BELEEF DE HAVEN RECREATIEKAART VAN DE ROTTERDAMSE HAVEN
In de Rotterdamse haven valt heel wat te zien. En niet alleen met de auto. Volg op de fiets het landelijke fietsknooppuntennetwerk dat doorloopt in de haven. Kies voor de benenwagen
of voor vervoer over water: de watertaxi, de Spido of bijvoorbeeld de Waterbus. Maar er is meer. De haven is niet alleen om naar te kijken, de haven is een beleving! En hoe je die beleving
ervaart, bepaal je zelf. De iconen laten de meest interessante plekken in de haven zien. Laat je inspireren!
Deze kaart staat ook op www.portofrotterdam.com/beleefdehaven
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Duiken: duikers uit heel Europa komen naar het
Oostvoornse Meer vanwege de diepte en het goede
zicht onder water.
Paragliden: het nieuwe Maasvlaktestrand is er
helemaal klaar voor!
Kitesurfen: bij Hoek van Holland en op het
Maasvlaktestrand is ruimte voor kitesurfers. Bij Hoek
van Holland moet je wel lid zijn van een vereniging.
Vissen: het Maaswater wordt steeds schoner en
vissen wordt steeds leuker. Het kan op allerlei plekken
in de haven. Controleer wel of een vergunning nodig is
en let op de veiligheid!
Surfen: het strand van Maasvlakte 2, Hoek van Holland
en het Oostvoornse Meer zijn echte surfparadijzen.
Vogelkijkpunten: op deze plekken kun je beschut
uitstekend vogels in hun natuurlijke habitat spotten.
Kids Marina: recht tegenover de Laurenskerk varen
kinderen zelf in verschillende miniatuurbootjes.
Van politieboot tot containerschip.
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Rotterdam Info: meer tips nodig? Ga naar Rotterdam
Info op het Binnenwegplein.
Havenspots: op zo’n 30 plekken in de haven staan
informatieborden met uitleg over wat er te zien valt. Op
deze kaart staan er vijf.
Museum: sommige musea zijn helemaal gericht op
alles wat zich afspeelt/afspeelde op het water.
Bijvoorbeeld: het Maritiem Museum en Museum
Vlaardingen.
EIC Mainport Rotterdam: een havenexpositie,
gastlessen, scriptie-info, laboratoriumproefjes of je
verjaardagsfeestje, scholieren vinden het allemaal bij
het Educatief Informatie Centrum (EIC) op de Landtong
Rozenburg.
RDM Rotterdam: ooit Rotterdamsche Droogdok
Maatschappij, nu dé plek voor innovatie in de haven.
Bedrijven, studenten en onderzoekers werken samen
aan projecten die van Rotterdam de slimste haven maken.
Strand: aan Maasvlakte 2 liggen een badstrand en een
activiteitenstrand. Behalve stranden aan de Noordzee
vind je er ook één aan het Oostvoornse Meer.

Wandelroute: de haven is vooral een werkgebied, met
wandelaars wordt niet altijd rekening gehouden. Blijf
dus altijd op de gemarkeerde paden! Op meerdere
plekken vind je informatieborden met leuke informatie.
Natuurgebied: overal is natuur. Maar op deze plekken
is de natuur de baas.
Schepen spotten: in heel de haven kun je schepen
zien, maar wie vooral de ‘reuzen’ wil zien, kan het beste
gaan spotten bij Hoek van Holland, op de kop van de
Landtong Rozenburg of bij Slag Maasmond op de
Maasvlakte.
Fietsen: overal in de haven liggen fietspaden en het fietsknooppuntennetwerk loopt door in de haven. Wie meer
wil weten over de omgeving volgt een van de fietsroutes uit
ANWB-gids 14a, Rotterdam - havengebied. Op meerdere
plekken vind je borden met leuke informatie.
Maeslantkering: de kering houdt Rotterdam droog,
ook als hoog water dreigt.
Zandwacht: dit kunstwerk symboliseert de natuurlijke
vorming van duinen en markeert de afronding van de
aanleg van Maasvlakte 2.

SS Rotterdam: ‘De grand old lady’ is terug en ligt,
klaar om bewonderd te worden, aan de Maashavenkade
van Katendrecht. Je bent er zo een dagje zoet!
Cruise Terminal: aan de kade van de Wilhelminapier
meren hier de cruiseschepen af.
FutureLand: dichter bij het nieuwste stuk Nederland
kun je niet komen. Een bezoek aan het gratis toegankelijke
informatiecentrum vertelt je niet alleen alles over de
ontwikkeling van de haven. Op Maasvlakte 2 ervaar je
zelf hoe het is als kranen, schepen en havens groot,
groter, grootst zijn.
FutureLand Express: ga mee op excursie met de
FutureLand Express en zie de modernste containerterminals
van Maasvlakte 2 van dichtbij.
Splashtours: in de amfibiebus geniet je eerst van een
stadstour langs Rotterdamse architectuur. Daarna duikt
de bus met veel gespetter de Maas in voor een
bijzondere tocht over het water.
FutureLand Ferry: vaar door de nieuwste havens en zie
de grootste kranen automatisch containers laden en lossen.

Spido: toeristische vaartochten door de Rotterdamse
haven, vertrek vanaf het Willemsplein, aan de voet van
de Erasmusbrug.
Watertaxi: snel vervoer over water, van opstappunt
naar opstappunt. Of huur een watertaxi voor een
privétocht door de haven.
Waterbus: snelle verbinding tussen RDM Rotterdam
op Heijplaat en de stad. Andere lijnen brengen je van
Rotterdam naar Dordrecht.
Fast Ferry: de snelle veerboot tussen Hoek van
Holland en de Maasvlakte met soms een tussenstop op
Landtong Rozenburg. Neem je fiets mee aan boord en
volg de fietsknooppunten of bezoek FutureLand. In de
zomermaanden brengt de Harbour Ferry je rechtstreeks
naar FutureLand en het Keringhuis bij de Maeslantkering.
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