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VOORWOORD 
 

Hallo reizigers, 

 

Na meer dan een half jaar aan voorbereidingen, masterclasses, speeddates en 

een Civiele Bedrijvendag, is het dan eindelijke zover! Civil Engineering Tour 

2019 met als bestemming Toronto! Wanneer je dit leest zal je op Schiphol zijn 

of al van het uitzicht genieten in het vliegtuig. Dit betekent dat de reis 

daadwerkelijk is begonnen en er geen weg meer terug is. 

 

Samen met zo’n 31 partners is deze reis mogelijk gemaakt voor en door de 

vierdejaarsstudenten Civiele Techniek. We hebben als organisatie geprobeerd 

een heel divers programma voor jullie in elkaar te zetten. Natuurlijk kan een 

bezoek aan de wereldberoemde CN Tower en verschillende civieltechnische 

bedrijven/projecten niet ontbreken. Naast deze activiteiten zullen we ook 

naar een wedstijd van de Blue Jays in het Rogers Centre gaan en brengen we 

een bezoek aan de Niagarawatervallen. Natuurlijk mogen de feestjes en een 

kroegentocht niet ontbreken. 

 

Wat vrije tijd mag natuurlijk ook niet ontbreken, op deze manier heeft 

iedereen tijd om zijn eigen Toronto bucketlist af te werken. 

 

Naast deze reisgids hebben jullie een trui ontvangen. Deze moet gedragen 

worden op het moment dat we bij bedrijven op bezoek gaan. Vanzelfsprekend 

wordt er een actieve houding van je verwacht tijdens de geplande activiteiten.  

 

Deze reis wordt een legendarische afsluiting van vier jaar projecten, cursussen 

en ambassadeurschapsuren halen en nog een heleboel meer!  

 

Namens de gehele organisatie van CET2019 wensen wij je een fijne reis! 
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PRAKTISCHE INFORMATIE 
Vluchtinformatie (de tijden zijn aangegeven als lokale tijden) 
Heenvlucht 6 april 2019  Amsterdam – Dublin  09:35 – 10:29 
Overstap 6 april 2019  Dublin – Toronto  13:35 – 16:15 
 
Terugvlucht 13 april 2019  Toronto – Dublin  17:55 – 05:30 
Overstap 14 april 2019  Dublin – Amsterdam  10:15 – 13:00 
 
Telefoonnummers organisatie 
Bart Dankers    +31 6 207 837 65 
Michael van Nielen   +31 6 101 385 32 
Dryska Kamstra   +31 6 101 842 08  
Rens van der Meijden  +31 6 484 117 24 
Kevin Vernooij   +31 6 521 019 45 
 
Contactgegevens consulaat Toronto 
1 Dundas Street West    Suite 2106 Toronto,   ON M5G 1Z3  
Telefoonnummer:   +1 4165982534 
 
Landcodes 
Landcode Canada   0001 of +1 
Landcode Nederland   0031 of +31 
 
Alarmnummers Toronto 
Brandweer    911 
Ambulance    911 
Politie     911 
Ambulance (niet urgent)  911 
 
Ziekenhuizen 
Toronto Western Hospital  399 Bathurst st. Toronto ON M5T 2S8 
Telefoonnummer:   +1 65 625 000 00 
 
Hotel 
Super 8 downtown   222 Spadina Avn. Toronto ON M5T 2C2  
Telefoonnummer:    +1 647 426 8118  
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Tijdzone 

Tijdzonde Toronto 

UTC -5:00. 
 
Tijdzone Nederland (zomertijd) 
UTC+02:00 

 
Het is in Toronto 6 uur vroeger 
dan in Nederland 
 
 
 
Valuta 
De officiële munteenheid van 

Toronto is de Canadese dollar. 

In Toronto kun je op veel 

plekken gewoon met je pinpas 

betalen en ook creditcards 

worden vrijwel overal 

geaccepteerd. Het symbool van 

de Canadese dollar is $ of C$ 

om zo de Canadese dollar te 

onderscheiden van de gewone 

dollar. 

