde manier door het 
gebied loopt.’

LAATSTE VRAAG. 150 JAAR  
VOORUIT…
Inge: ‘De Maeslantkering is gestopt, er ligt 
een dam en de Nieuwe Waterweg is een 
kabbelend riviertje. De haven is officieel 
gescheiden van de stad en de haven- 
activiteiten vinden alleen nog maar plaats 
op de Maasvlakte. En… alle Stadshavens 
zijn over 150 jaar economisch onderdeel 
van de stad.’

Dore: ‘Dat is toch dé droom, wat Inge 
vertelt? De megacruiseboten zitten 
dan ook op de Maasvlakte en voor 
de cruisegasten vertrekt daar een 
elektrisch busje naar de Bijenkorf. De 
nostalgie van de havens zit in ons DNA, 
maar daar moeten we een andere 
vorm aan geven dan de cruiseboten 
hierheen brengen.’

  Irene H
oekstra

5 Schiedam
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VERBONDEN MET WATER
INTERVIEW ELLEN WEIJ      

Het Noordereiland is een eiland in de 
Nieuwe Maas, verbonden door de  
Willemsbrug en de Koninginnebrug. 
Vormgever Ellen Weij (55) en haar  
partner zijn daar de trotse bewoners 
van een oud appartement langs de 
rivieroever. Uren brengen ze door met 
kijken naar de bedrijvigheid op de  
rivier. Ze noemen het uitzicht een 
bewegend behang.

JE KUNT BEST ZEGGEN dat het  
water door Ellens bloed stroomt. Ze is 
een schipperskind. Opgegroeid aan boord 
van een binnenvaartschip en geschoold 
op het schippersinternaat. Nu woont ze 
op een van de meest gewilde plekjes van 
het Noordereiland. ‘Dat was echt een 
kwestie van geluk. Als mijn ouders met 
een leeg schip zaten, lagen ze altijd aan 
het Noordereiland. Ook mijn opa en oma 
hadden er een plekje. Mijn man en ik liepen 
hier vaak langs en dan zeiden we tegen 

‘Nu ik erover  
nadenk, ik woon 
niet alleen langs 
de rivier. Ook heb ik 
bijna altijd gewerkt 
bij reclamebureaus 
met zicht op het 
water. In Kralingen, 
het Scheepvaart-
kwartier… Niet eens 
bewust’.

elkaar: “Hier willen we wonen, aan de kade. 
Moeten die mensen niet eens verhuizen?” 
Op een gegeven moment kregen mijn 
ouders een huis aangeboden van een 
oude schipper. Hij woonde beneden en de 
bovenste verdieping kwam vrij. Mijn vader 
zag die trappen niet zo zitten en vroeg of 
wij het mochten hebben. En dat mocht. 
Eerst huurden we het en later konden we 
het kopen.’

PRECIES HET HUIS WAAR ZE ALTIJD 
VAN DROOMDEN. Wat een mazzelaars. 
Zo ziet Ellen het ook. ‘Mijn moeder woont 
aan de andere kant van het eiland. Bij haar 
varen alle bijzondere projecten langs. De 
grotere bokken gaan namelijk door de 
Koningsbruggen, omdat de Erasmusbrug 
en de Willemsbrug te laag zijn. Maar bij 
ons komen alle binnenschepen voorbij. 
Van veel schepen weten we precies wie 
erop varen. En we zien vanuit ons huis uit 
1895 de stad uitdijen, aan de overkant. 
Ons uitzicht verveelt nooit.’

Ellen Weij

WATER IS
NOOIT SAAI  

  YVETTE VAN DAEL

6
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Ellen Weij

NEE, WATER IS NOOIT SAAI. ‘Het water, 
de lucht, de schepen, de constante veran-
dering: niet voor niets noemen we ons  
uitzicht een bewegend behang. We 
hebben op elke verdieping een verrekijker 
staan. Want we zijn altijd bezig met wat 
zich op het water en langs de oevers 
afspeelt. Mijn neef vaart nog, de neef van 
mijn man, wat vrienden van het internaat… 
Dus er vaart regelmatig iemand langs. 
Wat minder dan vroeger, maar toch. Als 
het donker is en we zien een bekend schip, 
dan proberen we aandacht te trekken 
door de schakelaar aan en uit te zetten. 
Krijg je een soort knipperlicht. Daarop 
doen ze in de stuurhut het zwaailicht aan, 
als teken dat ze ons hebben gezien.’

DIT SEINEN LIEP OOK WEL EENS UIT 
DE HAND. ‘Mijn neef wist eerst nog niet 
goed waar hij ons huis moest vinden  
vanaf het water. Bij het begin van het  
eiland dacht hij: weet je wat, ik zet  
gewoon mijn schijnwerpers aan. Je moet 

het voor je zien, maar alle huizen op het 
rijtje werden fel verlicht. Allemaal!  
Uiteindelijk zag hij ons. Wij vonden het  
wel grappig; de buren niet zo. We hebben 
hem verteld dat-ie dát maar niet meer 
moest doen.’

HET BEWEGEND BEHANG BESTAAT 
UIT MEER DAN BINNENVAART.  
Helemaal toen grote waterevenementen 
nog op het Noordereiland plaatsvonden. 
‘De regatta bijvoorbeeld. De pitstop vond 
letterlijk voor onze deur plaats, dus we 
zaten het hele weekend op het balkon.  
O, en het concert van Vangelis, in 1991.  
Het podium lag pal aan de overkant. 
Sinds de komst van de Erasmusbrug zijn 
de evenementen die kant op verplaatst. 
Helaas. Waar we momenteel erg van  
genieten is het vervoer van bijzondere  
objecten. Drie maanden geleden een trein. 
Of bussen van de RET, dat soort dingen.’

‘We hebben nog een huisje in Hoek 
van Holland, op het strand. Met 
uitzicht op zee en links van ons de 
Nieuwe Waterweg. Daar genieten 
we weer van de grote schepen die 
binnenkomen’.

ERGENS ANDERS WONEN ZIT ER NIET 
IN. ‘Nou, we hebben nog nooit ergens 
anders gewoond. Altijd op of aan het 
water. Maar waarom zouden we. Wat we 
nu hebben, krijg je toch nergens anders? 
De kans is klein dat we hier weggaan. We 
zijn té verknocht aan deze plek. Onlangs is 
ons huis nog uitgeroepen tot gemeentelijk 
monument. Dat maakt het nóg specialer.’

  Ellen W
eij

6 De stad als fotobehang
7 Langs de Maaskade

7

  Ellen W
eij
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UIT DE PROGRAMMAKALENDER

#VERHALEN

#EROP UIT #VERHALEN

DOOR:
Verhalenhuis Belvédère 

WANNEER: 
april – september

LOCATIES: 
van Bolnes tot Maasvlakte

Verhalenhuis Belvédère haalt op een 
aantal rivierlocaties in de hele regio 
verhalen op van Rotterdammers over 
hun band met de rivier. In hun speciale 
Verhalenkeet - een mobiele opname- 
studio - nemen zij deze interviews 
per locatie in audiovorm op. Iedereen 
kan meedoen en een verhaal komen 
vertellen. Vooraf worden bepaalde 
sleutelfiguren uit de lokale gemeen-
schappen benaderd met de vraag om 
ruchtbaarheid te geven aan het  
project. Van elk verhaal gaat een 
digitale versie naar Stadsarchief 
Rotterdam, het Verhalenhuis, de 
samenwerkingspartners en natuurlijk 
de geïnterviewde zelf. In september 
worden ze gepresenteerd als luister-
voorstellingen. Deze zijn vrij toe- 
gankelijk voor álle Rotterdammers.
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DOOR:
OPEN Rotterdam 

WANNEER: 
maart – juli 

LOCATIES:
Eiland Van Brienenoord/
IJsselmonde
Noordereiland
Schiedam
Hoek van Holland
Rozenburg 

OPEN Rotterdam produceert een 
5-delige Podcastserie Waterweg- 
verhalen. Met en over mensen die  
wonen langs de rivier. Journalisten 
Dore van Duivenbode en Inge  
Janse gaan op pad om verhalen  
op te halen. Elke podcast valt te 
beluisteren via de eigen kanalen van 
OPEN en de bekendere podcast- 
kanalen, en wordt gekoppeld aan  
een wandeling in de gebieden. 

DOOR:
LUDWIG, een gezelschap van  
musici en creatieve denkers 

WANNEER: 
mei – september
30 wandelingen door ambassadeurs

juni en augustus/september 
programma met voor kinderen,  
scholieren, jongeren, ouders en  
alle andere Rotterdammers

LOCATIES: 
langs de hele rivier

WaterWalks is een app die een breed 
publiek laat kennismaken met de rivier 
de Maas en die helpt op een andere 
manier te kijken naar het water en 
alles wat daaromheen gebeurt.  
Door je persoonlijke observaties via  
de app in kaart te brengen, breng je 
met de andere WaterWalkers samen 
het verhaal van de Maas in beeld. 
Daarnaast lopen tussen 1 mei en  
4 september dertig water- 
ambassadeurs een WaterWalk, vanuit 
hun eigen vakgebied en achtergrond.

09
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Verhalen van Rotter- 
dammers en hun rivier

WaterWalks Podcasts 
Waterwegverhalen

  W
illem

 de Kam
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DOOR:
Buitenplaats Brienenoord  

WANNEER:
1 mei – 15 oktober
4 artists in residence 

24 – 25 september
presentaties tijdens de Festivalweek 
(zie pagina 50)

LOCATIES: 
Eiland Van Brienenoord

Voor Waterwerken worden kunste-
naars Frank Bruggeman, het collectief 
Pilar Mata Dupont & Erika Roux, Narges 
Mohammadi en Steven Jouwersma 
uitgenodigd voor een werkperiode bij 
Buitenplaats Brienenoord. Zij gaan aan 
de slag met het thema water. Met als 
resultaat een aantal Waterwerken. 
Gedurende de werkperiode is de 
Buitenplaats te bezoeken. Daarnaast 
ontwikkelt Buitenplaats verschillende 
programma’s/presentatiemomenten, 
waarin zowel verdieping als verbreding 
wordt gezocht. Te beginnen tijdens  
Art Rotterdam (18 t/m 22 mei 2022).

DOOR:
CBK Rotterdam 

WANNEER:
september

LOCATIES: 
Kunstwerk op tournee langs  
De Esch, Noordereiland, Merwe- 
Vierhavens, Pernis, Schiedam, 
Vlaardingen, Maassluis en  
Rozenburg naar de Maeslantkering 
in Hoek van Holland

Het werk Groot Water (2021) van  
kunstenaar Maud van den Beuken 
trekt tijdens de viering van 150 jaar 
Vooruit Nieuwe Waterweg op een 
trailer langs de Nieuwe Maas. Vanaf 
de Van Brienenoordbrug tot aan de 
monding van de rivier in Hoek van 
Holland. Het is een bijzonder werk, een 
dwarsdoorsnede van de Mississippi-
rivier, dat vast veel aandacht trekt.  
En hopelijk onderweg ook veel 
gespreksstof oplevert over hoe we 
omgaan met ons rivierlandschap.

08 13

DOOR:
Groenemorgen en Kongsi 

WANNEER:
april – juni
workshops 

24 – 25 september
uitkomsten vieren tijdens de  
Festivalweek (zie pagina 50)

LOCATIES: 
BlueCity (Maasboulevard)
Rijn- en Maashaven
Schiemond
Piekstraat (Feyenoord Eiland)

Campagnebureaus Groenemorgen  
en Kongsi herontdekken met  
Rotterdammers de Nieuwe Maas en 
de enorme potentie van haar rivier-
oevers. Stadsgenoten geven input 
welke interventies zij nodig hebben om 
waardevolle plekken langs het water 
te maken. Vervolgens koppelen  
Groenemorgen en Kongsi een maker 
aan elk gebied, bijvoorbeeld een 
planoloog, kunstenaar, bioloog of  
architect. Samen met de bewoners
bouwen zij een tijdelijke of zelfs  
permanente interventie. In september 
geven de makers en bewoners  
rondleidingen waar je meer leert  
over het proces en de uitkomsten  
van de interventies ervaart.

01 02 03 11

#WORKSHOP

#RIJDEND 
KUNSTWERK

Attention! 
Intervention!

Waterwerken Groot Water

  Peter G
ooris

#EXPOSITIE LET OP: 
Nog niet alles is  
definitief ingevuld. 
Houd onze website 
in de gaten voor de 
meest actuele info  
en om je in te schrijven.
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TITEL TITEL?  
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  YVETTE VAN DAEL  YVETTE VAN DAEL

Rond 1962 is Rotterdam de grootste haven ter  
wereld voor goederen. Tot midden 20e eeuw gebeurt 
het laden en lossen van stukgoed nog met de hand. 
Alleen… dit kost veel tijd, onder meer vanwege de  
verscheidenheid aan goederen. En tijd is geld. Uit  
Amerika komt de oplossing om tijd en kosten te  
besparen: containerisatie. Ofwel: het laden en lossen 
op speciale containerschepen, in laadkisten met eigen 
scheepskranen. Bijvangst: het vermindert de kans op 
diefstal en schade. In 1966 arriveert het eerste contai-
nerschip, met 226 containers. Eind jaren zeventig komt 
de containeroverslag pas echt op gang. Dit groeit uit 
tot geautomatiseerde overslag in containers. De  
binnenstedelijke havenactiviteiten en overslag van 
goederen verplaatsen zich door schaalvergroting 
steeds verder richting zee. Naar de Eemhaven,  
Maasvlakte 1 (1973) en Maasvlakte 2 (2013).

