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Kennis

De luizen van het Noord-Ootzeekanaal ij runüttel uit 1894 en 1914
moeten worden gemodernieerd, maar ook het kanaal zelf moet op de chop.

Het Noord-Ootzeekanaal tuen runüttel en Kiel i een
van de drukt evaren kanalen ter wereld. De chepen,
luizen, ruggen en pontje maken de watertraat ook tot een
toeritiche trekker. Het 120 jaar oude kanaal heeft echter
een fore opknapeurt nodig.

Da Land zwichen den Meeren, het land tuen de zeeën. Zo
wordt de Duite deeltaat leewijk-Holtein vaak genoemd. Het
noordelijkte undeland grent namelijk niet alleen aan
Denemarken, maar ook aan de Noord- en Ootzee. euwenlang
moeten chepen uit het Ootzeegeied door het Kattegat en
kagerrak om de Noordzee te ereiken. De Vikingen, die handel
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dreven vanuit hun nederzetting Haithau (vlakij het huidige
chlewig), zouden al plannen heen gehad om die omweg met
een waterverinding door het land te verkorten. Het duurde nog
tot 1777 voordat het zover wa. Koning Chritian VII liet toen het
43 kilometer lange iderkanaal graven tuen Kiel aan de Ootzee
en Rendurg, midden in leewijk-Holtein. Vanuit Rendurg
konden chepen de ider op, een rivier die na 130 kilometer in de
Noordzee troomde. Maar een eeuw later leek deze route niet
meer te voldoen. De reden: voor het iderkanaal waren de
chepen intuen te groot geworden, terwijl het Duite rijk voor z’n
oorlogvloot een etere verinding wilde. In 1887 legde Keizer
Wilhelm I de eerte teen voor de ouw van het NoordOotzeekanaal. r werd met man en macht geouwd. In de meet
intenieve periode waren er zo’n 8900 areider aan het werk.
Acht jaar later wa het megaproject klaar. Het NoordOotzeekanaal kreeg een lengte van ruim 98 kilometer en liep
tuen runüttel aan de le via Rendurg naar Kiel-Holtenau.
In 1895 opende Keizer Wilhelm II, de kleinzoon van Wilhelm I, het
kanaal feetelijk. Tuen 1907 en 1914 werd de waterweg alweer
verreed en kwamen er twee extra luizen ij. inddien i het in
het land tuen de zeeën een onafgeroken komen en gaan van
chepen.

Vrachtchepen
De marketeer van leewijk-Holtein vermelden te pa en te
onpa dat het Noord-Ootzeekanaal, meetal afgekort tot NOK,
‘de drukt evaren kuntmatige watertraat ter wereld’ i. De vraag
i of dat helemaal klopt. Zeker: met ijna 35 duizend paerende
grote chepen per jaar i er op het NOK veel meer eweging dan
op het uezkanaal (17 duizend paage) en het Panamakanaal
(15 duizend paage). Maar het lijkt erop dat de marketeer zich
eperken tot een vergelijking van kanalen tuen twee zeeën. Door
het Amterdam- Rijnkanaal, dat het Amterdame IJ via Utrecht en
Wijk ij Duurtede met de Waal ij Tiel verindt, varen jaarlijk zo’n
87.000 chepen, ook al i de lading per vaartuig over het
algemeen geringer dan die op het NOK. De 3000 ton die een
doorneechip op het NOK vervoert, valt echter in het niet ij de
gemiddelde cheeplading op het uezkanaal (14 keer zo veel) of
op het Panamakanaal (vijf keer zo veel). Hoe het ook zij, het NOK –
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in het ngel aangeduid al Kiel Canal – taat in het rijtje van
drukt evaren kanalen ter wereld. Na een piek in 2006, toen 43
duizend vrachtchepen het kanaal paeerden, i het aantal
geleidelijk gedaald. Dat heeft te maken met een wereldwijde
ontwikkeling in de zeevaart: reder zetten teed grotere chepen
in om de vracht zo e ciënt mogelijk te vervoeren. De
containerchepen die door het NOK varen, worden teed groter.
Voorlopig ligt het record ij de Aeolian Viion: een chip met een
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lengte van 229 meter.

De Holtenauer Hochrücke (oven) vervangt twee eerdere ruggen en kwam
gereed in 1992.