 

Wisselkoers 

  € 1,-   =  ± C$ 1,50 

C$ 1,-   =  ±  €  0,65

Belangrijk om mee te nemen 
 Wereldstekker 
 Download “Maps.me offline 

kaarten” met de kaart van 
Toronto 

 
Klimaat 
Toronto kent een vochtig-
continentaal klimaat. Wat de 
stad te danken heeft aan haar 
zuidelijke ligging in Canada en 
de nabijheid van het 
Ontariomeer. De temperaturen 
komen in april 's nachts vaak 
rond de 2 graden en overdag is 
de temperatuur rond de 11 
graden. 

 

 
Aandachtspunten gezondheid 
 Het kraanwater is in Canada 

van uitstekende kwaliteit.  
 Kijk uit met het eten van in de 

zee gevangen schelpdieren 
deze kunnen tot vergiftiging 
leiden. 

 Voor medicijnen, neem een 
medisch paspoort mee. 

PRAKTISCHE INFORMATIE 
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TORONTO 

Toronto is de grootste stad van Canada en de hoofdstad van de 
provincie Ontario. In 2018 had de stad een inwonertal van 2,9 
miljoen waarmee het de vierde stad van Noord-Amerika was, 
na Mexico-Stad, New York en Los Angeles. In Groot-Toronto, oftewel 
het Greater Toronto Area, wonen ongeveer 6,2 miljoen inwoners. In 
het Engels worden de inwoners van Toronto Torontonians genoemd. 
 
Toronto is het economische centrum van Canada en is de 
belangrijkste stad van het land op het gebied van financiën, 
telecommunicatie, media, softwareontwikkeling en medische 
wetenschap. De CN Tower was tot 2007 het hoogste vrijstaande 
bouwwerk ter wereld op land. 
 
Toronto wordt vaak genoemd als één van de meest leefbare steden 
ter wereld, onder andere door de milieuvriendelijkheid, hoge 
welvaart en relatief weinig misdaad (vergeleken met andere grote 
steden). Toronto heeft een gemêleerde bevolking, omdat de stad 
veel immigranten van over de hele wereld heeft aangetrokken. 
 
Engels is veruit de meest gesproken taal in Toronto. Andere talen 
met een aanzienlijk aantal sprekers zijn Spaans, Italiaans, Portugees, 
Perzisch en Punjabi. Na het Engels is het Italiaans de meest 
gesproken taal op het werk. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/CN_Tower
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LEUKE FEITJES 

CN Tower: Tijdens de bouw werd een tijdcapsule verborgen in een 
muur hoog in de toren. De capsule bevat brieven van kinderen, 
felicitaties van de provinciehoofden, drie Canadese kranten, Canadese 
munten en briefgeld en een video van de bouw van de toren. Er zit 
ook een brief in van Pierre Trudeau, de toenmalige minister-president, 
die de tijdcapsule afsloot. De capsule zal opnieuw geopend worden in 
2076, een eeuw na de opening van de imposante toren. In 1995, toen 
CN geprivatiseerd werd, besloot het bedrijf de CN Tower af te stoten. 
Een federaal bedrijf dat staatseigendom beheert, nam de toren over. 
Later zou de TrizecHahn Corporation het gaan leasen. Dit bedrijf 
breidde de toeristenfaciliteiten uit, waardoor het uitgroeide tot één 
van Toronto’s populairste attracties. 
 

Bomen:  Toronto heeft ongeveer 10 miljoen bomen, waarvan ruim 4 
miljoen bomen in openbare handen zijn. Deze omvatten ongeveer 
600.000 straatbomen (gelegen op openbaar recht van wegen op 
boulevards en commerciële bomen op trottoirs, enz.) en 3,5 miljoen in 
parken, ravijnen en andere natuurgebieden. 
 

Italië: Toronto heeft de grootste populatie Italianen buiten Italië. Toen 
Italië in 2006 tijdens het WK-voetbal de beker hief, veranderde St. 
Clair Street in één groot feest. Enkele van de beste Italiaanse 
restaurants in Toronto zijn Buca, Gusto 101, Campagnolo, Enoteca 
Sociale, 7 Numbers en Sotto Sotto. 
 

Films: Er zijn meer dan 23.700 artiesten in Toronto, bijna twee keer 
zoveel artiesten als alle andere Canadese steden. De filmindustrie in 
Toronto heeft 28.000 banen en brengt ongeveer $ 1,5 miljard per jaar 
binnen. Ongeveer 25% van de Hollywoodfilms wordt daadwerkelijk 
gefilmd in Toronto. 
 

