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Woordenlijst Haven TaalTrip
Cluster 1: de haven
1.
2.

De haven
Aanmeren

3.

Afmeren

4.

De boei

5.

Het vaarw ater

Een haven is een plek bij een stad of een dorp w aar schepen kunnen aanmeren.
Aanm eren houdt in dat het schip aan de voor- en achterkant aan de w al w ordt
vastgemaakt met touw en. Een ander w oord voor aanmeren is afmeren.
Afm eren houdt in dat het schip aan de voor- en achterkant aan de w al w ordt
vastgemaakt met touw en. Een ander w oord voor afmeren is aanmeren.
Een boei is een felgekleurd baken dat in het w ater drijft. Zo w eet een stuurman
w aar zijn schip kan varen.
Het vaarw ater is het w ater w aar een schip kan varen.

Cluster 2: de industrie
6.
7.

De industrie
De grondstof

8.
9.

Het eindproduct
Chemisch

10. De milieuvervuiling

De industrie, dat zijn alle fabrieken bij elkaar.
Een grondstof is een onbew erkt materiaal w aarmee producten w orden gemaakt.
Aardolie is de grondstof van benzine.
Een eindproduct is een product dat helemaal af is en zo naar de w inkel toe kan.
Chem ische stoffen zijn stoffen die ontstaan door stoffen samen te voegen. Ze
hebben nieuw e eigenschappen, die de aparte stoffen niet hadden.
Het milieu is de lucht die je inademt en de natuur om je heen. Auto’s en fabrieken
vervuilen het milieu. Ze maken de lucht, de grond en het w ater vuiler.

Cluster 3: de distributie
11. De distributie
12. Het achterland
13. Het transport

Distributie is verdelen.
Het achterland is het gebied w aar goederen vanaf de haven naar toe w orden
gebracht. Voor de Rotterdamse haven is dit Europa.
Transport is het vervoeren van goederen van de ene plek naar de andere.
Bijvoorbeeld in een vrachtw agen of schip.

Cluster 4: op het schip
14. De stuurhut
15. Bakboord
16. Stuurboord
17. De stukgoederen
18. De bulkgoederen

Een stuurhut is een afgesloten ruimte op een schip van w aaruit de schipper of de
kapitein het schip kan besturen.
De linkerkant van een schip is bakboord.
Stuurboord is de rechterkant van het schip.
Goederen zijn spullen om te verkopen. Stukgoederen zijn spullen die verpakt
w orden in dozen, bijvoorbeeld kleding of computers.
Bulkgoederen zijn spullen die onverpakt w orden vervoerd, bijvoorbeeld kolen,
graan of olie. Kolen en graan zijn droge bulk; olie is natte bulk.

Cluster 5: aan land
19. De (hijs)kraan
20. Laden en lossen

21. De lading
22. De opslag
23. De overslag

Een (hijs)kraan is een machine om voorw erpen mee op te hijsen.
Schepen en vrachtauto’s w orden geladen. Er w orden goederen ingedaan die
ergens naartoe moeten w orden gebracht. Bij lossen w ordt de lading er w eer
uitgehaald.
De lading, dat zijn alle spullen die een schip vervoert.
In de opslag w orden de goederen die de haven binnekomen opgeslagen. Dat
gebeurt meestal in een loods (grote schuur).
Bij de overslag w orden de spullen van een schip op de kade, op een ander schip,
op een vrachtw agen of een trein geladen.

Cluster 6: soorten schepen
24. De patrouilleboot
25. Het vrachtschip
26. Het binnenvaartschip
27. Het containerschip

Een patrouilleboot is een boot die een gebied bew aakt. Soldaten of agenten
patrouilleren door heen en w eer te lopen, te rijden of te varen.
Een vrachtschip is een groot schip met veel ruimte om goederen te vervoeren.
Een binnenvaartschip brengt spullen die van zeeschepen komen naar de
fabrieken in het land. Ze varen hiervoor over meren, kanalen en rivieren.
Een containerschip is een schip dat containers vervoert. Een container is een
grote, rechthoekige bak om goederen in te vervoeren.

Cluster 7: de tanker
28. De tanker
29. De pijpleiding
30. De aardolie

Een tanker is een groot schip dat olie of andere vloeistoffen vervoert.
Een pijpleiding is een buis w aar bijvoorbeeld w ater of aardolie doorheen gaat.
Aardolie is olie die diep uit de aarde gehaald w ordt. Van aardolie w ordt
bijvoorbeeld benzine gemaakt.

Cluster 8: de m oderne haven
31. De automatisering
32. De duurzame
energiebron
33. De w indmolen

Autom atisering betekent dat de computers steeds meer het w erk gaan doen dat
vroeger door mensen gedaan w erd.
Duurzame energie is energie dat voor onbeperkte tijd beschikbaar is.
Voorbeelden van duurzam e energiebronnen zijn zonnepanelen en w indmolen.
Een w indm olen is een grote molen die energie haalt uit de w ind. Hiermee w ordt
elektriciteit opgew ekt.