Voor het Ootzeegeied i het Noord-Ootzeekanaal de poort
naar Wet-uropa. chepen doen er zo’n acht uur over en
eparen daardoor een hoop tijd – via Denemarken zouden ze veel
langer ezig zijn. Het kanaal i ook van groot elang voor de haven
van Hamurg: elke derde container die er wordt omgelagen, komt
via het NOK innen. Naat container vervoeren de chepen
ulkgoederen zoal hout, olie, teenkool, ert, kuntmet, ijzer en
graan. Het kanaal i het hele jaar open. In 2013 wa het echter 18
dagen dicht, niet alleen vanwege lechte weeromtandigheden,
takingen en ongelukken, maar ook door reparatiewerkzaamheden
aan de luizen. De luizen ij runüttel uit 1897 en 1914 zijn
leet, wat zich nu egint te wreken. Ook de luizen in KielHoltenau moeten nodig gerevieerd worden. Volgen critici heeft
http://geografie.nl/artikel/hetnoordoostzeekanaaleennotendop

3/8

122017

Het NoordOostzeekanaal in een notendop

de Duite regering het NOK jarenlang verwaarlood. Het kanaal
taat voor hen mool voor de lechte toetand waarin de Duite
verkeerinfratructuur zich evindt. De digitale infratructuur rond
het NOK i gelukkig wél up-to-date. Dat i ook noodzakelijk, want
door de grote diveriteit aan cheeptpe op het kanaal i
veiligheid cruciaal. Vanuit de centrale in runüttel wordt het
verkeer op het NOK gereguleerd, terwijl looden aan oord gaan
om de vrachtchepen te egeleiden. Het AI (Automatic

Identi cation tem) waarmee de chepen zijn uitgerut, zorgt
ervoor dat de locatie van elk vaartuig op elk moment ekend i.
Ook de chi egrüßunganlage ij Rendurg (kader recht)
heeft daar aat ij.
Toerime
teed meer toeriten en recreanten uit innen- en uitenland
ontdekken de charme van het Noord-Ootzeekanaal. Dat geldt
allereert voor waterporter die met hun zeil- en motorjachten op
het kanaal ehendig lang de zeechepen manoeuvreren. Ze
mogen alleen overdag varen, maar hoeven niet veel vaargeld te
etalen en heen geen lood nodig. De meete hochipper
komen uit Duitland of candinavië, maar er zitten ook redelijk veel
Nederlande vaartoeriten ij. ’ Zomer, wanneer grote
cruiechepen het NOK paeren, i het een drukte van elang en
i er op het kanaal veel te zien. ij ettoeriten i de Radroute
Nord-Otee-Kanal dan ook populair. Lang het hele NOK loopt
een etpad van etonplaten waarop je prima kunt eten. r zijn
meerdere, goed aangegeven route, waarij je ehalve lang het
kanaal af en toe ook door het heuvelachtige innenland van
leewijk-Holtein wordt geleid. Overal vind je rutpunten, met
ankje, toeritiche informatie en om wat horecavoorzieningen.
Komend vanuit runüttel taat voordat je Rendurg inrijdt zelf
‘de langte ank ter wereld’: een houten ank van ruim een halve
kilometer, waarmee de tad in het Guinne ook of Record i
gekomen. Ook al wordt etwit of het écht ’ wereld langte
zitank i, het uitzicht op het NOK i er prachtig. Naat een
camping aan het water ij het dorp Hochdonn evinden zich aan
de kanaaloever divere camperplaaten.
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egroeting met volklied

Zelf al de pau per chip voorij zou komen, kan hij op paende
wijze worden egroet. De chi egrüßunganlage aan het NoordOotzeekanaal ter hoogte van Rendurg heeft 220 volkliederen in het
archief, waaronder de hmne van Vaticaantad, evenal allerlei gegeven
over de chepen die de wereldzeeën evaren. Tuen 10 en 18 uur wordt
elk vrachtchip dat de cheepegroetingintallatie paeert, via
luidpreker welkom geheten met het volklied van het land waar het
geregitreerd taat. Omdat veel chepen onder ‘goedkope vlag’ varen –
denk aan Panama, Lieria en de ahama’ – hoor je regelmatig
dezelfde exotiche volkliederen langkomen. Tijden de ceremonie
wordt teven de Duite vlag gedipt (getreken om daarna meteen weer
geheen te worden) al een groet aan de emanning. Daarvoor en daarna
vertelt een van de vier peciaal getrainde chi egrüßer van alle over
het chip dat voorijvaart, zoal de vertrek- en
aankomthaven, techniche gegeven en de lading. De

