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Lees de online versie

FutureLand nieuwsbrief maart 2021
Online lezing
De digitale haven
De haven heeft een digitale dubbelganger! Hoe houden data, slimme apps en sensoren
dwars door het havengebied de Rotterdamse haven aan de top? Expert digitalisering bij
Havenbedrijf Rotterdam Vincent Campfens neemt je 14 maart in een online lezing mee in
deze nieuwe wereld. Hij vertelt over de digitale transformatie die de haven doormaakt. Met
concrete voorbeelden laat hij zien hoe de haven uitgroeit tot een digitaal platform en welke
voordelen en kansen dit biedt. Maar ook welke spannende ontwikkelingen in de toekomst nog
staan te gebeuren. Meld je gratis aan voor online deelname.

Meld je aan

Voor docenten en leraren
Online gastles door voorlichter
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Docenten en leraren opgelet! Nu
thuisonderwijs deels de norm blijft en een
studiebezoek aan FutureLand niet mogelijk is,
geven we docenten en leraren graag een
steuntje in de rug. Een deskundige voorlichter
die alles over haven weet in de online les?
Dat kan! Onze voorlichters delen met plezier
hun verhalen over de haven. Hij of zij bereidt
een interessant programma voor dat
goed aansluit bij de inhoud van de lesbrieven. En heeft de klas vragen? Onze voorlichter
beantwoordt ze graag! Het programma duurt ca. 45 minuten en bieden we zolang FutureLand
gesloten is kosteloos aan.
Bezoek de onderwijspagina

Zelf op pad
Fietsen over Maasvlakte 2
Het liefst organiseren we natuurlijk
fietsexcursies waarbij je met een voorlichter
Maasvlakte 2 ontdekt. Nu dat er even niet in
zit, hebben we een alternatief: download je
gratis fietstocht en verken op eigen
gelegenheid het modernste havengebied
van Rotterdam! De rit van ongeveer dertig
kilometer voert je langs vijf hotspots.
De handige factsheet vertelt je waar je bent en wat je ziet. Zo is onze voorlichter er toch nog
een beetje bij!
Download de fietstocht

Column
Van president tot puber
Een van de leuke aspecten van ons werk als publieksvoorlichter, is de verscheidenheid aan
groepen die we voor onze neus krijgen. Van officiële delegaties met
hoogwaardigheidsbekleders tot lokale rotary gezelschappen. En van bedrijven uit heel het
land tot jeugdafdelingen van politieke partijen. Onze uitdaging is om iedere groep zoveel
mogelijk in hun eigen taal aan te spreken. Soms letterlijk, waarbij - echt gebeurd - zelfs een
Afrikaanse president toch genoegen moet nemen met een presentatie in ons beste Engels.
Maar vooral in figuurlijke zin uiteraard. Een bedrijf uit het havengebied dat ons als onderdeel
van een teamdag bezoekt heeft soms aan een half woord genoeg. Maar voor een familie die
het jaarlijkse uitje bij ons viert, ligt dat soms anders.
Ook de vele schoolklassen die langskomen spreken we in hun taal
aan. En zelfs daarin variëren we. Een achtste groep vol stuiterende
kids is een ander publiek dan 4VWO bestaande uit puisterige pubers.
Een zorgvuldig gekozen onderwerp helpt. De inhoud van een
container kan een zending lampen zijn. Maar vervang je die door de
nieuwste telefoon of spelcomputer dan spreekt dat meer aan, weet ik
uit ervaring.
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Op dit moment ontvangen we geen bezoekers en dus ook geen groepen, helaas. Toch doen
we ons best om zoveel mogelijk mensen te informeren over de haven die onverminderd
doordraait. Zo maak ik sinds begin vorig jaar als ‘vloggende voorlichter’ filmpjes om de haven
tóch naar je toe te brengen. Hoewel ik mijzelf nog geen influencer mag noemen, heb ik er
veel plezier in mijn vak opnieuw uit te vinden.
En daar hebben we onlangs een nieuw hoofdstuk aan toegevoegd. Op 16 februari gaf ik mijn
eerste online gastles in het onderwijs. Deze bieden we gratis aan zolang FutureLand nog niet
open kan. En dat is onverwacht leuk! Vooral door de enthousiaste reacties van de leerlingen.
Natuurlijk kijk ik leerlingen liever zónder tussenkomst van een beeldscherm in de ogen. Maar
dit is de beste optie om het onderwijs in deze situatie te bereiken en ondersteunen. Blijkbaar
lukt het om ze ook online ‘in hun eigen taal’ aan te spreken. Dat smaakt naar meer!
Maarten van Oosten
Voorlichter FutureLand

Vloggende voorlichter
Spanjaards Duin
In Nationaal Park Hollandse Duinen bij
's-Gravenzande vind je het Spanjaards Duin.
Een natuurgebied waar je behalve
verschillende plantensoorten ook vogels als
de strandplevier en bontbekplevier treft. Als
je geluk hebt, spot je hier zelfs een vos. Wist
je dat dit natuurgebied en Maasvlakte 2 er
zonder elkaar niet waren geweest?
Hoe dat precies zit, legt onze vloggende voorlichter Maarten uit. Kijk snel mee!
Bekijk de vlog

Havenkrant
Lees jij 'm al?
In iedere editie van de Havenkrant stelt een
lezer een vraag aan onze Havenmeester
René de Vries. Dit keer: 'Heeft de haven ook
een verkeerstoren, net als een vliegveld?'.
Het antwoord lees je op Havenkrant Online.
Binnenkort verschijnt de volgende editie van
de Havenkrant. Wil je dat de krant gratis op
jouw deurmat valt? Laat je adresgegevens
achter. Of meld je aan voor updates van
Havenkrant Online in je mailbox! Want online
is er nog veel meer leuks.

Lees het antwoord

200 meter
Uitbreiding kademuur Sif
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Bouwnieuws bij onze buren! Op het terrein
van Sif is begonnen aan de verlenging van
de kademuur. Sif assembleert grote stalen
buizen die gebruikt worden als funderingen
voor offshore windturbines. De muur wordt
200 meter langer. Sif kan hierdoor meer
onderdelen van windturbines opslaan en
opbouwen.
Extra leuk: Vloggende voorlichter Maarten
nam een kijkje op de bouw. Zijn vlog zie je
binnenkort via onze social media-kanalen.
Foto: Ries van Wendel de Joode

Lees meer

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 Ruud Bergman voor de maand februari.

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

Adres
Europaweg 902
3199 LC Maasvlakte, Rotterdam
Volg de borden Havennummer 8360

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

Contact
T +31 (0)10-252 252 0
E info@futureland.nl

Gesloten
Maandag
Nieuwjaarsdag
Koningsdag
Eerste kerstdag
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Volg FutureLand via Twitter!

Volg FutureLand via Facebook!

De informatie in deze nieuwsbrief is zo zorgvuldig mogelijk samengesteld. Wijzigingen zijn echter
voorbehouden. Bekijk vooraf aan een bezoek de site. Deze mail is persoonlijk. U heeft zich via onze website
aangemeld voor deze nieuwsbrief. Lees onze privacystatement voor meer informatie over hoe wij omgaan
met uw persoonlijke gegevens. Aarzel niet om deze e-mail door te sturen zodat anderen zich ook op deze
updates kunnen abonneren. U kunt uw voorkeuren bijwerken of u hier afmelden voor deze lijst.

This mail is personal, please read our privacy statement to learn more about how we take care of your personal data.
Please feel free to forward this email to your colleagues so they can subscribe to these updates as well.
Want to change how you receive these emails? You can update your preferences or unsubscribe from this list.
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