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Ontdek en beleef de wereld
van de Rotterdamse haven!

Tekst 1:

Wat is een haven?

De Haven van Rotterdam
Rotterdam is een havenstad. Maar wat is een
haven eigenlijk? Een haven is een beschutte
plek aan het water waar schepen veilig kunnen
aanmeren en weer vertrekken. Deze schepen
hebben spullen (goederen) of mensen (passagiers)
aan boord. Een haven wordt zo gebouwd, dat alles
makkelijk en snel aan boord kan worden gebracht
of van het schip af kan worden gehaald.
Maar wat gebeurt er als al die spullen eenmaal
in een haven zijn aangekomen? Vers fruit,
sportschoenen of aardolie, alles moet naar
fabrieken en winkels gebracht worden. Hier zijn
vrachtauto’s, treinen en andere schepen voor
nodig. Daarom lopen wegen, tunnels, spoorwegen
en waterwegen (rivieren en kanalen) van en naar
de haven.
Inmiddels loopt de haven helemaal van Rotterdam
tot aan de Noordzee. De haven is wel 53
kilometer lang! Nog niet zo lang geleden
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is de haven weer een beetje gegroeid. Toen is
de tweede Maasvlakte in gebruik genomen. Er
kunnen nu nog meer containerschepen aanmeren
in de Rotterdamse haven.
In Rotterdam is er iets bijzonders aan de hand:
Om meer te weten te komen kijken wij nu eerst
naar een filmpje van het Klokhuis.

Werkblad 1

Woordenboek
Wat doe je als je een tekst leest en
je komt een woord tegen dat je niet
kent?

Woord:
Dit betekent het:

• Een stukje doorlezen, want soms wordt het

woord in de tekst uitgelegd.
• Zoek het woord op in het woordenboek.
• Vraag het aan de juf of meester.
• Vraag het iemand anders.
Maak met je klasgenoten een woordenboek van
de moeilijkste woorden die je hebt geleerd over
de haven.

Ik denk aan:
(vul in de wolkjes)

Voorbeeldzin:

Maak een
tekening
van het
woord:
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Werkblad 2

Vragen na de excursie
3. Vul in. Kies uit.
Goederen – achterland – transport – industrie
– pijpleiding - grondstof - tanker

De Rotterdamse haven is een groot gebied.
Tankers en containerschepen van over de hele
wereld varen naar Rotterdam om goederen
te laden en lossen. In Rotterdam worden de
goederen verdeeld dit noem je distributie.
Met een binnenvaartschip worden de
goederen over de rivier naar het achterland
gevaren. Er zijn schepen die aardolie aan
boord hebben, deze schepen herken je door
de pijpleidingen op het schip.Van de aardolie
wordt van alles gemaakt zoals: benzine of
diesel voor auto’s. Ook je pen of je schoenen

Een................................................is een buis waar
bijvoorbeeld water of aardolie doorheen gaat.

zijn eindproducten van aardolie.

Aardolie is de ....................................... voor benzine.

Alle fabrieken bij elkaar
noemen we............................................................ .

..................................zijn spullen om te verkopen.
.................................. is het vervoeren van goederen
van de ene plek naar de andere.

De fabrieken en winkels
staan in het ........................................................

1. Lees de tekst in het blokje en zet een streep
onder de woorden die je hebt geleerd tijdens de
excursie naar de haven.

Een ............................................. is een groot schip
dat olie of andere vloeistoffen vervoert.

2. Kies 3 woorden uit de tekst die je moeilijk
vindt. Schrijf die op en schrijf de betekenis
erachter.

4. Husselwoorden. Welke woorden staan
hieronder?

1............................................................................

vanhe
continare
veroslag
portranst

2 ...........................................................................

3 ...........................................................................
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H.............................................................
C.............................................................
O............................................................
T..............................................................
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Beverwaard

Lombardijen

Charlois

IJsselmonde

Feijenoord

Hoogvliet

Botlek

Maassluis

Vlaardingen

geweest? Zet een groen rondje om deze plek.
b Waar op de kaart ligt jouw school? Zet een
rood rondje om deze plek.
c Waar ligt de Tweede Maasvlakte? Zet een
blauw rondje om deze plek.

