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FutureLand nieuwsbrief december 2020
FutureLand geopend
Van harte welkom!
FutureLand volgt de maatregelen van het kabinet om de verspreiding van het coronavirus te
beperken. Met voldoende ruimte is een bezoek aan FutureLand verantwoord en aangenaam.
Op onze website vind je alle actuele maatregelen. Kom je langs? Vergeet niet vooraf je
(gratis) ticket met tijdslot te reserveren. Houd er rekening mee dat ook in FutureLand en aan
boord van de boot en de bus een mondkapje verplicht is. Restaurant New Fork is geopend
voor afhalen, consumpties mag je meenemen op de bus en boot. Bezoek voor meer
informatie en het reserveren van tickets onze website.
We kijken uit naar jouw bezoek, zien we je snel?

Foto: Astrid van den IJssel

Lichtjestours
Twinkel twinkel
Wist je dat de Rotterdamse haven ook wel
de grootste kerstboom van Nederland wordt
genoemd? Maak tijdens de korte
winterdagen bijzondere vaartochten in het
donker langs de moderne, nieuwe terminals
van Maasvlakte 2. Bewonder aan boord van
de FutureLand Ferry het spannende spel
van donker en licht. Door de sprankelende
verlichting zie je wel waar de haven zijn
bijnaam aan te danken heeft. Vooraf kun je
diverse take away boxen met lekkers
bestellen via restaurant New Fork.
Reserveer hier je ticket

Vloggende voorlichter
Eerste containerschepen op LNG

Bekijk de vlog

Nieuwe tentoonstelling
De digitale haven
Rotterdam heeft de beste
haveninfrastructuur ter wereld. Digitalisering
is onmisbaar voor optimaal gebruik van deze
infrastructuur. Ook op andere vlakken helpen
digitale toepassingen om de slimste haven te
worden. De tentoonstelling ‘De digitale
haven’ laat je zien hoe digitalisering het
reilen en zeilen van de haven verbetert en
het wereldwijde transport efficiënter maakt.
Maar ook wat sensoren, vuilcontainers en
bolders met elkaar te maken hebben. En hoe
een meteodashboard de haven vooruit helpt.
Pak een tablet, duik in de digitale haven en
ontdek op welke manieren de haven slimmer
wordt.

Afgelopen maand kwam de Jacques Saade
voor de eerste keer in Rotterdam. Dit is het
nieuwe vlaggenschip van CMA CGM, de
Franse containerrederij die een belangrijk
deel van zijn vloot laat varen op vloeibaar
aardgas. LNG aangedreven schepen stoten
minder zwavel, fijnstof en stikstof uit, en 20%
minder CO ten opzichte van schepen
2
varend op traditionele brandstof. De Jacques
Saade heeft een capaciteit van 23.112
standaardcontainers. Bekijk de reportage
over deze kolos van vloggende voorlichter
Maarten.

Drijvende windmolenparken
Transport naar Schotland
Schotland ontwikkelt een drijvend
windmolenpark. Voor de kust van Aberdeen
komt het Kincardine Floating Technology
Offshore Windpark, met een capaciteit van
50 MW het krachtigste en grootste drijvende
windmolenpark tot nu toe. De Rotterdamse
haven speelt een belangrijke rol bij de bouw
van dit windpark: op de kade van onze buren
Sif ligt de eerste van vijf drijvende
windmolenfunderingen klaar voor transport
naar Schotse wateren.
De windturbines leveren straks 9,6 MW per stuk. Samen leveren ze genoeg power om zo’n
65.000 huishoudens op jaarbasis van stroom te voorzien. Meer weten over het Kincardine
Floating Technology Offshore Windpark?
Bekijk de film

Veilig vergaderen
Gebruik het VIP-Deck
Op zoek naar een inspirerende, maar
verantwoorde omgeving voor zakelijke
bijeenkomsten? Bij FutureLand kun je
geheel volgens de coronarichtlijnen
vergaderen. Het comfortabele VIP-Deck
biedt - afhankelijk van de gewenste
opstelling - voldoende ruimte voor groepen
tot 15 personen. Koffie of lunch zijn (to go)
beschikbaar via restaurant New Fork. Meer
weten? Kijk op onze website of nog
handiger, bel ons zodat we direct kunnen
meedenken over de mogelijkheden.
FutureLand zakelijk

Column
Jacques Saade
Vanuit mijn raam kijk ik uit over de Maas, de Nieuwe Maas welteverstaan. Net als zovelen
werk ook ik vanuit huis. En al zou ik nu liever in FutureLand willen zijn, over het uitzicht heb ik
niet te klagen. Vanuit mijn appartement op de tiende etage zie ik ook hier dagelijks allerlei
soorten schepen voorbijtrekken. Ook bekende, zoals nu een sleephopperzuiger die de rivier
en havens op diepte houdt. Je weet wel, een baggerschip dat als een stofzuiger zand opzuigt
van de zeebodem en daarmee verderop land maakt, zoals Maasvlakte 2 is aangelegd. Hoe
zou het daar nu zijn?
Een idee ervan heb ik wel, maar juist vandaag had ik het toch wel graag met eigen ogen
gezien. Op het moment dat ik deze column schrijf, wordt er namelijk opnieuw geschiedenis
geschreven met de lang verwachte aankomst van de Jacques Saade.

