
Vrijdag	  9	  oktober	  2015	  
Vandaag	  een	  tour	  over	  het	  nieuwe	  land	  van	  Maasvlakte	  2	  of	  Futureland.	  
We	  ontmoeten	  elkaar	  om	  11.15	  uur	  in	  het	  restaurant	  dronken	  thee/koffie	  waarna	  we	  
ons	  lieten	  inschepen	  op	  de	  boot	  voor	  een	  excursie	  over	  water.	  De	  gids	  vertelde	  over	  de	  
bouw	  van	  de	  havens	  en	  de	  grote	  schepen	  en	  de	  terminals	  die	  het	  container	  vervoer	  
regelen	  en	  dat	  alles	  automatisch	  geregeld	  wordt.	  Het	  is	  ongelofelijk	  groot	  en	  heel	  
bijzonder	  om	  onder	  de	  grote	  hijskranen	  te	  varen.	  Veel	  bedrijven	  vestigen	  zich	  hier	  om	  
dat	  ze	  willen	  uitbreiden	  en	  deze	  Maasvlakte	  hun	  daar	  de	  gelegenheid	  voor	  geeft.	  
Na	  de	  boottocht	  hebben	  we	  wat	  gegeten	  en	  gedronken	  om	  vervolgens	  een	  ronde	  te	  doen	  
door	  het	  educatieve	  gebouw	  waar	  veel	  te	  zien	  was	  over	  de	  bouw	  van	  de	  Maasvlakte.	  
Weet	  u	  dat	  er	  een	  grote	  hoeveelheid	  fossielen	  en	  botten	  van	  prehistorische	  dieren	  in	  de	  
Noordzee	  gevonden	  zijn	  bij	  het	  uitgraven	  van	  zand	  voor	  het	  nieuwe	  land.	  	  
We	  kregen	  voorlichting	  over	  de	  vele	  aspecten	  van	  de	  Maasvlakte	  en	  de	  bedrijven	  die	  
zich	  vestigen	  ook	  wordt	  er	  gekeken	  naar	  de	  toekomst.	  	  
Weet	  u	  dat	  de	  enorme	  kosten	  van	  dit	  project	  bekostigt	  zijn	  door	  de	  Rotterdamse	  haven.	  
De	  bustour	  was	  ook	  heel	  goed	  georganiseerd,	  de	  gids	  vertelde	  over	  de	  bedrijven	  waar	  
we	  langs	  reden,	  de	  milieu	  eisen	  het	  vervoer	  over	  land	  en	  water	  	  en	  de	  samenwerking	  
met	  de	  douane	  de	  brandweer	  enz.	  
Het	  was	  een	  geweldige	  dag	  waar	  we	  een	  kijkje	  hebben	  genomen	  in	  de	  toekomst	  van	  
Rotterdam	  en	  onze	  handel	  in	  de	  wereld.	  
Een	  aantal	  foto’s	  kunt	  u	  zien	  in	  het	  fotoalbum.	  
	  

	  	  	  	   	  	  	   	  
	  
	  


