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Oer-Hollandse van wilgentakken in elkaar gevlochten 

zinkstukken ter bescherming van de bodem en kademuren.

MODERNE HAVENKADES AMBACHTELIJK BESCHERMD
De kademuur van Rotterdam World Gateway (RWG), een van de eerste klanten op Maasvlakte 2, is nu beschermd tegen het schroefwater 

van aan- en afmerende containerreuzen. In maart zijn daarvoor oer-Hollandse zinkstukken van wilgentakken in elkaar gevlochten. Deze 

zinkstukken beschermen de bodem en kademuren van het havenbekken. Schroefwater krijgt door de matten niet de kans ongewenst 

zand op de bodem te verplaatsen. 

MILIEUVRIENDELIJK 
De firma Van Aalsburg heeft voor de 
eerste kademuur op Maasvlakte 2 
zeven zinkstukken in elkaar gevlochten. 
Met lengtes van 200 tot 300 meter 
hebben de matten van wilgenhout elk 
een oppervlakte van circa 5.000 m2. 
Deze manier van bodembescherming 
heeft zijn dienst al lang en breed 
bewezen. Sinds ruim 100 jaar worden 
oevers en bodems met deze methode  
beschermd tegen erosie door water. 
Het gebruik van natuurlijke materialen 
maakt de werkwijze milieuvriende lijk. 
Een mat wordt in twee dagen 
geproduceerd, het afzinken neemt 
vervolgens nog een halve dag in 
beslag. Sleepboten brengen de 
matten naar hun plek langs de kade. 
Verzwaard met stenen worden de 
matten vervolgens afgezonken op de 
bodem van het havenbekken. Lieren 
zorgen ervoor dat de matten op de 
goede plek belanden.

TV-SERIE OVER MAASVLAKTE 2

In 13 delen van 20 minuten verschijnt de uitbreiding van de  

Rotterdamse haven dit jaar op de regionale beeldbuis. Expeditie 

Robinson-overlever en recentelijk Panamericana Road Trip reiziger 

Sebastiaan Labrie presenteert de serie. Hij speelt met reuzenkranen 

en met zand en water en weet uiteraard overal binnen te komen. 

Aan boord van schepen, kranen 
en bulldozers. Waarom moet die 
tweede Maasvlakte er eigenlijk 
komen, vraagt hij zich bijvoor-
beeld af. ‘En doen ze dat dan 
wel een beetje groen?‘ De eerste 
aflevering is te zien op 16 mei 
2012 bij RTV Rijnmond.  
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Minister-president Mark Rutte  

was op werkbezoek bij Maasvlakte 2. ‘Dit is Hollands glorie in optima forma,  

een ongelofelijk bewijs waar we als Nederland goed in zijn’.

TIJDELIJKE ZANDDAM BEHEERST WATERBEWEGING

BRUGGEN OVER KOELWATER

Aannemerscombinatie PUMA realiseert tijdelijke bruggen voor 

spoor- en wegverkeer ter hoogte van de Yangtze haven. Deze 

overbrugging van een eerste waterverbinding tussen Maasvlakte 2 

en de Yangtzehaven is noodzakelijk voor de afvoer van E.ON- 

koelwater ná sluiting van de zeewering in juli. 

Voor de aanleg van een spoorbrug 
was een grootschalige buiten
dienststelling van het spoorverkeer 
nodig in het weekend van de 
overgang van maart op april. 
Deze is bovendien benut voor 
aansluiting van nieuw spoor op 
Maasvlakte 2 op bestaande 
infrastructuur. Tussen 31 maart 

en 2 april werd ook de spoor
beveili ging definitief omgebouwd, 
zodat deze geschikt is voor de 
aansluiting van het 12 km 
dubbelspoor langs de buitenste 
rand van Maasvlakte 2. Al met al 
een precisieklus, die binnen de 
afgesproken termijn van de 
buitendienststelling is geklaard. 

Het havenbekken is afgesloten om de watermassa van Maasvlakte 2 
tijdelijk te verkleinen. Zo wordt de sluiting van de zeewering, die in juli 
plaatsvindt, vergemakkelijkt. De totale hoeveelheid water die per getij 
door het gat in de zeewering naar binnen en buiten stroomt, wordt 
hierdoor namelijk aanzienlijk verkleind. Het sluiten van de compartimen-
teringsdam werd door de aannemerscombinatie bovendien als generale 
repetitie gezien voor de finale sluiting van de zeewering in juli. 
Voorafgaand aan de sluiting van het havenbekken werd het gat zo ver 
mogelijk gesloten. Gedurende de kentering van het tij werd het gat bij 
laag water uiteindelijk gedicht. Dit gebeurde door de gecombineerde 
inzet van twee sleephoppers en bulldozers en shovels op het land. De 
compartimenteringsdam wordt na de sluiting van het gat in de zeewering 
deze zomer weer geopend.

