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‘Als we hard
gaan, hebben
we golven
aan boord!’

Ruim 130.000 schepen, waarvan 30.000 zeeschepen en zo’n
100.000 binnenvaartschepen, gaan ieder jaar de haven in- en uit.
Dat zijn er dus meer dan 356 per dag!

Nieuwe Waterweg
I.v.m corona liggen tijdelijk
cruiseschepen in het dok

Hier liggen duizenden
liters olie opgeslagen

De vader van Lucas (11) is
schipper. Hij vaart op een
binnenvaartschip van 86 meter
lang. In de schoolvakanties vaart
Lucas mee en woont hij samen met
de rest van het gezin én de hond
aan boord.

De Rotterdamse haven zorgt
voor 385.000 banen in Nederland.
Dat zijn meer banen dan álle
mensen in de stad Utrecht
bij elkaar!

WAT VERVOEREN JULLIE?

‘Wij vervoeren zand tussen Nederland en België.
Er past wel 2050 ton
lading aan boord. Het zand komt nat op het schip
en we leveren het droog
af. Het wordt gebruikt om bijvoorbeeld huizen, wege
n of dijken zoals de
Afsluitdijk mee te maken.’

Grootste schip ter wereld
In juni 2020 voer het grootste schip ter wereld Rotterdam
binnen. Deze joekel is 400 meter lang, 61 meter breed en er passen
23.964 containers op. Ter vergelijking: de Eiffeltoren is 324 meter...

IS HET LEUK OM TIJDENS VAKANTIES OP HET
SCHIP
TE WONEN?
‘Ja! Er is altijd genoeg te doen. Als er bijvoorbeeld
geen zand aan
boord is, vullen we de laadruimte weleens met wate
r zodat we erin
kunnen zwemmen. Hiervoor gebruiken we het wate
r waarover we op
dat moment varen. En als we hard gaan, dan hebb
en we nog golven in
ons zwembad ook!’

Ieder jaar vervoeren de schepen:

IN

324 miljoen ton goederen het
land binnen

UIT

WAAR SLAAP JE?
‘We hebben twee woningen aan boord, een voor
ons en een voor de jongens
die op het schip werken. Zij helpen bijvoorbeeld
bij het laden en lossen en
bij het vastmaken van de touwen. Ik heb mijn eigen
slaapkamer. Ik vind het
heel leuk om op het schip te slapen. Het geluid van
de motor is fijn om naar
te luisteren en het schip trilt lekker.’

143 miljoen ton goederen
het land uit

>> Botlek

MAG JE WELEENS HELPEN MET STUREN?

De banaan in de fruitschaal, de spijkerbroek die
je vandaag aan hebt, de benzine in de auto van
je ouders en de smartphone in je hand: de kans
is groot dat al deze producten naar Nederland
zijn gekomen via de haven van Rotterdam.
Iedere dag varen hier honderden schepen vanuit
de hele wereld binnen om hun goederen af te
leveren. 24 uur per dag, 7 dagen per week.

TOEGANGSPOORT
De haven van Rotterdam is ontzettend belangrijk.
Niet alleen voor de handel en banen in Neder-

land, maar ook voor Europa en de rest van de
wereld. De haven is supergoed bereikbaar. Als de
schepen zijn aangemeerd, worden de spullen per
trein, vrachtwagen of schip weer verder vervoerd. Binnen Nederland, of naar andere landen.
Rotterdam wordt ook wel ‘de toegangspoort naar
Europa’ genoemd.

Wat zit erin?
1 ton is 1000 kilo

TEAMWORK
Hoe kan het dat zo’n grote haven met zó veel
gigantische schepen die in- en uitvaren niet
verandert in een chaos? Daar zorgen zo’n

‘Ja! Maar mijn vader staat er wel bij om te helpen,
voor als het fout zou gaan.’

drieduizend bedrijven samen voor. Van de
Kustwacht tot aan de roeiers, slepers en
loodsen: iedereen werkt keihard om alles goed
te laten verlopen. Meer weten? Lees snel verder
op de volgende bladzijde!