Bewoners: De top vijf zichtbare minderheidsgroeperingen in Toronto 
zijn Zuid-Aziatisch (12% ), Chinees (11,4%), negroïde ras (8,4%), 
Filipijns (4,1%) en Latijns-Amerikaans (2,6%). Ongeveer de helft van de 
bevolking van Toronto werd geboren buiten Canada. BBC Radio noemt 
Toronto "de meest multiculturele stad ter wereld" boven Londen. 
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Luchthaven: Toronto Pearson International Airport is de drukste 
luchthaven in Canada. In 2015 gingen 41 miljoen reizigers door de 
luchthaven. Op basis van de schattingen van 2013 verwelkomde 
Toronto 13,69 miljoen overnachtingen. 1,42 miljoen bezoekers kwamen 
uit overzeese markten (alle landen behalve Canada en de VS) met nog 
eens 2,18 miljoen Amerikanen die 's nachts verbleven - een stijging van 
1,7 procent ten opzichte van 2012 en een toename van 9,7 procent ten 
opzichte van 2010 (Toerisme Toronto, 2013). 
 
Extreme weeromstandigheden: De laagste gemeten temperatuur die 
Toronto ooit heeft gehad was -31,3 graden C (zonder afkoeling) in 1943. 
Er zijn 301 meetbare dagen zonneschijn in Toronto. December heeft de 
minste dagen (19), terwijl juli / augustus de meeste dagen heeft (30). 
Toronto krijgt een gemiddelde jaarlijkse neerslag van ongeveer 831 
mm, waarbij de zomer meestal het natste seizoen is in Toronto. 
 
Verborgen constructie: Er is een brug begraven onder Trinity Bellwoods 
Park. Als je vanuit Dundas naar het zuiden gaat op Crawford Street, 
merk je dat de weg aanzienlijk smaller wordt voor een stuk van 
ongeveer 25 meter. Onder dit traject ligt de oude Crawford Street 
Bridge, die Garrison Creek overspande tot de jaren 1960 toen het werd 
opgevuld met aarde vanuit de Bloor-Danforth metrolijn. Een tweede 
begraven brug bestaat op Harbord Street ten westen van Grace, 
waarvan de noordelijke reling tot op de dag van vandaag nog steeds 
zichtbaar is. 
 
Transformatorhuizen: Transformatorhuizen zijn overal in de stad te 
zien. Heb je ooit een vreemd uitziend huis gezien met een hoog hek 
achterin en geen brievenbus? Ja, dat is niet echt een huis. Verspreid 
over Toronto, zijn er een groot aantal verborgen transformatoren, 
waarvan er vele zich bevinden in onopvallende woonhuizen. 
 
De ontdekking van Canada: Toen de Franse ontdekkingsreiziger 
Jacques Cartier in 1534 aan de monding kwam van de rivier die door 
Samuel de Champlain later Fleuve St.-Laurent werd genoemd, 
ontmoette hij op de eilanden en de kusten mensen. Een jaar later 
hielpen die hem de rivier op te varen, het achterland te verkennen en 
de winter door te komen. 
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Zij introduceerden hem bij hun Stadacona-volk en hun hoofdman 
Donnacona. Deze sprak over Cannatha, een Iroquois-woord dat 
nederzetting of groep woonverblijven betekent. Cartier onthield dat als 
Canada en vermeldde het als zodanig op zijn kaarten als de naam van 
het door hem ‘ontdekte’ gebied. Het was het 'moderne' begin van wat 
in omvang het tweede land van de wereld zou worden. 
 
Criminaliteit in striptekeningen: In Canada is het uitbeelden van 
criminele activiteiten door een tekenstripfiguur per wet verboden. 
 
Basketbal: Basketbal is een Canadese uitvinding. 
 
De omvang van Canada: Wist je dat Nederland ongeveer 240 keer in  
Canada past? 
 
Canadese bever: De Canadese bever is het nationale dier van Canada. 
Sir Sandford Fleming, die de Universele Standaardtijd en Canada’s 
postzegel introduceerde, verzekerde de bever van zijn positie als 
nationaal symbool toen hij hem afbeeldde op de eerste Canadese 
postzegel - de "Three Penny Beaver" van 1851. 
 

Esdoorn: Volgens verschillende historici wordt sinds 1700 het 
esdoornblad gebruikt als symbool voor Canada. De esdoorn werd 
officieel uitgeroepen tot nationaal embleem op 25 April 1996. 
 
