
 

 

 
 
Geachte ondernemer, 

Tussen maart en oktober 2022 vieren we de ingebruikname van de Nieuwe Waterweg, 150 jaar 
geleden. Met dank aan ingenieur Pieter Caland is Rotterdam uitgegroeid tot een moderne 
deltametropool waardoor Rotterdam verbonden is met de waterwegen van Europa en de rest van de 
wereld.  We vieren de komende maanden met bezoekers  en de inwoners langs de hele Waterweg 
van wat er 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 op het gebied van welzijn en welvaart voor de regio. 

150 jaar Vooruit Nieuwe Waterweg arrangement  
Er is  dit jaar genoeg te beleven langs de Nieuwe Waterweg; het activiteitenaanbod is divers en 
uitdagend! Ga voor een actueel overzicht naar onze website www.150jaarnieuwewaterweg.nl.  
Vanaf mei zal de website ook informatie ontsluiten over het zogenoemde “150 jaar Vooruit Nieuwe 
Waterweg arrangement”. Dit arrangement hebben we ontwikkeld met als doel veel mensen voor 
een bezoek aan de regio te interesseren en zo met elkaar van het jubileumjaar een mooie 
herinnering te maken.  
 
Wat houdt het arrangement precies in?  
Via de website https://www.waterbus.nl/blueamigo.nl  is het mogelijk om een 1- of 2-daags ticket 
voor vervoer over water vanaf Dordrecht tot Rotterdam en de metro naar Hoek van Holland te 
boeken. Na betaling kan het vervoersticket als QR-code gedownload worden. Het ticket wordt bij het 
eerste gebruik geactiveerd voor de duur van 1 of 2 dagen. Indien het ticket nog niet geactiveerd is en 
ook nadienzzz ontvangt men  op vertoon van de QR-code het gehele jaar bij deelnemende bedrijven 
en instanties uiteenlopende kortingen bijvoorbeeld een reductie op entree gelden, een gift bij 
aankoop, een speciaal ( 150 jaar Nieuwe Waterweg) gerecht of cocktail etc.   
 

Voor de voorwaarden van de deelname  verwijzen wij naar het bijgaande 
document.  

  
 
 
Voor verdere vragen of afspraken ben ik te bereiken via onderstaande contactgegevens. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Annie Gruisen 
150 jaar Vooruit Nieuwe Waterweg arrangement   

T   06 539 831 32   E. annie.gruisen@live.nl 
W 150jaarnieuwewaterweg.nl 
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