
  
 
  

EenVandaag in de klas 
Stoppen met kolen in 
Rotterdam? 
 

Leeftijd: 13-15 jaar 16 – 18 jaar   
Niveau:  VO-onderbouw & VO-

bovenbouw 
 
Samengevat 
Rotterdam wil een duurzamere haven 
hebben. De gemeente wil het liefst dat er 
gestopt wordt met het laden en lossen 
van steenkool in het havengebied. Want 
het is een vervuilende grondstof. De 
haven zelf wil doorgaan, want het is een 
lucratieve handel en ze willen blijven 
voldoen aan de vraag uit binnen- en 
buitenland. 
 
Vakgebied 
Economie & Aardrijkskunde 
 
Kernbegrippen 
Steenkool, fossiele brandstof, haven, 
energietransitie 
 
Kerndoelen 
Deze video sluit aan bij het volgende 
kerndoel in het voortgezet onderwijs: 
Onderbouw: Mens en Maatschappij: 42 
Bovenbouw: Aardrijkskunde, Domein C 
Economie, Domein H 
 
Verdieping 
Deze video is onderdeel van de serie 
‘EenVandaag in de klas’ . Op Schooltv.nl 
vind je meer video’s uit deze serie, zoals: 
‘Omgaan met toename van regenwater in 
de stad’.  
 
Antwoorden 
1a Draaien op kolen en olie. b Draaien op 
zonne-energie en wind. 2 De 
staalindustrie. 3 21,6 miljoen ton kolen. 4 
De overstap van fossiele brandstoffen 
naar duurzame energiebronnen. 5 De 
vraag naar kolen blijft in Duitsland 
bestaan. Als Nederland de kolen niet 
geeft, dan doet een ander land dit wel. 6a 
Voorstanders kijken naar milieu, 
tegenstanders kijken naar financien. b 
Eigen antwoord. 
 

Kijkvragen 
 

1a Volgens Arno Bonte wil de Rotterdamse 
haven nog op oude voet door. Wat is die 
oude voet? 
b Hij zegt dat de nieuwe economie vraagt 
om een andere aanpak. Welke is dat? 
 

 
 
2 Sjaak Poppe zegt dat de kolen essentieel 
zijn voor een industrievorm. Op welke vorm 
van industrie doelt hij? 
 
3 In 2016 gaat 27 miljoen ton kolen door de 
Rotterdamse haven. 80% van deze kolen 
gaat naar Duitsland. Hoeveel ton kolen is 
dat?  
 
4 In de video valt de term‘energietransitie’ 
enkele keren. Wat betekent dit woord? 
 
5 Adriaan Visser, havenwethouder 
Rotterdam, zegt dat sluiting van de 
steenkolenopslag in Nederland niet zal 
leiden tot minder CO2-uitstoot. Waarom 
niet? 
 
Verdiepingsvraag 
 
6 De voor- en tegenstanders van de 
kolenoverslag kijken elk vanuit een 
verschillend perspectief naar de kwestie. 
a Leg uit wat het verschil is in de 
argumenten. 
b Welke argumenten vind jij in deze 
discussie sterker en zwaarder wegen? 
Vergelijk je antwoord met dat van 
klasgenoten. 
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Docentenversie 

http://www.schooltv.nl/
https://schooltv.nl/video/eenvandaag-in-de-klas-stoppen-met-kolen-in-rotterdam
https://schooltv.nl/video/eenvandaag-in-de-klas-stoppen-met-kolen-in-rotterdam
https://schooltv.nl/programma/eenvandaag-in-de-klas/
https://schooltv.nl/video/eenvandaag-in-de-klas-omgaan-met-toename-van-regenwater-in-de-stad/
https://schooltv.nl/video/eenvandaag-in-de-klas-omgaan-met-toename-van-regenwater-in-de-stad/


  

EenVandaag in de klas 
Stoppen met kolen in 
Rotterdam? 
 

Leeftijd: 13-15 jaar 16 – 18 jaar   
Niveau:  VO-onderbouw & VO-

bovenbouw 
 
Samengevat 
Rotterdam wil een duurzamere haven 
hebben. De gemeente wil het liefst dat er 
gestopt wordt met het laden en lossen 
van steenkool in het havengebied. Want 
het is een vervuilende grondstof. De 
haven zelf wil doorgaan, want het is een 
lucratieve handel en ze willen blijven 
voldoen aan de vraag uit binnen- en 
buitenland. 
 
Vakgebied 
Economie & Aardrijkskunde 
 
Verdieping 
Deze video is onderdeel van de serie 
‘EenVandaag in de klas’ . Op Schooltv.nl 
vind je meer video’s uit deze serie, zoals: 
‘Omgaan met toename van regenwater in 
de stad’.  
 
Profielwerkstuk 
Vind je dit een interessant onderwerp en 
wil je dit gebruiken voor je 
profielwerkstuk? 
Het thema steenkool is te gebruiken als 
onderwerp voor je profielwerkstuk bij de 
vakken economie, aardrijkskunde en 
scheikunde. 
 
Studiekeuze 
Ben je benieuwd welke studies passen bij 
de beroepen uit de video? Je zou 
bijvoorbeeld het volgende kunnen 
studeren: 
 
Techniek & Procesindustrie (mbo) 
Natuurwetenschappen (wo) 
Duurzaamheid & Milieu (wo) 
Aarde en Milieu (hbo) 
Duurzaam ondernemen (wo) 
Werktuigbouwkunde (hbo/wo) 
Corrosiekunde (mbo) 
Construeren in staal, beton en hout (mbo) 
Beton & Staal (mbo) 

Kijkvragen 
 

1a Volgens Arno Bonte wil de Rotterdamse 
haven nog op oude voet door. Wat is die 
oude voet? 
b Hij zegt dat de nieuwe economie vraagt 
om een andere aanpak. Welke is dat? 
 

 
 
2 Sjaak Poppe zegt dat de kolen essentieel 
zijn voor een industrievorm. Op welke vorm 
van industrie doelt hij? 
 
3 In 2016 gaat 27 miljoen ton kolen door de 
Rotterdamse haven. 80% van deze kolen 
gaat naar Duitsland. Hoeveel ton kolen is 
dat?  
 
4 In de video valt de term‘energietransitie’ 
enkele keren. Wat betekent dit woord? 
 
5 Adriaan Visser, havenwethouder 
Rotterdam, zegt dat sluiting van de 
steenkolenopslag in Nederland niet zal 
leiden tot minder CO2-uitstoot. Waarom 
niet? 
 
Verdiepingsvraag 
 
6 De voor- en tegenstanders van de 
kolenoverslag kijken elk vanuit een 
verschillend perspectief naar de kwestie. 
a Leg uit wat het verschil is in de 
argumenten. 
b Welke argumenten vind jij in deze 
discussie sterker en zwaarder wegen? 
Vergelijk je antwoord met dat van 
klasgenoten. 
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