
COMMON SHELDUCK 

4 – Ducks nesting in rabbit holes

The Common Shelduck is an oppor-
tunistic waterbird and a common  
resident in the western part of the 
port, where they have repurposed 
abandoned rabbit holes for nesting in 
undisturbed areas close to the water. 

NATTERJACK TOAD

1 – Seasonal Natterjack Toad 
mating ponds 

The small endangered Natterjack Toad 
requires small bodies of water without 
fish or human access for breeding. The 
areas around the huge oil drums are 
protected from accidental contamina-
tion by drainage ditches which  
seasonally fill with rainwater. These 
temporary ponds have become popular 
breeding locations for the toads. 
During the day they bury themselves 
in the surrounding sand, or find 
shelter under rocks or in rabbit 
burrows.

RED-VEINED DARTER DRAGONFLY

2 – Dragonflies around 
train tracks

There have been about 25 species of 
dragonflies found at the port. They are  
pioneers who search out suitable  
environments for reproduction and 
feeding - mostly on small insects like 
mosquitoes, flies, bees, ants, wasps, 
and occasionally butterflies. Needing 
water for their larvae, they spend most 
of their lives around wetlands, low 
ditches and gullies.

EURASIAN SKYLARK 

3 – Skylarks singing

The Skylark is a very endangered 
species in The Netherlands where it’s 
population has decreased 95 percent  
in the last decade. Well known for 
their song, this small brown bird flies 
up to high altitudes for hours at a time 
while singing. When the port was less 
developed, the short and long grasses 
made a very suitable habitat, but today 
there are only a couple of pairs left.

COMMON TERN

5 – Tern nesting island in slufter

The Common Tern is a migratory bird 
that winters in coastal tropical and  
subtropical regions. A large breeding 
platform built just for the birds floats 
on the toxic containment pond of the 
Slufter at the western edge of the port. 
Several hundred make themselves  
at home, raising their young safe  
from predators and humans.

GREY SEAL

HARBOR SEAL

6 – Seal territory lookout

Seals are not a common sight on Dutch 
beaches since they are disturbed by 
people and their pets. But they have 
found occasional sanctuary in the re-
stricted zones where people are not 
allowed to trespass in the industrial 
landscape of the port. Along with rare 
bird and orchid species, they have also 
colonized a small unoccupied island 
built to protect hazardous port  
materials from ship collision.

SAND LIZARD 

7 – Sand lizard sightings on dunes

The female Sand Lizard lays her eggs in 
loose sand in a sunny spot, where they 
are left to be incubated by the warmth of 
the ground. There have been recent 
sightings of this protected species in the 
dunes around the port.

EUROPEAN HARE

8 – Hares hiding in low grasses

The European Hare has colonized the 
meadows isolated within the complex 
of heavy industry at the port. They find 
plenty to eat on the large undeveloped 
fenced-off tracts of land which have 
been sown with low grasses and grains 
to prevent soil erosion on sandy areas.

LESSER BLACK-BACKED GULL

9 –Gulls nesting in old 
car tires

Lesser black-backed gulls are able 
to precisely locate and return to 
their nesting site every year. If the 
terrain is covered with water, they 
will wait and circle, guided by an 
‘internal gps’. Shifting develop-
ment patterns at the port may soon 
displace colonies of 25,000 birds. 
Dedicated alternative areas are 
being created for the birds, with 
suitable vegetation and old car tires 
for nesting.

WOOLY MAMMOTH

10 – Mammut bones found 
during seadredging

The Wooly Mammoth lived from the 
Pliocene to the Holocene epoch, 
from around 5 million until 4,500 
years ago. Recently, powerful Dutch 
sea dredging equipment brought up 
sand from the sea floor to create new 
land for the vast expansion of the 
port. Wooly Mammoth bones 
were regularly discovered in this 
layer of long undisturbed sand.

FERAL PIGEON

11 – Pigeon colony

Feral Pigeons have discovered food 
sources in the large undeveloped areas 
of the port. In particular, large tracts 
of new land at the Maasvlakte have 
been planted with grains and other 
herbs rich in seeds. Originally a cliff 
breeder, these birds now use the high 
industrial installations nearby 
for nesting. Sometimes their presence 
causes trouble with droppings on 
buildings and windows.

