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“Kom mee en ontdek de Rotterdamse haven...”
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Hoofdstuk 1
De Rotterdamse Haven
Ik ben Wasabi...
en woon sinds kort in de haven van Rotterdam.
In mei 2012 ben ik in de haven vrijgelaten, ter
hoogte van de Nieuwe Maas. Heel spannend,
want ik had geen plattegrond en ik wist niet waar
ik was! Nu voel ik me als een vis in het water en
ik ken de haven op mijn duimpje…eh…vinnetje!
Er gebeurt hier van alles en het is nooit saai
in de haven.
Kom mee dan laat ik de haven
aan je zien!

Zo zie ik er in het ‘echt’ uit
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Hoofdstuk 1

De stadshaven
De Waalhaven is echt
een stadshaven.
Een stadshaven betekent dat de
haven dicht bij het centrum van de
stad ligt waar mensen wonen en
dichtbij de kantoren van bedrijven in
de haven.
Maashaven
Maashaven

Maashaven

Coolhaven

Coolhaven

Coolhaven

Rijnhaven

Rijnhaven

Zelfs de namen van sommige
metrostations verwijzen naar de
stadshavens. De haven is echt
een onderdeel van Rotterdam!

nhaven goederen in losse
M
VroegerRij
werden
T TER DA
RO
zakken, kisten, dozen of pallets vervoerd.
Vanaf 1966 werden de goederen
vervoerd in een metalen container. De
containers hebben dezelfde maat en zijn goed
stapelbaar. Een schip kon daardoor snel spullen
meenemen van de ene haven naar de andere.
Er kwamen steeds grotere containerschepen.
Dat betekende dat de haven groter en dieper
moest worden. Maar ook dat er nieuwe havens
moesten komen.

Hé?!
Wat vaart daar
voor een groot schip?
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Het is een containerschip!

Hoofdstuk 1

Containers
Zie je die gekleurde ‘blokjes’ op het schip?
Dat zijn de containers. In een container
zitten goederen die uit verschillende
landen komen.
Bijvoorbeeld mobiele telefoons of schoenen.
We noemen dat ‘stukgoederen’. Stukgoederen
zijn goederen die verpakt zijn in een container,
dozen, zakken of kratten.
Een containerschip brengt goederen uit het
buitenland naar Nederland.
Sommige goederen worden eerst in een
distributiecentrum verpakt of er wordt iets
toegevoegd, zoals een gebruiksaanwijzing.
Overslag (zie het plaatje hieronder) betekent
dat containers van de schepen worden getild en
op het vaste land worden gebracht. Vanaf het
vaste land worden de containers vervoerd naar
het ‘achterland’.
Het ‘achterland’ betekent het gebied waar
de goederen die in de haven aankomen naar
toe gaan. Het achterland kan een plaats zijn in
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Steuren zoals ik kunnen zowel in zeewater
als in rivierwater zwemmen
Nederland maar ook in het buitenland zoals
België, Frankrijk, Duitsland en andere landen in
Europa. Het vervoer van de goederen naar het
achterland kan per binnenvaartschip, met een
vrachtwagen, via pijpleidingen, over het spoor
met een trein of langs de kust met een
kustvaarder.
Een binnenvaartschip vaart niet op de zee
maar op de rivieren.Via de rivieren vervoeren
ze containers en bulk
naar verschillende
plaatsen. Zo heb je
geen last van files!
De grote rivieren in
Nederland zijn de Rijn,
Maas, de Waal en de
IJssel.

Opdrachten

Deel 1
Alle mensen en dieren wonen op onze
planeet ‘De Aarde’. Niet alle mensen en
dieren wonen op hetzelfde stukje aarde.
Er zijn verschillende werelddelen, landen,
provincies en gebieden waar je kunt wonen.
Zet de volgende woorden in de goede volgorde,
van ver weg tot heel dichtbij huis, in de
onderstaande vakken.
Land – Planeet – Stad – Provincie – Straat – Wijk

Vul nu in waar jij woont.
a. Op welke planeet woon jij?
b. Hoe heet het land waarin jij woont?
c. In welke provincie woon jij?
d. In welke stad woon jij?
e. Hoe heet de wijk waarin je woont?
f.

In welke straat woon jij?
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1. Groot, kleiner, kleinst

Opdrachten

Deel 1
2. Waar ligt de haven van Rotterdam?
Kijk eens goed naar de kaart van Nederland.
Nederland is verdeeld in 12 provincies.
a In welke provincie woon jij?

b. Hieronder zie je een lijst met de 12 Nederlandse
provincies.
Schrijf het nummer van de provincie op de
juiste plek in de kaart van Nederland.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Friesland
Groningen
Gelderland
Flevoland
Zeeland
Zuid-Holland
Noord-Holland
Utrecht
Noord-Brabant
Overijssel
Limburg
Drenthe

c. Zet een cirkel om de Rotterdamse haven.
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Opdrachten

Deel 1



Het achterland is het gebied, het land
of de plaats waar de goederen die in de
haven aankomen naar vervoerd worden.
a. Hoe heet het gebied waar de goederen die
in de haven aankomen vandaan komen?
b. Vul in:

Het voorland is?

