Routebeschrijving
FutureLand
Met de auto

Vanuit Amsterdam/Den Haag
en Rotterdam/Utrecht
Volg vanuit deze richtingen, via het Kleinpolderplein,
de A20 richting Hoek van Holland. Bij het Kethelplein
gaat u via de Beneluxtunnel (A4) richting Europoort.
Na het Beneluxplein en de Botlektunnel (A15) houdt
u havennummer 8360 aan. De A15 gaat over in N15.
Volg vanaf Maasvlakte de bruine borden ‘FutureLand’ boven de ANWB-bebording. Voorbij de
verkeerslichten ziet u FutureLand aan uw linkerhand.
Daar slaat u linksaf.

Havennummer 8360

FutureLand ligt midden op de Maasvlakte, met
zicht op Maasvlakte 2 in ontwikkeling. Alle
bestemmingen in het havengebied hebben een
eigen nummer. Deze havennummers staan op
bebording aangegeven. Volg voor FutureLand
havennummer 8360.

Vanuit Gorinchem
Na de Noordtunnel gaat u via Knooppunt Ridderkerk
richting Europoort (A15). Na het Beneluxplein en de
Botlektunnel (A15) houdt u havennummer 8360 aan.
De A15 gaat over in N15. Volg vanaf Maasvlakte de
bruine borden ‘FutureLand’ boven de ANWB-bebording. Voorbij de verkeerslichten ziet u FutureLand
aan uw linkerhand. Daar slaat u linksaf.
Vanuit Breda/Dordrecht
Na de Drechttunnel gaat u via Knooppunt Ridderkerk
richting Europoort (A15). Na het Beneluxplein en de
Botlektunnel (A15) houdt u havennummer 8360 aan.
De A15 gaat over in N15. Volg vanaf Maasvlakte de
bruine borden ‘FutureLand’ boven de ANWB-bebording. Voorbij de verkeerslichten ziet u FutureLand
aan uw linkerhand. Daar slaat u linksaf.

Met openbaar vervoer
FutureLand is ‘s zomers vanuit Hoek van Holland
goed bereikbaar met de fiets. Neem daarvoor vanaf
NS station Hoek van Holland Haven de (OV-)fiets en
de Fast Ferry van de RET naar de Maasvlakte.
Eenmaal aangekomen op de Maasvlakte fietst u in
ca. 20 minuten naar FutureLand. Rijd de Antarcticaweg af en ga aan het einde linksaf. Na enkele
minuten ziet u FutureLand aan uw rechterhand.
Adres
Europaweg 902
3199 LC Maasvlakte, Rotterdam
Havennummer 8360
GPS
Voor gebruik van een navigatiesysteem:
Lengte: 4° 0’ 55” E
Breedte: 51° 57’ 35" N
Let op, huidige situatie kan afwijken van uw systeem

pak trein, fiets en Fast Ferry
De overtocht met de Fast Ferry is een belevenis op
zich. Verbaas u onderweg over containerreuzen en
mammoettankers die af- en aanvaren. De catamaran
brengt u in een kwartier op de Maasvlakte. Let op: in
de winter vaart de Fast Ferry niet midden op de dag en
ook niet in het weekend. Kijk voor vertrek altijd op
www.ret.nl voor de dienstregeling.

Openingstijden
Dinsdag t/m vrijdag 10.00 - 17.00
Zondag
11.00 - 17.00
Zaterdag en maandag gesloten,
tenzij anders vermeld
Contact
T +31 (0)10-252 252 0
E info@futureland.nl
W www.futureland.nl