PEREGRINE FALCON

12 – Peregrine falcon pigeon 
hunting from tower

The port has welcomed the Peregrine 
Falcon with a nest box installed on top 
of the power plant chimney. This 
raptor has a taste for pigeon which 
it hunts while swooping down from 
high perches at speeds over 320 km/h 
(200 mph) making it the fastest 
member of the animal kingdom.  
Occupying the highest point of the 
port, the falcon see everything.

GIANT EARWIG

13 – Earwig discovery on beach

Giant earwigs are nocturnal insects 
living in sandy areas. They are rare 
in The Netherlands, and only found 
in a few locations with dunes in the 
southern and central parts of the 
country. The vast ‘new land’ of the 
port extension was created with 
dredged sand from the ocean floor. 
Giant earwigs have recently been dis-
covered on one of the new remote 
beaches, proving to researchers  
that they have the ability to fly  
and travel greater distances than 
original believed.

LITTLE TERN 

14 – Little tern occupation 
behind fences

The ground nesting migratory Little 
Tern was once a common sight across 
19th century European shores and 
wetlands, but is now a very rare bird. 
It recently established a colony on an 
undeveloped stretch of new beach at 
the port. The industrial location  
is free of the grasses that foxes like to 
hide in, remote from predators like 
rats, and fenced-off from humans. 
But as the land is developed by 
shipping companies, this habitat  
will disappear.

BLACK-LEGGED KITTIWAKE,

CHAFFINCH, EUROPEAN ROBIN

15 – Migratory bird lookout

The port occupies a critical location for 
migratory birds along the shores of 
western Europe. Bird watchers volun-
tary contribute in tracking their  
movements with results posted on  
www.trektellen.nl. A new observation 
blind has been installed on the western 
most point of the port where the public 
can monitor the birds for themselves.

JAPANESE OYSTER, 

CHINESE MITTEN CRAB

16 – Japanese oysters and Chinese 
crabs arriving by ship

Many of the shells found on the beaches  
of the port are non-native species that 
arrived by ship from around the world. 
In just a few decades most of the native 
species went virtually extinct and were 
replaced by invasive species, including 
the Japanese Oyster. The Chinese Mitten 
Crab also arrived to the port in similar 
fashion, sucked up from Chinese port 
waters into ship’s water ballast, later re-
leased in Rotterdam when the ships 
unload their cargo.

ATLANTIC STURGEON

17 – Sturgeon tracking with
transponders

The two meter long sturgeon lives  
in the sea but mates inland, swim-
ming through the port to their  
breeding grounds in German and 
Swiss rivers. Sixty of these fish  
were recently re-introduced into  
the wild since they went extinct due 
to migratory barriers and polluted 
waters. Each fish was outfitted with 
a transponder sending a tracking 
signal to researchers monitoring 
their movements through the river.  
Many of them made it to sea.

REDWING

18 – Thrush drunk on berries

Thrushes can be found in large 
numbers at the port, dining on the 
overripe Sea Buckthorn berries. 
Often becoming too full to fly, the 
berries also ferment in their stomachs 
making them drunk. They can some-
times get stuck hiding in the thorny 
bushes. At times flocks of hundreds 
of drunken Trushes can be found in 
a single bush at the port.

HOUSE CROW

19 – Indian House Crows eating trash

The House Crow probably arrived to the 
port on ships from the Middle East,  
surviving long journeys on scraps from 
the crew. Starting with two crows in 
1994, about 30 birds now live on the 
shore opposite the port where they are 
seen as a danger to native crow species 
and agriculture. They can often be found 
feasting on leftovers at the port’s water-
front snack bar.

EUROPEAN RABBIT

20 – Rabbit colonies around oil tanks

Rabbit colonies can be found behind the 
fences surrounding the oil tanks on the 
north side of the port. A hunter is 
charged with controlling the population 
of these highly reproductive creatures, 
who compromise the protective earth 
walls around the tanks. The recent  
increase of in Red fox numbers –  
whose favored meal is rabbit – may help 
do the job. 

