Lesbrief

Main-Donaukanaal: waterweg verbindt Europa

Docenteninformatie
Niveau
Deze lesbrief is bedoeld voor de leerlingen van 3 vwo of de
bovenbouw havo/vwo. De leerlingen maken gebruik van het
Basisboek (8e editie) en de Grote Bosatlas (54e druk). In de
lesbrief worden met behulp van het Basisboek een aantal
geografische vaardigheden geoefend. De lesbrief kan
worden gebruikt als aanvulling op het hoofdstuk ‘Globalisering in Azië’ (klas 2) of ‘India als opkomend land’ (klas 3).
U kunt de lesbrief kopiëren voor gebruik in de klas. Voor de
leerlingen is de kleurenversie van de lesbrief ook toegankelijk via www.degeo-online.nl. Op het docentendeel van deze
website vindt u de antwoorden bij de opdrachten.

Inhoud
Al in 793 gaf Karel de Grote de opdracht om een kanaal te
graven dat de stroomgebieden van de Rijn en de Donau met
elkaar moest verbinden. Maar de bouw liep spaak en de
werkzaamheden werden stilgelegd. Vele eeuwen later
legde koning Ludwig I van Beieren een vaarverbinding aan
tussen de Main en de Donau. Het Ludwigskanaal werd in
1846 geopend.
Nu, honderdzeventig jaar later, ligt er in Zuid-Duitsland een
nieuwe waterweg. Sinds 1992 verbindt het Main-Donau
kanaal de Noordzee met de Zwarte Zee. Met het nieuwe
MDK is er een bijzondere schakel toegevoegd aan het
uitgebreide Europese vaarwegennet.
Kaart 1 Hoofdvaarwegen op het West-Europese vasteland
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Leerlingenmateriaal
Inleiding
Deze lesbrief gaat over het Main-Donaukanaal (het MDK).
Je gaat onderzoeken wat de geschiedenis is achter deze
vaarweg, waarom deze werd aangelegd en hoe het MDK
wordt gebruikt. Je geeft daarbij antwoord op de volgende
vragen:
–	Hoe ziet het vaarwegennet op het West-Europese
vasteland eruit?
–	Wat is het achterland van de belangrijkste West-Europese zeehavens?
–	Wat is de voorgeschiedenis van het MDK?
–	Wat zijn de problemen bij de aanleg van een scheepvaartkanaal dwars door Europa?
–	Wat zijn de belangrijkste kenmerken van het MDK?
–	Wat draagt het MDK bij aan het Europese vaarwegennet?
–	Hoe wordt het MDK gebruikt?
–	Wat is het beste vervoersmiddel voor goederentransport?
–	Hoe zit het met de bevaarbaarheid van de Donau?
–	Met welke problemen heeft het MDK als trans-Europese
vaarroute te maken?
Het uitwerken van de lesbrief kost je ongeveer twee lesuren. Hoeveel tijd jij er precies aan kwijt bent, hangt af van
de hoeveelheid filmpjes die je bekijkt en het aantal
informatieve sites dat je bezoekt op internet. Je moet de
54e druk van de Grote Bosatlas (GB) gebruiken.
Opdracht 1 Ligging en bereikbaarheid
Gebruik kaart 1 en GB 98-99.
a	Neem de letters a t/m j over en noteer de namen van de
vaarwegen erachter.
b	Neem deze zin over en kies de juiste woorden:
Hoe verder / minder ver landinwaarts, hoe dichter /
minder dicht het vaarwegennet is.
c	Verklaar het verschil in dichtheid van vaarwegen vanuit
de invalshoek natuur. Maak gebruik van de overzichtskaart Europa in de atlas.
Opdracht 2 Stroomgebieden en waterscheidingen
Gebruik GB 77A.
a	Wat is een stroomgebied?
Bekijk foto 2 en lees in het Basisboek B94 Rivieren.
Foto 2 is een foto van de Europese hoofdwaterscheiding.
De afkorting NN staat in het Duits voor Normal Null. In ons
land heet het Normaal Amsterdams Peil (NAP).
b	Wat is een waterscheiding?
Gebruik nog eens kaart 1.
c	Teken in kaart 1 met rode lijnen de waterscheidingen
van de rivieren Elbe, Donau, Weser, Eems en Rijn
grofweg in.
d	Tussen de stroomgebieden van welke rivieren ligt de
Europese hoofdwaterscheiding?
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Foto 2 De Europese hoofdwaterscheiding