In de Rotterdamse Haven komt
een tanker met aardolie uit
Saoedi-Arabië aan. De aardolie
wordt gelost en via pijpleidingen
naar Duitsland vervoerd.
Uit Japan komt een schip vol met
auto’s. Hij legt aan in de haven
van Rotterdam. De auto’s
worden uit het schip gereden.
Per vrachtwagen worden ze
vervoerd naar Luxemburg.
Uit de Verenigde Staten komt
een containerschip vol met Nike
sportschoenen. Het schip
legt aan in de Waalhaven. De
schoenen worden per trein
vervoerd naar Frankrijk.
		
c. Leg uit wat stukgoederen zijn?

d. Welke van de goederen die in de
vraag b. zijn genoemd, zijn stukgoederen?
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3. Het achterland

Het achterland is?

Opdrachten

Deel 1
4. Bulk
Naast stukgoederen komen er ook
massagoederen de haven van Rotterdam
binnen.
Massagoederen zijn goederen die niet
per stuk verpakt zitten maar los in grote
hoeveelheden per schip binnenkomen.
Denk maar aan olie, of graan.
We noemen deze massagoederen ook wel ‘bulk’.
Vloeibare massagoederen zoals olie noemen we
‘natte bulk’ en vaste massagoederen zoals granen
noemen we ‘droge bulk’.

Gevonden voorwerpen

Vul de tabel in. Zet een kruisje in de juiste kolom:
		
Stukgoederen
Massagoederen (bulk)

			

Natte Bulk

2 tonnetjes haring
40.000 kilo tarwe
600.000 kilo steenkool
13 computers
65 vaten sinaasappelsap
80.000 liter aardolie
1 container met voetballen
9 pallets papier
7 bundels met hardhout
26 jute zakken koffiebonen
85 liter vloeibare rubber
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Droge bulk

Opdrachten

Deel 2
5. Onderzoek ‘Verschillende Havens’
De haven in Rotterdam is een
‘doorvoerhaven’. Er bestaan veel
verschillende soorten havens, maar wat
doen die havens eigenlijk? Kies één van de
volgende soorten havens:
-

Marinehaven
Doorvoerhaven
Vissershaven
Recreatiehaven

Kies één van deze havens en ga verder met je
onderzoek.
Ontdek en onderzoek:
Probeer zoveel mogelijk informatie te vinden over de door jou gekozen haven.
Als je de computer mag gebruiken, kun je snel veel informatie vinden.
Beantwoord de volgende vragen.
- Kun je jouw soort haven in Nederland vinden? Waar?
- Kun je jouw soort haven in het buitenland vinden? Waar?
- Kies een plek uit waar jouw haven ligt. Aan welke rivieren, zeeën of kanalen
ligt jouw haven?
- Waar herken je jouw haven aan (wat voor schepen komen er, wat voor
activiteiten vinden er plaats, wat voor goederen komen er binnen, wat voor
diensten worden er geleverd, etc.)
- Wat is het achterland van jouw haven?
Ontwerp en maak:
Ontwerp zelf een haven in het door jouw gekozen thema. Maak een
plattegrond van jouw ontworpen haven. Denk daarbij aan alle kenmerken die
bij jouw haven horen zoals aanlegplaatsen, gebouwen, wegen etc.
Laat maar zien…
Presenteer de plattegrond van jouw haven aan de klas.
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Hoofdstuk 2
Van grondstof tot eindproduct
Olietankers vervoeren aardolie. De
aardolie gaat vervolgens door pijpleidingen
onder de grond naar een olieraffinaderij,
waar de grondstoffen worden ‘verwerkt’
tot andere stoffen.
We noemen het deel van de haven
waar grondstoffen worden bewerkt
de Petrochemische Industrie.
Snuf… ruik je dat?
We zijn in de Botlek, het hart van de
petrochemische industrie in de haven.
Veel mensen vinden het hier stinken. Het ruikt
hier ook wel een beetje ‘chemisch’.
In de grote tanks kunnen grondstoffen,
zoals aardolie, tijdelijk worden opgeslagen.
De fabrieken bewerken de olie tot stoffen die
nodig zijn om eindproducten zoals autobanden,
plastic en zelfs wasmiddel te maken.
Van algje naar aardolie!
Miljoenen jaren geleden leefden er in de zee
algen en piepkleine diertjes (plankton). Dood
plankton zakte naar de bodem en vormde daar
een dikke laag. Zand en klei bedekte de laag en
het plankton veranderde in aardolie.
De meeste aardolie bevindt zich in de
zeebodem. Als de olie uit de zeebodem is
opgeboord, dan gaat het met schepen of
door pijpleidingen naar de haven!
Aardolie is dus een natuurlijk product!
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Zand
Klei
Olie

Hoofdstuk 2

Auto’s
Naast containers en aardolie komen er
ook auto’s de haven van Rotterdam
binnen.
Kijk daar maar eens!
Honderden gloednieuwe auto’s! Ze komen via
een schip uit het buitenland en worden hier
tijdelijk opgeslagen.

Al die auto’s hebben brandstof nodig om
te kunnen rijden.
Denk maar aan diesel of benzine.
En raad eens … deze brandstoffen
worden ook gemaakt van aardolie!
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Opdrachten

Deel 1
6. Van grondstof
tot eindproduct
Brood

Paperclips

Sommige schepen vervoeren
stukgoederen, andere vervoeren
massagoederen. Veel massagoederen zijn
grondstoffen of delfstoffen, zoals ijzererts,
olie, hout of graan.Van deze stoffen
worden eindproducten gemaakt die je in
de winkel kunt kopen.
Bekijk de plaatjes van de eindproducten
hiernaast. Zet de belangrijkste grondstof van het
product onder het plaatje.

