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Lesmateriaal basisonderwijs/onderbouw voortgezet onderwijs
Introductie
De haven van Rotterdam is de grootste haven van
Europa. De haven is enorm belangrijk voor de Nederlandse economie, maar de haven moet natuurlijk
ook een prettige en veilige plek blijven voor alle
mensen die wonen, werken en leven in en rond de
haven. Maar soms is dat lastig. Denk bijvoorbeeld
aan geluidsoverlast, of vieze geuren.
Deze les gaat over geuren. Vieze geuren én gevaarlijke stoffen opsporen vóórdat omwonenden er last
van krijgen. Daar gaat het bij We-nose om.

Doelgroep en doelstelling
De les is ontwikkeld voor groep 7 en 8 van het
primair onderwijs en kan ook gebruikt worden voor
de onderbouw van het voortgezet onderwijs. Naar
eigen inzicht kunt u onderdelen van het lesmateriaal
gebruiken voor beide doelgroepen.

hun onderdelen.
44 De leerlingen leren bij producten uit hun eigen omgeving
relaties te leggen tussen de werking, de vorm en het materiaalgebruik.
50 De leerlingen leren omgaan met kaart en atlas, beheersen de
basistopografie van Nederland, Europa en de rest van de wereld
en ontwikkelen een eigentijds geografisch wereldbeeld.

Educatie over de haven
Deze lesbrief maakt onderdeel uit van Port Rangers en het brede
aanbod aan haveneducatie. Het Port Rangers havenprogramma
voor basisschoolleerlingen is een initiatief van de Gemeente Rotterdam, Deltalinqs en het Havenbedrijf Rotterdam.
Het We-nose lesmateriaal “de neus van de haven” is mogelijk
gemaakt door het Havenbedrijf Rotterdam en is een onderdeel
van Port Rangers.

De opdrachten van het werkblad kunnen individueel, in groepjes of klassikaal behandeld worden.
De les wordt idealiter ingezet als voorbereiding of
terugkoppeling op een bezoek aan het EIC Mainport
Rotterdam, het informatiecentrum in de haven van
Rotterdam. Daar komen leerlingen van alles te weten
over de haven. In het EIC staat ook een echte neus
van de haven, om te bekijken en uit te proberen!

Tijdsinvestering
Het maken en bespreken van de opdrachten neemt
ongeveer 1 à 2 lesuren in beslag.

Onderwerpen en kerndoelen
De lesbrief beslaat de volgende onderwerpen:
De haven: ligging, economie, wonen, werken, duurzaamheid en veiligheid.
Kaartlezen en windrichtingen.
Geuren: onze zintuigen en de neus van de haven.
De inhoud van de lesbrief sluit aan op de volgende
kerndoelen:
41 De leerlingen leren over de bouw van planten,
dieren en mensen en over de vorm en functie van

In het EIC Mainport Rotterdam kun je een echte “neus van de
haven” bekijken en uitproberen.
Op de website van het EIC (www.eic-mainport.nl) is nog veel
meer lesmateriaal over de haven te vinden. Daar vindt u ook
informatie over excursies en gastlessen.
Bij de antwoorden wordt soms verwezen naar ander lesmateriaal.
Hieronder de webpagina’s waar dit materiaal te vinden is:
Steurtochtlessen: http://www.eic-mainport.nl/onderwijs/
port-rangers/lespakketten-en-lesmaterialen/.
Maasvlakte 2 lessen: https://www.maasvlakte2.com/nl/index/
show/id/367/primair-onderwijs-bovenbouw.
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Voordat de leerlingen aan de slag gaan met de werkbladen, kunt u eerst de
voorkennis activeren.
Om ‘gevoel’ te krijgen bij de haven, kan gezamenlijk gekeken worden naar dit
introductiefilmpje:
http://youtu.be/1VB9jLUC1Iw
Associeer vervolgens met het woord haven. Maak bijvoorbeeld een woordspin.
Bij onderdeel 3 zitten twee proefjes. Zorg vooraf voor de benodigde spullen:
•
•
•
•

3 limonadeglazen					•
2 soorten zoete ranja/limonade met 			
•
verschillende kleuren					•
Appelsap						•
Blinddoek

3 lepels					
Suikerkorrels
Zoutkorrels
Kaneelpoeder

Antwoorden
Onderdeel 1
De haven en de omgeving (10 minuten)
1. Afhankelijk van de woonplaats van de leerling.
2.

