Schiedam, 3 juni 2022

150 jaar Nieuwe Waterweg van start in Schiedam met beeldend verhaal van
havenbedrijven
150 jaar geleden is de Nieuwe Waterweg in gebruik genomen. De Nieuwe Waterweg is de
verbinding van de regio Rotterdam met de Noordzee. Door dit water kon de regio uitgroeien tot
een moderne deltametropoolregio die verbonden is met Europa en de rest van de wereld. Tussen 9
maart en 15 oktober vieren verschillende steden dit jubileum. In Schiedam start de viering met een
beeldend verhaal van de havenbedrijven in een etalage aan de Hoogstraat. Zo is de haven ook
zichtbaar in de binnenstad.
Wethouder Antoinette Laan: “De Nieuwe Waterweg is essentieel voor Schiedam als maritieme
wereldspeler. De Schiedamse zeehavens zijn een showcase van maritieme innovatie en
maakindustrie. Het is goed om het Schiedams maritieme cluster dit jaar in het zonnetje te zetten en
zichtbaar te maken in de binnenstad. Het verbindt de Schiedammer met het water en het richt ons
vizier op de toekomst.”
Onlosmakelijk verbonden
De Schiedamse zeehavens zijn van oudsher verbonden met de stad. Damen Shiprepair Rotterdam,
GustoMSC en Mammoet GustoMSC en Mammoet maken dit zichtbaar aan de Schiedammers en
bezoekers met een presentatie in de binnenstad. Damen Shiprepair Rotterdam is gevestigd in de
Wiltonhaven en zorgt voor veel bedrijvigheid in de haven. De werf staat bekend als een allround werf
die vrijwel elke scheepstype verwelkomt voor kleine tot complexe grote reparaties. GustoMSC
ontwerpt mobiele werkeilanden en schepen die met innovatieve oplossingen onder andere
windmolens op zee plaatsen of boren naar olie. Mammoet is wereldleider in het hijsen en
transporteren van zware voorwerpen. Manager van de Mammoet Shop Paul Gregoire: “Het is goed
dat we onszelf zichtbaar maken bij de Schiedammers. In de etalage staan verschillende
schaalmodellen van onze schepen en werktuigen, zie je speciale werkkleding, speelgoed en banners.”
De etalage is ingericht bij ondernemersplatform SHOP, de ontmoetingsplek voor Schiedamse retailen horecaondernemers. Kitty Buitendijk van Centrummanager Schiedam Centrum en partner van
SHOP: “Het is mooi dat de bedrijven uit de haven zich presenteren in onze etalage. Zo vertellen we
onze bezoekers meer over de haven en enthousiasmeren we de werknemers in de haven om onze
binnenstad te bezoeken.”
Feestelijke activiteiten
Tot 15 oktober zijn er diverse activiteiten in Schiedam rond 150 jaar Nieuwe Waterweg, zoals
Expositie ‘Levend Landschap’ in het Stedelijk Museum Schiedam, Bike & Bite tour langs de Waterweg,
Expositie Zeelieden aan het Scheur en een muzikale vertelling over het ontstaan van de delta ‘Het
verdronken land van Doggerland.’ Ook in Rotterdam, Schiedam, Pernis, Vlaardingen, Rozenburg,
Maassluis, Maasdijk en Hoek van Holland zijn er verschillende activiteiten. Er zijn onder andere
exposities, wandelroutes, fototentoonstellingen, kunstenaars die aan de slag gaan in de openbare
ruimte, muzikale en beeldende voorstellingen. 150 jaar Waterweg sluit ook aan bij regionale events
als het Maritiem Festival en de Wereldhavendagen. Meer informatie is te vinden op
150jaarnieuwewaterweg.nl en sdam.nl.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Over het ontstaan van de Nieuwe Waterweg
Rond 1850 was Rotterdam al een belangrijke havenstad, door de gunstige ligging aan de monding
van de binnenwateren. Een natuurlijke verbinding met het achterland Europa. Dat bracht de handel
op gang en de komst van nieuwe gemeenschappen 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 werd ingediend door de grootse
staatsman Thorbecke.
De viering vindt plaats tussen twee mijlpalen: 9 maart en 15 oktober. Op 9 maart 1872 vertrok het ss
Richard Young als eerste zeeschip via de Nieuwe Waterweg naar de 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.
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