Potloden

7. Van brandstof naar gas
Plastic tasje

Van ruwe olie maken we brandstof. In de
motor van een auto wordt de
brandstof verbrand. Bij de verbranding
ontstaat een gas; koolstofdioxide-gas. Wij
noemen dat gas ook wel CO2.
Zet de volgende woorden op de juiste plaats.
gas komt vrij - brandstof – auto beweegt
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Opdrachten

Deel 1
8. Klimaatverandering
Teveel CO2-gas in de lucht is slecht voor het
milieu. Het gas zorgt ervoor dat de
warmte van de zon niet goed weg kan. Het
wordt dan steeds warmer op aarde.
Daardoor verandert ons klimaat.
Wat denk jij dat er gebeurt als het steeds warmer
wordt op aarde?

9. Schone energie
Auto’s verbranden brandstof. Hier komt CO2-gas
vrij (zie opdracht 7).

a. Kun jij een manier bedenken om ervoor te
zorgen dat auto’s minder de uitstoten?

b. Elektrische auto’s zijn schoner dan auto’s die
brandstof verbranden. Elektrische auto’s rijden
op elektrische energie of stroom (komt uit het
stopcontact). Tegenwoordig praat men vaak over
‘groene stroom’. Er wordt dan gebruik gemaakt
van de natuur om stroom op te wekken.
Noem 3 manieren waarop ‘groene stroom’ kan
worden opgewekt
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1.

2.

3.

Opdrachten

Deel 2
10.		 Onderzoek ‘Waar komt mijn
		 fiets vandaan?’
Barst maar los…
Alle spullen die wij in het dagelijks leven
gebruiken zijn gemaakt van grondstoffen.
De grondstoffen worden verwerkt in fabrieken tot
er uiteindelijk een eindproduct of een halffabricaat
ontstaat. Een halffabricaat is een tussenproduct.
Bijvoorbeeld; Grondstof = tarwe
Halffabricaat = meel
Eindproduct = brood
Vraag jij je we eens af waar de spullen die je dagelijks
gebruikt van gemaakt zijn?
In deze opdracht gaan jullie opzoek naar de herkomst
van iets wat je vast en zeker kent: een fiets.
Ontdek en onderzoek:
- Wat zijn de grondstoffen van de fietsband?
- Wat zijn de grondstoffen van het fietsframe?
- Waar komen deze grondstoffen vandaan?
- Is een fietsband een halffabricaat of een
eindproduct?
- Is het fietsframe een halffabricaat of een
eindproduct?
- Beschrijf hoe een fiets van grondstof tot
eindproduct wordt gemaakt.

Hmmm... een onder-waterfiets
lijkt mij wel wat

Maak een ontwerp:
Ontwerp een stoere fiets. Beschrijf hierbij waar de
onderdelen band en frame van zijn gemaakt, in welk
land ze zijn gemaakt, hoe de fiets (onderdelen) naar
Nederland getransporteerd worden, in welke winkel
jouw fiets te koop is (de winkel mag je zelf verzinnen).
Laat maar zien…
Presenteer het ontwerp voor jouw stoere fiets en
presenteer die aan de klas.
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Hoofstuk 3
Natuur en de haven
Kijk hier eens!
Wat een natuur… en dat midden in de
haven!
Het is een kilometers lang gebied waar Schotse
Hooglanders grazen en allerlei vogels broeden!
Je kunt hier heerlijk wandelen en fietsen in de
natuur en ondertussen naar de enorme zeeschepen
kijken!
Schotse Hooglanders zijn koeien
met lange haren die oorspronkelijk
uit Schotland komen.
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Opdrachten

Deel 1
11. Wie ben ik?
Deze dieren kun je tegen komen op de landtong in
Rozenburg. Bij welke diergroep horen ze thuis?
Kies uit de volgende diergroepen: zoogdier, vis, insect,
vogel, amfibie. Zet een cirkel om het juiste antwoord.
Omschrijving

Dit dier is een…

Steur

Legt eitjes in het water
Zwemt met vinnen
Heeft schubben
Ademt met kieuwen
Is koudbloedig

Scholekster

Legt eieren op het land
Heeft twee vleugels en twee poten
Heeft veren
zoogdier - vis - insect - vogel - amfibie
Ademt met longen
Is warmbloedig

Schotse
Hooglander

Bont Zandoogje

zoogdier - vis - insect - vogel - amfibie

Krijgt jonkies uit de buik
Geeft melk aan de jonkies
Heeft een vacht met haren
Is warmbloedig

zoogdier - vis - insect - vogel - amfibie

Legt eitjes op bladeren
Heeft vleugels en zes poten
Wordt geboren als een rups
Heeft een lichaam dat bestaat
uit 3 delen

zoogdier - vis - insect - vogel - amfibie

Legt zachte eitjes in het water
Heeft sterke springpoten
Wordt geboren als een kikkervisje
Is koudbloedig
Bruine Kikker 		

zoogdier - vis - insect - vogel - amfibie

Op welk van de boven genoemde dieren lijken wij het meest
(let op de beschrijvingen)?
Bij welke diergroep horen mensen?
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Opdrachten

Deel 1
12.		 Vlees, vis of vegetarisch
Op de Landtong Rozenburg leven roofdieren
en prooidieren.
Roofdieren zijn carnivoren
(dat betekent dat zij vlees of vis eten).
Prooidieren zijn herbivoren
(dat betekent dat zij planten eten).
De onderstaande dieren leven op (of in de buurt
van) de Landtong Rozenburg.
Omcirkel bij elk dier of het een carnivoor of
een herbivoor is.