Rood en wit: In de hele Canadese geschiedenis komen rood en wit terug 
als de kleuren van Frankrijk en Engeland, die geholpen hebben bij de 
oprichting van Canada.  
 
Sportcompetities: Toronto is de enige Canadese stad die deelneemt aan 
zeven grote Amerikaanse sportcompetities.  
 
Dierentuin van Toronto: De dierentuin van Toronto is de grootste 
dierentuin van Canada en de op twee na grootste van de wereld. Er 
wonen 16000 dieren van 491 verschillende soorten.  
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Rail– Highway 401 Tunnel 
De omvang van het werk omvat de bouw van een 180 meter lange tunnel 
onder “Highway 401” De kosten van het project bedragen ongeveer € 77 
miljoen.  
 
Dit ontwerp-bouw-financiering-contract zal worden uitgevoerd onder een 
50:50 samenwerkingscontract met EllisDon Capital Inc en Strabag SE. De 
werkzaamheden zijn gepland tot medio-2021. De tunnel is een onderdeel van 
een groot infrastructuurprogramma in Canada, deze is gericht op verbetering 
van de regionale spoorwegdienst rond de stad Toronto. De werkzaamheden 
voor het project zijn: de bouw van een tweede tunnel onder de “Highway 
401/409”, twee sporen, toekomstige signalering, communicatiemiddelen, 
omliggende infrastructuur en daarbij wordt ook de fundering van de 
keerwanden ter ondersteuning van de snelweg volledig vervangen. De 
nieuwe tunnel wordt functioneel voor topsnelheden van 145 km/h voor 
passagierstreinen en maximaal 56 km/h voor vrachtverkeer.  
 
Strabag is een wereldwijde leider in het uitvoeren van verschillende tunnel 
technieken. Visie, passie, buitengewone betrokkenheid en deskundigheid zijn 
de sleutels tot het succes van Strabag over de hele wereld. Tunneling vereist 
enorme vaardigheden en ervaring van alleg werknemers. Strabag is een 
specialist in het verstrekken van technisch geoptimaliseerde end-to-end 
tunnel oplossingen over de hele wereld. 
 
In de afgelopen decennia hebben verschillende factoren bijgedragen dat 
Strabag één van de toonaangevende internationale bedrijven is op het gebied 
van de bouw van tunnels Hierbij heeft Strabag al veel succesvolle en 
technische complexe tunnel projecten uitgevoerd.  
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De Port Lands, ook wel de Lower Don Lands genoemd, is een gebied van 
125 ha dat tussen de oude binnenstad en het Ontariomeer is gelegen. 
Tot het einde van de 19e eeuw was dit het grootste natuurlijke 
´wetland´ rondom heel het Ontariomeer. Echter, om het gebied 
financieel rendabel te maken werd het aan het begin van de 20e eeuw 
omgetoverd tot een industriegebied. De monding van de Don River 
werd gekanaliseerd, de natuurlijke oevers verhard, het drassige grasland 
maakte plaats voor fabrieken en diverse bruggen werden aangelegd om 
de uitwisseling van goederen te bevorderen. De Port Lands hebben op 
deze manier enkele decennia gefunctioneerd, tot met de aanleg van de 
Gardiner Expressway in de vijftiger jaren het gebied werd afgesneden 
van het vasteland. Hierdoor werd de toegang afgesneden en raakte het 
gebied snel in verval. Zie de linkerzijde van onderstaande figuur.  

 

HERONTWIKKELING 
PORT LANDS 



 

23 

In 2001 sloegen de Canadese overheid, provinciale overheid van Ontario 

en het stadsbestuur van Toronto de handen in een en vormden zij 

Waterfront Toronto; een coöperatie die de opdracht kreeg om het 

gehele waterfrontgebied te revitaliseren tot een bruisend geheel van 

parken, woningen, horecagelegenheden, sociale voorzieningen en 

kantoorruimte. Reeds in 2007 werden de eerste plannen gemaakt om 

de Port Lands, tevens onderdeel van het waterfrontgebied, een nieuw 

leven in te blazen.  Na voorbereidingen van 10 jaar werd in 2017 

begonnen aan de eerste fase van het project; het Port Lands 

hoogwaterbeschermingsprogramma. Een fase die nog zal doorlopen tot 

het einde van 2019. Deze investering van 1,2 miljard Canadese dollars 

moet het hele gebied in de toekomst beschermen tegen hoge afvoeren 

van de Don River. Om dit te bewerkstelligen wordt de monding van de 

Don River ruim een kilometer omgelegd en worden de oevers weer 

natuurlijk gemaakt. De verwachting is dat het volledige project 

uiteindelijk in 2023 opgeleverd wordt.  

