
Hallo allemaal, collega motorrijders. 

Wat gaan we doen op zondag 6 oktober 2019? 

We gaan een bezoek brengen aan de Rotterdamse haven. Onze motoren worden puur onze 

vervoersmiddelen, de nadruk licht op 

een informatief bezoek aan de haven. 

We gaan enorme schepen zien. We gaan 

de mooie plekjes zien van de haven en 

je zult merken dat de haven, behalve een 

hele hoop industrie, ook mooie 

natuurschoon heeft. Met een beetje 

geluk zien we deze dag ook nog 

zeehonden. We zullen wel een flink stuk 

gaan rijden, rond de 290 km, maar wij 

als motormuizen zullen dat niet erg 

vinden.  

Wel wil ik deze dag op tijd vertrekken. 

Om precies te zijn klokslag 08.00 uur 

vanaf de parkeerplaats en Shell 

tankstation Molenheide op de A58 net 

iets na de afslag van Gilze-Rijen. Dit is 

het adres voor de navigatie: A58, 5126 

RX Gilze, dus het tankstation op de 

snelweg. 

(redactie: A58 richting west, de co-

ordinaten zijn N51.55559 E4.91104 

oftewel N51 33.336 E4 54.663 ). 

Ook is er hier koffie en een plasplaats. We rijden om 08.00 uur richting de haven waar ik een stop heb 

gepland al in de haven. Dit is bij een Mc Donalds. Dit is ook weer een kansje om te plassen, we 

houden het wel kort 

hier. Dus liever niet 

uitgebreid gaan zitten. 

We hebben deze dag 

een druk schema om 

alle plekjes te laten 

zien. We rijden daarna 

naar Damen Shipyards 

Group dit is een van de 

meest veelzijdige schip 

bouwers van de 

wereld. We rijden 

daarna naar de 

Maasland kering. Dit 

is een puur stukje Hollands glorie. We zullen hierna langs de sleepboot haven komen dit is het 

gedeelte van de haven waar alle sleepboten vertrekken om de mega-schepen binnen te halen. 

Indrukwekkend om de 7000 pk sleepboten te zien, zo klein zo sterk. Vervolgens gaan we naar een van 

de mooiste uitzichtpunten van de haven, boven op een berg kijken we over de Maasvlakte heen. 

Vervolgens rijden we naar de haven waar de loodsen en de roeiers vertrekken. Zoals je ziet stoppen 

we regelmatig en vertel ik wat over deze haven-termen. We rijden hierna via-via naar Futureland, dit 

is het bezoekerscentrum van de Maasvlakte. Waar we ook deze dag de rondvaartboot zullen nemen, 

dit is wel voor €12,95 eigen kosten. We gaan dan ongeveer 1 uur en 30 minuten varen over de 

Maasvlakte 1 en 2. Hier is ook weer een gelegenheid om wat te eten en te drinken. We gaan proberen 

om hier om 11.00 uur aan te komen de boot vertrekt om 12.00 uur. Dit bezoekerscentrum is echt de 

moeite waard, je ziet hier alles over de bouw van de Maasvlakte. Als we van de boot afkomen rijden 

we via district park langs het enorme rangeerterrein waar alle treinen vertrekken richting de Betuwe 



route. Ook komen we hier langs het douane centrum met de enorme scanners om dwars door de 

containers te kijken. Vervolgens rijden we via de stranden naar de kop van de haven, hier hebben we 

mooi zicht op de diverse container terminals. Ook hebben we een mooi zicht op de haven ingang 

vanaf de Noordzee. Als we 

hier zijn rijden we op een 

snelle manier de haven uit, je 

zult dan nog steeds wat mooie 

dingen zien. We rijden weer 

naar de Mc Donalds waar we 

's-morgens zijn gestart. Hier 

is nog tijd om te plassen en 

wat te drinken. We gaan dan 

weer gezamenlijk naar het 

tankstation op de A58 bij 

Gilze-Rijen. 

 

Even een kort overzicht: 

wat neem je mee? 

Goede zin. 

Een afgetankte motor. 

Eten en drinken. 

Eventueel fototoestel. 

Een verrekijker, als je die hebt.  

 

Wat wil ik van jullie weten. 

Als je mee gaat meld je eigen dan aan bij Ans 

secretariaat@bmwcluboirschot.nl.  

Je geeft hierbij aan of je wel dan niet met de 

boot mee gaat.  

De uiterste datum om op te geven is op de 

clubavond van september. 

Ik moet de plaatsen op de boot tevoren 

vastleggen. Daarom zou ik het fijn vinden dat je 

het bedrag daarvoor (€12,95) uiterlijk daags na 

de september clubavond overmaakt naar 

rekening NL91RABO0152086560 t.n.v. M.P.T 

Nass. Of betalen via deze link: 

https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=6aVI1jpeTTu_vcYukG1zlg 

 

Om vast wat leuke indrukken te krijgen van de haven heb ik wat links verzameld, als je hierop 

drukt opent er een filmpje in YouTube. 

 

https://youtu.be/_x0EkJRQIx0 bouw kademuren Maasvlakte 2 

https://youtu.be/uLf0m3ucV3M bouw APM terminal Maasvlakte 2 

https://youtu.be/3zNU6BlRFfQ klein indrukje van een middelmatig kraanschip 

https://youtu.be/IPQGXe4q4J0 bouw grootste kraanschip ter wereld Sleipnir 2x 10000 ton kranen 

https://youtu.be/HScaBiOpJ3c  indruk van onze bootreis 

 

Michiel. 

mailto:secretariaat@bmwcluboirschot.nl
https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=6aVI1jpeTTu_vcYukG1zlg
https://youtu.be/_x0EkJRQIx0
https://youtu.be/uLf0m3ucV3M
https://youtu.be/3zNU6BlRFfQ
https://youtu.be/IPQGXe4q4J0
https://youtu.be/HScaBiOpJ3c