In welke
provincie ligt
het?

Wat zal je er vooral
zien als je om je heen
kijkt?

Wat zijn de verschillen met het
havengebied?

Wat is hetzelfde als in het
havengebied?

a. Den Haag

Zuid-Holland

Huizen, kantoren, bedrijven,
parken (groen), water, wegen,
spoor (tram en trein).

In de haven zal je meer
Bedrijven, wegen, spoor
industrie, vrachtwagens en water vind je ook in
en schepen zien.
de haven.

b. Deventer

Overijssel

Huizen, kantoren,
bedrijven, parken (groen),
water, wegen, spoor (trein).

In de haven zal je meer
(en grotere) industrie,
vrachtwagens en schepen zien.

c. Simpelveld

Limburg

Huizen, parken (groen), heuvels, wegen.

In de haven zal je meer
Er zijn wegen. Veel
industrie, vrachtwagens overeenkomsten zijn er
en schepen zien.
verder niet.

Bedrijven, wegen, spoor
en water vind je ook in
de haven.

Er zijn uiteraard veel meer landschapskenmerken, overeenkomsten en verschillen te benoemen. Belangrijk is om onderscheid te maken tussen details en algemeen geldende zaken. En ook al zijn er bijvoorbeeld overal wegen, die zullen van
regio tot regio verschillen in omvang en verkeer.
Meer over de haven in hoofdstuk 1 van de Steurtochtlessen en in de Maasvlakte 2 basisles.
Onderdeel 2
Veiligheid en duurzaamheid (5 minuten)
3. Veiligheidsbril, helm, beschermende kleding en reflecterend hesje om goed zichtbaar te zijn.
4. Duurzaamheid betekent dat je
a. zo min mogelijk vervuilt; b. mensen en dieren niet tot last bent; c. zuinig bent en niet alles snel opmaakt;
Extra informatie: Vooral het nieuwe havengebied, Maasvlakte 2 moet duurzamer worden dan iedere andere haven in de wereld. Alle bedrijven die op Maasvlakte 2 willen werken moeten laten zien dat ze duurzaam werken. Maasvlakte 2 is de eerste
en enige havenplek ter wereld waar bedrijven moeten laten zien hoe duurzaam ze zijn, voordat ze een plekje
kunnen krijgen. Daarom moeten ze plannen hebben over luchtvervuiling, lichtvervuiling (overlast door te veel kunstlicht
tijdens de nacht), energie, afval en transport.
Meer over duurzaamheid in hoofdstuk 7 van de Steurtochtlessen
en in de Maasvlakte 2 lessen ‘duurzaam werken’ en ‘duurzaam bouwen.
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7. Twee proefjes. Help de leerlingen met deze proefjes. Laat ze eerst geblinddoekt en met de neus dicht
proeven, dan alleen met blinddoek, en dan alleen
met je neus dicht. Tot slot proeven ze terwijl ze alle
zintuigen laten werken.
1. Schenk drie glazen in. Gebruik twee soorten zoete
ranja/limonade met verschillende kleuren en een
glas appelsap.
2. Drie lepels. Een lepel met een mespuntje kaneelpoeder, een lepel met een paar suikerkorrels en een
lepel met een paar zoutkorrels.
Na de verschillende manieren van proeven beantwoordt de proever de vragen bij opdracht 7.
Bespreek met de leerlingen wat er tijdens de proefjes gebeurde. Met je tong proef je vijf smaken: zoet,
zuur, zout, bitter en umami. Om verschillende zoete
smaken te kunnen onderscheiden heb je al snel je
neus nodig. Je tong alleen redt dat niet. Het verschil
tussen zoet en zuur kun je dus wel alleen met je tong
proeven.
Toch blijft het lastig om te weten wat je proeft als je
het niet gezien of geroken hebt. 75% van de mensen
kan tussen de 3.000 en 10.000 verschillende geuren
onderscheiden. Maar er zijn ook mensen die lijden
aan anosmie en die ruiken helemaal niets.
Geuren zijn ontzettend belangrijk voor ons. Ze helpen bij het bespeuren van gevaar. En zelfs als we het
niet doorhebben, ruiken we van alles. Bijvoorbeeld