Opdracht 3 Zeehavens en stroomgebieden
Gebruik GB 92A en tabel 3.
a	Noteer in tabel 3 de naam van de belangrijkste zeehaven
die toegang geeft tot het stroomgebied van elke rivier.
b	In welke zee monden de rivieren van tabel 3 uit?
Bekijk nog eens kaart 1.
c	Welk kanaal verbindt het stroomgebied van de Elbe met
het stroomgebied van de Rijn?
Gebruik GB 98-99.
d	Zoek in vak B8 het Marne-Rijnkanaal op.
Welke twee stroomgebieden worden door dit kanaal
verbonden?
e	Wat is het probleem als je twee stroomgebieden door
een kanaal met elkaar wilt verbinden?
Tabel 3 Stroomgebieden en hun zeehavens

Stroomgebied

Zeehaven

Rijn
Eems
Weser
Elbe

Emden
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Opdracht 4 Zeehavens en achterland
a Wat is het achterland van een haven?
Gebruik GB 92A.
b De kaart laat het achterland van zeven grote Europese
zeehavens zien. Noteer de namen van deze zeehavens.
Lees tekst 4 en bekijk GB 92B.
c Op welke twee zichtbare manieren staat de Rotterdamse
haven in verbinding met het achterland?
Bekijk GB 92C.
d Een belangrijke achterlandverbinding van Rotterdam is
de Betuwelijn. Waarom is dit belang niet van deze kaart
af te lezen?
Lees de inleiding van deze lesbrief nog eens.
e Geef aan waardoor en hoe het achterland van de
Rotterdamse haven in 1992 veel groter is geworden.
f Voor welke West-Europese havens werd Rotterdam
sinds 1992 een grotere concurrent?

Tekst 5

Fossa Carolina: een project op drijfzand
In het jaar 793 gaf Karel de Grote opdracht om te beginnen
met de aanleg van een kanaal dat het stroomstelsel van de
Rijn zou verbinden met het stroomstelsel van de Donau.
Het project liep op een grote mislukking uit.
Elke dag werd een stuk in de heuvels uitgegraven, maar
’s nachts liep de geul steeds weer vol met drijfzand.
Na twee jaar tevergeefs zwoegen, zweten en graven
werden de werkzaamheden stilgelegd. Het zou meer dan
duizend jaar duren voordat een andere vorst de draad
weer op zou pakken: koning Ludwig I van Beieren.

Figuur 6

Bouwen op drijfzand

losse bovengrond
Tekst 4

nieuw

Poort van Europa
Rotterdam bedient een achterland van meer dan
150 miljoen mensen binnen een straal van 500 kilometer van Rotterdam en zo’n 500 miljoen mensen in heel
Europa. Dit is een enorme markt met een koopkracht
van 500 miljard euro. Dankzij de diepe vaarwegen en
uitstekende achterlandverbindingen is Rotterdam uitstekend toegankelijk. Het maakt deze haven een ideale
toegangspoort tot de Europese markt.