Het containerschip vernoemd naar de oprichter van containerrederij CMA CGM, heeft een
indrukwekkende capaciteit van 23.112 standaardcontainers en neemt daarmee de derde
positie in op de wereldranglijst van grootste containerschepen uit een reeks. Alsof dat nog
niet imponerend genoeg is, verpulverde ze bij vertrek uit Shanghai het wereldrecord met een
belading van 20.723 standaardcontainers. En dát tijdens haar maidentrip! Maar het
belangrijkste is dat de Jacques Saade de eerste door LNG aangedreven ULCV (Ultra Large
Container Vessel) is met plek voor ruim 23.000 standaardcontainers.

LNG (vloeibaar aardgas) is op dit moment de schoonste brandstof voor dit type schepen dat
schaalbaar en betaalbaar is. De komst van de Jacques Saade, en in de nabije toekomst nog
19 LNG aangedreven schepen variërend in grootte van deze rederij, is een stevige impuls
voor de overgang naar LNG.
Gelukkig is het inmiddels weer mogelijk om Maasvlakte 2 met eigen ogen te bekijken. Alle
maatregelen zijn getroffen voor een aangenaam en verantwoord bezoek. En geen zorgen: als
je verkoudheidsklachten hebt of een uitje voor jou niet verantwoord is dan hoef je niets te
missen. Mijn vloggende collega Maarten van Oosten brengt de haven naar je toe! In zijn
video's houdt hij je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en interessante
achtergrondinformatie. Maarten is te volgen via onze facebookpagina. En wanneer je weer fit
bent en zin hebt om eropuit te trekken dan zien we je natuurlijk graag in FutureLand of op
een van onze tours!
Louise Jenei
Voorlichter FutureLand

Doe mee aan online onderzoek
Maak kans op een rondvaart
Havenbedrijf Rotterdam werkt aan de ontwikkeling
van een nieuw centrum op Maasvlakte 2; een
‘havenervaringscentrum’, als opvolger van
FutureLand. Op deze nieuwe plek ontdek je op de
meest uiteenlopende manieren wat er allemaal in de
Rotterdamse haven gebeurt. Waarom dat voor jou,
voor Nederland en voor de wereld van belang is. En
wat dé havenontwikkelingen van de toekomst zijn.Als
bezoeker van FutureLand leggen we je graag een
paar vragen voor. Met deze informatie kunnen we
het nieuwe centrum optimaal laten aansluiten op de
wensen van gebruikers. We nodigen je uit een korte vragenlijst in te vullen. Dit kost vijf tot tien
minuten, daarmee doe je ons een groot plezier! Onder de deelnemers verloten we viermaal
een goed verzorgde rondvaart met de FutureLand Ferry voor vier personen. Doe je mee?
Alvast hartelijk bedankt!
Start vragenlijst

Word Fotograaf van de Maand
Fotowedstrijd
De Rotterdamse haven is fotogeniek, net als de ontwikkelingen op Maasvlakte 2. Een bezoek
aan FutureLand levert dan ook vaak mooie plaatjes op. Wie de haven het mooist in beeld
brengt, wordt Fotograaf van de Maand en ontvangt een leuke attentie.

De winnende foto van Bas Verschoor voor de maand oktober.

Wil je ook meedingen naar de titel Fotograaf van de Maand en heb je nog een mooie foto van
de Maasvlakte of je bezoek aan FutureLand in je fotoarchief? Upload dan jouw foto in hoge
resolutie. Bekijk ook eerdere inzendingen en lees informatie over deelname en het gebruik
van je foto in publicaties.
Bekijk & doe mee

Uit de agenda
Binnenkort in FutureLand
>> Kerst - Kom in de kerstvakantie langs in FutureLand.
>> Fossielenexpeditie - Reserveer de laatste plaatsen voor
20 december.
>> Kinderworkshops - Op diverse dagen in december
kunnen kinderen lekker knutselen onder begeleiding van
kunstenares Joanna Smolarz.
Agenda

Adres
Europaweg 902
3199 LC Maasvlakte, Rotterdam
Volg de borden Havennummer
8360
Contact
T +31 (0)10-252 252 0
E info@futureland.nl

Volg FutureLand via Twitter!

Openingstijden
Dinsdag t/m vrijdag
10.00 - 17.00 uur
Zaterdag (mei t/m sept) 11.00 - 17.00 uur
Zondag
11.00 - 17.00 uur
Gesloten
Maandag
Nieuwjaarsdag
Koningsdag
Eerste kerstdag
Volg FutureLand via Facebook!
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