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Wereldhavendagen op maat 
Slaat de keuzestress al toe bij het zien van het overvolle 

Wereldhavendagenprogramma?  
 Geen nood, wij helpen je op weg.
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Win!

Ik zoek 
een baan 

in de  
haven

Ik wil 
een 

leuke 
dag

Vind je baan in de haven 
Bezoek MATCH op vrijdag 2 september van 
10.00 tot 17.00 uur in LantarenVenster. Dit 
havencarrière-evenement richt zich vooral 
op studenten en young professionals, maar 
iedereen is welkom. Ontmoet werkgevers, 

volg kennissessies of doe de workshop 
‘Solliciteren doe je zo!’ Meer informatie op 

pagina 11 van deze Havenkrant.
Ik wil mijn 

hersens laten 
kraken of mijn 

creativiteit 
benutten 

Nog geen keuze kunnen maken?
We hebben lang niet alles genoemd. Kijk voor actuele data,  
tijdstippen en locaties van alle activiteiten op de website van de 
Wereldhavendagen. Hier kun je ook tickets kopen voor de excursies. Alle 
kade-activiteiten en demonstraties op het water zijn vrij toegankelijk. 

Ik denk, dus ik ontsnap! 
Speel de Real Life Game in de Schi ecentrale, 

een megagrote escape room. Vind zo snel 
mogelijk de uitgang en leer ondertussen het 
nodige over de uitdagingen van de provincie 
Zuid-Holland. Of doe mee aan serious game 
Port Constructor. Richt jij de haven van de 
toekomst in? Schrijf je in via de website.

Leer klimmen  
als een loods 

Beklim letterlijk de wereld van 
het Loodswezen Rotterdam- 
Rijnmond. Op een speciale 

klimmuur kun je ervaren hoe 
een loods met behulp van een 
touwladder aan boord van een 

zeeschip klimt. Ook zijn er  
loodsen aanwezig die al je  

vragen beantwoorden.

Ga toch fietsen!
Schrijf je in voor de 

Rotterdam Wilde Westen 
fietstour. Of doe de natuur-

expeditie per fiets over 
Maasvlakte 2, de Rotterdam 

Highlights fietstour of de 
fietstocht door Stadshavens 

en Waalhaven. Kijk op de 
website voor het complete 

overzicht.

Schiet een 
havenplaat
Doe de workshop 

havenfotografie op 
zondag 4 september en 

schiet die betoveren-
de havenplaat. Geen 

voorkennis vereist, wel 
een camera waarop je 

handmatig het diafrag-
ma en de sluitertijd 

kunt instellen.

Hardloopfans 
lopen mee met 
de mariniers

Dan mag je dit niet missen: 
de WHD Adventure Run-

ningtour onder begeleiding 
van Rotterdamse mariniers. 

Hardlopen en sightseeing 
tegelijk. Geschikt voor alle 
soorten hardlopers (onder 

de 18 jaar onder begeleiding 
van een volwassene).

Liever de 
lucht in?  

Maak een helikopter-
vlucht boven het 
havengebied. Een 

unieke ervaring. Zo zag 
je Rotterdam nooit 

eerder. De rondvluch-
ten vertrekken vanaf 

HeliCentre Rozenburg 
en duren 8 of 16 

minuten.

Kies het ruime sop... 
Vaar mee op een peilschip van Havenbedrijf 

Rotterdam en bekijk met eigen ogen de bodem 
van de Maas. Of koop een ticket voor een van 

de talloze andere rondvaarten. Van ouderwetse 
zeesleper tot de moderne Nieuwe Maze, of voor 

een rondvaart met de Spido of P&O Ferries.  
En nog veel meer…

De beste stuurlui 
staan aan wal 

Doe de Wereldhavendagen 
Tram Tour, een gloed nieuwe 

activiteit. Je start in het 
nieuwe Port Pavilion. Een 

gids neemt je vervolgens mee 
voor een rondrit op de histo-
rische, blauwe ‘Haventram’, 

dwars door Rotterdam.

Wandel door de 
groene haven 

Ga op natuurexpeditie op Landtong 
Rozenburg. Samen met een natuur-

gids maak je kennis met de flora 
en fauna van dit gebied. Of doe de 
wandelexcursie Maritiem District  

of de Rotterdamse dakentour. 

Bezoek  
een bijzondere plek...

Boek een van de talloze excursies naar 
plekken die normaal gesproken off-limits 
zijn. Zoals de kelder en het bedienhuis van 

de Erasmusbrug, het Haven Coördinatie 
Centrum of een van de talloze haven-

bedrijven. Dit is je kans, pak hem!

Ik wil alles 
uit deze 

dag halen 
in de hele 

haven 

Ik heb  
3 uur de tijd  

- welke bijzondere 
plek mag ik  
niet missen?  

Laat mij  
maar aan de 
wal, ik hou 
van (hard)

lopen

Doe mij  
iets actiefs of 

sportiefs

wereldhavendagen.nl

We geven 4x 2 kaarten weg voor een 
vaartocht op de Nieuwe Maze op  

Za 3 en zo 4 sept. Mail vóór 
 1 sept ‘Nieuwe Maze’ naar  

havenkrant@portofrotterdam.com


