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BEREIKBAARHEID TIJDENS DE WERELDHAVENDAGEN 2021  
 
Beste bewoner of gebruiker van deze wijk,  
  
Wellicht heb je het in de media al vernomen. De Wereldhavendagen 2021 gaat wel door, maar in een aangepaste editie. Helaas 
hebben we intern de beslissing moeten nemen om de avondshow, de nautische demo’s en het kadeprogramma dit jaar niet 
door te laten gaan. Dit geldt ook voor de nautische markt.  
  
Er is gekozen voor een divers online en ingetogen fysiek programma, dat past bij de geldende maatregelen voor grote 
publieksevenementen. Er zijn diverse excursies die het havengebied en de stad in gaan, er is een foto-expo bij het Maritiem 
Museum, een Real life game in de Schiecentrale en ook gaan we met het scholenprogramma 'De haven komt naar je toe' weer 
naar een groot aantal scholen in de omgeving van Rotterdam. Het online programma staat in het teken van een unieke online 
havenshow op zaterdag 4 september om 19:00 uur gepresenteerd door Richard Groenendijk!  
  
De besloten fysieke onderdelen op de Parkkade, de Westerkade en het Willemsplein bestaan uit de volgende onderdelen:   
  
Parkkade  
Op deze kade vindt op 3, 4 en 5 september a.s. de Koninklijke Marine Experience plaats. Op onze website kun je de inhoud 
daarvan terugvinden. Er zijn geen verkeersbeperkende maatregelen. Er zijn ook geen doorlaatpassen nodig.   
Wel zijn er parkeerbeperkende maatregelen vanaf zondag 29 augustus tot en met dinsdag 7 september. 
Let u goed op de borden.   
  
Westerkade  
Op de Westerkade zijn geen publieke activiteiten. Hier wordt een klein deel gebruikt voor ondersteuning van de productie. 
Er zijn geen verkeersbeperkende maatregelen.   
Wel zijn er parkeerbeperkende maatregelen vanaf maandag 30 augustus tot en met dinsdag 7 september. 
Let u goed op de borden.  
  
Willemsplein  
Een deel van de bus parkeerplaatsen wordt op vrijdag 3, zaterdag 4 en zondag 5 september gebruikt voor het 
excursieprogramma. Het aantal bus bewegingen de wijk in en uit is minimaal en laten we op elkaar aansluiten zodat er geen 
opstoppingen ontstaan. Er zijn geen beperkende maatregelen qua parkeren bij het Willemsplein.  
  
Wij vragen om begrip voor de eventuele overlast, die dit evenement met zich meebrengt. Natuurlijk proberen wij de 
overlast tot een minimum te beperken. Verder hebben wij met de gemeente Rotterdam, Stadsbeheer 
Schoon, afspraken gemaakt om het evenementengebied volledig schoon achter te laten.    
  
Wij hopen je in 2022 op 2, 3 en 4 september weer te mogen verwelkomen op dit prachtige evenement.   
  
Mocht je naar aanleiding van dit schrijven vragen hebben, neem dan gerust contact met ons op via 010-2524949 of 
via info@wereldhavendagen.nl. 
Op wereldhavendagen.nl is aanvullende informatie te vinden over de programmering van dit jaar. 
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