
INFORMATIECENTRUM MAASVLAKTE 2



De Rotterdams haven is uitgebreid met de modernste Europese toplocatie voor havenactiviteiten: Maasvlakte 2.  

Meer weten over het nieuwste havengebied waar het lossen en laden van containers automatisch gebeurt?  

Kom dan naar FutureLand en beleef het zelf. 

BELEEF DE MODERNSTE HAVEN VAN EUROPA

FutureLand is geschikt voor jong en oud, voor landrotten en 

waterratten, voor havenliefhebbers en gamers, voor gezinnen 

en groepen. In de inter actieve omgeving van FutureLand is 

altijd wat te beleven. Maak met de Future Flight Experience 

een geweldige 3D-trip door het nieuwe havengebied. 

Stap in de FutureLand Express en maak een rondrit op het 

nieuwe land. Zet een VR bril op en maak een vlucht door  

de haven van 2066. Of boek een rondvaart en ervaar zelf  

hoe het is als kranen, schepen en havens groot, groter,  

grootst zijn. Ontdek de haven van de toekomst in FutureLand.



LUISTER EN BELEEF HET 
MET ONZE AUDIOTOUR
Je smartphone is je persoonlijke gids.  

Selecteer FutureLand WiFi op je smartphone  

en kies voor Audiotour. Volg de nummers op de  

vloer in het centrum. Beschikbaar in zeven talen.

Unieke locatie

Geniet van het fantastische uitzicht vanuit het restaurant  

of in het zonnetje vanaf het terras. Nieuw land en een  

nieuwe haven zijn bij ons voor de deur ontstaan. Nu lossen 

automatische kranen dagelijks containers met onze spullen 

uit de allergrootste zeeschepen.

Presentaties, tentoonstellingen en themadagen

In de filmzaal verzorgen onze voor lichters presentaties voor 

groepen. De YangtzeZaal biedt het gehele jaar wisselende 

tentoonstellingen. Maandelijks organiseert FutureLand 

themadagen met gratis lezingen en excursies.

Praktische informatie

FutureLand is gratis toegankelijk. Iedere zondag start om 

13.15 uur een gratis instappresentatie. 

Kom je met een groep? 

Boek dan een rondleiding. Je wordt in de filmzaal ontvangen 

met een presentatie en introductiefilm. Alle aspecten van 

Maasvlakte 2 of de Rotterdamse haven deskundig toegelicht, 

naar de wens van elke groep. Scholen zijn natuurlijk ook van 

harte welkom. Kom eens een interactieve ontdekkings tocht 

doen. Neem voor informatie en kosten contact met ons op  

of kijk op futureland.nl. 



UW BIJEENKOMST IN DE MODERNSTE HAVEN

FutureLand biedt een unieke vergader- en receptie  locatie op een wel heel bijzondere 

plek, aan de rand van Europa’s modernste haven. Maak gebruik van het VIP-Deck,  

de comfortabele ruimte bovenin het informatie    centrum. De glazen gevel van het  

VIP-Deck biedt prachtig uitzicht op Maasvlakte 2. Een inspirerende plek om te  

vergaderen. Ervaar zelf hoe Nederland gegroeid is. 

Combineer met een activiteit

Koppel een informatief aspect aan uw zakelijke bijeen komst: een rondleiding door  

FutureLand, een rit met de FutureLand Express, een vaartocht met de FutureLand Ferry  

of een fossielenexpeditie op het Maasvlaktestrand.



UW BIJEENKOMST IN DE MODERNSTE HAVEN

Faciliteiten

■   Theateropstelling: 80 personen

■   Carré- of vergader opstelling: 30 personen

■  Schoolopstelling: 30 personen

■  Panorama-uitzicht & balkon

■   FutureLand beschikt over een lift, ringleiding  

en gratis parkeergelegenheid. Het centrum is  

goed toegankelijk voor mindervaliden.

■   State-of-the-art apparatuur: HD-beamer, geluids-

installatie en versterking, toegang tot draadloos  

internet, raamverduistering en airconditioning.

 

Restaurant en Catering

FutureLand heeft ruime mogelijkheden op  

culinair gebied. Geniet van een hapje en drankje  

in het restaurant of in het zonnetje op het terras.  

Laat u verrassen door smaakvolle eigentijdse  

catering op basis van 100% natuurlijk en vers eten.

U kunt een offerte aanvragen via info@futureland.nl 

Maatwerk is mogelijk. 



COMBITOURS

Zand, steen, beton en staal. Dat zijn de ingrediënten 

van Maasvlakte 2. Ervaar de modernste haven van 

Europa en de nieuwe containerterminals met hun 

reusachtige kranen van dichtbij! 

De FutureLand Express staat voor u klaar met aan boord 

een deskundige voorlichter. De FutureLand Express maakt 

een exclusieve rit op de nieuwe containerterminal van 

APMT. De busrit duurt ongeveer 1 uur.

Een combinatie van de Ferry en  

de Express is mogelijk en biedt een  

compleet beeld van Maasvlakte 2. 

Kijk voor data en vertrektijden  

op onze site. Reserveer via  

futureland.nl 



Een rondvaart door het nieuwste en modernste stukje haven van Europa, waar de grootste  

containerschepen afmeren. Dat kan met de FutureLand Ferry. 

Ervaar zelf hoe groot een  

kademuur is of hoe hoog de  

kolossale container kranen zijn  

als je erlangs vaart. Deskundige 

voorlichters van FutureLand  

vertellen onder tussen het verhaal 

van Maasvlakte 2, de duurzame  

uitbreiding van de Rotterdamse 

haven. De voorlichting is in het  

Nederlands, er is een audiotour 

beschikbaar in Engels en Duits.

Welkom aan boord

Geniet overdekt of in het zonne tje 

van het mooie uitzicht van de  

dage  lijkse vaart (duur 1 uur) of  

Containertour op zondag  

(duur 1,5 uur). 

Zakelijk bezoek

De FutureLand Express en de  

FutureLand Ferry vertrekken op  

alle dagen dat FutureLand open is. 

Naast de publieks vaarten biedt  

de Ferry ook mogelijk heden  

voor exclusieve groeps  vaarten  

met of zonder catering.  

Een vergader tocht, een  

bedrijfs uitje of gewoon een  

unieke receptie. 



FutureLand
Informatiecentrum Maasvlakte 2
Europaweg 902
3199 LC Maasvlakte Rotterdam 
Havennummer 8360

Openingstijden
Di t/m vr 10.00 - 17.00 uur
Zo 11.00 - 17.00 uur
Za en ma Gesloten

Van 1 mei tot 1 oktober is  
FutureLand op alle zaterdagen  
geopend van 11.00 - 17.00 uur.

Voor openingstijden op feestdagen  
zie futureland.nl 

Meer weten?
Telefoon:  +31 (0)10 - 252 252 0
E-mail:  info@futureland.nl
Internet:  futureland.nl
 

 twitter.com/maasvlakte_2

 facebook.com/
 futurelandmaasvlakte2