NATHUSIUS PIPISTRELLE BAT

21 – Migratory Bat turbine threat

Thousands of bats of various species 
have migratory pathways through the 
port, passing between Scandinavia 
and central and western Europe. The 
large wind turbines along the coast 
and port entry pose a particular 
danger, the impact of which is  
being studied with the help  
of sensors that send signals of bat  
movements to wildlife researchers.

CORY'S SHEARWATER 

22 – Cory’s Shearwater among 
shipping containers

The Cory’s Shearwater is a rare 
seabird that probably arrived to the 
port by ship. The first bird arrived 
healthy, but disoriented after it’s  
long trip and was noticed by  
a curious port worker. It was rehabi-
litated and released by wildlife  
researchers who recognized it as  
a very rare species. More have 
arrived, and make their home among 
the stacks of shipping containers.

MUTE SWAN

23 – Swans triggering cargo sensors

The container terminals at the port see 
the movement of standard sized shipping 
containers from around the world. Their 
movement and weight measuring is often 
self-controlled by sensors, which are 
sometimes triggered by the swans who 
also occupy the site. These big birds 
are occasionally relocated as they trigger 
industrial malfunctions.

SMALL HEATH BUTTERFLY

BROWN ARGUS BUTTERFLY

24 – Butterflies in the clover

When new land was added to the port,  
a lot of clover was planted. Hundreds of 
Brown Argus and Small heath Butter-
flies unexpectedly arrived to these sites,  
enjoying the plants and their purple 
flowers. Since they are dependent on  
the plant as a food source and site for 
laying their eggs, when the land is devel-
oped and the clover disappears, so do  
the butterflies.

BERGEEND

4 – Eenden nestelen 
in konijnenholen

De Bergeend is een opportunistische 
watervogel en een veel voorkomende 
bewoner in het westelijk havengebied 
waar hij gebruik maakt van verlaten 
kon i jnen holen  vo or  z i jn  nest ,  
in ongestoorde gebieden dicht bij  
het water. 

RUGSTREEPPAD

1 – Voortplantingspoelen 
rugstreeppad

De kleine, beschermde Rugstreeppad is 
voor zijn voortplanting afhankelijk van 
ondiepe, niet door mensen verstoorde wa-
tertjes waarin geen vis aanwezig is. De 
gebieden rond de enorme olieterminals 
worden beschermd tegen ongewilde ve-
rontreiniging door afwateringsgeulen die 
periodiek zijn gevuld met regenwater. 
Deze plekken zijn gewilde voortplant-
ingslocaties geworden voor de padden. 
Overdag graven ze zich in het om-
liggende zand in, of vinden beschutting 
onder stenen of in konijnenholen. 

ZWERVENDE HEIDELIBEL

2 – Libellendomein

In de haven zijn ongeveer 25 soorten li-
bellen aanwezig. Dit zijn pioniers, op 
zoek naar geschikte omstandigheden 
voor voortplanting en het verzamelen 
van voedsel. Ze voeden zich voorname-
lijk met insecten zoals muggen, vliegen, 
bijen, mieren, wespen en soms een 
vlinder. Omdat ze water nodig hebben 
voor hun larven, leven ze vooral in de 
buurt van wetlanden, zoals poelen  
en greppels.

VELDLEEUWERIK 

3 – Zingende veldleeuweriken

De Veldleeuwerik is een in Nederland 
sterk bedreigde soort waarvan de pop-
ulatie in de afgelopen tien jaar met 95 
procent is afgenomen. Bekend om zijn 
lied vliegt deze kleine bruine vogel tot 
grote hoogte in een urenlange zang-
vlucht. Toen de haven nog minder ver 
was ontwikkeld vormden de afwisse-
lende korte en lange grasvegetatie een 
zeer geschikt leefgebied, maar vandaag 
de dag zijn er nog maar enkele  
paren over.

VISDIEF

5 – Nesteleiland in slufter
voor stern

De Visdief is een trekvogel die 
overwintert in tropische en subtro-
pische kustgebieden. In het grote 
waterbekken van baggerdepot de 
Slufter aan de westelijke rand van  
de haven is een groot broedeiland 
ontwikkeld. Voor enkele honder-
den van deze vogels is deze plek 
een thuis om hun jongen groot te 
brengen, beschermd tegen roof-
dieren en mensen.

