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 : Met de veerboot naar Groot-Brittannië  

 

Je kunt op verschillende manieren naar Groot-

Brittannië, met de veerboot, met de trein of 

met het vliegtuig. Wil je met de veerboot? Dan 

moet je goed kijken naar welke haven je gaat. 

Als je bijvoorbeeld naar Londen wilt, dan kun 

je het best de veerboot naar Harwich nemen. 

Want die haven ligt dicht bij Londen.  

De veerboot naar Harwich vertrekt vanuit de 

haven van Hoek van Holland. Dat is een plaats 

aan de kust, vlakbij Rotterdam.  

Vanuit Hoek van Holland vertrekt 2 keer per 

dag een veerboot naar Harwich. De eerste 

veerboot vertrekt om 14.15 uur en de tweede om 22.00 uur. 

De prijs voor een ticket hangt af van de dag waarop je de veerboot neemt. Is het in het 

weekend of een vakantie? Dan betaal je € 155 voor een ticket voor de heenreis. Op 

andere dagen kost eenzelfde ticket maar € 94.  

Op een veerboot werken 85 bemanningsleden. En per keer kunnen 1200 passagiers mee 

van Hoek van Holland naar Harwich en weer terug. Vroeger voeren er veerboten naar 

Harwich waar een kwart meer passagiers op konden dan nu. Maar omdat steeds meer 

mensen voor de trein of het vliegtuig kozen, ging men met kleinere veerboten varen.  

 

 

 

 De veerboot die ’s avonds naar Harwich vertrekt doet er 8 en een half uur over. Hoe 

laat komt de boot in Harwich aan? Om __. __ __ uur.  

 

_______________________________________________________________________ 

 

 Je wilt heen en terug met de veerboot. Hoeveel bespaar je als je niet in het weekend 

vaart?  

 

_______________________________________________________________________ 

 

 Hoeveel meer passagiers konden vroeger per keer mee op een veerboot dan nu?  

 

_______________________________________________________________________ 

 

Vul de antwoorden ook hieronder in. 1 cijfer per hokje. 
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 : Vliegvelden in Londen 

 

Londen is een drukke stad. Het is de 

hoofdstad van Groot-Brittannië en er 

wonen meer dan 8,5 miljoen mensen. Ter 

vergelijking: in Nederland wonen bij 

elkaar ongeveer 17 miljoen mensen. 

De stad Londen heeft daarom ook 

verschillende vliegvelden om iedereen 

naar de stad te kunnen vervoeren. Deze 

vliegvelden liggen om de stad heen. 

Amsterdam heeft maar 1 vliegveld, namelijk Schiphol. 

Hieronder zie je in de tabel de namen van een aantal vliegvelden van Londen. Je ziet 

erachter staan hoeveel kilometer deze vliegvelden buiten het centrum van Londen liggen 

en hoelang je erover doet om met de auto van het vliegveld naar de stad te gaan. 
 

naam vliegveld afstand naar Londen centrum reisduur met de auto 

London City 12 km 37 min 

London Heathrow 35 km 39 min 

London Luton 54,7 km 1 uur en 3 min  

London Stansted 64 km 1 uur en 4 min 

London Gatwick 80 km 1 uur en 15 min 

Bron: www.skyscanner.nl  

 Je doet er maar 1 minuut langer over om van Stansted naar het centrum van 

Londen te reizen dan vanuit Luton. Hoeveel kilometer ligt Stansted verder van het 

centrum af dan Luton?  
 

_______________________________________________________________________ 

 

 Je reist met de auto van Heathrow naar het centrum van Londen. Er staat een file. 

De vertraging is 3 kwartier. Hoeveel minuten duurt je reis? 
 

_______________________________________________________________________ 

 

 Je kunt ook met de trein van Stansted naar het centrum van Londen reizen. Je reis 

duurt dan  van de tijd minder lang. Hoeveel minuten duurt de reis? 
 

_______________________________________________________________________ 
 

Vul de antwoorden (zonder komma) ook hieronder in. 1 cijfer per hokje. 

 
      

vliegtuigen op vliegveld Londen Heathrow 
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