De goederen die de haven binnenkomen zijn te verdelen in:
• Droog massagoed (zoals ijzererts, graan of zand)
• Nat massagoed (zoals vloeibare chemicaliën of olie)
• Breakbulk (zoals auto’s of onderdelen van windmolens)
• Containers (van bananen tot spijkerbroeken en van
speelgoed tot keukens: je kunt het zo gek niet bedenken!)

ZIJN ER OOK MINDER LEUKE
DINGEN AAN
SCHIPPERSKIND ZIJN?

‘Op het schip zijn geen vriendjes. Dat
is wel jammer. En het is niet leuk dat
mijn vader zo veel van huis is. Gelukkig
bellen we vaak met elkaar
als hij vaart en wij thuis zijn.’

WIL JIJ LATER OOK
SCHIPPER WORDEN?

‘Nee… Ik wil later heel graag acteur worden en in
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films of series spelen.’

r
a
a
n
e
e
z
n
a
V
de haven

Als een
hop, weer terug de zee op? Ho maar!
en
en
lad
,
sen
los
,
ren
me
aan
en,
var
Binnen
van
l wat bij kijken. Zeker bij de joekels
héé
r
daa
t
kom
,
wil
uit
of
in
en
hav
de
zeeschip
werken dag en nacht om dit goed en
en
rijv
bed
e
nd
ille
sch
Ver
g.
lan
s
ter
honderden me
s gaat? Nou, zo!
veilig te laten verlopen. Hoe dat precie

>> Loodsvaartuigen

Ieder havengebied ter wereld is anders. Stromingen,
bochten, obstakels op de bodem, dieptes en
breedtes van de vaargeulen: overal liggen uitdagingen op de loer! Ook gelden in iedere haven
andere regels. Als kapitein van een schip dat over
de hele wereld vaart, is het iedere keer weer een
puzzel. Gelukkig staat er een heel team klaar om
hem of haar te helpen.
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Een loods adviseert de kapitein als een zeeschip een haven wil in- of uitvaren. Hij kent het
havengebied als zijn broekzak. Ook heeft hij veel
verstand van allerlei soorten schepen. De loods
wordt met een loodsvaartuig (dat zijn speciale
boten, zie kader) naar het schip gebracht, als
het nog op zee ligt. Hij klimt aan boord en
geeft de kapitein tips om veilig de haven in te
kunnen varen.

>> Zeeschip met sleepboot

Bedrijf: Nederlands Loodswezen B.V.
Regio Rotterdam-Rijnmond

SLEPERS EN DUWERS
Als een groot schip de haven nadert en
steeds minder snelheid heeft, wordt het
steeds lastiger sturen. Hier schieten de
sleepboten te hulp. Twee (één voor, één

Tender

Jol

Loodsboot

Wanneer? Als er geen bijzonderheden zijn
Plek voor? Acht tot twaalf loodsen
Hoe snel? Max. 28,5 knopen (53 km p/u)

Wanneer? Als er snelheid geboden is
Plek voor? Max. vier loodsen
Hoe snel? Max. 28 knopen (50 km p/u)

Wanneer? Altijd aanwezig op zee
Plek voor? Max. zeventien loodsen
Hoe hard? Max. 16 knopen (30 km p/u)

Vertrouwd en veilig

Klein en snel

Sterk en stabiel
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Bakboord

nacrisis onder
verband met de coro
*Het programma is in
entueel veranderen.
voorbehoud en kan ev

Als het echt superslecht weer is en de
golven té hoog zijn, dan komt er een
helikopter aan te pas. De heli landt op het
dek van het schip. Past dat niet, dan wordt
de loods met een kabellift naar het dek
getakeld. Want ook met slecht weer gaat
het werk altijd door!