GRIJZE ZEEHOND 

GEWONE ZEEHOND

6 – Uitzichtpunt zeehonden 
territorium

Een Zeehond langs de Nederlandse 
kust  zien is  geen al ledaagse  
gebeurtenis, omdat ze verstoord 
worden door mensen en hun huis-
dieren. Maar ze hebben tijdelijke  
rustplaatsen gevonden in de niet  
openbare gebieden in het indus-
triële landschap van de haven. 
Samen met bijzondere vogel-en  
orchideëensoorten hebben ze een 
klein ongebruikt eilandje gekoloni-
seerd. In geval van een aanvaring 
beschermt dit eilandje de gevaar-
lijke stoffen die zijn opgeslagen in  
de haven. 

ZANDHAGEDIS

7 – Zandhagedis waargenomen 
op strand

Het vrouwtje van de Zandhagedis legt 
haar eieren in los zand op een zonnige 
plek, waar ze worden achtergelaten om 
te worden uitgebroed door de opge-
warmde bodem. Er zijn recente 
waarnemingen van deze beschermde 
soort in de duinen rondom de haven.

HAAS

8 – Hazen verstopt in laag gras

De Haas heeft vele graslanden tussen 
de zware industrie van de haven ge-
koloniseerd . Hij vindt genoeg voedsel 
op deze grote stukken omheind en 
onontwikkeld land omdat deze als pre-
ventieve maatregel tegen stuifzand zijn 
ingezaaid met lage grassen en granen. 

KLEINE MANTELMEEUW

9 – Nestelende meeuwen 
in oude autobanden

Kleine mantelmeeuwen zijn in staat 
om precies hun broedlocatie terug 
te vinden en daar ieder jaar terug 
te komen. Als deze locatie een jaar 
later bedekt is met water, zullen ze 
dankzij hun ‘interne gps’ hierb-
oven blijven cirkelen, wachtend op 
droger tijden. In gebieden in de 
haven die in de toekomst ont-
wikkeld worden, zullen kolonies 
van 25.000 vogels gedwongen 
worden te verplaatsen. Er worden 
aangewezen gebieden gecreëerd 
voor de vogels, met geschikte vege-
tatie en oude autobanden om  
in te nestelen.

WOLHARIGE MAMMOET

10 – Gevonden mammoet botten
tijdens baggerwerkzaamheden

De Wolharige mammoet leefde in 
het tijdperk van het Plioceen tot het 
Holoceen, van ongeveer 5 miljoen 
tot 4.500 jaar geleden. Door de 
krachtige Nederlandse bagger-
schepen werd zand van duizenden 
jaren oud van de zeebodem gehaald 
om daarmee nieuw land voor de 
enorme uitbreiding van de haven te 
creëren. Wolharige mammoetbot-
ten werden regelmatig ontdekt  
in  deze lang onaangeroerde 
zandlaag. 

STADSDUIF

11 – Duivenkolonie

Stadsduiven hebben in de grote open ge-
bieden in de haven een aantrekkelijke 
voedselbron ontdekt. Vooral de grote 
stukken nieuw land op de Maasvlakte die 
zijn ingezaaid met granen en andere 
kruiden, rijk aan zaden. Van origine 
broeden de vogels op kliffen, maar in 
de haven worden hoge industriële instal-
laties als broedplaats gebruikt. Soms 
zorgen ze hier met hun uitwerpselen voor 
problemen op gebouwen en ramen.

SLECHTVALK

12 – In toren wonende slechtvalk 
jaagt op duiven

Door een broedkas te installeren op de 
schoorsteen van de elektriciteitscentrale 
heeft de haven de Slechtvalk ver-
welkomd. Deze roofvogel houdt van 
duiven, jaagt en belaagt ze door vanaf 
hoge uitkijkposten omlaag te duiken met 
een snelheid van 320 km/uur, wat hem 
het snelste lid van het dierenrijk maakt. 
Vanaf het hoogtste punt van het ha-
vengebied ziet de Slechtvalk alles.

