
Bezoek aan Maasvlakte 2, 27-09-2017

Elf leden van Senioren Lions Oosterschelde bezochten op uitnodiging van Aannemer PUMA 
(Combi van Oord en Bos Kalis) Maasvlakte 2, het nieuwe haven- en industriegebied. Na een 
lunch te hebben genoten in ‘Routier Maasvlakte’ werden we ontvangen door onze 
gastheren Johan Kloet, oud directeur van Van Oord (lid Lions Schouwen-Duiveland) en 
Etienne Koman, projectleider bij Van Oord. Beiden een relatie van Adri Rijk.
Het was zeker de moeite waard om 2000 ha nieuw gebied met havenbekkens te bezoeken, 
vooral voor diegenen die in het prille begin de aanleg hadden kunnen bekijken. Wat een 
verschil. Een gigantische vlakte en havenbekkens zijn gerealiseerd. 
En … Jac Rijk (dus onze Adri) heeft z’n steentje(s) en zand daar aan bijgedragen!

Na een rondvaart met deskundige uitleg door de havens met zicht op de nieuw aangelegde 
volautomatische containerterminals en de lasinstallaties van windmolenbouw, werd een 
kort bezoek gebracht aan aan FutureLand, het voorlichtingscentrum van Maasvlakte 2. 
Daarna werden we, na een rit rondom een groot apart aangelegd bekken, ontvangen in het
voorlichtingscentrum van de ‘Slufter’. De ‘Slufter’ is een grootschalig depot voor de 
opvang van verontreinigd slib uit de vaarwegen en havens van Rotterdam. Dit depot van 
260 ha werd aangelegd met een volume van 150 miljoen m3, naast een slufterstrand, 
geschikt voor recreatie.
In het depot worden nu proeven genomen met installaties voor zonnepanelen. De proef is 
om de juiste materialen te kunnen gebruiken die tegen het (chemisch) verontreinigd slib 
bestand zijn. Het is de bedoeling om 500.000 zonnepanelen te plaatsen met een capaciteit
van 100MWp, genoeg voor stroom voor 30.000 huishoudens!
Hier werd aan de hand van een promotiefilm de verschillende fases getoond vanaf de start 
van de werkzaamheden voor Maasvlakte 2 in 2008 tot de oplevering in 2013.



Wij, als Nederlanders, kunnen trots zijn op dit werk. Per saldo hebben we er ook allemaal
financieel aan bijgedragen!

Hierbij wat cijfers van deze gigantische klus:
• 2000 ha groot is Maasvlakte 2 geworden
• 12 miljard liter water gaat elke 12 uur bij eb en vloed uit en in de havens
• 240 miljoen kuub zand is er opgespoten (160x de Kuip)
• 20 meter diepgang is gebaggerd voor de doorgang van de containerschepen
• 20 verschillende typen baggerboten hebben er aan meegewerkt
• 30 meter hoog zijn de aangelegde duinen geworden
• 300.000 kubieke meter blokken steen zijn er verwerkt
• 2.5 km zeekade is er aangelegd
• 1,5 miljard helmgrasplantjes zijn er op de duinen gepland
• 7,5 km strand is gecreëerd met 1580 parkeerplaatsen voor de toeristen
• 6200 pagina’s telde de milieueffectrapportage
• 14 km spoor is er bijgekomen met 24 km weg.