STADSHAVENS
Mede daardoor ligt de tijd dat schepen 
hun ladingen in hartje Rotterdam lossen, 
ver achter ons. De rol van de stadshavens 
is nagenoeg uitgespeeld; echte haven-
activiteiten vinden allang niet meer in de 
binnenstad plaats. De harde kades waar 
vroeger nog goederen werden over- 
geslagen, zijn nu dode bakken met water. 
Een blijvende herinnering aan de tijd dat 
de haven in de stad zat. Nu wordt in de 
regio veel aandacht besteed aan het 
‘verzachten’ van de stenen kades, zonder 
de oorsprong van deze kades uit het oog 
te verliezen. 

8

LANGS DE RIVIEROEVERS
  A

ry G
roeneveld/

Collectie Stadsarchief Rotterdam
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8 Containerschip Flinders Bay (1969)  
Wilhelminakade 

9 Nassauhaven

9

  Yvette van D
ael

1. NATUURVRIENDELIJKE OEVERS 
Het programma Rivier als getijdenpark  
wil het (be)leven langs de rivier aantrekke-
lijker maken binnen de stedelijke omgeving 
van Rotterdam. In het programma werken 
veel partijen samen. Van de gemeente 
Rotterdam en de regiogemeenten tot het 
Havenbedrijf, de waterschappen,  
Rijkswaterstaat en natuurorganisaties. 
Samen ontwikkelen zij tussen 2020 en 
2027 langs de Nieuwe Maas en de Nieuwe 
Waterweg getijdenparken. Parken langs 
de rivier waarin eb en vloed de harde 
kades veranderen in groene oevers. Goed 
voor de vogels, planten en vissen op en in 
de rivier. En ook voor de recreatie in de  
regio. Een geslaagd voorbeeld is de  
uitbreiding en de herinrichting van het 
Eiland Van Brienenoord. Deze groene oase 
bij IJsselmonde, op een zandplaat in de 
Nieuwe Maas, is nog lang niet bij iedereen 
bekend. Daar gaat nu verandering in  
komen, want een deel van de activiteiten 
uit dit magazine vindt op dit eiland plaats.

2. RIVIEROEVERS ROTTERDAM  
Meer groen langs de binnenstedelijke  
Rotte en Nieuwe Maas. En meer mogelijk- 
heden om er te wandelen, te fietsen, een 
terras te pakken of op een andere manier 
van het water te genieten. Dit is in een 
notendop het doel van het Uitvoerings- 
programma Rivieroevers 2019-2022  
van de gemeente Rotterdam. In de  
afgelopen jaren is er al veel gebeurd.  
Zoals het wandel- en fietsparcours langs 
de Nieuwe Maas. De zit- en aanlegvlonder 
op het Grotekerkplein. Het eerdergenoemde
 Eiland Van Brienenoord. En de drijvende 
woningen in de Nassauhaven. Allemaal 
noodzakelijke ingrepen. Want de stad dijt 
uit en om dan nog te kunnen genieten 
van groen en water, zijn de rivieroevers de 
ideale plekken. Bijkomend voordeel: groene 
oevers helpen droge voeten te houden als 
het regent en zorgen voor verkoeling als 
de zon schijnt.
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2E PROGRAMMALIJN

MARITIEME  
WERELDSTAD,  
HAVEN & STAD  
ALS PODIUM 

We willen Rotterdammers en bezoekers  
(opnieuw) oriënteren op de enorme betekenis  
en potentie van de rivier. Met de rivier als  
cultureel podium. In dit onderdeel sluiten we  
aan bij grote regionale evenementen als het  
Maritiem Festival (27 augustus – 4 september) 
en de Wereldhavendagen (2-4 september).  
Daarnaast organiseren we enkele eigen  
evenementen, zoals atelier Futurelab en de  
muziektheaterproductie Doggerland.

18



Tobias Kokkelmans (40). Dramaturg, 
directeur Nederlands Theater Festival. 
En los-vast adviseur voor het Rotter-
damse O. festival voor opera, muziek 
en theater, waar hij tot september 2021 
aan verbonden was. Hij denkt mee over 
Doggerland, een niet te missen muzikale 
voorstelling die in september op het pro-
gramma staat. Domestica Rotterdam 
verzorgt de uitvoering. In de voorstelling 
vormen verschillende muzikale stukken 
uit diverse tijdperioden een rode draad, 
van Doggerland naar de opening van de 
Nieuwe Waterweg tot nu. 

HOE RAAKTE JE ERBIJ BETROKKEN?
‘Jullie benaderden me in 2021 met de 
vraag of ik ideeën had voor 150 jaar 
Vooruit Nieuwe Waterweg. In mijn hoofd 
speelde meteen de mooie tentoonstelling 
over Doggerland, in het Rijksmuseum van 
Oudheden in Leiden. Over een verdwenen 
prehistorische wereld in de Noordzee 
en de oorspronkelijke bewoners. Na de 
laatste ijstijd kreeg Doggerland te maken 
met grote klimaatveranderingen en ging 
het uiteindelijk 8000 jaar geleden na een 
tsunami ten onder in de Noordzee. Een 
soort Atlantis. Dit fascineerde me. In mijn 
hoofd hoorde ik daar muziek bij. Want het 
verhaal van Doggerland is een beeldend 
verhaal. Van wassend water. Menselijke 
inventiviteit. Weerbaarheid. En aanpas-
singsvermogen in tijden van klimaatver-
andering. Dus toen jullie met het verhaal 
van de Nieuwe Waterweg kwamen, het 
doorzettingsvermogen, het lef en de band 
met water, stelde ik dit voor. Een muzikaal 
beeldende voorstelling.’

OVER DOGGERLAND  

DUS DOGGERLAND GAAT OVER  
NOSTALGIE, LEREN VAN HET  
VERLEDEN, INVENTIVITEIT EN DOOR-
ZETTINGSVERMOGEN
‘De Noordzee bestaat pas achtduizend 
jaar in de vorm die we nu kennen. Daarvoor 
stond dit gebied bijna een miljoen jaar  
vrijwel altijd droog. Soms kon je er goed 
leven, soms wat minder. Dus al die tijd 
woonden en leefden hier mensen. Onze 
voorouders. Zij hebben zich steeds moeten 
aanpassen aan de veranderende  
omstandigheden. Na elke ijstijd en met het 
opwarmen van de aarde kwamen de  
mensen weer terug. Jagers moesten  
vissers worden, een ander leven vormen. 
Het is inspirerend om naar die tijd terug  
te gaan.’

HOE WAS HET DAN, IN DIE TIJD?
‘Wat nu de bodem van de Noordzee is, 
was een miljoen tot achtduizend jaar 
geleden een toendra. Met bossen, planten 
en rivieren. De voorlopers van de Maas en 
de Theems waren met elkaar verbonden 
en de Seine kwam daarop uit. Je kon naar 
Engeland lopen! Er leefden leeuwen,  
herten, wolharige neushoorns,  
mammoeten, mensen en Neander- 
thalers. Een rijk gebied, vol flora en fauna. 
En cultuur. Tijdens het opspuiten van zand 
voor Maasvlakte 1 en 2 zijn er archeolo-
gische vondsten gedaan van artefacten 
die aantoonden dat de bewoners een 
hoogontwikkelde cultuur hadden. Het was 
een beschaafde wereld. Er zit één grote 
beweging in dit verhaal over Doggerland. 
Hier kun je wel een mooie lezing over 
houden, maar je kunt het ook zichtbaar en 
voelbaar maken.’

‘Net zoals de mensen  
in Doggerland hebben  
wij ook te maken met  
klimaatverandering.  
Alleen is die nu van een 
andere orde; wij zitten in 
een enorme versnelling.’

Tobias Kokkelmans

  Bart G
rietens

   YVETTE VAN DAEL
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WAT ZOU DEZE VOORSTELLING  
KUNNEN BEREIKEN?
‘Voor veel mensen is het onbekend dat 
de Nederlandse stranden aan de rand 
liggen van een verdwenen land. Maar het 
spreekt onmiddellijk tot de verbeelding. Met 
Doggerland willen we een mooi, inspirerend 
verhaal neerzetten. Het is boeiend om te 
laten zien waar we vandaan komen, hoe 
het landschap zich vormt en hoe wij daar-
aan onderhevig zijn. En het zegt ook wat 
over ‘go with the flow’. Wat ik ook hoop is 
dat mensen zich daardoor realiseren dat 
klimaatverandering van alle tijden is en dat 
wij in staat moeten zijn de uitdagingen het 
hoofd te bieden. Zonder ervoor weg  
te lopen.’ 

De muzikaal beeldende voorstelling 
‘Het verdronken land van Doggerland’ 
vertelt het verhaal van Doggerland. 
Een verhaal over zeespiegelstijging 
en het aanpassingsvermogen van 
de mens. Doggerland is een mix van 
bestaande composities, een sound- 
scape en beelden op het terrein van 
de voormalige Schiedamse  
Glasfabriek.

‘De rivier is letterlijk en  
figuurlijk onze slagader,  
de reden dat Rotterdam 
bestaat. Nog steeds.’

Tobias Kokkelmans

TOT SLOT. WATER ALS STROMEND 
KAPITAAL, DE DRAMATURGIE VAN DE 
WERKSTAD. HOE ZIE JIJ DIT VOOR JE, 
ALS DRAMATURG?
‘Als je ziet waar Rotterdam vandaan komt: 
rond 1200 was dit nog een onbewoond 
drassig moeras met een rivier die wispel-
turig alle kanten opging. Bijzonder knap 
dat mensen zich hier konden vestigen. 
Daar was veel technologie en innovatie 
voor nodig. Nog steeds staat Rotterdam 
symbool voor werken mét en tegen  
het water. We kunnen ook niet zonder.  
De rivier is letterlijk en figuurlijk onze  
slagader, de reden dat Rotterdam  
bestaat. Nog steeds.’

10 Hoek van Holland 
11 Doggerland
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  YVETTE VAN DAEL

INTERVIEW 
TON WESSELINK

HET VERHAAL VAN DE 
NIEUWE WATERWEG  
IS HET JONGENSBOEK  
VAN ROTTERDAM

MET NET ZOVEEL LEF GEBOUWD ALS 
HET SS ROTTERDAM 
‘Het gaat in beide gevallen om visie.’ In 
1958 verliet het ss Rotterdam de werf van 
de Rotterdamsche Droogdok Maatschap-
pij, als vlaggenschip van de Holland- 
Amerika Lijn. In die tijd voeren schepen nog 
als trans-Atlantische lijndienst met twee 
klassen. Toenmalig HAL-directeur  
De Monchy voorzag een toekomst als 
cruiseschip. Want er kwam een concurre-
rend vervoermiddel bij: het vliegtuig.  

Daarom werd het al tijdens de bouw 
voorbereid om én als passagierschip te 
fungeren én als cruiseschip. 

‘Alles was anders. Het interieur, de aanleg 
van een trappenhuis dat met schuivende 
panelen de dekken kon verdelen, de  
functionaliteiten. Zonder concessies te 
doen. De Monchy had een visie en daar 
ging hij voor. Hij moest doorpakken, geld 
bij elkaar krijgen, anderen overtuigen. Hier 
zie ik de parallel met de Nieuwe Water-
weg. Ook Caland had een plan en moest 
mensen achter zich zien te krijgen. En kijk 
maar eens wat de Nieuwe Waterweg ons 
heeft gebracht. Dat was 150 jaar geleden. 
Nu is de vraag: hoe gaan we de volgende 
150 jaar in?’

DAAR GAAT OOK HET SYMPOSIUM 
OVER DAT ONDER MEER ERASMUS 
UNIVERSITEIT ROTTERDAM, TU DELFT 
EN ROTERODAMUM IN OKTOBER  
ORGANISEREN (ZIE OOK PAGINA 50)
‘Ik ben ook voorzitter van het Historisch 
Genootschap Roterodamum. Wij zijn  
bewaker van het erfgoed en het verhaal 
van de stad. Dit jaar bestaan wij 75 jaar*. 
Wat wij goed vonden, is ons verhaal 
koppelen aan 150 jaar Vooruit Nieuwe 
Waterweg. Toevallig vallen de vieringen 
samen. De komst van de Nieuwe Water-
weg vinden wij hét voorbeeld van hoe de 
stad zich heeft ontwikkeld. Dat die Nieuwe 
Waterweg er is, ging niet vanzelf en vroeg 
behoorlijk wat doorzettingsvermogen, lef 
en visie. Dus daar zit wat ons betreft de 
rode draad. Geschiedenis gaat over het 
verleden en vooral ook over de toekomst. 
Vanuit het verleden kun je leren, en voor-
uitkijken naar hoe de stad zich verder kan 
ontwikkelen. Dat is de reden dat we  
betrokken zijn bij het symposium en we 

‘Waar Rotterdam lang  
met zijn rug naar het  
water stond, zie je nu  
letterlijk dat de stad zich 
heeft omgedraaid. Met  
het gezicht naar het  
water gericht.’