ZANDOORWORM

13 – Zandoorworm ontdekt 
op het strand

De Zandoorworm is een nachtactief 
insect dat leeft in zandige gebieden. 
De soort is zeldzaam in Nederland en 
wordt alleen gevonden in een aantal 
(stuif)duinen in de zuidelijke en cen-
trale delen van het land. Het uit-
gestrekte ‘nieuwe land’ van het ha-
vengebied is gemaakt met opgespoten 
zand van de zeebodem. De Zandoor-
worm is onlangs ontdekt op een van 
de nieuwe afgelegen stranden. Dit is 
voor onderzoekers het bewijs dat zij 
kunnen vliegen en grotere afstanden 
kunnen afleggen dan aanvankelijk 
werd gedacht.

DWERGSTERN

14 – Dwergsterns huizen 
achter hekwerk

De Dwergstern is een grond-
broedende trekvogel en was in de 19e 
eeuw een normale verschijning aan 
de Europese kusten en in wetlands. 
Nu is hij echter een zeer zeldzame 
vogel. Onlangs vestigde zich een 
kolonie op een onontwikkeld stuk 
strand in de haven. De industriële 
locatie is vrij van het soort gras waar 
vossen zich in verstoppen, ver van 
roofdieren als ratten en afgeschermd 
voor mensen. Maar zodra het gebied 
ingericht zal worden door bedrijven 
zal hun habitat verdwijnen.

DRIETEENMEEUW, 

VINK, ROODBORST

15 – Uitkijkpunt trekvogelroute

De haven is een belangrijk punt in de 
route voor trekvogels langs de kust  
van West-Europa. Vrijwillige vogelaars 
dragen bij aan het in kaart brengen  
va n deze  vogelbeweg ingen en  
communiceren hun informatie via  
www.trektellen.nl. Een nieuw observa-
tiepunt is ontwikkeld op het meest west-
elijke puntje van de haven waar het 
publiek zelf kan meekijken.

JAPANSE OESTER,

CHINESE WOLHANDKRAB

16 – Aankomst Japanse Oesters 
 en Chinese krabben per schip

Veel van de schelpen die gevonden 
worden op de stranden van de haven, 
zijn uitheemse soorten die oorspronkel-
ijk per schip meegekomen zijn. In slechts 
een paar decennia zijn de meeste  
inheemse soorten vrijwel uitgestorven 
en vervangen door invasieve soorten, 
waaronder de Japanse oester. De 
Chinese wolhandkrab kwam hier op 
eenzelfde manier, meegzogen in het 
waterballast in China, die weer  
losgelaten wordt in Rotterdam wanneer 
de schepen hun lading lossen. 

ATLANTISCHE STEUR

17 – Steur gevolgd via 
transponders 

De twee meter lange Steur leeft in de 
zee, maar paart in het binnenland, daar-
naartoe zwemmend via het estuarium 
van de haven naar voortplantingswater-
en in de Duitse en Zwitserse rivieren. 
Zestig van deze vissen werden onlangs 
opnieuw geïntroduceerd in het wild, 
omdat de soort was uitgestorven als 
gevolg van barriéres op de trekroute en 
watervervuiling. Elke vis is voorzien van 
een transponder die signalen afgeeft aan 
onderzoekers, die monitoren hoe de 
vissen zich bewegen door de rivier. Vele 
vissen wisten de zee te bereiken.

KOPERWIEK 

18 – Lijsters dronken op bessen

Koperwieken kunnen in de haven in 
grote aantallen gevonden worden terwijl 
zij zich tegoed doen aan overrijpe Duin-
doornbessen. Soms te vol om te vliegen 
gisten de bessen in hun maag waardoor 
ze dronken kunnen worden. Ze kunnen 
soms zelfs vast komen te zitten wanneer 
zij zich verstoppen in de doornige struik-
en. Zo nu en dan zijn zwermen van 
dronken Koperwieken te vinden in een 
enkele bossage in de haven.

HUISKRAAI

19 – Indiase Huiskraaien eten afval

De Huiskraai is waarschijnlijk aange-
komen in de haven op schepen afkom-
stig uit het Midden-Oosten, de lange 
reis vermoedelijk overleefd op afval van 
de bemanning. Het begon met twee 
kraaien in 1994 en momenteel leven 
ongeveer 30 vogels langs de kust aan 
de overkant van de haven, waar ze 
gezien worden als een gevaar voor de 
inheemse kraaisoorten en landbouw. 
Vaak worden ze gezien terwijl zij zich 
tegoed doen aan de restjes van het  
visrestaurant aan de waterkant van  
de haven.