In het eerste weekend van april sloot aannemerscombinatie 

PUMA een tijdelijke dam die een verbinding vormt tussen de 

noordelijke punt van de Rotterdam World Gateway terminal en 

de zachte zeewering. Deze zogenaamde compartimenterings-

dam sluit zodoende de Prinses Alexiahaven af van de overige 

havenbekkens op Maasvlakte 2.

Tijdelijke spoorbrug wordt ingehangen.
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TIJDELIJKE ZANDDAM BEHEERST WATERBEWEGING

VEILIG ACHTER 19.558 BLOKKEN 

De nieuwe haven van Rotterdam is beschermd tegen de  

zwaarste stormen en golfaanvallen. De Rotterdamse wethouder  

Jeannette Baljeu (Haven, Verkeer en Regionale Economie) 

plaatste het laatste betonblok in de blokkendam van de harde 

zeewering van Maasvlakte 2.

LAAT DE ZOMER MAAR KOMEN

Zaterdag 26 mei gaat het eerste deel van het nieuwe strand van 

Maasvlakte 2 open. Later dit jaar volgt de rest van het strand. Als 

eerste komt het badstrand in het zuiden beschikbaar. Het noor-

delijk gelegen sportstrand volgt in november.

Eind mei is het eerste deel van het nieuwe strand langs Maasvlakte 2 
klaar om er te wandelen, zwemmen en zonnen. Totdat het hele strand 
open gaat, vinden ook sporters zoals kitesurfers hier hun heil in tijdelijke 
opstapplaatsen. Op de openingsdag is er een gratis ijsje voor iedereen 
en rijdt er een pendelbus van en naar FutureLand.

De dam bestaat uit 19.558 beton
blokken, elk ruim 40.000 kilo 
zwaar. De blokken zijn afkomstig 
uit de zeewering van de bestaan de 
Maasvlakte. Om ze te plaatsen 
liet aannemerscombinatie PUMA 
een speciale kraan ontwikkelen: 
de Blockbuster. Sinds april 2011 
is de Blockbuster dag en nacht 
bezig geweest om de beton
kubussen (2,5 x 2,5 x 2,5 m) op 
15 cm nauwkeurig in de dam te 
plaatsen. 

PUMA levert de volledige harde 
zeewering dit voorjaar op aan 
Havenbedrijf Rotterdam. De 
aanlegwerkzaamheden voor 
Maasvlakte 2 blijven daarmee 
strak op schema lopen. Zaterdag 
28 april vindt in informatiecentrum 
FutureLand de speciale thema-
dag ‘Blokken dam klaar!’ plaats. 
Publiek kan dan voor het eerst de 
blokkendam bezoeken. 
Voor meer informatie, zie:
www.futureland.nl

Tijdelijke dam

FUTURELAND EXPRESS GAAT XL

De FutureLand Express transformeert zaterdag 28 april van treintje in 
een grote touringcar. Het doel blijft hetzelfde: een bijzondere rondrit over 
het nieuwe land van Maasvlakte 2. Een voorlichter vertelt onderweg van 
alles over wat u ziet én niet ziet! En in de FutureLand Express XL kan dit 
nog beter dan in zijn voorganger. 
Luxueuzer en met beter uitzicht 
worden de bijzondere locaties op 
Maasvlakte 2 bezocht. Het goede 
blijft behouden, onderweg wordt 
een stop gemaakt. Zet voet op 
nieuw land, maak foto’s en vul 
uw eigen potje met oerzand!

http://www.futureland.nl
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COLOFON

UITGAVE

Havenbedrijf Rotterdam N.V.
Projectorganisatie Maasvlakte 2
Deze nieuwsbrief verschijnt 4 x per jaar en 
informeert over de voortgang van het project 
Maasvlakte 2.

VORMGEVING

Havenbedrijf Rotterdam N.V. / FAC-FD

BEELD

Freek van Arkel, Tijmen Kielen, Twan de Veer
DPI Animation House, Havenbedrijf Rotterdam

PRODUCTIE EN AFWERKING

platform P, Rotterdam

ABONNEMENT

Ontvangt u deze nieuwsbrief liever digitaal? 
Meld u dan aan op de website. Ontvangt u deze 
nieuwsbrief liever niet? Mail dan naar:
mv2info@portofrotterdam.com

CONTACT EN MEER INFORMATIE

T +31 (0)10 252 25 20
E info@maasvlakte2.com
W www.maasvlakte2.com
 Maasvlakte_2
 FuturelandMaasvlakte2

De aanleg van nieuw havengebied, 

Maasvlakte 2, maakt deel uit van het 

Project Mainportontwikkeling Rotterdam 

(PMR). Dat bestaat verder uit de bij de 

aanleg behorende natuurcompensatie, 

aanleg van 750 ha natuur- en recreatie-

gebied en de verbetering van Bestaand 

Rotterdams Gebied. PMR is een samen-

werkingsverband van de rijks- en regionale 

overheid en Havenbedrijf Rotterdam. 

