
Wat is ‘groot’?
Tja, die excursie... Rudi was met zijn klas naar de haven van Rotterdam geweest. Ze hadden gezien hoe 
containers ‘gelost’ werden uit een groot vrachtschip. De mevrouw van het bedrijf had de kinderen een 
presentatie gegeven. Pff... allemaal cijfertjes! Juf Ellis had nog geprobeerd het de klas een beetje uit te leggen.
Het leek wel of de Rotterdamse haven met álles het grootste was. Maar wat is ‘groot’?

Wat is ‘een haven’?
In een haven komen spullen per schip aan en die spullen
worden dan verder vervoerd naar de mensen, fabrieken
en landen die het nodig hebben. Dat vervoer loopt per
spoor, over de weg of met binnenvaartschepen. In
Rotterdam worden ook spullen ingeladen die over zee
naar andere delen van de wereld worden vervoerd. Dat
overbrengen van schip naar ander vervoer, of andersom,
noem je overslag. Veel olie die in Rotterdam wordt
aangevoerd blijft daar eerst een tijdje. Het wordt daar 
verwerkt tot olieproducten en dan verder vervoerd.
Rudi wist dat de Rotterdamse haven de grootste van
Europa was. Met ‘grootste’ bedoelden ze dat Rotterdam 
de meeste  spullen verwerkte van alle Europese havens. Die mevrouw had verteld dat de Rotterdamse
haven ongeveer 467 miljoen ton goederen verwerkt per jaar. Dat doen ze daar continu, dus 24 uur per dag, 
7 dagen per week. En Rudi kon zich herinneren dat er wel 180.000 mensen werkten in de haven!

Project ‘De zee’ 4

Eindelijk, de veerboot vertrekt. Het is zomervakantie en Rudi is met papa, mama en zus Rita
op weg naar Engeland. Langzaam vaart de veerboot langs de havens, kranen en schepen in
de Rotterdamse haven. Haven? Zeg maar gerust ‘havens’! Er lijkt geen einde aan te komen.
Hé, die kade met die enorme kranen, daar links, was Rudi daar niet op excursie geweest? 

De haven staat nooit stil
Rotterdam, de grootste haven van Europa

Tekst: Jan Schotman
www.slimme-teksten.nl

Gegevens: Havenbedrijf (2017)

Voor het overslaan van breakbulk 
worden kranen gebruikt. 

Breakbulk zijn goederen die je 
niet zoals olie of zand kunt 
‘slurpen’ en die ook niet in 

containers zitten.

Rudi’s veerboot 
naar Hull, Engeland

De Rotterdamse 
haven is niet 
alleen land: 
4700 ha is water.

Eerste en 
Tweede Maasvlakte
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1 Worden er ’s nachts schepen gelost en
geladen in Rotterdam?

2 Hoe heet de Engelse haven waar Rudi 
naartoe gaat?

3 Waarom wordt de Rotterdamse haven 
de grootste van Europa genoemd?

4 Wanneer, denk je, begon de aanleg van 
de Tweede Maasvlakte?

5 Hoe heten de drie gebieden waar 
de Rotterdamse haven uit bestaat?

6 Bedenk een voorbeeld (of zoek het op) 
van ‘bulkbreak-goederen’.

7 In de tekst staat een aantal woorden dik en
schuin. Schrijf ze op en zet erachter wat ze
betekenen. Let op: je mag geen woordenboek 
of internet gebruiken. Je moet de betekenis uit
de tekst halen. Lees het dus goed.

1 In de tekst, de bijschriften én in het stukje ‘Meer cijfers’
staan veel getallen. Reken dit uit (met een rekenmachine):

a Hoeveel hectare van de haven is land?
b Hoeveel hectare was de haven (land en water) vóór 
de aanleg van de Tweede Maasvlakte?

c Hoeveel meer goederen verwerkt Rotterdam vergeleken    
met de tweede haven van Europa?

d Hoeveel miljoen ton goederen verwerkt Rotterdam voor  
landen buiten Europa?

e Hoeveel miljoen ton containers verwerkt Rotterdam?
f Hoeveel uur per week is de Rotterdamse haven open?
g Hoeveel kubieke meter (m3) past er in een container? 
h Hoeveel zeeschepen verwerkt de haven gemiddeld per dag?

2 Help! De haven is alweer te klein. Ontwerp een Derde
Maasvlakte en maak daar een plattegrond of maquette van.
Denk aan alle zaken die belangrijk zijn: kades, kranen en ruimte
voor de vier soorten goederen, alle andere vervoermiddelen
(trein, binnenvaart, wegen). Je vindt alle informatie in de tekst.

Vragen Opdrachten

Nat, droog, groot en klein
Rudi pakt in de hut (met gezellige stapelbedden) zijn tablet erbij.
Daar staan zijn aantekeningen van de excursie nog op. Die 467
miljoen ton (467.000.000 x 1000 kilo, tjonge...) bestaat uit vier 
verschillende soorten. Je hebt droog massagoed, bijvoorbeeld kolen 
of tarwe. Nat massagoed is bijvoorbeeld olie. Die massagoederen
kun je uit zo’n schip ‘slurpen’ of erin ‘spuiten’ door pijpleidingen. 
Rudi staat weer aan dek, nu om foto’s te nemen. Nog steeds is de
veerboot niet op volle zee. Rudi tuurt naar de talloze kranen die hij
ziet. Waar zijn die dan voor? O ja, voor containers en breakbulk.
Kijk, daar vaart net een containerschip voorbij, volgeladen met die
kleurige stalen bakken. Bijna allemaal even groot: 6,10 meter lang en
2,60 m hoog en breed. Daar kun je bijna in wonen! Er zijn er miljoe-
nen van op de wereld. Rotterdam verwerkt er jaarlijks héél veel.
Die ‘breakbulk’, dat had Rudi toen niet helemaal begrepen. Hij keek
nog eens goed naar de haven. Ze voeren inmiddels langs de Tweede
Maasvlakte. Breakbulk? O, wacht even... er zijn natuurlijk spullen 
die je niet kunt ‘slurpen’ en die ook niet in containers passen. Die
dingen moeten stuk voor stuk gelost worden uit de schepen. 

Groot blijven
De veerboot vaart langs de Tweede Maasvlakte naar open zee. Die
Tweede Maasvlakte, daar had Rudi ook het nodige over gehoord.
Wat een enorm project! In 2008 was het gewoon nog zee. Nu was
het een groot havengebied, gewoon aan de Rotterdams haven
‘geplakt’. De haven werd zo 20% groter. Ja, zó blijft Rotterdam wel
de grootste van Europa. En het is volgens veel mensen ook de
beste. Alles gaat namelijk lekker vlot in de haven van Rotterdam.
Morgenochtend Engeland! Zou die haven daar ook zo groot zijn?

Kijk ook naar: https://www.youtube.com/watch?v=gulyxc8Rzuo

Meer cijfers
Massagoed 294 miljoen ton per jaar

Breakbulk 30 miljoen ton per jaar

Overslag Europa  210 miljoen ton per jaar

Aantal containers  8,2 miljoen per jaar

Oppervlakte 12.643 hectare (hm2)

Pijpleidingen voor massagoed: 1500 kilometer

Aantal zeeschepen  29.650 per jaar

Aantal binnenvaartschepen  105.000 per jaar

Tweede haven van Europa:
Antwerpen 223 miljoen ton per jaar

Grootste haven ter wereld: 
Singapore 744 miljoen ton per jaar

Een container wordt geladen (of gelost). 

Voor veel meer informatie kun je naar FutureLand
op Maasvlakte 2. Ga naar www.futureland.nl.