KONIJN

20 – Konijnenkolonie 
rondom olietanks

Konijnenkolonies zijn te vinden 
achter de hekken rond de olietanks 
aan de noordkant van de haven. Een 
jager is belast met het beheersen van 
de populatie van deze zeer reproduc-
tieve dieren, die de beschermende 
aarden bermen rond de terminals in 
gevaar brengen. Een recentelijke stij-
ging van natuurlijke vijanden zoals 
de Vos - wiens favoriete maaltijd 
bestaat uit konijn - kan helpen bij 
deze klus.

RUIGE DWERGVLEERMUIS

21 – Windturbine gevaar voor 
trekkende vleermuis 

Duizenden vleermuizen van verschil-
lende soorten hebben een trekroute 
langs de haven, vliegend tussen Scandi-
navië en Midden- en West-Europa. De 
grote windturbines langs de kust en bij 
de havenmonding vormen een bijzonder 
gevaar, waarvan de impact wordt onder-
zocht met behulp van sensoren die de 
bewegingen van de vleermuizen door-
geven aan dierenonderzoekers. 

KUHLS PIJLSTORMVOGEL

22 – Kuhls pijlstormvogel als 
verstekeling tussen de containers

De Kuhls Pijlstormvogel is een zeldzame 
zeevogel die waarschijnlijk per schip is 
aangekomen in de haven. De eerste 
vogel die gezond was aangekomen, maar 
gedesoriënteerd na zijn lange reis, werd 
gesignaleerd door een nieuwsgierige ha-
venarbeider. Hij werd opgelapt en losge-
laten door onderzoekers die in de vogel 
een hele zeldzame soort hadden herkent. 
Er zijn er meer gekomen en ze creëeren 
hu n  le efo m g ev i ng  t u s s en  de  
stapels containers. 

KNOBBELZWAAN

23 – Zwanen activeren 
sensoren cargos

De containerterminals in de haven 
voorzien in de op- en overslag van stan-
daardformaat zeecontainers uit de hele 
wereld. Transportatie en het bepalen van 
het gewicht worden vaak volautomatisch 
gemonitord door sensoren, die soms 
worden geactiveerd door zwanen die de 
plek bezetten. Soms worden de zwanen 
verplaatst wanneer ze storingen ver-
oorzaken voor de industrie.

HOOIBEESTJE

BRUIN BLAUWTJE

24 – Vlinders in de klaver

Toen nieuw land aan de haven werd  
toegevoegd werd veel klaver ingezaaid. 
Honderden Bruine blauwtjes en  
Hooi-beestjes kwamen onverwacht deze 
gebieden bewonen en genieten van de 
plan ten en hun paarse bloemen. Zodra 
het land ontwikkeld wordt, en de klaver 
verdwijnt, vertrekken de vlinders om-
dat ze afhankelijk zijn van de plant als 
bron van voedsel en van de locatie om 
hun eitjes te leggen.

Animal Estates 9.0 vertelt het ver-
haal van de in- en uitheemse dieren 
die, vaak onzichtbaar voor de toe-
vallige voorbijganger, verblijven op 
het land, in de lucht en het water 
van Maasvlakte 2 in de Rotter-
damse haven.
Op deze geopolitieke kaart leest u 
hoe deze dieren in de haven leven. 
Naast inspirerende, droevige, ko-
mische of absurde verhalen over de 
afstemming tussen de dierenwereld 
en de (menselijke) industrie, in-
formeert de kaart ook over de aan-
passingen die van beiden worden 
gevraagd om op deze plek naast 
elkaar te bestaan.
In een begeleidende video worden 
deze verhalen verteld tegen de 
achtergrond van het haven- en in-
dustriegebied en de weidse zee en 
het zand van het omringende land-

