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Het Kanaal Gent-Terneuzen tussen Gent en Zelzate 9
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Opdracht 1: rivieren en kanalen in VlaanderenOpdracht 1: Ligging van het Kanaal Gent-Terneuzen

Zoek het Kanaal Gent-Terneuzen op in een atlas.

Het kanaal begint in Gent, in België. 
In welke gemeente eindigt het kanaal?  .................................................................................................................. 
In welk land ligt die gemeente?  ..............................................................................................................................

Het kanaal doorkruist 2 provincies. Welke zijn dat?
1...............................................................................................................................................................................
2...............................................................................................................................................................................

Het Kanaal Gent-Terneuzen stroomt van Gent naar Terneuzen.
In Gent krijgt het kanaal haar water via de Ringvaart om Gent van 2 rivieren, 
namelijk de ....................................................................... en de  ...........................................................................
In welke rivier mondt het kanaal uit?  ......................................................................................................................
Deze rivier is heel wat breder dan het kanaal en mondt op haar beurt uit in de  ....................................................

Opdracht 2: Varen tussen Gent en Zelzate

Bekijk de kaart op p. 3.

Duid met een pijl de richting aan waarin het water stroomt.
Duid de linker- (L) en rechteroever (R) aan op de kaart.

Noem 3 waterwegen die rechtstreeks in verbinding staan met het kanaal:
1. .............................................................................................................................................................................
2. .............................................................................................................................................................................
3. .............................................................................................................................................................................

In Zelzate kan je op 2 manieren de overzijde van het kanaal bereiken. Hoe?
.................................................................................................................................................................................

Op 2 andere plaatsen geraken auto’s, fietsers en voetgangers met het veer over het kanaal.  

Waar precies kan dat?  ............................................................................................................................................
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Op de kaart zie je verschillende korte, rechthoekige zijarmen aan het kanaal. 
Wat zijn dat?  ...........................................................................................................................................................
Waarvoor dienen ze?  .............................................................................................................................................
Zij maken van Gent de derde grootste haven van België, na Antwerpen en Zeebrugge.

Volgende bedrijven vind je terug langs het Kanaal Gent-Terneuzen.  
Met welk nummer worden ze aangeduid op de kaart? Wat maken ze precies? Verbind ze met hun activiteit.

Nummer op de kaart Bedrijf Activiteit

.................................. ArcelorMittal opslag van graan

.................................. Stora Enso vervaardigen van auto’s en vrachtwagens

.................................. Euro-Silo maken van staal

.................................. Volvo opslag van zout

.................................. Galloo papierfabriek (recyclage van o.a. oud papier)

.................................. Zoutman recyclage van metaal

(http://gent.arcelormittal.com; www.storaenso.com;  
http://www.eurosilo.be; http://www.volvocarsgent.be;  
http://www.galloo.com ; http://www.zoutman.com )  

Waarom liggen deze bedrijven langs het kanaal?
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................

De haven van Gent staat bekend als bulkhaven. Bulk is een verzamelnaam voor goederen die onverpakt,  
dus los verscheept worden. Omcirkel hieronder de goederen die volgens jou bulkgoederen zijn.

Soja  -  auto  -  graan  -  olie  -  vrachtwagen  -  zout  -  fiets  -  biobrandstof  -  sinaasappelsap

In Terneuzen zijn er 3 sluizen die het kanaal scheiden van de getijden op de Westerschelde.
Wanneer kan het kanaalwater naar de Westerschelde stromen en verder naar de zee?
Bekijk de tekeningen en omcirkel het juiste antwoord: bij  HOOGTIJ  /  LAAGTIJ  op de Westerschelde.

Wat zou er gebeuren met het Scheldewater indien er geen sluizen waren in Terneuzen?

.....................................................................................................................................................................................
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