De scholekster

De Schotse hooglander
Carnivoor

Herbivoor

De vos
Carnivoor

Herbivoor

Carnivoor

Herbivoor

De muis

Het bont zandoogje
Carnivoor

Herbivoor

Het konijn
Carnivoor

Herbivoor

De buizerd
Carnivoor

Herbivoor
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Carnivoor

Herbivoor

Opdrachten

Deel 1
13.		 Eten en gegeten worden
In het plaatje zie je veel
verschillende voedselketens door
elkaar. Deze ketens samen, noemen
we een voedselweb.
a. Welke dieren eten insecten?

Carnivoren eten herbivoren en herbivoren eten
planten. Samen vormen carnivoren, herbivoren en
planten een voedselketen.
Kijk eens goed naar het plaatje;
Smalle Weegbree wordt gegeten door het konijn en het
konijn wordt gegeten door de vos. Deze keten van dieren
die elkaar eten is een voedselketen.

b. Wie eet er Smalle Weegbree?

c. Zet een kruisje bij alle
herbivoren.

Buizerd

Vos

Koolmees

Konijn.

Lieveheersbeestje

Muis

Sprinkhaan

Vlinder

Bladluis
Smalle weegbree
Vlierbes
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Opdrachten

Deel 1
14.		 Het voedselweb
In de haven bij Landtong Rozenburg heeft
een containerschip een giftige stof in het
water gelekt.
Een paar weken later wordt er een dode buizerd
gevonden. De buizerd bleek ook de giftige stof in
zijn lichaam te hebben.
Hoe is de giftige stof in het lichaam van de buizerd
terecht gekomen? Leg uit met behulp van het
voedselweb in opdracht 13.

Waarom is het belangrijk dat de havenmeester en
de havenpolitie toezicht houden op de schepen en
de industrie in de haven?

Wat zou er gebeuren als alle wilde konijnen
op de Landtong Rozenburg plotseling zouden
verdwijnen? Leg uit met behulp van het
voedselweb in opdracht 13.
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Opdrachten

Deel 2
15.		 Schoon, schoner, schoonst
Barst maar los…
Mensen en dieren kunnen niet zonder water.
Daarom is het heel belangrijk dat het water in het
havengebied schoon genoeg is, zodat dieren hier
bij en in kunnen leven en mensen er veilig kunnen
zwemmen. Het water moet ook schoon genoeg
zijn om in waterfabrieken drinkwater te maken.
Dat is het water wat bij jou thuis uit de kraan
komt.
Ontdek en onderzoek:
Ga samen met je klasgenootjes en de meester
of juf in de buurt op zoek naar slootjes of
regenplassen. Misschien staat er zelfs wel een
regenton op het schoolplein? Van de juf of
meester heb je verschillende emmertjes gekregen
en een paar stickers en een pen.
Neem uit ieder slootje, poeltje of regenplas met
een schoon emmertje een beetje water mee.
(zorg er voor dat het water uit het ene slootje
niet vermengd wordt met water uit b.v. een
regenplas) Dit heet monsters nemen.
Schrijf op een sticker waar je het monster hebt
genomen en plak die op ieder emmertje.
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Terug op school neem je ook water uit de kraan
of b.v. bronwater uit een fles.
Doe heel voorzichtig met een pipetje een
druppeltje uit één emmertje in een doorzichtig
schaaltje en kijk door de microscoop die in de
klas klaar staat. Zie je iets in de druppel zitten, of
is deze helemaal doorzichtig?
Schrijf op een werkblad waar je het monster hebt
genomen en teken wat je door de microscoop
ziet. Herhaal dit met ieder soort water dat je
hebt verzameld.
Ontwerp en maak:
Net als een echte wetenschapper heb je nu
een logboek gemaakt. Met een beschrijving en
tekeningen van wat er in iedere watersoort zit of
niet. Maak hier een mooi boekje van.
Laat maar zien:Vergelijk jouw logboek met dat
van je klasgenoten. Zijn er overeenkomsten? Zijn
er verschillen?
In Rozenburg is een “Groene Poort” gemaakt
in het water. Dit is een beschut plekje, waar
kleine waterdiertjes wonen, maar het is ook
een kraamkamer voor o.a. vissen en andere
dieren. Wat voor water is er bij jou in de buurt?
Zullen wij samen gaan testen hoe het met het
water bij jou in de buurt zit?

Hoofstuk 4
Water en de haven

Dit enorme bouwwerk is de
Maeslantkering en ligt midden in de
Nieuwe Waterweg. De Maeslantkering
beschermt Nederland tegen
overstromingen.
De twee lange armen kunnen als deuren
gesloten worden. Het water van de Noordzee
wordt dan tegen gehouden en kan Rotterdam
niet meer bereiken.
Het woord Nederland betekent Laagland
(neder = laag) want Nederland ligt onder de
zeespiegel. Bij zware storm zou Nederland
kunnen overstromen!
Dit is in 1953 ook echt gebeurd! We noemen
dat de Watersnoodramp.
De zeedijken die ons land beschermen tegen
het Noordzeewater overstroomden door de
zware storm en de dijken braken door.
Zo’n 1800 mensen verdronken en 100.000
mensen raakten hun huis en al hun spullen kwijt.
Dit mag niet meer gebeuren! Maar het land
helemaal afsluiten van zee kan niet, want… hoe
komen de schepen dan de haven binnen?

22

Een aantal slimme mensen bedachten de
Deltawerken.
Dit is een groep dammen, dijken en
waterkeringen die samen Nederland
beschermen tegen overstromingen.
Heel veilig dus!
Rotterdam

1953
= overstroomd land

Rotterdam

Deltawerken

Opdrachten

Deel 1
16.		 Eb en Vloed
Het water van de Noordzee is altijd in beweging.
Soms komt het zeewater heel ver op het strand.
Dat noemen we ‘hoog water’ of ‘vloed’.
Soms trekt het zeewater zich juist terug.
Dat noemen we ‘laag water’ of ‘eb’.
Kijk naar de twee plaatjes hieronder.
Welk plaatje laat vloed zien? Plaatje A of B?

