
reis-doe-boek voor kinderen én ouders
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Rotterdam is niet te fi lmen,

De beelden wisselen te snel,

Rotterdam heeft geen verleden,   

En geen enkele trapgevèl.

Rotterdam is niet romantisch,

Heeft geen tijd voor fl auwekul,

Is niet vatbaar voor suggesties,

Luistert niet naar slap gelul.

't Is niet camera gevoelig,

't Lijkt niet mooier dan het is,

Het ligt vierkant hoog en hoekig,

Gekanteld in het tegenlicht.

Rotterdam is geen illusie,

Door de camera gewekt,

Rotterdam is niet te fi lmen,

Rotterdam is veels te èch.

Jules Deelder

1  Nieuwe Maas

2  Museum Rotterdam

3  Museum Rotterdam '40-'45 NU

4  Maritiem Museum

5  SS Rotterdam

6  Euromast

7  Kralingse Bos 

8  Natuurhistorisch Museum

9  Museum Boijmans Van Beuningen

10  Kunsthal

11  Belasting & Douane Museum
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Wil je op de hoogte blijven van 

actuele gebeurtenissen in 

Rotterdam die interessant zijn 

voor kinderen én ouders? 

Abonneer je dan op onze 

Facebook of Google+ pagina: 

Kun je zelf rondlopen op de 

maan? Of een slaapfeestje 

houden in een museum? 

Het antwoord hierop en infor-

matie over andere geweldige 

attracties in Rotterdam vind je 

op onze Pinterest pagina: 

(Rotterdam met kinderen).

Vind je ons reis-doe-boek over 

Rotterdam leuk? We hebben 

inmiddels al een hele serie 

over Amsterdam, Barcelona, 

Londen en Parijs en er komen 

er nog meer. Zie voor info onze 

website:

facebook.com/drawyourmapnl

plus.google.com/+drawyourmapnl

pinterest.com/drawyourmap 

drawyourmap.nl

DYM-RotterdamCS6.indd   6 09-09-15   16:20



 

Telkens wanneer je een bladzijde omslaat, zie je een 

leuke plek in Rotterdam. De plekken ga je zelf tekenen! 

In het midden van het boek vind je je eigen kaart.

Zo leer je Rotterdam kennen en voor je het weet, ben jij 

de reisleider! 

Goeie reis!
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Zoek het hondje 
 
Hij verstopt zich vanaf nu op alle 
pagina’s. 
Kun jij hem vinden?
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Maas

De Nieuwe 
Maas staat al 
voor je op de 
kaart getekend

Rivieren stromen vaak van een berg 

naar beneden naar de zee of naar 

een meer. Ze ontstaan doordat er veel 

regen valt en door het smelten van 

sneeuw en ijs. 

In de buurt van Rotterdam komen 

verschillende grote rivieren samen 

op weg naar de Noordzee. De 

Nieuwe Maas, die dwars door 

Rotterdam stroomt, bestond 

vroeger voor meer dan de helft uit 

water van de rivier de Maas. 

Er nu nauwelijks nog maaswater door de Nieuwe Maas stroomt en je 

het beter de Nieuwe Rijn zou kunnen noemen. Maar ja, een naam 

raak je niet zo maar kwijt.

Rotterdam kent een aantal 

schitterende bruggen over 

de Nieuwe Maas zoals de 

Willemsbrug en de Erasmus-

brug die het noorden en het 

zuiden van Rotterdam met 

elkaar verbinden. Van die 

laatste brug heb je misschien 

wel eens gehoord: hij heeft de 

vorm van een zwaan.

brug 

zuiden van Rotterdam met 

elkaar verbinden. Van die 

laatste brug heb je misschien 

wel eens gehoord: hij heeft de 

vorm van een

Wist je dat... 
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'Dat komt zo uit de haven'

(Dat is gestolen)

Rotterdam wordt ook wel de 

Maasstad genoemd naar de 

gelijknamige rivier die in Zuid-

Limburg Nederland binnenkomt. 

Op een gegeven moment waren de 

bewoners van Rotta de overstromingen 

van de Rotte zat en hebben ze een dam 

aangelegd. Zie je al een naam ontstaan? 

Bij de dam ontstond ook de eerste haven en 800 jaar later 

was Rotterdam de grootste haven van de wereld. 

Tegenwoordig ligt op de plek van de 

dam de Hoogstraat, een bekende 

winkelstraat in Rotterdam. 
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