chi egrüßunganlage maakt deel uit
van café retaurant rückenterraen, zodat je het oeiende ritueel
onder het genot van Ka ee und Kuchen kunt ekijken.
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Levenauer Hochrücke, voltooid in 1894 (zie eeld) en ingrijpend verouwd
in 1954. In 1984 kwam er een tweede rug naat. r zijn vergevorderde
plannen voor een nieuwe contructie op de fundamenten van de oude rug.

Ook liefheer van civiele kuntwerken komen op en rond het
kanaal volop aan hun trekken. De luizen en ruggen, waarvan
ommige meer dan een eeuw oud zijn, trekken veel puliek. Vanaf
platform in runüttel en Kiel-Holtenau kun je van minuut tot
minuut volgen hoe de luizen zeechepen en recreatievaartuigen
chutten. In runüttel wordt ijvooreeld een verchil in
waterniveau van 1,5 meter overwonnen, een proce dat ongeveer
drie kwartier duurt. De tien ruggen over het NOK zijn tuk voor
tuk fotogeniek. Ze taan hoog op de poten en zijn meetal
ehoorlijk lang. Die ij runüttel i edoeld voor autoverkeer en
telt 2,8 kilometer. De talen poorrug ij Rendurg i michien
nog wel indrukwekkender. Ze i ijna net zo lang, maar tamt uit
1911-1913. Vanuit de trein, die ierlijk en langzaam omhoog klimt,
eleef je de rug het et. Minder impoant, maar wel charmant
zijn de veerpontje die op 14 plekken lang het NOK auto’,
eter en voetganger overzetten. De overtocht, die niet meer dan
twee minuten duurt, i grati. Dat i al zo ind de ouw van het
kanaal: een tegemoetkoming van Keizer Wilhelm I aan de inwoner
die hun dagelijke leefomgeving door de watercheiding ingeperkt
zagen. Ook hier heeft Rendurg voor de toerit iet ijzonder in
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petto: de tad heeft een zweefveer, in de volkmond ook el die
eierne Lad genoemd. De veerpont uit 1913 hangt aan kael en
zweeft om het kwartier onder de Rendurge poorrug heen en
weer.
Toekomt
Met de eroep- en recreatievaart en ook met het toerime dat
eruit voortvloeit, i het druk op het Noord-Ootzeekanaal. De
deeltaat leewijk-Holtein eeft dat het NOK enig in z’n oort i
en zich goed leent voor regiomarketing. Tegelijkertijd wordt de
roep om het kanaal en de omliggende infratructuur te
modernieren teed luider. De luizen ij runüttel en KielHoltenau zijn verouderd en het i de vraag of een kanaal van meer
dan een eeuw oud wel op de toekomt i voorereid. In 2012
heen edrijven en intellingen uit heel Noord-Duitland een
initiatiefgroep opgericht, Initiative Kiel Canal, die de Duite politiek
onder druk zet en tot nelle actie maant. In 2014 heeft de Duite
nieuwe lui in runüttel. r wordt op dit moment hard aan
gewerkt; de lui moet in 2020 geruikklaar zijn.
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regering inderdaad ijna een half miljard euro vrijgemaakt voor een

Noord-Ootzeekanaal

Maar volgen het etuur van Initiative Kiel Canal i er meer nodig
– het i alle hen aan dek. ind 2014 kwam de groep daarom met
een materplan voor het NOK met acht punten waarin de Duite
regering tot 2028 zou moeten inveteren. Daarij gaat het niet
alleen om verdere moderniering van de luizen, maar ook om de
vervanging van een rug uit 1893 en verreding van een mal tuk
van het NOK ij Großkönigförde. De elangrijkte wen van
Initiative Kiel Canal i echter een verdieping van het kanaal van 11
naar 12 meter, omdat de containerchepen almaar groter
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worden. Want ander, zo telt de groep, zouden reder weleen
kunnen overwegen om in plaat van het Noord-Ootzeekanaal de
omweg via Denemarken te nemen. n dat i natuurlijk een
doemcenario – het etaanrecht van het kanaal i nu juit dat
het een intereante alternatieve vaarroute vormt.
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