Eb en vloed samen, noemen we ‘getijden’. Een
paar keer per maand staat het water van de zee
extra hoog. We noemen dat ‘springtij’.
De Rotterdamse haven is een open verbinding
met de Noordzee.
Waarom is het gevaarlijk om in het havenwater te
zwemmen?

A

B
Geef 2 redenen waarom jij dat vindt!
1.

2.
Teken hieronder hoe ‘springtij’ eruit ziet. Leg uit waarom je het zo getekend hebt.
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Opdrachten

Deel 1
17. Vechten tegen het water
a. Kijk naar de plattegrond van de haven.
Zet de letters (A,B of C) bij de juiste plaats:
Hoek van Holland =
Noordzee =
Maeslantkering =

Het water van de zee en de haven is altijd
in beweging. Wij moeten ons in Nederland
beschermen tegen overstromingen. In de haven
zijn daarom dijken en keringen aangebracht.
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Hartelkanaal

In het plaatje zie je vier cijfers; 1, 2, 3 en 4. Bij
ieder cijfer kun je zien wat er in de Deltawerken
is bedacht om het land extra te beschermen
tegen water.
b. Welke van volgende tekstjes hoort bij welk
cijfer?
In het Hartelkanaal is een stormvloedkering
gebouwd: de Hartelkering. De kering wordt
extra beschermd tegen vuil dat in het water
drijft, zoals containers en brokstukken van een
kapot schip.
Cijfer
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Dit dijkje op Landtong Rozenburg loopt vanaf
de Maeslantkering richting Rozenburg.
Cijfer
Bij de Europoortkering richting Rozenburg is
een bestaande dijk extra versterkt.
Cijfer

De Brielse Maasdijk is verhoogd vanaf de
Hartelkering tot de Suurhoffbrug.
Cijfer

Opdrachten

Deel 2
18.		 Onderzoek ‘Drijvende 		
		Vakantiehuizen’
Barst maar los…
Nederland is een laag land dat onder de
zeespiegel ligt. In Nederland moet men daarom
altijd rekening houden met de gevaren van het
water. In Zeeland, bij de kust van het plaatsje
Renesse, ligt vakantiepark Zeezicht. De baas
van het vakantiepark, meneer De Zeeuw, heeft
vorig jaar geïnvesteerd in 10 gloednieuwe
vakantiehuisjes. De huisjes zijn gemaakt van
hout en steen. Meneer De Zeeuw is bang dat
bij zware storm zijn nieuwe huisjes onder water
komen te staan. Hij zou graag willen dat zijn
huisjes bij een overstroming blijven drijven en
dus droog blijven.
Een rubber boot is alvast een
goed begin...Toch?

Kun jij hiervoor een ontwerp maken?
Ontdek en onderzoek:
- Wat is drijven?
- Wat is zinken?
- Waardoor blijft een voorwerp drijven?
- Waardoor zinkt een voorwerp?
- Test een aantal stoffen, zoals bijvoorbeeld
hout, plastic, kurk, of steen op hun
drijfvermogen.
Ontwerp en maak:
Ontwerp een huisje voor meneer De Zeeuw
van hout en steen dat blijft drijven op het water.
Laat maar zien…
Maak het huisje in het echt na en test of het
blijft drijven.

Foto A. Schweitzerschool-R’dam
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Hoofstuk 5
Dienstverlening
en de haven
Deze olietankers varen naar Europoort,
een heel groot industriegebied in de
haven.
Omdat het water bij Europoort heel diep is
kunnen de grootste olietankers hier de haven
binnenvaren. Kijk daar vaart nog een grote
olietanker. En daar nog een! Maar is dat wel
veilig? Zulke grote schepen vol olie?
Kom, we vragen het aan de Havenpolitie.

Een goede vraag, Wasabi!
Zie je die geel met blauwe boot?
Dat is één van de vele patrouilleboten die in de
haven rond vaart en alles in de gaten houdt. Deze
boten horen bij de ‘Havenmeester van Rotterdam’.
Mocht er toch een ongeluk gebeuren dan zijn zij,
samen met de politie en de brandweer, als eerste ter
plaatse!

Ieder jaar bezoeken 29.000 zeeschepen
en 105.00 binnenvaartschepen de haven
van Rotterdam. Sommige van die schepen
hebben gevaarlijke stoffen aan boord.
De Havenmeester van Rotterdam is een
onderdeel van de haven waar wel 600
mensen werken aan de veiligheid.
Veiligheid is heel belangrijk!

Samen zorgen we voor een veilige haven!
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Opdrachten

Ik vind de milieu-inspecteur
wel belangrijk...

Deel 1
19.		 Hulpverlening in de haven
In de haven wordt veel aandacht besteed
aan veiligheid.
Kijk naar de onderstaande beroepen van
hulpverleners of veiligheidsmensen.
Schrijf achter elk beroep wat jij denkt dat de
belangrijkste taak van de hulpverlener is in
de haven.

