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Handleiding

Kijk dat dan!

Het antwoord is: CONTAINERSCHEPEN
Zie ook de kaart op de volgende pagina, waar de letters op de juiste plek zijn ingetekend.

Achtergrondinformatie: De grootste containerschepen zijn rond de 400 meter lang en kunnen meer dan 
18.000 containers vervoeren. In de haven van Rotterdam kunnen de grootste containerschepen aanmeren.
400 meter is net zo lang als een atletiek- of schaatsbaan. 
De snelste hardloper op aarde heeft meer dan 40 seconden nodig om die afstand af te leggen.

Kijk op www.keringhuis.nl/rondvaart/havenkijker/route voor meer informatie over deze punten en 
overzichtsfoto’s.

In één van de armen van de Maeslantkering, de grootste beweegbare stormvloedkering ter wereld, ligt 
educatiecentrum het Keringhuis. Een excursie naar het Keringhuis sluit naadloos aan op de aardrijkskun-
delessen voor groep 7 en 8 van het primair onderwijs en de onderbouw van het voortgezet onderwijs. 
Hoe houden we droge voeten? Met een bezoek aan de Maeslantkering ontdekken leerlingen meer over 
o.a. het Nederlandse waterbeleid, N.A.P., duinen, dijken en polders en de watersnoodramp. 
Combineer een bezoek aan het Keringhuis met de rondvaart door de haven en krijg van dichtbij een gewel-
dige indruk van de grootste haven van Europa!

De havenkijker daagt leerlingen uit om goed om zich heen te kijken tijdens de rondvaart. Naast leuke 
weetjes bevat de havenkijker opdrachten, op basis waarvan leerlingen een beter beeld krijgen van wat er 
allemaal in de haven gebeurt. 
Naast deze handleiding vindt u op de website www.keringhuis.nl/rondvaart/havenkijker suggesties ter 
voorbereiding en nabespreking van de excursie.
Daar vindt u ook meer informatie over alles wat er tijdens de rondvaart te zien is.

Doelgroep en kerndoelen

De havenkijker is ontwikkeld voor groep 7 en 8 van het primair onderwijs, maar ook te gebruiken in de 
onderbouw van het voortgezet onderwijs.
De havenkijker en het aanvullende materiaal op de website sluiten aan bij de volgende kerndoelen:

40 De leerlingen leren in de eigen omgeving veel voorkomende planten en dieren onderscheiden en benoemen en leren hoe ze 
functioneren in hun leefomgeving.
48 Kinderen leren over de maatregelen die in Nederland genomen worden/werden om bewoning van door water bedreigde 
gebieden mogelijk te maken.
50 De leerlingen leren omgaan met kaart en atlas, beheersen de basistopografie van Nederland, Europa en de rest van de wereld 
en ontwikkelen een eigentijds geografisch wereldbeeld.

Antwoorden

HAVENKIJKER



O A E N N E E S

C R T P C H N I

De haven. Natuurlijk!2

Zwanen, aalscholvers en diverse soorten meeuwen zijn meestal wel te zien tijdens de rondvaart. 

Bespreek met uw leerlingen welke dieren ze gezien hebben. Laat ze de foto’s die ze gemaakt hebben 
tonen. Maak een lijst met alle verschillende soorten.

Wie heeft de meeste soorten gespot? 
Zijn er dieren waarvan de ze naam niet weten?

Maak gebruik van de links op www.keringhuis.nl/rondvaart/havenkijker/dieren om de namen op te zoeken.

Achtergrondinformatie: Op meerdere plekken zijn gele borden met een letter te zien.

Borden met de letter K geven aan dat er kabels in de bodem van het vaarwater liggen. Het tot op de bodem 
neerlaten, of neer gelaten hebben, van een anker is ter plaatse verboden.

De letter Z langs de waterweg betekent: Zinker. Een leiding die de watergang ondergronds kruist. 
Sinds 2000 wordt deze methode niet meer gebruikt, maar de borden staan er vaak nog.



Kijk uit!4

Het gaat bij deze opdracht over de primaire kering, waaronder de zeedijken, zoals aangegeven op de kaart. 
Op Maasvlakte 2 zijn bijvoorbeeld ook dijken, maar die maken geen onderdeel uit van de primaire keringen 
op de kaart. Het is dus een beetje een strikvraag! 
De bebouwde kom van Hoek van Holland ligt achter de zeedijk en dus binnendijks. Het Keringhuis en Ma-
asvlakte 2 liggen buitendijks. Bijna alle haventerreinen liggen buiten de zeedijk. De Maasvlakte en Maas-
vlakte 2 bestaan uit hooggelegen opgespoten land. Maasvlakte 2 bijvoorbeeld, ligt op 5 meter boven NAP 
en heeft aan de buitenkant wel degelijk harde en zachte keringen.
Maar voor buitendijkse gebieden gelden géén wettelijke normen voor de ontwerpfrequentie tegen overstro-
ming. Met de ontwerpfrquentie bedoelen we de berekende kans dat een gebied overstroomt. Bijvoorbeeld 
1 keer in de 1250 jaar, of 1 keer in de 10.000 jaar, zoals de norm is voor de Randstad. Overstromingen 
helemaal uitsluiten kan nu eenmaal niet.
Door hun hoge ligging worden haven- en industrieterreinen tegen overstroming beschermd. Bij een over-
stroming van haventerreinen is de kans op slachtoffers erg klein. Er zal vooral sprake zijn van economische 
schade. Daarom is er geen wettelijke norm. En het voordeel is dat haventerreinen goed te bereiken zijn via 
het water. Er zit natuurlijk geen dijk tussen het water en de kade!
Groot verschil tussen de haventerreinen en grote delen van Zuid-Holland, is dat het bewoonde gebied in 
Zuid-Holland, met veel potentiële slachtoffers, voor het overgrote deel onder NAP ligt en dus een hoge 
zeedijk nodig heeft, terwijl de haventerreinen zelf al hoog liggen.

Reken maar!5

8x1200=9600 en 9x1200=10800. 
Dus het goede antwoord is 9.

Ben jij een havenkijker?6

Wat vonden uw leerlingen het mooiste, of meest bijzondere van alle dingen die ze gezien hebben?
En waarom?

Wie vindt de haven nu leuker dan eerst? Wie juist niet?
Voor wie maakt het geen verschil?

Kijk voor meer tips om de rondvaart na te bespreken op www.keringhuis.nl/rondvaart/havenkijker/docent.

Vragen of opmerkingen over de rondvaart of de Havenkijker? 
Neem contact met ons op via info@keringhuis.nl.  

De afbeeldingen met donkerblauwe rand naast de kaart op de Havenkijker verwijzen naar deze punten.
Bespreek met uw leerlingen de verschillende vormen van bedrijvigheid in de haven. 

Wat hebben ze gezien en wat vonden ze bijzonder?
Bespreek of en hoe uw leerlingen in het dagelijks leven zelf iets te maken hebben met de bedrijven die 
ze gezien hebben. Denk aan producten en energie die ze zelf gebruiken. Maar ook aan vrachtwagens en 
goederentreinen. Werken er familieleden van de leerlingen in de haven of in de transportsector?
Kijk op www.keringhuis.nl/rondvaart/havenkijker/route voor meer informatie over alle punten op de route.

Ik zie wat jij niet ziet.3