Ton Wesselink

Voor het mooiste uitzicht op haven en stad moet je op het ss Rotterdam zijn, 
op Katendrecht. Sinds 2014 is Ton Wesselink directeur van het voormalige 
stoomschip dat van grote cultuurhistorische, maritieme en industriële 
waarde is. 

  Shine M
om
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zelf tussen maart en juni vier lezingen 
geven over de Nieuwe Waterweg.’

TERUG NAAR HET SS ROTTERDAM. 
HOE IS HET OM TE WERKEN OP EEN 
PLEK WAAR HAVEN EN STAD JE  
PODIUM ZIJN?
‘Toen het ss Rotterdam gebouwd werd, 
stond het symbool voor de wederopbouw. 
Voor hoop. Het schip heeft daarna alle 
wereldzeeën bevaren. En nu ligt het weer 
hier, terug in Rotterdam. Hoe mooi is dat. 
Het staat symbool voor stad én haven. Op 
het achterdek kijk je links over de haven uit 
en rechts over de stad. Dus ik ben trots om 
hier onderdeel van te zijn.’

DE HELE CULTURELE IDENTITEIT  
VAN STAD EN HAVEN IS WATER- 
GERELATEERD
‘Ja. De stad had zich nooit kunnen  
ontwikkelen zonder de Nieuwe Waterweg. 
De gegraven vaarweg heeft ons de haven 
gebracht, industrie, werkgelegenheid. En 

nu brengt de rivier ons toerisme, leisure en 
bedrijvigheid langs de waterkant. De oude 
stadshavens, zoals de Leuvehaven, Oude 
Haven en het Haringvliet zijn erg in trek. 
Ze horen gewoon bij Rotterdam. En door 
ze een andere functie te geven, klopt het 
weer met het DNA van de stad. Je merkt 
dat de gemeente de rivier steeds belang-
rijker gaat vinden en daarin de bewoners 
meeneemt. Ik noem de rivier niet voor niets 
de aorta, de levensader van Rotterdam.’

WAT IS ER DAN NODIG OM  
ROTTERDAMMERS EN BEZOEKERS  
(OPNIEUW) TE ORIËNTEREN OP  
DE BETEKENIS EN POTENTIE VAN  
DE RIVIER?
‘De gemeente moet - en dat gebeurt 
al - op een goede manier omgaan met 
de bewoners. Dat is naar mijn mening de 
basis voor hoe mensen wonen, werken en 
recreëren op en langs het water. Vervoer 
over water is ook belangrijk. Zorg dat die 
waterbussen en watertaxi’s meer  

DE LAATSTE VAART
Op 4 augustus 2008 voer het ss Rotterdam via de Nieuwe 
Waterweg voor de laatste keer de haven binnen, naar  
Katendrecht. ‘Gezien alle tumult rondom de renovatie wilde  
de gemeente het schip niet te groots binnenhalen. Niets was 
minder waar. Vanaf Hoek van Holland tot aan de waterkant 
stond het zwart van de mensen. Aan boord geef ik rond- 
leidingen en zeker in mijn begintijd kreeg ik veel vragen over de 
hoge kosten. En dan antwoordde ik altijd: “dankzij lef en visie 
is het schip weer naar Rotterdam gehaald en kun jij hier nu 
rondlopen.” Het kringetje is zo rond. Het symposium móet hier 
gewoon zijn. Het verhaal van de Nieuwe Waterweg moet op 
zoveel mogelijk manieren worden verteld. Het is het  
jongensboek van Rotterdam.’

frequentie krijgen. Hoe mooi is het, als je 
de watertaxi kan pakken om over water 
vanuit bijvoorbeeld Schiedam naar je 
werk in Rotterdam te gaan. In Brisbane 
is dat al heel gewoon. Er is geen mooiere 
aanblik van de stad te bedenken dan 
vanaf het water. Tot slot: laat de haven 
de haven en geef bedrijven daar de 
ruimte om hun innovaties te doen.’

* Roterodamum viert zijn verjaardag met de 

dag van de Rotterdamse Geschiedenis op  

25 juni in de Laurenskerk.

12 Lido Terras

  Roos van Leeuw
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VERBONDEN MET WATER
INTERVIEW PIM OOSTERLEE

  YVETTE VAN DAEL

ROZENBURG 
‘Volgens mij komt daar mijn liefde voor de Nieuwe Waterweg 
vandaan. Die was er altijd, waar we ook heengingen. We  
zwommen vaak aan de kant van de veerpont naar Maassluis,  
bij het strandje. De zeeschepen speelden er een machtig spel met 
het water. Ademloos keken we toe als ze in het voorbijgaan een 
megagolf water meesleurden en het even later weer teruggaven 
aan zee. Fascinerend vonden wij dat. Ook was er een mooi plekje 
op de landtong tussen het Calandkanaal en de Nieuwe Water-
weg. Net voor de Maeslantkering. Daar voetbalden we. Met op de 
achtergrond het laden en lossen van de grote schepen. Ik herinner 
me dat als een plezierige tijd.’

NA DE HAVO 
‘Ik wist even niet welke richting ik op moest. In elk geval geen  
economie of bedrijfskunde. Na een Open Dag leek de Zeevaart-
school in Rotterdam me wel wat. Varen. Op een groot schip. Het 
mooie van deze officiersopleiding was dat je al vrij snel stage 
moest lopen. Ik kwam terecht op de Happy Buccaneer en die  
vertrok precies vanaf de Nieuwe Waterweg het zeegat uit. Zag je 
de lichtjes van Rozenburg langzaamaan verdwijnen. Spannend! 
Mijn eerste keer de oceaan over. Zit je als broekie bij al die ervaren 
zeerotten. Ik was dus best wel zenuwachtig, want ik moest een 
half jaar op dat schip. Het hielp ook niet echt dat ik meteen  
zeeziek werd.’ Zijn ontgroening vond wat later plaats. ‘In de  
zeevaart is het een traditie: iedereen die voor het eerst de evenaar 
passeert, ondergaat een Neptunusritueel. Heel speciaal om mee 
te maken.’ 

DE ZEE  
IS MIJN THUIS

Pim Oosterlee (42) woont als jochie  
in Rozenburg, vaart als machinist de  
wereld rond en werkt nu op kantoor  
bij het Loodswezen. Met de Nieuwe  
Waterweg als podium. Soms denkt  
hij met heimwee terug naar zijn tijd  
op zee, want:

‘Mijn vader reed mij en mijn 
vriendjes daar dan heen in 
zijn blauwe Volvo.’

Pim Oosterlee

  Pim
 O

osterlee
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DE MOOISTE TIJD VAN ZIJN LEVEN 
Pim denkt er regelmatig aan terug. ‘Als 
je me nu laat kiezen, dan wordt het terug 
naar de Buccaneer. Ik zie mezelf nóg zitten. 
Op het dek. Met mijn colaatje en een Mars. 
Het deinende, schommelende gevoel, 
van links naar rechts. In de verte een 
kleine zeilboot voor een afgelegen eiland, 
geweldig. Achteraf had ik daar gewoon 
moeten blijven. De zee is mijn thuis. Met 
mijn kinderen ga ik regelmatig naar Hoek 
van Holland, schepen kijken. En dan weet 
ik precies wat er zich aan boord afspeelt. 
Kijk, boven zit de kapitein met een bak 
koffie. De Filippijnen zijn in de kombuis aan 
het koken… Ken je dat liedje Varen, varen 
over de baren? Dat liedje zing ik best vaak 
voor mijn kinderen. En vooral de tweede 
regel: wie nog nooit gevaren heeft, weet 
niet hoe een zeeman leeft.’

TÓCH GESTOPT MET VAREN 
‘Tijdens de opleiding kon je twee richtingen 
op. Ik koos voor machinist, dat leek me 
leuker dan stuurman. Na mijn studie kwam 
ik uit bij de HAL. Cruisen in de Caribbean. 
Later heb ik nog voor Boskalis gewerkt, 
op een baggerschip aan de slag voor de 
Tweede Maasvlakte. Alleen, met de jaren 
ontwikkelde ik een angst voor sleutelen 
aan machines. Stel, ik moest een pomp 
in elkaar zetten, dan was ik bang om een 
fout te maken. Echt doemdenken. In het 
begin heb je dat niet door. Je denkt dat 
het wel overgaat, maar het werd alleen 
maar erger. Dus tien jaar geleden ben ik 
met varen gestopt.’ Na wat omzwervingen 
zit Pim alweer een tijdje bij het Loodswezen,
in Hoek van Holland. ‘De grote container-
schepen kunnen de haven niet in zonder 
loods en ik ben verantwoordelijk voor het 
onderhoud. Ditmaal zonder zelf vieze  
handen te krijgen.’

ÉN WEER TERUG NAAR DE NIEUWE 
WATERWEG 
‘Zo prachtig. Laatst gebeurde iets heel 
bijzonders. Een van mijn maten is loods. 
We kennen elkaar van de opleiding. Hij liet 
weten dat hij zou langsvaren, een  
containerschip ophalen van zee. Het komt 
niet vaak voor dat ik dan net op dat 
moment op kantoor zit. Dus ik naar buiten, 
naar de kade. En ja hoor, daar kwam hij 
aan. De timing was perfect. Toen ik hem 
zo op de brugvleugel zag staan, riep ik 
hem toe dat ik van hem hield. Hij: “Ik ook 
van jou”. Kippenvelmoment. We gaan  
samen al meer dan twintig jaar mee, hè.’

DE TOEKOMST 
‘Een groene scheepvaart. We moeten 
sowieso, en dat is echt belangrijk, van 
brandstof veranderen. Die boten, ook die 
van het Loodswezen, verbranden diesel. En 
de grote schepen lopen op stookolie. Daar 
moeten we vanaf. De alternatieven zijn op 
waterstof of elektrisch varen. Waarom zou 
het Loodswezen niet kunnen overstappen 
op elektrisch? We varen maar kleine  
stukjes. Je moet ergens beginnen.’

‘Elke keer wanneer ik in 
Hoek van Holland kom 
aanrijden denk ik: 
‘wat een topplek.’

Pim Oosterlee

13 Happy Buccaneer
14 Zwemmen met de jongens

  Pim
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MATCHMaritiem Festival Diorama Nieuwe  
Waterweg van Gidding

DOOR:
Maritiem Museum Rotterdam 

WANNEER:
27 augustus – 4 september

LOCATIES: 
Leuvehaven en omgeving

Kom genieten, proeven, ontdekken en 
meedoen en maak zo kennis met de 
Rotterdamse haven van vroeger,  
vandaag en morgen. Precies op 
de plek waar de haven ooit begon, 
nodigen we je van 27 augustus t/m 
4 september uit voor het Maritiem 
Festival! Met dit jaar extra aandacht 
voor 150 jaar Nieuwe Waterweg.

Voor de laatste informatie, tijden en 
prijzen: maritiemmuseum.nl

DOOR:
In samenwerking met de 
Wereldhavendagen

WANNEER:
2 september

LOCATIES: 
Wilhelminapier  
(voor LantarenVenster)

Stichting Wereldhavendagen  
organiseert op vrijdag 2 september 
voor de tweede keer MATCH. Voor  
studenten en starters hét evenement 
om kennis op te doen over de arbeids- 
markt en mogelijke toekomstige 
bedrijven te ontmoeten. Wij verzorgen 
een seminar waar het werken in de 
‘haven van de toekomst’ wordt gepre-
senteerd. Naast technische aspecten 
is er namelijk enorm veel behoefte 
aan creatieve, haast game-achtige 
oplossingen om de haven up-to-date 
te houden. Een uitdaging aan creatieve 
opleidingen om de link te leggen en 
met hun studenten het gesprek met 
het bedrijfsleven aan te gaan.

DOOR:
Ook van jou! Het verhaal  
van Rotterdam

WANNEER:
mei – september

LOCATIES: 
Rotterdam Centraal,  
Charlois en Hoek van Holland 

Het Diorama Nieuwe Waterweg 
van kunstenaar Jaap Gidding is een 
gigantisch schilderij (20 x 5 meter). 
In 1930 was het voor het eerst te zien 
tijdens de Wereldtentoonstelling in 
Antwerpen. Als visitekaartje van de 
Rotterdamse haven. De mooie, zachte 
kleuren met zilver en blauw en de 
enorme gedetailleerdheid maken dit 
het indrukwekkendste schilderij van 
het Waterweggebied. Je gaat het 
Diorama zeker tegenkomen tijdens 
150 jaar Vooruit Nieuwe Waterweg. 
De manier waarop maken we later via 
onze website bekend. 

14
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Het verdronken land 
van Doggerland

#MUZIEK- 
VOORSTELLING

DOOR:
Domestica Rotterdam 

WANNEER:
23 – 25 september

LOCATIES: 
Glasfabriek Schiedam

Deze muzikale voorstelling vertelt het 
verhaal van Doggerland. Een verhaal 
over zeespiegelstijging en het  
aanpassingsvermogen van de mens. 
Doggerland is een mix van bestaande 
composities, een soundscape en 
beelden, live uitgevoerd in een loods in 
het havengebied. Muziekgezelschap 
Domestica, een ensemble van musici 
van het Rotterdams Philharmonisch 
Orkest, voert dit bijzondere werk uit. 

17

LET OP: 
Nog niet alles is  
definitief ingevuld. 
Houd onze website 
in de gaten voor de 
meest actuele info  
en inschrijven.