- Politieagent
- Douanier
- Milieu-inspecteur
- Brandweerman
- Ambulance-medewerker

20. Wie zegt wat?
In de haven werken veel mensen met
verschillende beroepen.
Ik ontwerp, bouw en repareer grote containerschepen
Ik verhelp storingen in de computer van de olieraffinaderij
Ik loods grote schepen veilig de haven in
Ik controleer of chemische bedrijven zich aan de milieuregels houden
Ik regel het vervoer van allerlei scheepsladingen (cargo)
1.
2.
3.
4.
5.

Milieu-inspecteur
Scheepsbouwkundige
Cargadoor
Loods
Computer deskundige
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Opdrachten

Deel 2
21.		 Traffic control
In de haven is het druk met schepen.Via
satellietbeelden en radar wordt al het
verkeer inhaven in de gaten gehouden
(marine traffic control).
In de Rotterdamse haven komen en werken
mensen uit heel de wereld. Met zoveel verkeer
is het heel belangrijk dat iedereen elkaar goed
begrijpt en dezelfde taal kan spreken.
Veel mensen spreken al Engels, dus is er voor
gekozen om in de haven allemaal Engels met
elkaar te spreken. Dat heet de voertaal.
Het Marine Traffic control systeem is dus in het
Engels.
Via het internet kun je precies zien welke
schepen er nu in de haven varen.
1. Vraag aan je meester of juf of je een
computer mag gebruiken.
2. Ga op het internet.
3. Type in: marinetraffic.com/nl (traffic = verkeer).
4. Linksboven zie je een zoek balk. Hier staat
Vessel (=schip) / Port (=haven) in.
5. Type hier in: Europoort en kies EUROPOORT,
Port, NL in het menu.
6. Er verschijnt een kaart van het Europoort
gebied met allerlei tekens.
7. Ieder teken staat voor een schip dat daar op
dat moment vaart of aangemeerd ligt.

a. Wat betekent een rood pijltje?

b. Wat betekent een groen pijltje?
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Eens kijken of ik een steur zie...

Opdrachten

Deel 2
22. Onderzoek
		 ‘Werken in de Haven’
Barst maar los…
Ga op zoek naar een beroep in de haven.
Het beroep kan stoer, grappig, moeilijk,vies,
interessant of ongewoon zijn.
Vraag thuis aan je opa, vader, moeder, neef of
buurmeisje of die iemand kennen,
die in de haven werkt. Je kunt dan die persoon
interviewen door de vragen te stellen die
hier onder staan. Je mag natuurlijk ook zelf
vragen bedenken.
Ontdek en onderzoek:
- Wat is de naam van jouw gekozen beroep?
- Wat doet iemand met dit beroep dagelijks?
- Draagt iemand die dit beroep
uitoefent werkkleding? Bijv. uniform,
veiligheidsschoenen, overall, oranje hesje,
helm, pet, net pak?
- Gebruikt iemand die dit beroep uitoefent
gereedschappen of materiaal? Bijv. een
computer, een hamer, lasapparaat, gifstoffenmeter, dienstauto?
- Wat voor opleiding heb je nodig voor dit
beroep?
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Ontwerp en maak:
- Schrijf een krantenartikel over het beroep wat
je gekozen hebt.
- Beschrijf zo nauwkeurig mogelijk het leven
van deze persoon (van ontbijt tot
avond). Je mag zelf dingen over het privéleven
van de persoon verzinnen, zoals een naam en
achternaam, hobby’s etc. maar het werk moet
gebaseerd zijn op jouw onderzoek.
- Maak je artikel levend door plaatjes of
tekeningen in te voegen. Zorg dat iemand
anders die jouw dagboek leest, direct een
beeld krijgt van de persoon die jij beschrijft.
Laat maar zien…
Stel jezelf voor aan de klas als de persoon met
het beroep waar jij aan hebt gewerkt.Vertel wie
je bent, wat je doet op een dag, waar je werkt
en wat jij vindt van jouw werk.

Hoofdstuk 6
Uitbreiding van de Haven
Het scheepvaartverkeer wordt goed
in de gaten gehouden. Gelukkig
maar, want het is hier heel druk.
Samen met de Botlek vormt Europoort
namelijk een van de grootste
petrochemische industrieterreinen van de
wereld!
Olie, maar ook steenkool en ijzererts
bereiken via Europoort Rotterdam en de
rest van Europa.
IJzererts is een soort gesteente
waarin veel ijzerdeeltjes zitten.
IJzererts

Steenkool is in de prehistorie
ontstaan vanuit de grondsoort
veen en wordt gebruikt als
brandstof, net als aardolie!

Steenkool

Steenkool en ijzererts
zijn allebei nodig voor
het maken van ijzer. IJzer

gebruiken we bij het maken van auto’s,
schepen en gebouwen. Maar ook een
paperclip is van ijzer gemaakt.
Wist je dat Europoort vroeger de
toegang was tot de haven van Rotterdam?
Vanaf de Noordzee kwamen de schepen
hier binnen. Europoort was dus eigenlijk
de poort naar de rest van Europa.
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Maasvlakte 1
Er is een heel stuk land in de Noordzee
bijgekomen!
Dit gebied is rond 1968 gebouwd in de
Noordzee en we noemen het de Maasvlakte 1.
Ineens was Europoort niet meer de toegang
tot de Rotterdamse haven, maar Maasvlakte 1!
De Maasvlakte is het beginpunt van
de Betuweroute. We noemen dat de
‘havenspoorlijn’ richting Duitsland.
Maasvlakte 1 is ontstaan door het opspuiten
van zand, grind en stenen. Zo ontstond er nieuw
‘land’ in de Noordzee.