kanaal

Opdracht 5 Schakel tussen Rijn en Donau
Lees tekst 5.
a Zoek op internet op wat een stroomstelsel is en noteer
de betekenis van dit begrip.
Gebruik GB 98-99.
b Wat is de naam van de bergrug tussen de steden
Neurenberg en Regensburg?
c Noteer de hoogte van deze bergrug. Kies uit:
A 200 m – 500 m
B 500 m – 1000 m
C 1000 m – 2000 m
D 2000 m – 3000 m
Bekijk figuur 6.
Figuur 6 is een doorsnede van een stukje van de bergrug
die Karel de Grote wilde oversteken met de Fossa (gracht)
Carolina.
d Wat betekent de letter X in het profiel? Kies uit:
A waterdoorlatende grindlaag
B poreus grof zand
C ondoorlaatbaar hard gesteente
e In de zandlaag zit veel water. Waar komt dat water
vandaan en waarom zakt dat water niet dieper de grond
in?
f Beschrijf wat er gebeurde bij het graven van de Fossa
Carolina aan de hand van figuur 6. Gebruik in je antwoord het begrip ‘drijfzand’.

dichte bovengrond
zandlaag

richting graafwerkzaamheden

Opdracht 6 De droom van koning Ludwig
Ga op internet naar nl.wikipedia.org/wiki/Ludwigskanal.
Neem de informatie door en bekijk de figuren op de site.
Bekijk foto 7.
a Tussen welke steden werd het Ludwigskanaal aangelegd?
b Neem de zin over en vul de aantallen in: In de vaarweg
werden ...... sluizen aangelegd om een hoogteverschil
van ...... meter te overbruggen.
c Wat waren de twee voornaamste redenen om het
Ludwigskanaal in 1950 te sluiten voor de scheepvaart?
Kies uit:
A De binnenvaartschepen werden steeds groter.
B Er was geen vracht meer om te vervoeren.
C De concurrentie van vrachtauto en spoorlijn nam toe.
D Het kanaal was in de Tweede Wereldoorlog zwaar
beschadigd.
Foto 7

Sluizen in het Ludwigskanaal bij Kelheim aan de
Donau
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Tabel 11

Een nieuw kanaal
In 1960 werd begonnen met de bouw van het MainDonaukanaal. In 1972 werd Neurenberg met de Main
verbonden en op 25 september 1992 werd het kanaal
volledig opengesteld. De totale bouwkosten liepen op tot
bijna 2,5 miljard euro.

Forchheim

NN 338,2
km 170,78

NN 230,9
km 108,00
km 0,00
DONAU
MAIN
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 km

verhang (in m/km)

Bamberg

Dietfurt

Forchhei
m
Hausen
Erlangen
Kriegenbr
unn

Bamberg
Strullend
orf

NN 408,0

Tekst 8 

Ma
in

Bachhau
sen
Berching

Lengteprofiel Main-Donaukanaal
Nürnber
g
Eibach
Leerstette
n
Eckersm
ühlen
Hilpoltste
in

Figuur 10

Opdracht 7 MDK: een Europese waterweg
Lees tekst 8. Bekijk kaart 9 en figuur 10.
a	Tussen welke twee steden ligt het Main-Donaukanaal
en hoe lang is het kanaal?
b	Wat valt je op aan de loop van de rivieren de Main en de
Donau op kaart 9 als je let op de ligging van de Europese
waterscheiding?
c	Op hoeveel meter NN steekt het MDK de Europese
waterscheiding over?
d	Welke helling van het MDK is het langst: die van het
noordelijke traject of die van het zuidelijke traject?
Gebruik tabel 11.
e	Vul met behulp van de gegevens van figuur 10 in
tabel 11 de waarden van het verval en het verhang in.
Als je niet (meer) weet wat deze begrippen betekenen,
lees dan in het Basisboek B95 Verval en verhang.
f	Waarom moesten er op de noordhelling meer sluizen
worden gebouwd dan op de zuidhelling?