schap. Daarnaast informeert een 
serie van 30 borden bij FutureLand 
en het fietspad langs de zeewering 
van Maasvlakte 2 de komende jaren 
bezoekers over het bestaan van 
deze meestal onzichtbare dieren.
Animal Estates 9.0, Port of Rotter-
dam is de negende editie van Fritz 
Haeg’s Animal Estates series. In 
deze edities wordt onderzocht hoe 
natuur en dieren bestaan in een 
stedelijke omgeving. Hoe ze zijn 
gehuisvest, ontvangen worden en 
soms opnieuw in onze stedelijk 
landschappen worden geïntrodu-
ceerd. Het project begon in 2008 
tijdens de Whitney Biennale in 
New York, en heeft sindsdien 
plaatsgevonden in Cambridge, 
Cleveland, San Francisco, Utrecht, 
Portland en Londen.

Animal Estates 9.0 tells the stories of 
the native and foreign wildlife occu-
pying the land, sky, and waters of 
Maasvlakte 2 at the Port of Rotter-
dam not visible to the casual human 
visitor. This geo-political map depicts 
the animal occupations of the port 
along with stories - at times inspir-
ing, informative, tragic, sad, 
comical, and absurd - of the mutual 
negotiations and accommodations 
between the wildlife and human in-
dustry as they attempt to occupy the 
site together. 
A companion video also tells these 
stories while featuring scenes of the 
massive industrial port confronting 
the vast sea and sands of the sur-
rounding landscape.

A series of thirty signs have been 
permanently installed at Futureland 
and along the newly established pe-
rimeter coastal bike path providing 
interpretive information and alerting 
port visitors to the stories of these 
mostly invisible creatures. 
The Port of Rotterdam is the ninth 
edition of Fritz Haeg’s Animal 
Estates series which explores the 
ways in which wildlife is accommo-
dated, welcomed and even reintro-
duced into our urban landscapes. 
The project debuted in at the 2008 
Whitney Biennial in New York City, 
and has since gone on to Cambridge, 
Cleveland, San Francisco, Utrecht, 
Portland and London. 

WWW.ANIMALESTATES.ORG

1    BUFO CALAMITA

2    SYMPETRUM 

 FONSCOLOMBII

3    ALAUDA ARVENSIS

4    TADORNA TADORNA

5    STERNA HIRUNDO

6    HALICHOERUS GRYPUS 

 PHOCA VITULINA

7    LACERTA AGILIS

8    LEPUS EUROPAEUS

9    LARUS FUSCUS

10    MAMMUTHUS PRIMIGENIUS

11    COLUMBA LIVIA

12    FALCO PEREGRINUS

13    LAPIDURA RIPARIA

14    STERNA ALBIFRONS

15    RISSA TRIDACTYLA 

FRINGILLA COELEBS 

ERITHACUS RUBECUL

16   CRASSOSTREA GIGAS 

ERIOCHEIR SINENSIS

17    ACIPENSER OXYRINCHUS

18    TURDUS ILIACUS 

19    ORYCTOLAGUSCUNICULUS

20    PIPISTRELLUS NATHUSII

21    CALONECTRIS BOREALIS

22    CYGNUS OLOR

23    COENONYMPHA 

 PAMPHILUS ARICIA AGESTIS
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ANIMAL ESTATES 9.0 is een project van Fritz Haeg in samenwerking met Åbäke
ANIMAL ESTATES 9.0 is a project by Fritz Haeg in collaboration with Åbäke

Curator : Theo Tegelaers, TAAK (Amsterdam)
Projectmanagement/Project management : Ria Haagsma (Port of Rotterdam)
Assistent curator en Productie/Assistant curator and Production: 
Simone Kleinhout, TAAK (Amsterdam)
Ecologisch advies/Wildlife advisors : 
Niels de Zwarte, Garry Bakker, Bureau Stadsnatuur (Rotterdam)
Video: Jasper van den Brink, Dwarsboom Studio (Amsterdam)
Verkeersborden en kaart ontwerp/Road signs and map design :
Åbäke with Joseph Pleass (London)

In opdracht van en met financiële steun van het Havenbedrijf Rotterdam 
en SKOR|Stichting Kunst en Openbare Ruimte
Commissioned by and with financial support of the Port of Rotterdam  
and SKOR|Foundation for Art and Public Domain
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ragonflies around train tracks
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Seal Island
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