Op dit nieuwe stukje Nederland
kunnen containers worden
gelost, er is chemische industrie,
een energiecentrale en een
distributiepark.
Ook de douane heeft zijn
hoofdkantoor op de Maasvlakte 1.
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Maasvlakte 2
Hier word ik gelukkig niet
gesteurd...
Maasvlakte 1 is niet het
enige stuk ‘nieuw land’ in de
Noordzee. In 2008 is gestart
met de bouw van Maasvlakte 2!
Vanaf nu is Maasvlakte 2 de
toegangspoort tot de Rotterdamse
haven. Aan de rand van Maasvlakte 2 is
een groot zandstrand gemaakt waar je
kunt zwemmen of of kitesurfen.
Leuk hè, een stukje nieuw Nederland?
Wist je dat zo’n 30.000 jaar geleden de
Noordzee gewoon land was waarop
mammoeten, hyena’s en vele andere diersoorten
leefden?
Bij de aanleg van Maasvlakte 2 vinden we daar
de bewijzen van! Tijdens het graven worden
tanden, kiezen, wervels en botten in het
zand gevonden. Er is zelfs een prehistorische
hyenakeutel tevoorschijn gekomen!
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Ook zijn er gereedschappen van vuursteen
gevonden en dit betekent dat er in de
prehistorie ook mensen in dit gebied woonden!

Voor de bouw van Maasvlakte 2 is 240 miljoen
kubieke meter zand nodig!
De Maasvlakte 2 is hierdoor net zo groot
als vliegveld Schiphol. Er is ruimte voor
containeroverslag, industrie en distributie.
Pas in 2030 zal het hele terrein van Maasvlakte
2 klaar zijn. Hoe oud ben jij dan?
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Tijdens de aanleg van
Maasvlakte 2 zijn
fossielen gevonden!
Fossielen zijn resten van
botten of tanden van
dieren die lang geleden op
aarde leefden.

2

Opdrachten

Deel 1
A
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23. Een nieuw stukje
		Nederland

Botlek

B

Eu

ro
p

Met het aanleggen van de Maasvlakte 1
en 2 is Nederland een stukje groter geworden.
Kijk goed naar de 2 plaatjes (A en B)
a. Op welk plaatje zie je alleen Maasvlakte 1?
Op plaatje

oo

rt

Botlek

b. Op welk plaatje zie je ook Maasvlakte 2?
Op plaatje

24. Restjes uit het verleden

Mammoet

Wolharige neushoorn

Voor de aanleg van Maasvlakte 2
worden grote hoeveelheden zand van
de Noordzeebodem geschept. In dat
zand komen regelmatig fossiele botten
en tanden te voorschijn van grote
landdieren die in de prehistorie leefden,
zoals mammoeten, reuzenherten en de
wolharige neushoorns.
a. Welk fossiel hoort bij welk dier? Trek een
lijntje tussen de plaatjes die bij elkaar
horen.
b. Hoe komen de botten van deze landdieren in
de bodem van de Noordzee terecht?

Reuzenhert
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Opdrachten

Deel 2
25.		 Van A naar B
		 Onderzoek en ontwerp 		
		 jouw eigen wegennet

(auto’s, vrachtauto’s, fietsers, wandelaars)
- Je mag alles zelf verzinnen, maar zorg ervoor
dat je in je ontwerp de volgende 3 punten
terug laat komen.

Barst maar los…
Bij het aanleggen van een nieuw stuk haven komt
er veel extra verkeer. Er moet goed worden
nagedacht over hoe al dat verkeer van en naar
de haven gaat, zonder dat er files komen. Waar
komen deze wegen? Waar en hoe kun je het
water oversteken? Is het handiger om een tunnel
of een brug te bouwen? Hoe zit het met de
natuur? En waar kunnen mensen hun vrije tijd
doorbrengen (recreëren)?

1. Economie
(bijv. zonder files het verkeer goed door 		
laten rijden)
2. Recreatie
(bijv. zwemstrandje, restaurant, watersporten,
fietspaden)
3. Natuur
(bijv. schoon water, rust voor de dieren, 		
uitlaatgassen van verkeer)

Ontdek en onderzoek:
- Op de website www.portrangers.nl vind je
achtergrondinformatie over dit onderwerp.
Ga naar de site en klik op het knopje
lesmaterialen. Zoek daar naar het icoontje
“Hoofdstuk 6”.
- Wil je nog meer weten? Op de site www.
blankenburgverbinding.nl staan nog meer
filmpjes.
- Om goed te kunnen zien hoe een tunnel kan
worden gebouwd kijk je naar: www.youtube.
com/watch?v=xTY9KWGTIUA
Ontwerp en maak:
- Ontwerp zelf je eigen wegennet in het stukje
op de kaart hiernaast.
- Hoe zou jij de wegen laten lopen?
- Waar kan je het beste het water oversteken?
En hoe steekt het verkeer het water over?
Veerpont, brug of tunnel?
- Teken de wegen en de plek waar het water
overgestoken kan worden en bedenk voor
welk soort verkeer jouw ontwerp bedoeld is.
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Leg uit hoe jouw ontwerp tot stand is gekomen.
Wat vind jij het meest belangrijk: economie,
recreatie of natuur en milieu? Heb je geprobeerd
om met alle drie punten rekening te houden?
Laat maar zien?
Vergelijk jouw ontwerp met het ontwerp van een
klasgenoot.

Huh........?????????
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Hoofdstuk 7
Duurzaamheid en de Haven

Welkom bij het EIC!
Hier kun je van alles
ontdekken en beleven
over de Rotterdamse
haven.