Zuidhelling
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Foto 12 Een binnenvaartschip nadert het sluizencomplex

Opdracht 8 Een moderne vaarweg
Bekijk foto 12, foto 13A tot en met 13D en foto 14.
a	Zet de foto’s 13A tot en met 13D in de juiste volgorde.
b	Bereken met behulp van de gegevens op het bord van
foto 14 hoeveel minuten het kost om het water in de
sluiskolk op het gewenste niveau te brengen.
c	Een sluizencomplex in het MDK bestaat steeds uit
twee sluiskolken: een grote en een kleine. Waarom
maakten de ingenieurs een extra sluiskolk voor kleine
schepen?

d	Een sluiskolk in het Ludwigskanaal had een afmeting
van 30 m × 4,20 m. Hoeveel keer groter in nuttig wateroppervlak is een sluiskolk voor de binnenvaart in het
MDK? Vul tabel 15 in. (Tip: gebruik de Nutzlänge en de
Nutzbreite van foto 14.)
e	Wat is je conclusie wat betreft de grootte van de binnenvaartschepen honderd jaar geleden en nu?
f	Neem de zin over en vul in: Het binnenvaartschip van
foto 12 vervoert ijzererts van de zeehaven van ...... naar
de hoogovens bij Linz aan de rivier de ...... in Oostenrijk.

Foto 13 Het schutten van een plezierjacht

A

B
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Foto 13 Het schutten van een plezierjacht

C

D

Foto 14 Informatie bij het sluizencomplex voor binnenvaart-

Figuur 16 Riviertje omgebouwd tot kanaal: het eindpunt van het
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Figuur 17 Hoe wordt het MDK gebruikt?

Goederenvervoer

Opdracht 9 Inzoomen op het MDK
Bekijk figuur 16 en 17 en lees tekst 18.
a	Wat is volgens figuur 16 de afstand tussen Kelheim en
de Zwarte Zee?
De aanleg van het MDK heeft de deelstaat Beieren veel geld
gekost, te veel volgens sommigen. Ook vanuit de milieu
beweging was er veel tegenstand. Er werd vooral actie
gevoerd tegen de kanalisatie van het riviertje tussen
Dietfurt en Kelheim. Kanalisatie houdt in dat men een rivier
door het rechttrekken van bochten en met behulp van
sluizen en stuwen ombouwt tot een kanaal.
b	Wat is de naam van het riviertje dat tussen Dietfurt en
Kelheim werd gekanaliseerd?
c	Veel mensen die eerder fel tegen de aanleg van het MDK
waren, hebben er inmiddels wel vrede mee. Hoe komt
dat? Geef met behulp van figuur 17 en tekst 18
twee redenen.
d	Op welke manier wordt het water vanuit de Donau en
de Altmühl naar de stroomgebieden van de Main en de
Regnitz geleid?
De Geokrant 77

Recreatie

Leiding voor de
waterhuishouding

Main-Donaukanaal

Watersport

Wandelen
en fietsen

Natuurbeleving
Hengelsport

Tekst 18 

Verdrogingsproblemen
Grote gebieden rond de bovenloop van de rivieren de
Regnitz en de Main (zie kaart 9) hebben regelmatig last
van verdroging, vooral in de zomertijd. De tekorten worden aangevuld door aanvoer van water uit de Donau en
de Altmühl.
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Opdracht 10 Vervoer door Europa
Lees tekst 19 en bekijk figuur 20, 21 en 22.
a Welke conclusie kun je trekken uit figuur 20 wat betreft
het energieverbruik van vervoer per binnenvaartschip?
b Gebruik figuur 21 om je antwoord bij vraag a te verklaren.
c Bedenk twee nadelen van het vervoer per binnenvaartschip ten opzichte van transport per vrachtauto.
d Welke drie positieve uitspraken over een binnenvaartschip kun je doen met behulp van figuur 22?
e Geef vanuit de economische invalshoek twee redenen
waarom de Europese Unie van de Donau een hoofdtransportroute wil maken. Betrek bij je antwoord de kaarten
GB 87A en 87E.