Schiedam

a Weet je nog waar je op haven excursie bent

Charlois

Kralingen
-Crooswijk

Overschie

Noord

De Rotterdamse haven is ongeveer 53
kilometer lang. Hiernaast zie je een kaart van de
Rotterdamse haven. Kort geleden ben jij ook in
de haven van Rotterdam geweest. Beantwoord de
volgende vragen.

Rotterdam

Capelle
aan den
IJssel

Hillegersberg

Zevenkamp
Prins
Alexander

Nesselande

5. De Rotterdamse haven

Werkblad 3

Vragen na de excursie

1. Lees de tekst:

Een haven is een aanlegplaats voor schepen.
In de Rotterdamse haven leggen enorme
vrachtschepen aan. Ze vervoeren goederen
over de hele wereld.Vruchtensap uit Brazilië,
schoenen uit China en cacaobonen uit Afrika.
Aan de kade kan het uitladen, oftewel het
lossen, beginnen. De lading wordt verplaatst.
Bijvoorbeeld van een groot containerschip
naar kleinere binnenvaartschepen. Of naar
een vrachtauto of goederentrein. Dit noem
je overslag. Die kleinere voertuigen kunnen
het achterland, waar de winkels en fabrieken
staan, snel bereiken.
Als er geen haast is bij de distributie van
een lading, gaan de goederen niet naar de
overslag, maar naar de opslag. Bijvoorbeeld in
een magazijn. Maar verse producten, als fruit,
moeten snel op transport. Het fruit moet zo
snel mogelijk bij jullie thuis in de fruitschaal
belanden. Anders gaat het rotten.
Voor de overslag in een haven worden
zware machines gebruikt als hijskranen en
vorkheftrucks. Die kranen heb je misschien
gezien toen je in de bus zat richting de
haven. Ze steken ver boven de haven uit. Er
wordt trouwens niet alleen vracht over zee
vervoerd. Toeristen vinden het ook leuk om
op een schip naar Rotterdam te varen. Heb
je wel eens zo’n enorm passagiersschip zien
liggen in de buurt van de Erasmusbrug? Dit
noem je een cruiseschip!

Lees de tekst in het blauwe blokje en zet een
streep onder de woorden die je over de haven
hebt geleerd.

2. Kies 3 woorden uit de tekst die je
moeilijk vindt.
Schrijf die op en schrijf de betekenis erachter.

1.

2.

3.
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3.Vul in. Kies uit.

4. ‘Waar of niet waar? Zet een rondje om het

Overslag – opslag – aanmeren – haven –
lossen – hijskraan – distributie

goede antwoord’.
Overslag is het verplaatsen van personen.		
waar/niet waar
Lading wordt uit een schip gehaald met een
hijskraan.
waar/niet waar
Vers fruit wordt in de haven opgeslagen in een
magazijn.
waar/niet waar
Bezoekers van Rotterdam komen soms met
schepen aan.
waar/niet waar

Een...........................is een beschutte plek aan het
water waar schepen veilig kunnen aanmeren en
weer vertrekken.
Een ander woord voor uitladen is ............................
Als de lading van een containerschip verplaatst
wordt naar een vrachtauto of een goederentrein,
heet dat.........................................
Als er geen haast bij is, gaat de lading eerst naar
de ....................................
.........................is een ander woord voor verdelen.
Een................................is een machine om
voorwerpen mee op te hijsen.
Als een schip aan de voor- en achterkant wordt
vastgemaakt met touwen, noemen we dat
.................................................
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Ontwerp je eigen
vrachtschip
Maak hieronder een tekening van een
vrachtschip. Welke goederen vervoert het
schip?
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Werkblad 4A

Knip en plak
Hieronder staan 10 omschrijvingen van
woorden. Knip ze uit en plak ze onder de
goede woorden op het plakblad hiernaast.

✄

Een grondstof die diep uit de aarde gehaald wordt.

✄
✄

Dit schip brengt spullen die van zeeschepen komen naar de fabrieken in het land.

Spullen om te verkopen.