  H
élène van D
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#TALKSHOW

DOOR:
Maritiem Museum Rotterdam 

Onder de noemer ‘wie zijn de nieuwe 
visionairs, die de Rotterdamse haven 
van de toekomst vormgeven’ ging 
Allard Castelein, CEO Havenbedrijf 
Rotterdam, op 9 maart in talkshow 
op zoek naar de volgende Caland. 

De lezing is terug te zien op  
maritiemmuseum.nl/talkshow

Talkshow 150 jaar  
Nieuwe Waterweg:  
op zoek naar visionairs 

  M
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2e  PROGRAMMALIJNVAN ONZE PARTNERS: MARITIEM MUSEUM

DOOR:
Maritiem Museum Rotterdam 

Deze zomer gaan historische schepen 
van Sleepboothaven Maassluis en het 
Maritiem Museum Rotterdam ‘on tour’ 
en bezoeken ze elkaars thuishaven. In 
Maassluis geniet je als opvarende van 
de festiviteiten rondom de haven en het 
historische centrum van de stad tijdens 
het evenement ‘Zondagen in Maassluis’. 
En bij het Maritiem Museum Rotterdam, 
in de Maritiem Museum Haven, ontdek je 
een unieke collectie historische schepen en 
kranen. Aan de kade en in de werkplaat-
sen van het museum maak je kennis met 
maritieme ambachten. En bij de  
demonstraties vliegen de vonken in het 
rond, wanneer de smid onderdelen maakt 
voor de historische collectie.

Tijdens de viering van 150 jaar Nieuwe 
Waterweg slaan twee unieke museum- 
havens dus de handen ineen. Hiermee  
krijgen de opvarenden kans om in  
Rotterdam kennis te maken met de  
grootste museumhaven van Nederland,  
en in Maassluis met de oudste sleepboot-
haven van het land. Waar er in de Maritiem 
Museum Haven een grote en diverse  
collectie schepen ligt, voeren de  
sleepboten in Maassluis de boventoon. 

AAN BOORD OF AAN WAL
Kortom, ga mee ‘on tour’ vanuit de 
Maritiem Museum Haven met stoom- 
slepers Dockyard V of Volharding 1 uit de 
jaren ’40. Of stap aan boord op de Haven-
dienst 2 of 20, motorsleepboten die actief 
waren tijdens de wederopbouw. 

Vanuit Maassluis varen stoomsleepboot 
Furie uit 1916 en de krachtige berging-
sleepboot Tonijn naar Rotterdam. Deze 
historische schepen hebben allemaal een 
werkend verleden in de Rotterdamse  
haven. Aan boord kan de bemanning je 
alles vertellen over deze varende  
monumenten, die ze als vrijwilligers met 
grote inzet en zorg in de vaart houden. 
Onderweg komen de highlights voorbij  
van de Nieuwe Maas.

Als deelnemer ontdek je niet alleen de  
museumhavens, maar ook de steden. 
Maak daarom gebruik van de kans om op 
pad te gaan in het historische stadshart 
van Maassluis met haar monumentale 
panden en rijke historie. Of ontdek in  
Rotterdam de moderne architectuur in  
het high-rise stadshart.

VAARDATA:
De schepen gaan op tour op 19 juni, 17 juli, 
21 augustus en 18 september.
Duur van de vaartocht is 1 uur en 45  
minuten; een lunchpakket is inbegrepen.
Retourreis op eigen gelegenheid met  
metro of trein is niet bij de prijs inbegrepen.

Ga naar maritiemmuseum.nl of  
ervaarmaassluis.nl voor de laatste 
updates en prijzen.

Historische schepen gaan 
deze zomer ‘on tour’
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  MICHIEL HOUDIJK

‘DE ROTTERDAMSE  
HAVEN GAAT ZICHZELF  
OPNIEUW UITVINDEN’  

INTERVIEW
ONDERNEMER PIETER VAN OORD

150 JAAR NIEUWE WATERWEG IS OOK (RUIM)  
150 JAAR VAN OORD. ZIJN ER PARALLELLEN  
TE TREKKEN TUSSEN BEIDE JUBILEA? 

‘Jazeker. Van Oord heeft enkele fameuze rechts- 
voorgangers. Een van hen is Adriaan Volker Dredging. 
Later werd dit Volker Stevin, weer later de HBG  
(Hollandsche Beton Groep). Wij hebben als Van Oord 
op een gegeven moment de activiteiten van HBG  
gekocht. De Sliedrechtschepen, zoals de bagger- 
schepen genoemd worden, spelen een belangrijke rol  
in onze vloot. Adriaan Volker is een van de bedrijven  
geweest die onmiddellijk na de oplevering van de  
Nieuwe Waterweg een rol speelden in het uitbaggeren 
van de Nieuwe Waterweg.’

BAGGEREN EN DE NIEUWE WATERWEG.  
DE CONNECTIE IS SNEL GEMAAKT.

‘Pieter Caland, van wie het oorspronkelijke idee voor de 
Nieuwe Waterweg afkomstig is, bedacht dat hij een 
geul wilde graven die min of meer vanzelf - door de 
stroming van de rivier aan de ene kant en de zee aan 
de andere kant - een diepe waterweg zou worden.  
Dat gebeurde niet. De geul slibde dicht. Tot dan toe 
werd met baggermolens gewerkt, met een geringe 
capaciteit. Toen, en dat was uit historisch oogpunt 
belangrijk, werd in Engeland rond 1870 de Hopperzuiger 
uitgevonden. Al snel ging Adriaan Volker die machines 
importeren. Hij bestelde er een aantal die direct de 
Nieuwe Waterweg op gingen.’ 

DE SPIN-OFF VAN HET AANLEGGEN VAN DE  
NIEUWE WATERWEG WAS ENORM.

Het is fascinerend om te zien dat de Nieuwe Water-
weg gedurende de 150 jaar van zijn bestaan steeds 

verbreed is, en verder uitgediept, om de 
laatste generatie schepen te kunnen  
ontvangen. Daar was een vooruitziende 
blik voor nodig. Op het moment dat je 
continu zorgt voor een maximale diepte 
van de vaarweg, trek je ook meteen de 
business aan. De handel en het werk uit 
het grote achterland van Nederland,  
Europa, is daarna blijven binnenkomen. 
Vervoer en verwerken van fossiele brand-
stoffen als kolen en olie, maar ook ijzererts 
en allerhande producten als sappen, 
groente en fruit… Rotterdam kon dankzij 
zijn haven van een provinciestad uitgroeien 
tot de Europese metropool die het nu is. 

  Van O
ord
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‘VOORUIT’ LUIDT DE SLOGAN VAN HET JUBILEUMJAAR  
VAN DE NIEUWE WATERWEG…

‘De grote uitdaging van het Rotterdams havencomplex is om 
ervoor te zorgen dat het in 2050 CO2-neutraal is. Dat is een knots 
van een uitdaging. De bedrijven in de haven hebben namelijk een 
forse CO2-footprint. De haven zal aangesloten moeten worden op 
een netwerk van groene elektriciteit. Dat is de grote transitie. 
We hebben daar nog een kleine dertig jaar voor. De plannen die 
er nu zijn - waterstoffabrieken bouwen, werken met biofuels -  
gaan heel veel geld kosten. Maar het zijn serieuze stappen in een 
cruciaal proces. Misschien wordt er straks bij Shell in Pernis wel 
synthetische kerosine gemaakt voor de vliegtuigindustrie. Dat zijn 
wat mij betreft toekomstige scenario’s voor de Rotterdamse  

15 Stoombaggermolen

x

  Van O
ord

haven. Van Oord maakt ook een ontwikkeling 
door. We investeren flink in schepen die  
geschikt zijn voor nieuwe brandstoffen en we 
zijn inmiddels marktleider in de aanleg van 
offshore windparken. Ik ben ervan overtuigd 
dat de Rotterdamse haven zichzelf opnieuw 
gaat uitvinden.’
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De historische context van de Nieuwe Waterweg 
maakt ons nederig, trots. Hier is het allemaal ontstaan, 
150 jaar geleden. Toen Hoek van Holland alleen nog 
maar bestond uit een flinke berg zandkorrels. Door  
die rijke geschiedenis in woord en beeld te laten zien,  
ontstaat weer een (nieuwe) verbondenheid met de 
omgeving. Een mooi moment om Hoek van Holland op 
de kaart te zetten, waarbij we gebruikmaken van de 
kwaliteit van het gebied. De bunkers, het fort, het  
water, de duinen… Hetzelfde geldt voor Pernis en  
Rozenburg. En voor wie niet uit de buurt komt:  
met de metro ben je er zo! 

150 JAAR HISTORIE,  
HOEK VAN HOLLAND 
EN DE REGIO 
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REUZENARBEID De Nieuwe Waterweg 
in 150 jaar fotografie neemt de bezoeker 
mee langs veertig iconische beelden van 
topfotografen, afgedrukt op groot tot 
supergroot formaat, in de buitenruimte 
langs de Koningin Emmaboulevard in 
Hoek van Holland. Het ensemble van  
foto’s vertelt het indrukwekkende 
verhaal van de landschapsontwikkelin-
gen gedurende de afgelopen 150 jaar. 
De oudste foto dateert uit 1866 en de 
nieuwste foto is ‘gisteren’ gemaakt.  
De tentoonstelling is een van de pijlers 
van deze programmalijn en staat  
onder redactie van Stadsarchief  
Rotterdam en Historisch Genootschap 
Hoek van Holland. 

‘Het was een gewaagd 
plan, zoals Thorbecke zei, 
maar wel een plan dat 
een ongekende dynamiek 
teweeg heeft gebracht en 
het fundament legde voor 
de ontwikkeling van  
Rotterdam tot wereld- 
havenstad.’ 

REUZENARBEID VASTGELEGD
Na zes jaar hard werken, was het op  
9 maart 1872 zover: het eerste stoom-
schip koos het zeegat via de Nieuwe 
Waterweg. De realisatie van deze directe 
toegang tot de zee vormde de basis voor 
de verdere ontwikkeling van Rotterdam tot 
wereldhavenstad. Ingenieur Pieter Caland 
was verantwoordelijk voor het gigantische  
karwei om de doorgang te realiseren. 

Kroonprins Willem van Oranje stak op  
31 oktober 1866 de eerste spade in de 
grond, waarna duizenden arbeiders aan 
het werk gingen om Calands levenswerk 
uit te voeren. Rijkswaterstaat gaf aan 
fotografen als Julius Perger, Jacobus van 
Gorkom en Carl Philipp Wollrabe opdracht 
om de voortgang en voltooiing van deze 
‘reuzenarbeid’ vast te leggen. Zij behoren 
daarmee tot de eerste landschaps- 
fotografen van Nederland. 

De barakken van de gravers en kruiers 
vormden ooit de basis van een nieuw 
dorp. Een dorp dat groeide en bloeide 
dankzij de Nieuwe Waterweg en de  
schitterende ligging aan de kust. Hoek  
van Holland en omgeving ontwikkelde  
zich op een manier die vele fotografen  
opnieuw inspireerde. De samenstellers 
van de tentoonstelling wisten een selectie 
uit het werk van een aantal fotografen en 
collecties te maken die de vele gezichten 
van het gebied laten zien. En speciaal voor 
deze tentoonstelling kreeg fotograaf Hans 
Wilschut de opdracht een hedendaags 
panorama te maken. Zijn foto’s geven een 
indruk van de nieuwste ontwikkelingen in 
Hoek van Holland.

Jantje Steenhuis, 
stadsarchivaris van Rotterdam

Vertegenwoordigde fotografen en collecties
Julius Perger, Jacobus van Gorkom en Carl  

Philipp Wollrabe, Cornelis Vreedenburgh, Cornelis 

Nieuwlandt, J.C. van Agtmaal, Andór van Barsy, 

Peter de Krom, F.P.J. Kooijmans, J.P. Strijbos, 

Jan Roovers, Frits Rotgans, Kees Molkenboer, 

Cas Oorthuys, Ary Groeneveld, Freek van Arkel, 

Peter de Krom, Jannes Linders en Hans Wilschut. 

Koninklijke Verzamelingen, Nationaal Archief, 

TU Delft, Stadsarchief Rotterdam, Nederlands 

Fotomuseum en Historisch Genootschap Hoek 

van Holland, Henk van der Lugt en Marien  

Lindenborn (Arnhem).

De tentoonstelling is samengesteld door Willem 

van der Ham (historicus, geograaf en schrijver 

van het boek Reuzenarbeid) en Joop de Jong 

(Diafragma Films); onder redactie van het 

Historisch Genootschap Hoek van Holland en 

Stadsarchief Rotterdam. 

In het boek Reuzenarbeid brengt Willem van der 

Ham de geschiedenis in beeld van de bouw van 

het moderne Nederland, in de periode 1861-1918. 

Het boek is verkrijgbaar via  

nai010.com/reuzenarbeid

HOEK VAN HOLLAND 
KRIJGT FOTOTENTOONSTELLING 

  STADSARCHIEF ROTTERDAM150 JAAR HISTORIE,  
HOEK VAN HOLLAND 
EN DE REGIO 

16 Collectie Stadsarchief Rotterdam -  
Hoek van Holland, 1928

 A
ndór von Barsy 

(18
99
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65)
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  YVETTE VAN DAEL

INTERVIEW 
HENK VAN DER LUGT   

DE AANHOUDER WINT

VAN LOODSEN NAAR GRAVEN IN DE 
GESCHIEDENIS. VANWAAR DIE  
INTERESSE?
Eerst verdiepte Henk zich in de historie 
van de veerdienst naar Harwich, later 
kwam daar Hoek van Holland bij -en in 
het verlengde de Nieuwe Waterweg. ‘Dat 
komt ook omdat ik altijd heb gevaren. En 
de nodige reizen op de Nieuwe Waterweg 
heb gemaakt. In mijn 24 jaar als loods  
ben ik daar wel een paar duizend keer 
overheen gevaren.’

