Lûneburger Heide

Rijkdom verdeeld
Het grondgebied van het vroegere
Duitsland kwam zeer sterk verminkt uit Wereldoorlog II. Een

gedeelte van het grondgebied
werd immers aan Polen en Rusland afgestaan. Daarnaast kwam
de Duitse Democratische Republiek (D.D.R.) of Oost-Duitsland
tot stand, dat van het communistische blok afhangt.

f'ot

de D.D.R.behoren industrieel

sterk ontwikkelde gebieden o.a.
het rijkste bruinkoolgebied van de
gehelc wereld. Maar hierover verRuhrgebied

volkt gebied: ongeveer 56 miljoen
inwoners op een oppervlakte van
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248 ooo kmz, d.i. zz6 inwoners
per kmz. De bevolking is nochtans
niet gelijkmatig over het land verdeeld, er zijn uiterst dichte en dun
bevolkte streken. De Westduitse
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bevolking leefi voornamelijk in de
grote centra: de Bondsrepubliek
telt trouwens r o steden van mecr
dan 5oo ooo inwoners: naast Berlijn, dat echter geheel in de oostelijke zone ligt, zijn Hamburg in
het noorden en Mûnchen in het
zuiden de grootste.
Geografisch vertoont de Bondsrepubliek een grote verscheidenheid, al kunnen wij hoofdzakelijk
drie grote landschappen onderscheiden: de noordduitse vlakte,
de beboste massieven en plateaus
van Midden-Duitsland en het sub-
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Marschen) . T'och zijn deze polders

tellcn we meer in een volgende
bijdrage.

I)e l)uitse Bondsrepubliek (D B.
R.), ook West-l)uitsland genoemd,

tot de Westerse wereld.
West-Duitsland is een dichtbebehoort
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van de oorspronkelijke begroeiing
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omdat de afwatering er gebrekkig
is. Nleer naar het binnenland toe
strckt zich de Lùneburger Heide
uit: hier overlieersen de zandbodems die met bossen en heiden
bedekt zijn. De kwaliteit van deze
zandige strook hangt natuurlijk al

waar loofbossen werden
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alpine plateau van het zuiden.
Dc noordduitse vlakte bestaat
vooreerst uit de vruchtbare polders langs de Noordzeekust (de
minder vruchtbaar dan bij
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troflèn, is de bodem humusrijk en
geschikt voor landbouw; wa'ar
daarentegen heiden en naaldbos-

ondergrond bergt steenzout, aard-

sen r-rverheersten, is de grond min-

olie, steenkool (Ruhrgebied)

der vruchtbaar. Op vele plaatsen

bruinkooi.

gaven venen aar.rleiding tot turÊ
ontginning, die het land van energie voolziet: in deze buurt vind je
verscheidene thermische centrales.

'I'en zuiden van de noordduitse
vlakte bracht de wind leem (loess)
aan: deze streek (de Bôrde), die
over Keulen, Hannover en Leipzig loopt, is zeer vruchtbaar. De
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T'ussen de leemstreek en de boven-

loop van de Donau verandert het
landschap: wij bevinden ons hier
in het gebied van de oude massieven en de plateaus, zoals het Ertsgebergte en het Rijnplateau. Enkele massieven zijrr begroeid rnet
donkerkleurige naaldwouden: het

Zwarte Woud
voorbeeld van.
476

is er een

typisch

I

Fornrneren
ls de bodem hier minder geschikt
voor landbourv, cles te rijker is hij

aan ertsen: rnen dellt er- ijzer,
lood, zink, zilver, koper cn uranium. Vririr hct orltstaan van de
srotc industriëlc centra, was I)uitsland helemaal op deze ertscn aan-
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gcwezen. -\tt s1'l-rlt d.- impolr van
ijzelerts, uit Zwcdcn en Lothalingcn, en ook wcl van bepaaldc soor-

tcn steenkool een belanglijke
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- '.,' in de Westduitse economic. Het is
ook 2,,
cl,' BorrcJsleprrlrli, k , r-n
* *Ë q;oot dar
rekoll lr--lj aarr u.rld,rlie.
Het moet 2ii van zijr-r lrehoefte
aan aardolie invoer-en.