Hé, wat is dit?!
Educatief Informatie Centrum?
Daar kunnen ze ons vast de nodige
informatie geven!
Het havengebied breidt zich steeds verder
uit. Dat is belangrijk voor de economie.
Want met de haven, verdienen we geld.
Geld verdienen is belangrijk,
maar we moeten er wel voor zorgen dat
de natuur ook de kans krijgt om zich te
ontwikkelen. De natuur moet over 25
jaar ook nog bestaan!
Daarom maken we in de haven verstandige
keuzes. We denken na over schone
manieren om energie op te wekken, zoals
windmolens en zonnepanelen. Als ergens
natuur verdwijnt, moet het op een andere plek
terug komen en extra beschermd
worden.
Met het uitbreiden van de haven verdwijnt er
natuur.
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Voor de kust van Schouwen-Duiveland, GoereeOverflakkee en Voorne-Putten is daarom
een gebied uitgezet waar de zeenatuur extra
bescherming krijgt. Dit beschermde natuurgebied
is tien keer groter dan het nieuwe land dat is
aangebouwd. Het is wel 750 hectare groot!
(1 hectare is ongeveer zo groot als 2 voetbalvelden.)
Zie je, Wasabi? Er wordt goed nagedacht
over de natuur!
Pffoeee!
Ik ben gerust gesteld!
Bedankt voor de informatie!

Opdrachten

Deel 1
26. Duurzaamheid
De Rotterdamse haven is belangrijk voor
Nederland.
Door transport en de petrochemische industrie
wordt er veel geld verdiend.
Helaas is dit niet altijd goed voor de natuur.
De Rotterdamse haven probeert
daarom duurzaam te werken. Met de
aanleg van Maasvlakte 2 wordt ook
rekening gehouden met duurzaamheid.

Maar, wat is dat eigenlijk, ‘duurzaamheid’ ?
c. Welke drie zinnen zijn juist? Zet een kruisje
bij de goede zinnen.
Duurzaamheid betekent dat...:
… je de natuurlijke omgeving zo min 		
mogelijk vervuilt
… geld verdienen belangrijker is dan het milieu
… je de natuur beschermt zodat deze ook 		
in de toekomst gezond blijft
… we natuurlijke grondstoffen, zoals olie, 		
wel mogen gebruiken maar niet verbruiken

Ben ik Bijzzzonder blij mee!
a. Welke vorm van transport is het meest
duurzaam denk jij, transport via een
vrachtwagen, binnenvaartschip of via een
goederentrein? Leg uit waarom je dat denkt.

… je ergens zo lang mogelijk mee bezig bent

b. Als je duurzaam wilt leven, dan probeer je
zo min mogelijk afval te maken en zo min
mogelijk water en energie (elektriciteit) te
verspillen.
Verzin 6 manieren waarop jij thuis aan
duurzaamheid kan bijdragen
1.

4.

2.

5.

3.

6.
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Opdrachten

Deel 1
27.		 Duurzame toepassingen
Fietspad
Autoweg
Pijplijn ondergronds
Spoorbaan
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Stenen dijk

Op het plaatje hierboven zie je een klein stukje
van de rand van Maasvlakte 2.
Bij het aanleggen van de Maasvlakte 2 wordt
rekening gehouden met duurzaamheid.
Hoe kun je aan het plaatje zien dat er rekening is
gehouden met duurzaamheid?

a. Waarom is er voor gekozen om de
windmolens zo dichtbij het water op de dijk
te zetten?

b. Windenergie is op een natuurlijke manier
opgewekt, namelijk met behulp van de wind.
Kun jij naast windenergie nog een soort
energie opnoemen die op een natuurlijke
manier is opgewekt?
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c. In Rotterdam is een grote pijpleiding
aangelegd. De leiding loopt van de haven, via
Rozenburg naar Rotterdam.Via deze leiding
gaat warme lucht, die in de industrie in de
haven vrij komt, naar huizen in Rotterdam.
De huizen worden dan dus verwarmd met
rest warmte uit de haven.
Vind jij dit een duurzame toepassing? Leg uit 		
waarom je dit vindt:

Opdrachten

Deel 2
28. Onderzoek ‘Hoe werkt
een windmolen?’
Barst maar los…
Je hebt er vast wel eens eentje gezien; een
windmolen. Met een windmolen kun je op een
schone manier energie opwekken. We noemen
dat ‘groene stroom’.
Maar… hoe maak je van wind nu eigenlijk
stroom?
Ontdek en onderzoek:
- Ga naar www.schooltv.nl en zoek een filmpje
over windenergie.
- Kies het filmpje “Hoe maak je van wind 		
elektriciteit”.
- Bekijk het filmpje ‘een kijkje in de 		
windturbine’.
- Ga naar www.schooltv.nl en zoek nog een
filmpje over windenergie.
- Bekijk het filmpje ‘Hoe wordt een 		
windturbine gebouwd’.
Ontwerp en maak:
Bouw je eigen windmolen.
Maak gebruik van de techniekmaterialen op
jouw school.
Laat maar zien…
Werkt jouw windmolen echt?
Demonstreer jouw windmolen aan de klas
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Einde
Hé…! Dit is het eindpunt van het
havengebied en hier begint de Noordzee.

Kijk! Daar in de verte komt weer
een groot schip aan! Wat zou het schip
vervoeren? Spijkerbroeken? Computers? Olie,
steenkool of ijzererts?
Of is het een passagiersschip uit Engeland?
Jij weet het vast want je kent de haven nu goed!
Gefeliciteerd! Je mag jezelf een echte
Port Ranger noemen; een kenner van de
Rotterdamse haven!

Tot ziens in de haven!
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