In 2014 was het honderd jaar geleden dat 
Hoek van Holland bij Rotterdam kwam. 
‘Met enkele mensen uit het dorp vonden 

we dat er te weinig aandacht was voor de 
Hoekse geschiedenis. Samen richtten we 
toen het Historisch Genootschap op. Twee 
jaar later, op 31 oktober 2016, was het 
150 jaar geleden dat de Prins van Oranje 
de eerste spade in het zand zette voor 
de aanleg van de Nieuwe Waterweg. Ook 
daar was eigenlijk geen belangstelling 
voor. Niet bij de gemeente en ook niet bij 
Havenbedrijf Rotterdam. Via Rijkswaterstaat 
kregen we het uiteindelijk voor elkaar een 
tentoonstelling te maken in het Keringhuis. 
De teksten en afbeeldingen kwamen van 
ons. Die tentoonstelling was tijdelijk, maar 
staat er nog steeds.’

JE WILDE MEER
‘Ja. Er werd in 2016 gezegd: in 2022 gaan 
we wél groots uitpakken. Maar in 2019 
hadden we nog niets gehoord. Ik dacht: 
kom, ik bel met Stadsarchief Rotterdam. 
Even vragen hoe het ervoor staat. De 
stadsarchivaris reageerde positief, dus nu 
moesten we de anderen nog zien te  
enthousiasmeren. Toevallig brachten 
burgemeester Aboutaleb en demissionair 
wethouder Van Gils eind 2019 een werk-
bezoek aan Hoek van Holland. Ik vertelde 
ze over onze wens om 150 jaar Nieuwe 
Waterweg te vieren. Want hoe je het ook 
wendt of keert, zonder de Nieuwe  
Waterweg was Rotterdam nooit de stad 
geworden die het nu is. Ik kon me niet 
voorstellen dat de gemeente daar niets 
mee wilde. En áls er iets van een viering 
zou plaatsvinden, dan zou Hoek van  
Holland daar een rol in moeten krijgen. 
Omdat hier alles begonnen is. En de  
gegraven vaarweg voor onze deur ligt.’

Gepensioneerd loods Henk van der Lugt (69) stopt veel van zijn vrije tijd in 
het Historisch Genootschap Hoek van Holland. Hij is een echte Hoekenees.  
‘Ik ben hier geboren en wil hier niet weg. De combinatie van strand, zee en de 
Nieuwe Waterweg is onovertroffen.’ Dankzij hem zijn nu alle ogen gericht op 
150 jaar Nieuwe Waterweg.

MIJLPAAL
De doorgraving van de duinen bij Hoek  
van Holland, de Nieuwe Waterweg, is  
4 kilometer lang. ‘Van de Stormvloedkering 
tot aan zee. Naar de stad toe gaat de 
vaargeul eerst over in het Scheur en  
daarna in de Nieuwe Maas. Mensen  
denken dat de Nieuwe Waterweg van zee 
tot Rotterdam is uitgegraven; dat is dus 
niet zo. Hij houdt op bij de huidige storm-
vloedkering, de Maeslantkering. Over het 
Scheur was er al veel scheepvaartverkeer
en op 9 maart 1872 kon eindelijk het 
eerste zeeschip doorvaren via de Nieuwe 
Waterweg. De Richard Young. Onderweg 
naar Harwich.’

Volgens de stadsarchivaris 
omvat de Rotterdamse  
geschiedenis twee  
iconische momenten: naast 
het bombardement van 
mei 1940 is dat de aanleg 
van de Nieuwe Waterweg

  H
enk van der Lugt
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TERUG NAAR BURGEMEESTER EN WETHOUDER
Na afloop van hun werkbezoek waren ook Aboutaleb en Van Gils 
enthousiast. Zij verwezen Henk naar de gebiedscommissie. ‘Begin 
2020 waren er nog wat verkennende gesprekken gepland, maar 
ja, toen kwam er een pandemie. Alles viel stil. Online vergaderen 
deed je in het begin nog niet. Op een gegeven moment zocht ik 
contact met Annet Schipper van Cultuur Concreet. Dat was een 
goede zet, want zij heeft het balletje weer doen rollen. Annet weet 
meer de weg in de ambtelijke wereld dan ik. De gebiedscommissie 
ondersteunde ons bovendien met een brief naar het college. In 
2021 zagen we de viering langzaam weer de goede kant opgaan. 
En sinds begin dit jaar werden de plannen steeds concreter.’

HET IS JE OOK GELUKT: 150 JAAR VOORUIT NIEUWE  
WATERWEG STAAT NU VOLOP IN DE SCHIJNWERPERS
‘Inderdaad. En zoals ik al aangaf: voor ons was 9 maart de  
belangrijkste datum. Op die dag stonden we er in Hoek van  
Holland kleinschalig bij stil. Het was echt een moment voor ons, de 
Hoekenezen. Ik mocht er een lezing geven. Tot september-oktober 
gebeurt er verder nog van alles. In Hoek van Holland, en ook in 
Rozenburg en Pernis.’

‘Dat eerste schip vonden wij een mijlpaal; zo  
kwamen we uit op de datum van 9 maart 2022’

VOORUITGANG HEEFT 
OOK EEN PRIJS
‘Dat klopt. Nu zou je een dergelijke 
infrastructurele klus natuurlijk totaal 
anders oppakken. Je moet je  
voorstellen: in 1872 was hier niets.  
Een onbewoond duingebied dat 
bestuurlijk onder ’s-Gravenzande viel. 
Nadat in 1863 de wet doorkwam om 
de doorgraving door de duinen  
mogelijk te maken, ging de uitvoering 
naar de baggermaatschappijen.  
Zij kwamen hierheen met hun  
mankrachten. Die doorgraving 
was natuurlijk een megakarwei. De 
smalspoortreinen om het zand af te 
voeren reden af en aan. De gravers 
sliepen in barakken, dus de omstan-
digheden waren niet optimaal. Alleen, 
het karwei moest tóch gebeuren. En 
uit verhalen uit die tijd blijkt dat het 
ook wel meeviel. Veel gravers kwamen 
uit de buurt van Sliedrecht en waren 
niet anders gewend. Dit was hun werk. 
En hierna gingen ze gewoon weer 
door naar de volgende klus.’

Henk van der Lugt
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VERBONDEN MET WATER
INTERVIEW CEES BARENDREGT   

 YVETTE VAN DAEL

WERK JE NOG STEEDS? IN NEDER-
LAND KUN JE OP EEN BEPAALDE 
LEEFTIJD MET PENSIOEN
‘Welnee, ik vind mijn werk veel te leuk. Na 
de zware storm Eunice die in februari over 
ons land raasde, kreeg ik gewoon weer 
een telefoontje. Of we naar Hoek van  
Holland wilden komen, stormschade 
repareren. Een dag later belde Stena 
Europoort met eenzelfde verzoek. Ik ben 
weliswaar 70, maar kan het fysiek nog 
steeds aan. Hoe zwaar het werk ook is.’

WATER VERVEELT OOK NOOIT 
‘Bij mijn eerste onderhoudswerkzaam- 
heden voor Stena Line dacht ik: met wat 
er hier op het water passeert, kom ik bijna 
niet aan werken toe. Elk moment was de 
Nieuwe Waterweg weer anders. Na een 
paar dagen werd het komen en gaan van 
grote schepen al wat gewoner. Tot er weer 
iets bijzonders voorbijkwam.’

VERKNOCHT 
AAN HOEK VAN 
HOLLAND

Cees Barendregt (70) komt weliswaar  
uit Rhoon, maar werkt vaak in Hoek van 
Holland bij Stena Line. Het aannemers- 
bedrijf van hem en zijn broer verzorgt daar 
het onderhoud van de infrastructuur.  
Van de riolering en bestrating tot de  
afrastering. ‘Het maakt mij niets uit wat 
ik moet doen. Ook bij het smerigste riool-
werk ga ik voor het beste resultaat.’ Hij is 

ZOALS? 
Cees gaat er eens goed voor zitten. Hij blijkt een rasechte  
verteller. ‘Als je bezig bent, draai je je eigenlijk automatisch om 
naar de Waterweg. En soms neem je ineens iets waar wat niet 
gewoon is. Een paar jaar geleden dacht ik bijvoorbeeld een  
laaghangende helikopter te signaleren. Er was een enorme  
golfslag… ongelooflijk! Totdat ik beter keek en zag dat er een 
periscoop naar boven kwam. Dus wat ik geloofde te zien was 
helemaal geen helikopter, maar een onderzeeër!’

EEN BOOREILAND SPOT JE OOK NIET ELKE DAG 
‘Dat was in 2017. Heel langzaam voer er een booreiland langs. 
Waarschijnlijk voor reparatie onderweg naar een scheepswerf in 
Maassluis. Of naar Mammoet in Schiedam. Ja, dan blijf je wel even 
kijken. De vloot van Stena Line heb ik in die 35 jaar natuurlijk ook 
zien groeien. In juni 1997 kwam de hovercraft Stena Discovery erbij 
en kon je in drie uur en een kwartier naar Harwich. Stena speelde 
met deze snelle veerboot in op de vraag van reizigers naar snel 
vervoer over zee, en op de toenemende concurrentie met de 
Kanaaltunnel. Dat lukte in het begin best aardig. Uiteindelijk is de 
hovercraft toch weer uit de vaart genomen. Om twee redenen: 
vanwege de overlast van de kerosine-uitstoot voor Hoek van 
Holland en de oplopende brandstofprijzen. Jammer, want je kon 
makkelijk op een dag heen en weer naar Engeland; dat hebben 
mijn vrouw en ik een aantal keer gedaan.’

  A
riën Barendregt
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‘De Nieuwe Waterweg is soms  
wekenlang mijn dagelijkse omgeving.’

Cees Barendregt 

SOWIESO LIGT DE NADRUK NU MEER OP VRACHTVERVOER 
‘In het begin was alles veel kleinschaliger. Stena Line heette nog 
Stoomvaart Maatschappij Zeeland (tot 1989). De veerdienst 
vervoerde voornamelijk passagiers heen en weer tussen Hoek van 
Holland en Harwich. Er was een kantoor op het voorterrein en een 
begin van een parkeerplaats. De douane zat in een hokje. Als je 
daar langsliep, moest je de brave jongen zijn. Gewoon eerlijk  
vertellen wat je bij je had. Dat is nu wel anders natuurlijk. In de loop 
van de jaren kwam er landinwaarts steeds een stukje bij. De  
verhouding tussen passagiers en vracht is inderdaad flink  
verschoven. Momenteel bestaat zelfs meer dan tweederde uit 
vrachtverkeer. Dat leidt ook weer tot schrijnende dingen.  
Vrachtwagens trekken verstekelingen aan die een toekomst willen 
opbouwen in Engeland. Zo werd er een keer een heel gezin uit een 
vrachtwagen gehaald, verstopt tussen de lading. Geloof me, dat 
wil je echt niet zien.’

NIET ALLEEN STENA LINE IS IN 35 JAAR TIJD ENORM  
VERANDERD, OOK DE NIEUWE WATERWEG OM JE HEEN 
‘Enorm. De Nieuwe Waterweg wordt nu veel intensiever gebruikt 
door grotere schepen, onderweg naar de Maasvlakte. Of onze 
kant op, vanuit Europoort en Vlaardingen. Niet voor niets heeft 
Stena Line drie afvaarten per dag. Vooral voor containers en 
stukgoed. Vanwege het toenemende vrachtverkeer is het wegen-
net rondom Hoek van Holland in de laatste vijftien tot twintig jaar 
enorm uitgebreid. Het vrachtverkeer moest steeds over dat dijkje. 
Dat kon natuurlijk niet meer. En de Maeslantkering heb ik echt 
zien groeien. Die is 25 jaar geleden in gebruik genomen. De bouw 
volgde ik op de voet. De sluisdeuren, de constructie, de aanbouw: 
vanaf hier kon je precies zien wat er boven de grond gebeurde.’

NET ALS WE HET GESPREK WILLEN AFRONDEN,  
SCHUIFT BERTIE AAN, DE VROUW VAN CEES
Met een boek vol ansichtkaarten. Een doos vol schatten gaat 
open. ‘Mijn vrouw is ze gaan verzamelen door mijn liefde voor 
Hoek van Holland. Kaarten die laten zien dat Hoek van Holland 
door de aanleg van de Nieuwe Waterweg écht een dorp is  
geworden. Dankzij de aanleg kwam er een telegrafiekantoor, een 
kantoor van Rijkswaterstaat, een station… Er zijn ook kaarten bij 
van de Berghaven die ze voor de aanleg hebben gegraven. Daar is 
het allemaal begonnen.’

