
2 juli 2014: Excursie op de Maasvlakte.

Toen we aankwamen bij de Maeslantkering in Hoek van Holland lag de boot al klaar om ons de vaartocht door de 
nieuwe haven van Rotterdam te verzorgen. Alle 46 deelnemers waren op tijd aanwezig zodat we precies om kwart voor 
twaalf konden vertrekken. Het weer was fantastisch.  We voeren vanaf de Nieuwe Waterweg via het Calandkanaal door 
het havengebied van de eerste en tweede Maasvlakte. 

Er lag een groep zeehonden op het strand die zich in dit enorme hectische havengebied kennelijk erg goed thuis voelen.

We verbaasden ons over het enorme oppervlak van het havengebied met op de walkant rijen kranen en ontelbare 
containers. Als je langs zo’n containerschip vaart besef je pas hoe groot die is. In het havengebied is een bedrijvigheid 
van laden en lossen en in en uitvarende schepen.

Na ruim 3 uur varen kwamen we weer terug bij 
Maeslantkering waar aan we een bezoek hebben gebracht. 
Dit  indrukwekkende bouwwerk laat zien wat nodig is om 
ons land te beschermen tegen wateroverlast bij extreme 
storm en de kundigheid die men heeft om zoiets te maken.
Na al de imponerende indrukken die we deze dag hadden 
opgedaan was  het tijd om te ontspannen en na te praten. 
We gingen richting het restaurant en vonden daar een mooie 
plek op het terras waar we onder het genot van een drankje 
van gedachten konden wisselen en de opgedane indrukken 
konden uitwisselen.

Rond een uur of vijf zijn we uitgenodigd om het restaurant 
in te gaan. We hebben daar genoten van een heerlijk drie 
gangen menu. 
Na het diner is een ieder, naar ik heb begrepen, met een 
tevreden gevoel naar huis gegaan en kunnen  we terug 
kijken op een zeer geslaagde dag.

Voor de thuisblijvers kan niets anders worden gezegd dat ze veel hebben gemist en wordt geadviseerd om er bij de 
volgende excursie bij te zijn.

Verslag Cees Spek.