LOODS

Als je naar de
boeg (voorste
punt) van het
schip kijkt, dan
is Bakboord de
linkerzijde
Stuurboord de
rechterzijde

achter) en soms zelfs vier van deze krachtpatsers duwen en trekken het schip keurig
de haven in.
Bedrijf: Boluda Towage Europe

ROEIERS
En dan ben je er nóg niet.. Want is het
schip eenmaal in de haven, dan is het
belangrijk dat het goed vast ligt en geen
kant meer op kan. De afstand tussen de
kade en een schip is alleen zó groot dat de
bemanning niet zelf kan afmeren. Dit is de
taak van de roeiers. Let op: ze heten dan
wel roeiers, maar eigenlijk doen ze dat al
jaren niet meer. De roeiboten zijn verruild
voor vletjes. Dat zijn kleine motorboten
waarmee ze naar het schip varen en daar
in samenwerking met de bemanning de
touwen, trossen en draden ophalen. Hierna
varen ze naar de kade, waar hun collega’s
deze vastmaken.
Bedrijf: KRVE Rotterdam
Boatmen

Knopen
De snelheid van schepen mee
t je in
knopen. Een knoop is 1,8 kilo
meter per uur.
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“Hoi, wij zijn Amy en Djimmy!
Als vliegende robots houden
wij een oogje in het zeil in de
prachtige haven van Rotterdam, die zich tot helemaal aan
zee bevindt. Wij nemen je mee
op sleeptouw!”

Stuurboord
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De (Rijks)Havenmeester van het
Havenbedrijf Rotterdam is verantwoordelijk voor de veiligheid en orde op het water
in het havengebied van Rotterdam.

-L
-I

De Zeehavenpolitie zorgt voor de
veiligheid in de haven en op de haventerreinen. Ze houden zich bezig met onder
meer het oplossen van ruzies op het water,
milieuregels, bestrijding van criminaliteit en
het bewaken van de grenzen.

Schepen of mensen op het water in nood?
Dan komt de Koninklijke Nederlandse
Redding Maatschappij (KNRM) eraan! Weetje: de
mannen en vrouwen van de KNRM doen dit werk
vrijwillig, ze krijgen er dus niet voor betaald.

De patrouillevaartuigen zijn de ogen en
oren van de Havenmeester. Ze begeleiden
schepen door de haven en staan klaar bij
incidenten. Ook hebben ze bluskanonnen aan
boord en kunnen ze de brandweer helpen.
Inspecteurs van het Havenbedrijf
Rotterdam controleren of schepen zich
houden aan de milieu- en veiligheidsregels.
Er leggen schepen vanuit de hele
wereld aan in Rotterdam. De Port Health
Authority houdt in de gaten of er geen vreemde
ziektes mee van boord komen.

Goederen die via Rotterdam Europa in
of uitreizen, gaan langs de douane.
De containers worden met een speciale scan
gecontroleerd, zodat niet alles hoeft worden
opengemaakt. Wist je dat de douane 24 uur per
dag 7 dagen per week open is?

Meer weten?

erdam? Dan kun je onder andere
Meer informatie over de haven van Rott
het Maritiem Museum en Futureland.
terecht bij EIC Mainport Rotterdam,
www.eic-mainport.nl
www.maritiemmuseum.nl
www.futureland.nl
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Offshore Experience
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De Koninklijke Marine
beschermt wereldwijd de
handelsroutes en zorgt ervoor dat schepen
veilig de haven kunnen bereiken. Ook komen
zij bij noodsituaties en rampen in actie.
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Op een plek waar gevaarlijke stoffen, enorme schepen,
zware machines en industrie samenkomen kan er veel
misgaan. Ook op het water. Veiligheid is daarom
superbelangrijk. En daar zorgt Team Safety voor!

In het Haven Coördinatie Centrum (HCC)
wordt de planning en toelating van
schepen geregeld. Verkeersbegeleiders helpen
de schepen vanuit twee centrales met behulp
van een radarsysteem.

-E

Wil jij met je hele klas naar het Maritiem
Museum in Rotterdam? En wil je een
gratis les voor
de Offshore Experience winnen? Los
de rebus op en stuur je antwoord vóó
r 30 september naar
info@wereldhavendagen.nl onder verm
elding van Offshore Experience en maa
k kans op deze
stoere prijs! Vergeet je naam, leeftijd
en adres niet te vermelden. In het ond
erwerp van de mail
schrijf je ‘oplossing rebus’. Veel succ
es!

www.maritiemmuseum.nl
>> Fregat Koninklijke
Marine

Antwoord:

Vers zeewater dankzij
de Oceaniumboot
Twee keer per maand vaart er een wel héél bijzonder schip
door de haven van Rotterdam. De buitenkant is versierd met
kleurige pinguïns, zeesterren en poolwitte ijsschotsen.
Wat is dit voor een boot? En waar gaat hij naar toe?