18 Ansichtkaart ‘ss Statendam’ uit verzameling 
Bertie Barendregt-Dorst
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ONDER REDACTIE VAN:
HIstorisch Genootschap Hoek van 
Holland en Stadsarchief Rotterdam

WANNEER:
28 april – 15 oktober

LOCATIES: 
Koningin Emmaboulevard in  
Hoek van Holland
(kom vooral met het OV om de  
tentoonstellingen te bezoeken!)

De fototentoonstelling neemt je mee 
langs veertig iconische beelden van 
topfotografen, die in de buitenruimte 
worden getoond langs de Koningin 
Emmaboulevard in Hoek van Holland. 
Samen vertellen de foto’s het  
indrukwekkende verhaal van de  
landschapsontwikkelingen gedurende 
de afgelopen 150 jaar.

Meer informatie:  
stadsarchief.rotterdam.nl

DOOR:
Cultuurzee in samenwerking met 
Cultuur Concreet 

WANNEER:
april – september

LOCATIES: 
Hoek van Holland, Pernis, Rozenburg 

Highlights zijn de Pernisser Visserstrui, 
Patatje Caland, de Hoekse hoody- 
wedstrijd, expositie Dark Harbour  
van Caroline Bijvoet, de Beer is los in  
Rozenburg, lezingen vanuit de  
Historische verenigingen en activiteiten 
KUnSTPLAATS. In de lokale kranten en 
socialmediapagina’s vind je het totale 
programma waar steeds meer  
mensen en verenigingen bij aanhaken.

Gelijktijdig organiseren Schiedam, 
Vlaardingen en Maassluis ook een 
aantal activiteiten in het teken van 150 
jaar Nieuwe Waterweg. We proberen 
deze activiteiten zoveel mogelijk over 
en weer te delen via onze socials. 

DOOR:
Rijkswaterstaat 

WANNEER:
10 mei

LOCATIES: 
Maeslantkering

25 jaar geleden werd de Maeslant-
kering in gebruik genomen. Samen 
met Rijkswaterstaat verkennen we 
de mogelijkheden bij deze belangrijke 
mijlpaal stil te staan. Want zonder 
Maeslantkering zou Rotterdam  
overlopen. Dit Deltawerk vangt de 
eerste klappen vanuit zee op en kan 
een vloedgolf van 5 meter boven  
NAP aan. 

REUZENARBEID 
De Nieuwe Waterweg  
in 150 jaar fotografie

Cultuurprogramma van 
kunst en cultuur

Viering ingebruikname 
Maeslantkering

#EXPOSITIE

#CULTUUR- 
PROGRAMMA #EVENEMENT

18

19

20

21

  Yvette van D
ael

  Rijksw
aterstaat
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DOOR:
Cultuurzee in samenwerking met 
Cultuur Concreet 

WANNEER: 
1 – 10 juli

LOCATIES: 
Koningin Emmaboulevard,  
Berghaven 

De Hoekse Waterdagen bieden een 
mix tussen muzikale en maritieme 
activiteiten. Aan de invulling wordt 
hard gewerkt, dus houd onze website 
in de gaten.

DOOR:
Leander Varekamp 

WANNEER: 
september

LOCATIES: 
in elk geval het Scheur in Rozenburg 

Fotograaf Leander Varekamp bedacht 
in het kader van 150 jaar Vooruit  
Nieuwe Waterweg een fotoproject 
waarin hij in woord en beeld op twee 
manieren zeelieden portretteert.  
Zeelieden die rond de Nieuwe  
Waterweg en het Scheur wonen. En 
overzeese zeelieden die misschien wel 
wekelijks goederen over het Scheur 
vervoeren naar de Rotterdamse 
haven.

Hoekse Waterdagen Zeelieden aan het 
Scheur

#FESTIVAL

#EXPOSITIE

19

22

  Leander Varenkam
p

LET OP: 
Nog niet alles is  
definitief ingevuld. 
Houd onze website 
in de gaten voor de 
meest actuele info  
en inschrijven.
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  LISANNE DE MUNCK

ALS EEN VIS IN HET WATER  

De Nieuwe Waterweg is een belangrijk stuk  
water voor vissen die dwars door ons land  
zwemmen. Hier vermengt het zoete water van  
de rivier zich geleidelijk met het zoute water uit  
de zee. Deze zachte overgang is voor vissen  
essentieel. Mick Vos is onderzoeker bij Stichting 
RAVON en vertelt wat de Nieuwe Waterweg zo 
uniek maakt en hoe de open verbinding kan  
bijdragen aan een diversere vispopulatie. 

De overgangszone van zoet naar zout water wordt 
een estuarium genoemd. Mick legt uit dat veel vis- 
soorten niet zonder kunnen. ‘Een estuarium is de 
monding van de rivier waar zoet rivierwater mengt 
met zout zeewater en brak water ontstaat. De zalm, de 
steur en de houting zijn trekvissen en worden geboren 

in zoet water. Ze zwemmen naar de estuaria, blijven er even om  
te wennen aan het zoutgehalte en gaan dan de zee en de kust-
zone in. Een paling zwemt helemaal vanaf de Sargassozee bij de 
Bahama’s met de golfstroom naar Nederland. Hij wil vanuit zee 
het zoete achterland in om op te groeien. De brakwatergrondel 
is een voorbeeld van een visje dat graag in estuaria verblijft en 
jonge haring komt in het voorjaar naar een estuarium om daar  
op te groeien.’

VEEL DIVERSITEIT IN SOORTEN
Vroeger was het Haringvliet een belangrijk estuarium. ‘Massa’s 
haringen en spieringen kwamen vanuit zee naar het Haringvliet 
om hier op te groeien. Maar met het sluiten van het Haringvliet  
is de Nieuwe Waterweg het enige open systeem met een  
geleidelijke overgang van de grote rivieren Rijn en Maas naar de 
zee en andersom. Wij doen onderzoek op tientallen locaties in de 
Zuid-Hollandse delta met de vraag: welke jonge vissen gebruiken 

ZOUT, ZOET 
EN ALLES  
DAARTUSSENIN 



41150 JAAR VOORUIT NIEUWE WATERWEG

welke gebieden en welke eisen stellen ze 
aan hun opgroeigebied?’ In de Nieuwe 
Waterweg wemelt het van de verschillende 
soorten. ‘We vangen alle soorten door 
elkaar. Zoetwatervissen, zoals windes, 
zwartbekgrondel en Pontische stroom-
grondel, maar ook de zoute soorten, zoals 
zeebaars die in de zee wordt geboren.  
De bot, een platvis, zwemt via de Nieuwe  
Waterweg de Rijn op. Jonge botjes worden 
geboren in de zee en moeten dan het 
zoete water in, dus overgangszones 
opzoeken. De Nieuwe Waterweg is dé plek 
waar de botjes naartoe zwemmen. Ook 
zandspieringen vangen we, een visje dat je 
in de kustzones tegenkomt. Van zout- en 
zoet- of brakwatersoorten: ze leven hier 
allemaal omdat de Nieuwe Waterweg een 
open verbinding is.’ 

WAAR ZIJN DE ZALM EN DE  
STEUR GEBLEVEN?
Waar onze rivieren vroeger volzaten met 
zalm en steur zijn deze vissoorten niet of 
nauwelijks meer terug te vinden. Hoe kan 
dat? ‘De steur is uitgestorven in de 
jaren ’60. De zalm is er nog wel, maar in 
kleine aantallen. Deze soorten zijn com-
plex. Ze hebben de zee nodig, de estuaria 
én het zoete water. Ze paren in riviertak-
ken en in ondiep water. Overbevissing, 
watervervuiling, rechtgetrokken rivieren 
en de aanleg van sluizen, gemalen en wa-
terkrachtcentrales bleken teveel barrières 
voor deze soorten om gezond en in groten 
getale te kunnen leven. In 2010 werd de 
steur opnieuw uitgezet en gemonitord hoe 
ze zich gedraagt. Wat bleek? Een groot 
deel van de uitgezette steuren zwom via 
de Nieuwe Waterweg naar zee. Vanaf  
de jaren ’80 wordt zalm via kweek- 
programma’s uitgezet. Ook zij gebruiken 
de Nieuwe Waterweg om van het zoete 
water de zee op te komen en weer terug.’

‘Er leeft een grote  
diversiteit aan soorten’

Mick Vos

MAAK PLAATS VOOR VISSEN
Hoewel de Nieuwe Waterweg een vrij rechte waterweg 
is, leeft er toch een grote diversiteit aan soorten. ‘Het 
getij zit er nog in en er is veel voedsel. Op de Nieuwe 
Waterweg is een aantal kribben aangelegd, als een 
soort vakken. Kijk maar eens op Google Maps, je ziet ze 
zo. Op die plekken stroomt het water minder hard, het is 
er luw en er is verslibbing. Bij het verder ontwikkelen van 
de Nieuwe Waterweg zou het nuttig zijn extra plek te 
bieden voor vissen. Door bijvoorbeeld meer kribben 
en dammetjes aan te leggen ontstaat er rustig en 
ondiep water. Ook afwisseling van de ondergrond met 
stenen, structuren en een zachte bodem heeft een 
goede invloed op de soorten. Een ideale habitat heeft 
veel variatie. Het grote water stroomt hard en met deze 
aanpassingen maken we plaats voor jonge vissen.’ 

Fint gevangen door sportvisser Harm 
in de Nieuwe Waterweg. Fint wordt  
aangetroffen langs de Nederlandse 
kust en hiermee verbonden water  
als het IJsselmeer en de Nieuwe  
Waterweg. 
Mick: ‘De fint is een zeldzame vis die 
paait in het zoetwatergetijdegebied 
van de Schelde in België. O udere  
dieren leven in het kustgebied en  
hiermee verbonden wateren .’

  RAV
O
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We vieren dat 150 jaar geleden de Nieuwe  
Waterweg in gebruik is genomen en dat die  
innovatie, die visionaire ingenieurskunst van 
toen een inspiratiebron kan zijn voor de grote 
transitieopgave voor de nabije toekomst.

150 JAAR VOORUIT, 
HET ATLANTISCH 
VENSTER 
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  ALLARD CASTELEIN
CEO HAVENBEDRIJF ROTTERDAM

OP ZOEK NAAR DE CALANDS VAN NU  

Anno 2022 zijn we uitgegroeid tot een 
haven van wereldklasse en een belangrijke 
pijler voor economie, werkgelegenheid en 
welvaart. In 1872 was bereikbaarheid van 
de haven de grootste opgave. Als grootste 
zeehaven van Europa blijft bereikbaarheid 
ook vandaag de dag een belangrijk  
thema. We leven in historische tijden en 
staan voor grote transitieopgaven. Denk 
aan het conflict Rusland-Oekraïne, Covid, 
drugscriminaliteit, de disrupties in de  
logistieke keten, verduurzaming en  
digitalisering. Deze opgaven maken de  
rol en de relevantie van ons als haven  
zichtbaarder en merkbaarder dan ooit.

Het overgrote gedeelte van alles wat wij 
eten, dragen en gebruiken, is minstens 
eenmaal over water vervoerd.
Dankzij het werk dat hier gebeurt, worden 
schappen in supermarkten gevuld. Zieken-
huizen van medicatie en spullen voorzien. 
Brand- en bouwstoffen geleverd.  

En bestelde spullen thuisgebracht. In 
Nederland, maar ook bij zo’n 350 miljoen 
Europeanen. 

Ons succes gaat vandaag de dag niet 
meer over de tonnen die hier worden 
overgeslagen, maar over het creëren van 
impact op samenleving, op natuur, op 
klimaat. Het gaat over de verandering van 
groot naar groots; over de maatschappe-
lijke relevantie die we hebben. En over  
zorgen voor inkomsten, banen en  
welvaart, op een zo schoon en slim  
mogelijke wijze. Er is nu minstens zoveel 
visie en lef nodig als toen, in 1872, om 
Rotterdam en de regio toekomstbestendig 
te maken. Daarom kijken we met dezelfde 
pioniersmentaliteit en onverschrokkenheid 
vooruit. Zodat we -met nieuwe Calands- 
op een duurzame manier eenzelfde 
sprong voorwaarts kunnen maken in 
welzijn en welvaart. 

DIGITALISERING WERKT DAARBIJ  
ALS KATALYSATOR 
Stel je een haven voor waar computers 
1000 beslissingen per seconde maken om 
de haven duurzamer, efficiënter en veiliger 
te maken. Een haven die digitaal verbonden 
is en objecten met elkaar communiceren 
op basis van realtime data. Een haven 
waar de operatie voorspelbaar is en we 
kunnen vertrouwen op de authenticiteit 
en veiligheid van de goederen die hier 
worden overgeslagen. Een haven waar 
het bouwen en aansluiten van slimme en 
digitale infrastructuur net zo simpel is als 
het bouwen met LEGO, en waar schepen 
zonder wachttijd de haven in- en uitvaren, 
als een pitstop. Een haven waar je je 
containers kan volgen zoals je dat met 

‘De toekomst begint nú. 
Net zoals 150 jaar geleden 
Caland de toekomst  
veranderde, is het aan  
de Calands van nu om  
te bouwen aan de haven  
van morgen!’

Allard Castelein

je andere online bestellingen ook kan. En 
waar bestaande en nieuwe technologieën 
zoals slimme sensoren, kunstmatige  
intelligentie en blockchaintechnologie  
zorgen voor grote besparingen op het 
gebied van tijd, geld en uitstoot. 

