Hup haven!

naar de

Regio Noord

Met een loodsboot wordt een loods naar
een schip op open zee gebracht

Regio Amsterdam-IJmond

Regio Rotterdam-Rijnmond
Elk havengebied is
anders en heeft dus
ook zijn eigen loodsen. In
Nederland hebben we vier van
zulke gebieden. Samen zorgen
ze ervoor dat er ieder jaar zo’n
100.000 zeeschepen veilig de
Nederlandse havens in en
uit kunnen varen.

Via een touwladder klimt de loods aan
boord

Regio Scheldemonden

De loods vertelt de kapitein precies welke
kant hij op moet sturen in de haven

Een loods kent de haven waar hij werkt
op zijn duimpje!

Een haven is bijna een stad
op zich. Zo zijn de havens in
de omgeving van Amsterdam
samen net zo groot als de
stad Den Helder. Heerlen en
Hilversum zijn ook ongeveer
net zo groot.

Meer dan de helft van het
goederenvervoer van en naar
Nederland gaat per zeeschip.
De producten die hier aankomen en vertrekken, komen
van en gaan over de hele wereld!

Haven van IJmuiden
Foto: Peter Elenbaas

Het grootste zeehavengebied van Nederland is het
Rotterdam, Rijn- en Maasmondgebied. Het is niet
alleen het grootste havengebied van Nederland,
maar van heel Europa.
Nederland telt vier grote zeehavens.
Deze liggen in de omgeving van
Amsterdam, Rotterdam, Delfzijl en
Vlissingen.

Haven van Delfzijl
Foto: Koos Boert

Haven van Vlissingen
Foto: Sky Pictures

Het op twee na grootste havengebied van
Nederland ligt in De Scheldebekken in
Zeeland. Er zitten meer dan 250 bedrijven
en er werken meer dan 16.000 mensen.

Haven van Rotterdam

Het Noordzeekanaalgebied
ligt in de omgeving van
Amsterdam en is het op één
na grootste havengebied van
Nederland. De havens zijn
samen het op drie na grootste
havengebied van Europa.

Haven van Eemshaven
Foto: Koos Boert

De Noordelijke zeehavens in de buurt van Eemnes
en Delfzijl zijn de kleinste Nederlandse zeehavens.
Toch wordt er jaarlijks nog meer dan 5 miljoen ton
aan goederen overgeslagen.
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