Figuur 22 Kosten voor de belastingbetaler
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Tekst 19

Europese dromen
In Europese beleidsplannen is de Donau een van de grote
Europese transportroutes. Experts op het gebied van
vrachtvervoer verwachten dat de Roemeense haven bij
Constanta uitgroeit tot een belangrijke toegangspoort
voor Zuid- en Oost-Europese markten.

Figuur 20 Energieverbruik over weg, spoor en water
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Opdracht 11 Wisselende waterstanden
Bekijk foto 23.
Gebruik GB 98-99.
a Schärding ligt aan de Salzach. Bij welke stad mondt de
Salzach uit in de Donau?
Bestudeer het stroomgebied van de Salzach.
b In welk jaargetijde kun je hoge waterstanden bij
Schärding verwachten en waarom juist dan?
c De bovenloop van de Donau is een regenrivier. Dat
houdt in dat er geen sprake is van smeltwater. De rivier
wordt dus alleen maar gevoed door neerslag. Leg uit
wat dit betekent voor de bevaarbaarheid van de Donau.
d De Donau is van invloed op de waterstanden bij Schärding. Op welke manier draagt de Donau bij aan een
extreem hoge waterstand in Schärding?
Foto 23 Hoog water in Schärding

300 km
370 km

1598
Figuur 21 Lading van een binnenvaartschip
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Opdracht 12 Problemen in de scheepvaart
Gebruik de figuren 24 en 25 en de teksten 26, 27 en 28.
a	Beschrijf de trend die figuur 25 laat zien.
Het totale goederenvervoer over het Main-Donaukanaal
bestaat uit het transport van massagoederen (zoals graan,
grond en ijzererts) en uit containervervoer (stukgoederen).
b	Welke trend zou figuur 24 laten zien wanneer je de
ontwikkeling in figuur 25 zou weglaten?
c	Verklaar met behulp van de teksten 26 tot en met 28 de
ontwikkeling in figuur 25.
Figuur 24 Goederenvervoer over het Main-Donaukanaal

Vaardiepte en bevaarbaarheid
De vaardiepte van de Donau is onvoorspelbaar. Daardoor
is de vaarweg voor verladers onbetrouwbaar en niet
rendabel. Grote opdrachtgevers als staalgigant Arcelor
Mittal kunnen onmogelijk de transportkosten inschatten.
Ze zoeken naar alternatief vervoer per spoor of vrachtauto. ‘Door de sterk wisselende waterstanden weet je
nooit wat het vervoer van je lading gaat kosten’, zegt
een woordvoerder van het graanbedrijf Cargill. ‘Voor een
constante aanvoer is een bevaarbaarheid van 40% van
het jaar echt veel te laag.’
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Tekst 27 

8

Die schöne blaue Donau ...
In de meeste delen van Duitsland en Oostenrijk is de
Donau met sluizen bevaarbaar gemaakt. Maar een aantal
trajecten in de benedenloop en bij Straubing
(zie GB 98-99) moet worden uitgebaggerd. Daarnaast zijn
er meer sluizen nodig om gedurende 240 dagen van het
jaar een aflaaddiepte van 2,50 meter te garanderen Hoe
verder stroomafwaarts, des te groter de kans op droogte
en overstromingen.
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Tekst 26 

Tekst 28 
Figuur 25 Aantal vervoerde containers (TEU) over het

Massagoederen en stukgoederen
Goederen die per container worden vervoerd, zijn per ton
duurder dan massagoederen. Containervracht moet precies op tijd aankomen om de spullen verder te verwerken
of te distribueren naar groothandel en winkels.
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Opdracht 13 Plussen en minnen, samengevat
Neem de hele lesbrief en je antwoorden nog eens door. Vul
als samenvatting schema 29 in. Neem het schema over en
vul de voor- en nadelen van het Main-Donaukanaal in.
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Schema 29 Voor- en nadelen van het Main-Donaukanaal
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Nadelen