Dertig procent van de lading is niet op tijd, 
het is onbekend waar onze containers 
en lading zijn. Gemiddeld zijn er zo’n 200 
interacties en 28 partijen nodig voor 
de afhandeling van een lading. Voor de 
betrokken partijen betekent dit dat er veel 
te winnen is op het gebied van efficiency. 

Onderdeel van zijn key-note speech afgelopen 9 maart in  
Maritiem Museum Rotterdam – ga naar maritiemmuseum.nl/
talkshow voor de hele speech

  Ernst Bode
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  Joep Boute
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Digitalisering zal hierin het verschil maken. 
Internationale rederijen verwachten een 
potentiële besparing van tussen de 25 en 
150 miljard euro in de maritieme industrie 
als gevolg van digitalisering. Ook tonen 
studies aan dat de emissies in de  
internationale scheepvaart met 35% 
kunnen dalen als gevolg van just-in- 
time-varen.

Duidelijk is dat digitalisering leidt tot meer 
efficiency, verlaging van de kosten én 
reductie van emissies. Dankzij digitalisering 
waren we in staat onszelf goed voor te 
bereiden op de gevolgen van Brexit.  
Vandaag de dag helpen digitale block-
chainoplossingen ons sneller en goedkoper 
lading naar de UK te exporteren. 
Doordat we op zo’n grote schaal data 
delen via ons Port Community systeem 
Portbase, wordt efficiënte en duurzame 
afhandeling van lading makkelijker. En zijn 
we steeds beter in staat de gevolgen van 
verstoringen in de containerlogistiek goed 
te pareren. 

ENERGIETRANSITIE 
Met een reeks projecten in voorbereiding 
en uitvoering kan de industrie in 2030 zo’n 
35% van de nationale CO2-reductiedoel-
stelling waarmaken. Juist doordat hier 
een grote concentratie van industrie is, zijn 

‘Samenwerking van niet 
voor de hand liggende 
partijen zorgt voor  
kruisbestuiving.’

Allard Castelein

projecten haalbaar die elders heel lastig 
te realiseren zijn. In lijn met de ambitie van 
het kabinet en de Europese Unie wil het 
Havenbedrijf in 2030 een CO2-reductie van 
55% bereiken en in 2050 CO2-neutraal zijn. 
De transitie rust op vier pijlers: een nieuw 
energiesysteem, een nieuw grondstoffen- 
en brandstoffensysteem (waterstof is 
hierin cruciaal) en duurzaam transport.

HAVEN ALS BROEDPLAATS 
Onze haven barst van de potentie, van 
nieuw verdienvermogen, van nieuwe  
technologie. We investeren naast  
digitalisering en energietransitie, fors in 
innovatie. Zo haalt PortXL wereldwijde 
innovaties naar de Rotterdamse haven 
om ze hier te laten testen in de praktijk. 
Er is een innovationdock voor startups 
en aan de overkant van het water zit het 

Rotterdam Makers District. Cruciaal voor 
innovatie: samenwerking van niet voor de 
hand liggende partijen zorgt voor  
kruisbestuiving.

Kortom, de toekomst begint nú. Net zoals 
150 jaar geleden Caland de toekomst  
veranderde, is het aan de Calands van nu 
om te bouwen aan de haven van morgen!

  Kees Torn

19 Eemhaven
20 Calandkanaal
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NU 150 JAAR VOORUIT KIJKEN
INTERVIEW HISTORICUS PAUL VAN DE LAAR

Op twee manieren ben ik betrokken 
bij het project 150 jaar Vooruit Nieuwe 

Waterweg. We gaan 150 jaar terugkijken 
en 150 jaar vooruitkijken. 

Terugkijken doen we samen met de 
Historische Vereniging Roterodamum. We 
hebben een programma samengesteld 
met een aantal historische lezingen in het 
Maritiem Museum. Hein Klemann vertelt in 
de eerste lezing over de connectie met de 
rivier de Rijn. Willem van der Ham vertelt 
in zijn lezing over zijn boek Reuzenarbeid, 
verhalend over de trots van de ingenieurs-
arbeid. Ik houd zelf een verhaal over de 
Nieuwe Waterweg die ik vergelijk met het 
Suezkanaal en het Panamakanaal. 
Han Meijer sluit de lezingencyclus af met 
een toekomstperspectief voor historici. 

Vooruit kijken doen we op een congres in 
oktober. Daar gaan we dieper in op de  
uitdagingen waar de Nieuwe Waterweg 
mee te maken gaat krijgen. Gaan wij door 
op de manier zoals we het al 150 jaar 
doen? Of gaan die 150 jaar historie leiden 
tot een nieuw scenario? We gebruiken  
het congres om te kijken naar de grote  
economische, ecologische en energie- 
uitdagingen voor nu en de toekomst. 

Wij willen nadenken of er nieuwe scena-
rio’s te bedenken zijn. Als je teruggaat 
naar 150 jaar geleden, dan kon niemand 
voorspellen dat Rotterdam de grootste 
Wereldhaven zou worden – althans een 
tijd lang. Er zijn continu verschuivende 
panelen. Neem de oorlog in Oekraïne nu, 
maar eerder waren er WO1 en WO2, dat 
zijn gebeurtenissen die enorme gevolgen 

kunnen hebben voor de toekomstscenario’s. 
Kijk ook naar de gevolgen van de corona- 
crisis. Wordt transport daardoor nog 
belangrijker, of juist andersom?

Een industrieel complex van 50 kilometer 
lengte is in die 150 jaar langs de Nieuwe 
Waterweg aangelegd. Een van de succes-
factoren van de Nieuwe Waterweg. Maar 
stel dat je een scenario bedenkt dat geen 
toepassing meer kent voor dat industrieel 
complex? Wat ga je dan met dat  
landschap doen? Je moet denken in 
transities van 50 jaar en langer. Misschien 
moet je een fonds starten met financiële 
middelen om de rotzooi te gaan  
opruimen. Zelfs als je als energiehub blijft 
bestaan, moet je dat geld reserveren. Hef 
een energietransitietax op elke liter olie die 
vanaf nu wordt verhandeld in Rotterdam… 

Denk ook na over de rol van het Haven-
bedrijf Rotterdam. Dat wordt nu bestuurd 
als een onderneming. En zij voldoet prima 
door de aandeelhouders jaarlijks een  
dividend uit te keren. Maar als je als  
overheid meer grip op de transitie wil, dan 
zal je de prestatie-indicatoren moeten 
aanpassen. En dan moet je weer aan 
boord klimmen, leading willen zijn. Dat is 
óók een toekomstscenario. 

Kritisch meedenken wil niet zeggen dat je 
minder van Rotterdam of minder van zijn 
haven houdt. Meedenken op waterstaat-
kundig, ecologisch, planologisch maar ook 
cultureel gebied. Je wordt groter en sterker 
als je ook over je zwakheden wilt en kunt 
nadenken. Dat is wat we met het congres 
willen doen. 

‘Kritisch meedenken
wil niet zeggen 
dat je minder van 
Rotterdam of 
minder van zijn
haven houdt’

Paul van de Laar

  MICHIEL HOUDIJK

  Roy Borghouts
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Een ander voorbeeld waar we het op het 
congres over kunnen hebben. Wij zijn als 
Nederland heel goed in het minimaliseren 
van kosten. En in logistiek en in data blijken 
we ook goed te zijn. Waar het aan schort 
is de lage waarde van de commodities 
die we vervoeren, de lading. Als we andere 
lading zouden kunnen vervoeren, neem  
als voorbeeld pharma, dan heb je een  
heel ander plaatje. Zo kun je dus een  
smartport worden, die je inricht als  
een smallport. 

150 jaar Vooruit Nieuwe Waterweg wordt 
niet alleen een groot feest voor de stad en 
zijn bewoners. Wij gaan op het congres 
nadenken over het narratief van  
Rotterdam. Een engineered reality noem ik 
dat. De maakbaarheid van onze stad en 
zijn haven. Die is fascinerend en het 
geloof daarin is dat net zo goed.

21 De Nieuwe Waterweg gezien  
vanaf de pier van Hoek van Holland. 

  M
ichiel H

oudijk
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VERBONDEN MET WATER
INTERVIEW OLIVIER TIMMERMAN   

VAN BULK NAAR CONTAINERS
‘In mijn beginjaren vervoerden we  
voornamelijk bulkgoederen. Dan moet je 
denken aan kolen en andere droge lading. 
Nu zijn het eigenlijk alleen containers, met 
voor het grootste deel Nike-spullen. Mijn 
opdrachtgevers zijn ook verschoven. Van 
directe opdrachtgevers naar bevrachters 
die het contact onderhouden met de klant 
en inland terminals hebben door heel 
Nederland en België. De route die we nu 
varen is: distributiecentrum Meerhout – 
containerverzamelterminal Alblasserdam 
- Rotterdam Maasvlakte en weer terug. 
Zeker twee keer per week komen we door 
de Nieuwe Waterweg.’

KAN HET ER 
SOMS BEST 
SPOKEN

Er gaan steeds meer containers via  
de binnenvaart de rivier over. In het  
geval van Olivier Timmerman (48) naar  
Zeeland en België. De Nieuwe Waterweg 
heeft voor hem als binnenvaartschipper 
geen geheimen meer, ook al

‘De tijd dat we met het gezin aan 
boord leefden, is voorbij. Ik heb nu een 
thuisbasis in Hendrik-Ido-Ambacht.’

WAAROM DE BINNENVAART? 
‘Oef. Het gaat echt generaties terug. Mijn 
ouders varen, mijn opa en oma… Allemaal 
met een eigen schip de vaart op, als kleine 
ondernemer. Ik wist niet beter. Nou moet 
ik toegeven dat ik op school niet zo mijn 
best deed, dus ik móest wel. Ik had geen 
andere ambities, je groeide daarin mee. 
Misschien, als ik nu opnieuw mocht kiezen, 
zou dat niet meer de binnenvaart zijn. 
Omdat je heel veel uren maakt om je geld 
te verdienen. En vaak lang van huis bent. 
We zijn wel eens veertien dagen weg en 
dan woon ik ook aan boord van het schip. 
Altijd op een andere plek. Het is moeilijk 
om regelmatig gescheiden te zijn van je 
gezin. Had ik maar iets beter mijn best 
moeten doen op school!’

 YVETTE VAN DAEL

Olivier Timmerman

48



AAN BOORD STA JE 24/7 AAN 
‘Je wordt in de ochtend vroeg wakker, 
rond een uur of vier, vijf. Je werk begint 
dan ook meteen. De dagen gaan door tot 
een uur of tien, elf ‘s avonds. Werk en privé 
lopen erg door elkaar heen. Het is wél leuk 
dat elke dag anders is. Óf je vaart, óf je 
bent aan het laden en lossen of bezig met 
je papieren… Je moet aan boord altijd alert 
zijn, want je weet niet wat je onderweg 
tegenkomt. Vooral als het enorm waait, 
zoals afgelopen februari, is het spannend. 
Dan sta je ineens voor de beslissing: blijf je 
liggen en wacht je af, of ga je varen.  
Meteen een mooi bruggetje naar de 
Nieuwe Waterweg.’

WANT 
‘Wanneer we in de buurt zijn, zo ter hoogte 
van de Botlek aan de Nieuwe Maas, dan 
moet je bedenken of je de Oude Maas 
opgaat of de Nieuwe Waterweg. De 
laatste is wat onstuimiger. Wanneer je die 
namelijk afvaart, kom je in het Breeddiep. 
Zeg maar een gat in de strekdam die 
tegenover Hoek van Holland ligt en waar 
je met je schip doorheen moet. Daarvoor 
moet je een draai maken en kom je dwars 
op de golven te liggen. Voor ons schippers 

een spannend momentje, want het moet 
dan niet te hard waaien.’ Jaren geleden 
was deze route de enige manier om bij 
de Maasvlakte te komen. De route via de 
Oude Maas was er nog niet. ‘Tijdens een 
van mijn tochten ging dat bijna mis. Het 
stormde en ik stond voor de keuze:  
wachten tot de wind afneemt of  
doorvaren. Ik besloot door te gaan en 
kwam gelukkig wel goed door het  
Breeddiep, maar met veel golfslag aan 
dek. Er lag aardig wat water aan boord.’

TOEKOMST BINNENVAART 
Er liggen behoorlijke uitdagingen,  
vergroening bijvoorbeeld. ‘Ja, dat is een 
van de grotere uitdagingen waar we voor 
staan. Hier wordt hard aan gewerkt. Er zijn 
genoeg alternatieven. Denk aan hybride 
schepen, op accu’s of waterstof. Een 
andere verandering is de vergrijzing in de 
binnenvaart. Steeds minder mensen  
ambiëren het vak. De jongere generatie 
haakt niet aan. Mijn dochters ook niet. Zij 
zien het totaal niet zitten mijn schippers- 
bedrijf over te nemen.’ Gelukkig is er  
volgens Olivier een oplossing: ‘Semi- 
automatische besturing. Zodat je  
minder mensen nodig hebt om te varen. 

‘In de toekomst zal je  
maar een klein beetje  
bulkgoederen overhouden 
en dan gaat het om dingen  
die niet in een container  
passen, zoals windmolens 
en vloeistoffen.’