Moest Duitsland uitsluitt:rrd van

zrjn landbouwprodukten lcven,
dan zou het el maar erg aalt toe
zijn: buiten de opbrenest van
aardappelen un rogge op de ma-

gerc gronden en van tarwc en
suikerbieten op de leemgt'ondcn,
naast et:n weliswaar lijke nrrldcrer) vooral varkensteelt, moet de
l).B.R. één dt:rde van zijn levensmiddelen invoeren. 'I'och wcrken
er nog 24 mcnsen op loo in de
landbouwsector, wat voor een
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moderne WestcuroPese staat zcer
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veel is.

Vri<ir alles echter is de
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Br:rndsre-

publiek een industrieland. In dcze

tak werkt

I 4ono van de actieve
bevolking. Wat West-l)uitsland
op industriecl g, bit'd op ':o jaar
realiseerde, grcnst werkelijk aan

landbouw
"ci

bos

, bruinkool

het ongelofehjke . \a \'\'ereldoorloe

I steenkool
; ijzererts
I petroleurn

I

I waren praktisch alle grote in-

autowegen. lir zijn in dit gebied
qo stcden met meer dan roo oocr
irrwoners ! In he t Ruhrecbied zijn

allt nijr-erheidstakken

constructiebedri jven, schcikundige
en textielir-rdustrie.
-\aast dit reus:rchtige bekken zijn

el in de Bondslepubliek nog drie
andere grotc nijverheidscentra:
lict Saareebicd, hct Rijn-N/Iainbekken en de streek van Flannover.

ln al dezr gr'lrit'drrt zijrr t r'.rreens
allc mogelijkc industrieën seves-

tigd: het Saarbekken orltstond
dank zij dc stcenkool; hct Rijn-

llainbckken r:n het scbied van
Flannover dankcn hun rijkdom
vceleer aan hrrn sunstige ligging.
()pdat de nijvelheid vollcdig zou
lcnderen, moest de Boudsrepu-

l;liek zorger"r voor gcmakkt:lijke en
snelle verbir-rclingswegen. Kanalen, spoorwegcn en autosnclwegen
cloorkruisen l-rct ganse land. Maar
dc Rijn blijlt toch de grootste verkccrsader. ln cle volgende bijdrage

zrrllen wij uitvoelis over deze
dmkke watcrwcg uitweidt:n.
l)c industriële bloei en de l>innenen l-ruitenlandse handel maakten
viln dc Duitsc Bondsrepr.rbliek één
van de rijkste staten van WestEuropa. Niet zondcr trots spreken

dc ])uitsels over hun "!Virtschaltswunder'", dat hen inderdaad in rw( (' decennia van een
l"raast complcte armoede tot welstand bracht.

dustriële installaties vernield. C)p

dit ogenblik l;ekleedt de

West-

Uit de puinen van het l)erde
Rijk rees als bij wonder een
nieuw Duitsland op, dat als
Bondsrepubliek de democra-

duitse nijveriieid de 4e plaats in

cle wereld, na de Verenigdc Staten
r arr .\mt'rika. de Sorjetrrrlic cn

bruinkoolontginning in
Oost-Duitsland (Cottbus

vertcsen-

woordigd : zwarc metaalni jverheid,

hi:t Verenigd-Koninkrij k.
Al wijden wij nog een afzonderlijk
hoofdstuk aan het Rultrgebied,

)

tische weg insloeg. Steunend
op zijn werkkracht slaagde de

D.R.R. erin in een tijd van
twintig jaar een economische
heropbloei te realiseren, die
vooral dank zij de industriële
ontplooiing grote welvaart

t')clr wens( lr wijlrieraan tt stippen.

dat dit industriële gebied éérr van

dc belangrijkstc ter were ld is.
Ovcr een afstand van I oo km
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trelt men overal steenkoolmijnen,

bracht. De

hoogovens, en Iâbrieken aan.
Honderden km spoor slingeren
door de streek, duizendert vracht-

wagens

rijden over de

Bondsrepubiiek

bekleedt momenteel een belangrijke plaats in de wereldeconomie.

drukke
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