andere mensen. Baby’s weten hoe hun moeder ruikt
en we worden sneller verliefd op iemand die we
(ongemerkt) lekker vinden ruiken.
Onderdeel 4
De Neus van de Haven (30 minuten)
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5. horen: oren, ruiken: neus, zien: ogen, voelen: huid.
6. Je neus is je reukorgaan. Alles op de wereld is
gemaakt van moleculen. Piepkleine stofdeeltjes. Er
zijn grote en kleine, maar je kunt ze niet zien. In de
lucht zweven er een heleboel. Als je die inademt,
komen ze in je neus terecht. In je neus zitten enorm
veel reukcellen. Die vangen de deeltjes uit de lucht
op en geven seintjes aan je hersenen. Elk zintuig
heeft een zenuw. Die noem je zintuigzenuw. Dat zijn
net dunne draden. Ze verbinden alle zintuigen met
de hersenen. Je hersenen krijgen een seintje en dan
weet je dat je iets ruikt. De informatie over geuren
wordt verwerkt in het deel van de hersenen voor de
geur. Dat noemen we het geurcentrum.
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Onderdeel 3
Jouw neus (15 minuten)
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schadelijke stoffen hebben een scherpe geur. Dat is handig, want
zo waarschuwen ze je via je neus voor gevaar. Maar niet alle schadelijke stoffen hebben een waarschuwende geur. Het gas van het
energiebedrijf is normaal gesproken geurloos. Maar een gaslek
is erg gevaarlijk, dus voegt het energiebedrijf zelf een stinkende
stof toe aan het gas.
8. Bijv.: Kattenluikje met sensor (zien).Buitenlamp. Warmtedetectie (voelen) of lichtdetectie (zien). Thermostaat (voelen).
9. Vlaardingen.
10. Noordwesten.
11. Schiedam.
12. De bron van de stoffen kan overal in de haven zijn. Mensen
wonen ook verspreid over de havenregio. De neuzen ‘ruiken’
alleen daar waar ze staan. Hoe meer neuzen, hoe meer plekken
in de gaten gehouden kunnen worden. Omdat de wind niet altijd
dezelfde kant op waait, moeten er ook meer neuzen staan, zodat
de kans groter is, dat er eentje op de goede plaats staat. Jij ruikt
soms ook iets, omdat je toevallig in de wind staat.
13. Sinaasappel, olie, koffie.
14. De meesten zullen olie het minst prettig vinden ruiken.
15. Eén van de vier geuren kon je als het goed is niet ruiken. Maar
de neus van de haven wel!
16. Nee. Sommige geuren zijn best lekker zijn en ongevaarlijk
bovendien. Dan hoeven de neuzen geen alarm te slaan.
Sommige geuren zijn vies én gevaarlijk, sommige vooral vies,
en sommige geuren zijn gevaarlijk, terwijl je zelf niets ruikt. In al
deze gevallen slaan de neuzen alarm.
17.Je ruikt zelf niet altijd alles en ook niet op tijd. De neuzen ruiken meer en sneller. Dan kan de bron opgespoord worden voor
omwonenden er last van hebben. Als wij een vieze stank ruiken
en moeten bellen om dit te melden is het te laat, want dan ruiken
de omwonenden het al.

Contact en Colofon
Inhoud en redactie: Havenbedrijf Rotterdam, EIC en
Podium | communiceren beleven en leren.
Foto’s: Ter beschikking gesteld door verschillende fotografen,
bedrijven en organisaties.
Contact EIC: T: 0181-296029 E: info@eic-mainport.nl
W: www.eic-mainport.nl.

Olie in de sla ruikt minder sterk dan hete olie in
de pan. Dat komt doordat de olie in de hete pan
verdampt. De oliedamp zit dan in de lucht en komt
zo in je neus. Een stof moet wel in de lucht zitten om
het te kunnen ruiken. Parfum verdampt een klein
beetje door de warmte van je huid. Dan komt het
in de lucht en in je neus. Ook schadelijke en vieze
stoffen verspreiden zich als gas door de lucht. Veel
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