HET ATLANTISCH VENSTER 
Olivier vertelt dat de Nieuwe Waterweg 
voor hem altijd iets magisch heeft, een 
bijzondere aantrekkingskracht. ‘Dat je 
aan het eind van de rivier ineens bij zee 
uitkomt. Dat moment, dat vergezicht, 
vind ik prachtig. Maar ik hoef niet verder 
de zee op.’

Het gebeurt al. Zeker in Nederland en  
België.’ Toch is Olivier positief over de  
toekomst. In de markt is de groei er nog 
niet uit. ‘Het containervervoer via binnen-
vaartschepen zie ik alleen maar  
toenemen. Vervoer over water is schoon 
en daarom kiezen bedrijven meer en meer 
voor bulk in containers.’

Olivier Timmerman

  O
livier Tim

m
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DOOR:
Samenwerkende partners

WANNEER:
19 – 25 september

LOCATIES: 
EIC Landtong Rozenburg

Van 19 tot en met 25 september vindt 
Futurelab plaats: een snelkookpan van 
ideeën en perspectieven. Studenten 
en (young) professionals werken vier 
dagen aan de uitdagingen van de 
toekomst van de delta, geïnspireerd 
door de ideeën van Caland en de 
voortvarendheid van zijn tijdgenoten.

DOOR:
Samenwerkende partners

WANNEER:
19 – 25 september

24 – 25 september
presentaties

LOCATIES: 
Eiland Van Brienenoord,  
De Esch 

Tijdens de Festivalweek komt een 
aantal projecten samen. Je kunt  
komen kijken, luisteren, meedoen…  
In het laatste weekend zijn  
presentaties van de uitkomsten van  
bijvoorbeeld Attention! Intervention!  
en Waterwerken.

DOOR:
Roterodamum, Erasmus  
Universiteit Rotterdam, TU Delft, 
Universiteit Leiden en het 
internationale onderzoeksverband 
PortCityFutures 

WANNEER: 
13 – 15 oktober

LOCATIES: 
ss Rotterdam

In een driedaags symposium wisselen 
sprekers van (inter)nationale  
universiteiten en andere experts  
kennis uit over de toekomst van  
havengebieden, de Rotterdamse 
haven in het bijzonder. De kust- 
gebieden met een haven zijn constant 
onderhevig aan drastische ingrepen in 
het landschap. Dat levert spanning op 
tussen economische groei en de  
vereiste infrastructuur aan de ene 
kant. En de kwaliteit en duurzaamheid 
van de natuur en leefomgeving aan 
de andere kant. 

Tijdens het symposium komt aan  
bod hoe de havengebieden moeten 
veranderen. Om op de lange termijn 
een nieuwe, evenwichtige en duur-
zame relatie tussen de economische 
groei en de leefomgeving tot stand  
te brengen. 

#FESTIVAL

#WORKSHOP

#SYMPOSIUM

Atelier Futurelab 150 jaar Vooruit 
 Festivalweek 

International Symposium 
Nieuwe Waterweg,  
150 years history,  
150 years future of  
shipping channels

23

25

24

  Peter G
ooris

UIT DE PROGRAMMAKALENDER

LET OP: 
Nog niet alles is  
definitief ingevuld. 
Houd onze website 
in de gaten voor de 
meest actuele info  
en inschrijven.
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DOOR:
Roterodamum

Als opmaat naar het symposium  
organiseert Roterodamum vier 
lezingen in het Maritiem Museum 
Rotterdam over de Nieuwe Waterweg. 
De eerste was op 17 maart, met als 
onderwerp: Rotterdam aan de Rijn.  
Op 21 april was het onderwerp:  
Reuzenarbeid in Rotterdam. Je kunt je 
nog inschrijven voor:

DONDERDAG 12 MEI
3e lezing 

ONDERWERP: 
de Nieuwe Waterweg in  
comparatief perspectief.  
Van Suez tot Panama en de nieuwe 
wereldorde.

DONDERDAG 16 JUNI
4e lezing

ONDERWERP: 
de Nieuwe Waterweg als  
gefixeerde riviermonding

Meer info en inschrijven via de website 
van Roterodamum: kijk op 
roterodamum.nl/nieuws/agenda/

#LEZING

VAN ONZE PARTNERS: ROTERODAMUM

Lezingen Nieuwe  
Waterweg

  Judith van G
ilst
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VERDWENEN HAVENBEROEPEN 
VERSUS FUTURE JOBS

In de oude stadshavens, daar waar de haven 
ooit ontstond, was er tot ver in de 19e eeuw 
dag en nacht bedrijvigheid langs de kades. 
Er stonden grote hijskranen voor laden 
en lossen en ambachtelijke werkplaatsen 
haalden er hun werk vandaan. De knopen-
leggers en zeilenmakers bijvoorbeeld. En de 
schiemanswerkers, jutters en touwslagers. 
Deze mooie video vertelt het verhaal van de 
touwslagers:

OUDE AMBACHTEN HERLEVEN 
Het Maritiem Museum Rotterdam houdt 
veel van die maritieme ambachten levend 
in de werkplaatsen van het Leuvepaviljoen. 
Bezoekers wonen er demonstraties bij van 
de oude technieken en innovaties van toen, 
zoals de smid en de houtwerkers. En doen 
zo inspiratie op voor de innovaties van de 
toekomst. 

AAN BOORD
Het werk aan boord van de schepen is ook 
niet meer zo romantisch als vroeger. Door 
de opkomst van technologische  
innovaties zijn er veel beroepen bijgekomen 
en ook verloren gegaan. De marconisten 
bijvoorbeeld. Dit havenberoep is bijna  
uitgestorven. Slechts enkele radioamateurs 
en militaire verbindingen gebruiken  
nog morsecodes. 

  YVETTE VAN DAEL

  A
ry G

roeneveld, collectie Stadsarchief

22

  Eric Bakker

24
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Beroepen als roeier, loods, chauffeur, 
scheepsbevoorrader en ijzervlechter zijn 
echter van alle tijden. Ook de waterklerk, 
onder meer belast met het in- en uitklaren 
van schepen en de contacten met de 
verschepers en afladers, heeft toekomst. 
Zij het dat hun werk zich steeds meer 
afspeelt achter een computer op kantoor 
dan buiten op een schip. Dit zeggen ze er 
zelf over: ‘Het heden kan niet zonder de 
tradities van het verleden. De waterklerken 
zullen over 40 jaar nog net zo nodig zijn.’ 
Quote uit het boek Spil van de Rotterdamse 
haven, waterklerk tussen wal en schip 
(jubileumuitgave van de Rotterdamsche 
Waterklerken Vereeniging ter ere van hun 
80-jarig bestaan in 2010). 

Andere beroepen bestaan nog, maar zijn 
volledig geautomatiseerd. Of juist niet, 
getuigt de film You can’t Automate Me 
van Katarina Jazbec. Deze film draaide 
tijdens het laatste IFFR en vertelt het  
verhaal van de sjorders. Voordat container- 
schepen de haven verlaten, maken  
sjorders de containers met zware stalen 
stangen vast. De laatsten in de haven die 
zulk gevaarlijk werk met de hand uitvoeren.

FUTURE JOBS
Transitie naar duurzame energie en  
digitalisering zijn voor de haven  
belangrijke opgaven, zo niet de belang-
rijkste. Dit vertaalt zich ook in de banen 
van nu en de toekomst. Het EIC Mainport 
Rotterdam (in Rozenburg) bracht een  
interessant boekje uit met een selectie van 
de meest voorkomende, toekomstgerichte 
en verrassende beroepen in de haven. 
Denk: app-ontwikkelaar, cyber security 
specialist, chemisch technoloog, data 
scientist, dronepiloot, financial controller, 
graaf- of kraanmachinist, kabelmonteur, 
plantmanager, technisch tekenaar en  
zeepolitieman. De hele selectie is te vinden 
op de website van het EIC: 
www.eic-manport.nl

  Eric Bakker

22 Waterklerk
23 Roeier
24 Werknemer portofoon containerschip / 

Collectie Havenbedrijf Rotterdam
25 Shortension veiligheid roeiers /  

Collectie Havenbedrijf Rotterdam

A
ry G

roeneveld, collectie Stadsarchief
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DE AANPAK: TIJDLIJN VAN DE DOORGRAVING 
DOOR HENK VAN DER LUGT - VOORZITTER HISTORISCH 
GENOOTSCHAP HOEK VAN HOLLAND

5 november 1857 
Benoeming van 
Raad van den  
Waterstaat.

Ir. Pieter Caland (1826-1902) 
is jongste lid en secretaris.

Caland heeft in 1856 
studiereis naar Schotland 
en Frankrijk gemaakt.

Verslag Raad op 
21 augustus 1858:
• Doorgraving van den Hoek  

van Holland (Cruquius);
• Afdamming Scheur;
• Twee pieren in zee;
• Uitschuring door eb en vloed;
• Geschikt voor schepen 

140m/18m/70dm.

In oktober 1860 
wetsvoorstel bij  
2e Kamer ingediend, 
Kabinet valt kort 
daarop.

In september 1862 
wetsvoorstel ingediend 
door 2e Kabinet  
Thorbecke, met 
overgrote meerderheid 
aangenomen in 2e en 
1e Kamer.

24 januari 1863 
Wet op den Water-
weg van Rotterdam 
naar zee.

Volgens de wet 
breedte van 660 meter 
(binnenzijde) en 685 
meter (zeezijde).

Niet alleen wat de 
doorgraving betreft, 
maarverbetering van 
hele rivier tot Krimpen.

23 maart 1864
Aanbesteding 1e stuk 
van Zuiderpier.

9 april 1864
Hulphaven gereed.

Doorgraving kan nog  
niet beginnen vanwege 
onteigeningsprocedures.

20 december 1865 
Aanbesteding van 
graven van kanaal 
(4.300 meter lang) 
door den Hoek van 
Holland.

30 juni 1866 
De Staat der Nederlan-
den koopt de benodigde  
gronden aan.

31 oktober 1866
Steken van 1e spade 
door Prins van 
Oranje.

26 november 
1868 Doorsteken 
laatste dam. Hier-
door ontstaat het 
eiland De Beer.

1850

1860

21 augustus 1863
Aanbesteding hulp- of 
noodhaven en bouwen 
van directieverblijf.
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4e PROGRAMMALIJN

Juli en november 1871
Vissersschepen varen 
door de Doorgraving.

9 maart 1872
Het eerste zeeschip, de Harwich-
boot ‘Richard Young’, vaart door de 
Doorgraving NAAR zee met 29 dm 
diepgang en vindt ‘overvloed van 
water’.

Vorming van ‘Westbank’ 
tussen de pieren door 
het uitgeschuurde zand.

4 december 1877 
Benoeming Staatscommissie:
Inzet baggermolens, zandzuigers 
en excavateurs.

Totale kosten eind 1877: 
12.820.531 (2 x zoveel als raming – 
6,3 miljoen).

Caland niet in Staatscommissie. 
Op eigen verzoek van functie 
ontheven en overplaatsing binnen 
Rijkswaterstaat. 

In 1884 linkeroever op 
gewenste breedte en 
in 1890 rechteroever.

Waterweg in 1896 
op gewenste 
breedte en diepte.

In 1902 overlijdt  
Caland in Wageningen.

1880

1890

1900

1870
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  Fred Ernst

26
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26 Leuvehaven, collectie Maritiem 
Museum Rotterdam
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ONZE PARTNERS*    

HOOFDPARTNERS: 
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PARTNERS: 

Stadsarchief Rotterdam, Cultuur Concreet, Maritiem Museum, 
Ook van jou! Het verhaal van Rotterdam, Rotterdam Festivals, Rotterdam Partners, 
Dorpsraden en gebiedsorganisaties Hoek van Holland, Rozenburg & Pernis, 
Regiogemeenten Schiedam Vlaardingen & Maassluis, Deltalinqs, 
Historisch genootschap Roterodamum en Historische verenigingen in de regio, 
Kennisinstellingen, Van Oord Marine Ingenuity, Wereldhavendagen, ss Rotterdam

PROGRAMMAPARTNERS: 
Stadsarchief Rotterdam, Cultuur Concreet, Historisch Genootschap Roterodamum, 
Maritiem Festival, Wereldhavendagen, TU Delft, Erasmus Universiteit, Universiteit Leiden, 
Ook van jou! Het verhaal van Rotterdam, Verhalenhuis Belvédère, OPEN Rotterdam, 
Ludwig Collectief, Groenemorgen, Kongsi, St. Buitenplaats Brienenoord, CBK - BKOR, 
Domestica Rotterdam, Leander Fotografie, O.Festival for Opera.Music.Theatre, 
Maud van den Beuken, Cultuurzee, KUnSTPLAATS en Stichting Kunst en Cultuur  
Rozenburg, AIR Rotterdam, IABR Rotterdam, PortCityFutures, EIC Mainport Rotterdam, 
Cultuur & Campus, FutureLand, Observatorium public art & placemaking,  
Stichting Droom & Daad

Bijzondere dank voor de inhoudelijke en financiële ondersteuning door: Het programma Kleine Kernen, 

Programma Rivieroevers, Rotterdam Gaat voor Groen, Opgave Water, Stadscultuur, Project Mainport 

Rotterdam ‘Bestaand Rotterdam Gebied’, Platform LEM

* Stand van zaken tijdens de productie van dit magazine in februari-maart 2022. 

 Op onze website 150jaarnieuwewaterweg.nl houden we de actualiteit bij.
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