Kijk ook op www.rijksoverheid.nl

COLUMN

NAAMLOOS BINNENMEER

Een nieuwe lente, een nieuwe 
haven. Over een jaar is het zover. 
Wie nu op het bouwterrein 
rondkijkt, vanuit de nieuwe 
FutureLand Express XL bijvoor-
beeld, ziet de contouren van die 
nieuwe haven zichtbaar worden. 
Kaarsrechte betonnen kades 
komen uit het opgespoten zand 
tevoorschijn. Alsof ze er altijd 
hebben gestaan. Tegelijk ziet de 
oplettende bezoeker dat we nog 
een boel te doen hebben. Kabels, 
sporen, wegen, viaducten, 
baggerwerk; er wordt nog volop 
aan gewerkt. Overal zie je 
werkvoertuigen en mensen in fel 
gekleurde jassen. En elke week als 
ik er ben ziet het nieuwe stukje 
Nederland er weer anders uit. 
Toegegeven, binnenkort nemen we 
het nieuwe viaduct naast de Slufter 
in gebruik. Eerst als toegang naar 
het werkterrein en geleidelijk ook 
als toegang naar de bestaande 
Maasvlakte. In november pakken 
we de slagboom zelfs definitief in. 
Vanaf dat moment kan iedereen 
gebruik maken van het gloed
nieuwe asfalt achter de duinen 
van Maasvlakte 2.

VERKENNEN
Voordat iedereen dus met eigen 
vervoer de havenuitbreiding van 
Rotterdam kan komen verkennen, 
krijgt Nederland een paar maanden 
een nieuw meer. En best een flink 
meer. De Reeuwijkse plassen of 
het Zuidlaardermeer of zelfs het 
Slotermeer zou je er in kunnen 
laten leeglopen. Een aardige plas 
dus die we zomaar even toevoegen 

aan de Rijnmondse topografie. 
Dat tijdelijke binnenmeer ontstaat 
omdat we op 11 juli de zeewering 
van Maasvlakte 2 gaan sluiten. 
Die opening naar zee waar nu nog 
werkschepen doorheen varen 
moet dicht, anders zouden golven 
en stormen vrij spel hebben. Hoe 
bereiken schepen dan die nieuwe 
havens, vraagt u zich wellicht af?

EINDPUNT
Begin volgend jaar graaft de 
aannemer het huidige eindpunt 
van de Yangtzehaven open. Een 
smalle strook land waar nu nog 
treinen en veelal vrachtwagens 
overheen rijden. Dat verkeer 
verplaatsen we komende herfst 
naar de nieuwe infrastructuur op 
Maasvlakte 2. Daarna kan de 
snijkopzuiger aan de gang om de 
toegang tot de nieuwe haven
bekkens te openen. Tot die tijd 
bestaat er dus een bijzondere 
situatie. Ingeklemd tussen de 
Maasvlakte en de Noordzee is 
dan een binnenmeer ontstaan 
waar geen schip in of uit kan. 
De plas heeft geen naam en als 
in 2013 de volgende lente wel 
een nieuwe haven aankondigt, 
zijn we het waarschijnlijk alweer 
lang vergeten. Maar uniek was 
het wel, Nederlands enige 
zoutwaterbinnenmeer!

Ronald Paul
Directeur 
Project
organisatie 
Maasvlakte 2

PROGRAMMERING FUTURELAND 

Naast de reguliere bezoektijden, zijn er ook in het voorjaar van 2012 
weer zaterdagopenstellingen en tentoonstellingen in FutureLand. 
Uiteraard staat de FutureLand Express het hele jaar klaar voor rond
ritten op het nieuwe land. 

BIJZONDERE OPENINGSTIJDEN EN THEMA’S
25 februari tot 29 mei: ‘Voorouders in Havenbodem’. Terug naar de   
 Steentijdmens
4 maart tot 29 mei: Tentoonstelling ‘Nieuwe grenzen, nieuwe   
 impressies’. 40 amateurschilders tonen hun   
 werk over de haven. 
3 juni  30 oktober: Tentoonstelling ‘Hoe sluit je een zeewering’

THEMADAGEN
28 april: Themadag ‘Blokkendam klaar!’, 11.00  17.00 uur
26 mei: Themadag ‘Strand open’, 11.00  17.00 uur
 + MV2 bij avond, 11.00 uur  21.00 uur
30 juni: Themadag ‘Hoe sluit je een zeewering’ 
 + MV2 bij avond, 11.00 uur  21.00 uur

Bekijk het volledige programma 
op www.futureland.nl
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