In het Oceanium gaat 8
miljoen liter zeewater rond.
Dat hoeft natuurlijk niet
iedere keer in zijn geheel
te worden ververst. Een
speciaal filter zorgt ervoor
dat het water constant wordt schoongemaakt. Hierdoor hoeft er
iedere maand maar een deel te worden vervangen.

Dit speciale schip is de Oceaniumboot van Diergaarde Blijdorp, een van
de oudste dierentuinen van Nederland. De boot brengt schoon zeewater uit
de Atlantische Oceaan naar het Oceanium. In dit gigantische zeeaquarium
wonen onder meer haaien, honderden tropische vissen, koningspinguïns
en zeeleeuwen. En die zijn gek op vers zeewater!

Dat gaat zo. Het zeewater wordt in Europoort overgeladen uit de
ballasttanks van containerschepen van Maersk. Hierna wordt het met
de Oceaniumboot naar de dierentuin vervoerd. Via een ondergrondse
pijpleiding bij het Schiekanaal, dat achter het Oceanium ligt, wordt het
water vanaf de boot het verblijf van de dieren ingepompt. Zo kunnen
zij weer in lekker fris zeewater zwemmen!

Wist je daoto…k. wel de
De boot t genoemd?
“Haaibaai” word
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Moppen &
raadsels

Slim raadsel
Waarom zijn vissen zo slim?
Antwoord: Omdat ze in een school zwemmen

Oceaan

In het diepe

Emma zit in de klas en de juf
vraagt: ‘Wat is de grootste
oceaan ter wereld?’ Emma zegt:
‘Weet ik niet juf, maar mag ik
naar de wc?’ De juf zegt: ‘Nee,
eerst wil ik een antwoord op
mijn vraag.’ Een paar minuten
later vraagt de juf het nog keer.
Emma weet het nog steeds niet.
Een paar minuten later vraagt
de juf weer hetzelfde en Emma
zegt: ‘Onder mijn stoel, juf!’

Een giraf en een muis gaan zwemmen. Ze komen
bij het water en de giraf plonst er direct in.
‘Is het diep?’ vraagt de muis, die bang is voor
diep water. ‘Nee hoor, helemaal niet’, antwoordt
de giraf. ‘Ik kan met mijn voeten bij de grond!’

Dolfijnen

zee.
Twee dolfijnen komen elkaar tegen in
er
Zegt de een: ‘Hai!’ Antwoordt de and
geschrokken: ‘Waar?’

Botsing

y

Een vis botst tegen
een andere
vis op. De ene vis ze
gt: ‘Hé,
kijk eens uit!’ Zegt
de andere
vis: ‘Sorry, ik had w
ater in
mijn ogen!’

Vissen
Lotte en Ise zijn aan het
vissen in de haven.
Zegt Lotte: ‘Mag ik jouw
dobber lenen Ise?
Die van mij gaat steeds
onder!’

Lek
Isa en Jesper zitten in een roeibootje. Zegt Isa: ‘Oh nee, een gat!
De boot is lek en er stroomt water in!’ Zegt Jesper: ‘Geen paniek!
Dan maken we er gewoon een tweede gat bij om al het water
eruit te laten lopen.’

Eiffeltoren

Kan de Havenmeester hoger springen dan de Eiffeltoren?
Antwoord: Nee! Want de Eiffeltoren kan niet springen

Hopelijk zien we jou
volgend jaar op
3, 4 & 5 september 2021
ook op de kade in
Rotterdam!

COLOFON
Stichting Wereldhavendagen
Redactie: Young & Connected
Vormgeving: Tokyo Amsterdam
Young & Connected: Martine Karsten en Budi Goudsmit – www.yandc.nl

www.wereldhavendagen.nl
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