✄
✄

Hier worden goederen die de haven binnenkomen opgeslagen.

Een gebied waar goederen uit de haven naar toe worden gebracht.

✄
✄

Dit is een felgekleurd baken dat in het water drijft.

Agenten bewaken een gebied door met deze boot heen en weer te varen.

✄
✄
✄
✄

Water waar een schip kan varen.

De vervuiling van de lucht, de grond en het water door auto’s en fabrieken.

Een schip dat containers vervoert.

Een grote stalen transportkist om goederen in te vervoeren.
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Hoofdstuk 4B

Plakblad
De goederen

M
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L

Het containerschip

De opslag

Het achterland

De aardolie

De milieuvervuiling

De patrouilleboot

Het vaarwater

Het binnenvaartschip

De boei

Een container

10

Werkblad 5

Woordzoeker
Het vervoeren van goederen van de ene plek
naar de andere noem je ..............................................

Lees de zinnen hieronder en vul de woorden in.
Kies uit de woordenlijst:
Boei		
Tanker
Transport
Stuurhut
Bakboord
Haven
Lading		
Overslag
Industrie
Stuurboord
Vaarwater
Lossen
Laden		

................................., dat zijn alle fabrieken bij elkaar.
Een afgesloten ruimte op een schip van waaruit
de schipper of de kapitein het schip kan besturen
noem je de........................................................
.................................. is de rechterkant van het schip.

Een................................ is een beschutte plek aan
het water waar schepen veilig kunnen aanmeren
en weer vertrekken.

..................................... is de linkerkant van het schip.
Het ......................................... is het water waar een
schip in kan varen.

Een............................... is een felgekleurd baken dat
in het water drijft. Zo weet een stuurman waar
zijn schip kan varen.

Zoek de woorden op in de woordzoeker:

De ......................................., dat zijn alle spullen die
een schip vervoert.
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Als er lading in schepen wordt gedaan en later
weer wordt opgehaald heet dat .............................
en .........................................
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Een................................... is een groot schip dat olie
of andere vloeistoffen vervoert.
Bij de ................................... wordt de lading van
een schip op een ander schip, vrachtauto of trein
geladen.

Met de letters die overblijven in de
woordzoeker kun je een woord maken:
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Werkblad 6

Quiz
Naam:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
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Werkblad 7

Verslag van de Haven
Taaltocht
Naam:
Leeftijd:
School:
Wat heb je tijdens de Haven Taaltocht gedaan?

Wat vond je het leukst?

Wat is het moeilijkste woord dat je hebt geleerd?

Wat betekent dat woord?

Bedank hieronder de haven taalgidsen. Maak een
tekening of schrijf een boodschap.
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Colofon:
Het Educatief Informatiecentrum Mainport (EIC) ligt in het hart van het Rotterdamse havengebied. Het EIC
laat jaarlijks ca. 22.500 jongeren uit de hele onderwijskolom, kennis maken met de haven en de vele beroepen
en kansen om er te werken, nu en in de toekomst. De bedrijvigheid in de Rotterdamse haven ondergaat een
grote verandering, o.a. op het gebied van duurzame energie, technologie en automatisering. Er is grote behoefte
aan goed opgeleid personeel. Zowel technisch, logistiek, maritiem, ICT en in de zakelijke dienstverlening.Voor
meisjes en jongens!
Met het havenprogramma Port Rangers maken basisschoolleerlingen kennis met de Rotterdamse haven. Het
helpt hen op weg om hun talenten te ontdekken en te starten met oriëntatie op een vervolgopleiding (LOB).
Het havenprogramma is inclusief een excursie naar het EIC in het havengebied. Zo zien de leerlingen de lesstof
ook in context. Port Rangers wordt kosteloos aangeboden aan de scholen door ondernemersvereniging Deltalinqs, Havenbedrijf Rotterdam en de Gemeente Rotterdam.
Ondersteuning:
Samenstelling: 				
Havenbedrijf Rotterdam
EIC Mainport Rotterdam & JINC				
Deltalinqs				
Gemeente Rotterdam				
Illustraties & vormgeving:
Martin Reekers / Reinier van der Horst

Datum:
Januari 2019