Op maandag 8 april zijn wij uitgenodigd door Waterfront Toronto voor 

een Q&A-sessie en een kijkje bij de werkzaamheden! 
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CN TOWER 

Geschiedenis: Canadese spoorwegen 
De CN Tower, voluit Canadian National Tower, werd tussen 1973 en 1976 
gebouwd door de Canadian National Railway, de nationale 
spoorwegmaatschappij. Deze organisatie had namelijk het plan opgevat 
om een groot communicatieplatform te creëren voor de regio rondom 
Toronto. Het ontwerp van de CN Tower kwam van architect John 
Andrews. Door de razendsnelle bouw van diverse wolkenkrabbers waren 
de oorspronkelijke, lage, communicatiegebouwen niet meer toereikend 
om goede signalen uit te zenden. Bovendien was het een mooie 
gelegenheid om aan te tonen tot welke prestaties de Canadese industrie 
in staat was. Ruim 1.500 mensen werkten 24 uur per dag, vijf dagen per 
week, aan de bouw van de toren. En dat gedurende een periode van 
veertig maanden. Daardoor kon de officiële opening plaatsvinden op 26 
juni 1976, een paar maanden eerder dan gepland. 
 

Wat maakt de CN Tower zo bijzonder? 
Lookout: Op 346 meter hoogte in de grote 'bol' van de CN Tower vind je 
de LookOut. Vanaf het observatiedek heb je, mits het niet mistig is, goed 
uitzicht over het stadscentrum, Lake Ontario en de eilanden bij Toronto. 
Op deze verdieping bevindt zich ook een roterend restaurant met 
fenomenaal weids uitzicht. Een glazen lift brengt je in 58 seconden naar 
boven. 

Glass Floor: Een verdieping onder de LookOut vind je een buitenterras en 
de Glass Foor. Als je door deze glazen vloer naar beneden kijkt, zie je 
onder andere het grote Rogers Centre, de thuisbasis van verschillende 
sportclubs. 
 

SkyPod: Dit hoogste uitkijkpunt van de CN Tower bevindt zich op 447 
meter hoogte. Vanaf hier heb je vele kilometers uitzicht. Op een heldere 
dag kun je zelfs de Niagra Falls zien. Om de SkyPod te bezoeken is een 
extra ticket vereist, dat je online, bij de voet van de toren of op het 
LookOut level kunt verkrijgen. 

EdgeWalk: Echte waaghalzen kunnen een rondje CN Tower maken op 356 

meter hoogte. Aan een tuigje, over een speciaal aangelegd pad. De 

wandeling over deze 'EdgeWalk' duurt ongeveer een half uur, de totale 

activiteit anderhalf. 



 

25 

De (prijzige) tickets moeten vooraf online of telefonisch besteld 
worden. Deze geven tevens toegang tot de andere attracties van CN 
Tower, waaronder de SkyPod. Ook een video, foto's en een certificaat 
maken deel uit van de entreeprijs. De EdgeWalk is geopend van 
ongeveer mei tot oktober en bij slecht weer gesloten.  

Legends of Flight: Beneden in de toren is een 3D-film te zien over de 
geschiedenis van de luchtvaart. Van de gebroeders Wright tot de 
meest hypermoderne vliegtuigen, alles komt voorbij. De film draait elk 
half uur en duurt ongeveer twintig minuten. 

Himalamazon: Deze 'bewegende filmervaring' gaat over een 
superboom. In de fictieve wereld Himalamazon hebben 
wetenschappers een superboom ontwikkeld om ontbossing en 
bijbehorende natuurrampen te compenseren. Terwijl je de Super-Tree 
volgt in zijn reis van zaadje naar oogst, voel je de wind en het water. 
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TORONTO BLUE JAYS 

Zoals bekend is, zal er tijdens het verblijf in Toronto een bezoek 

gebracht worden aan een honkbalwedstrijd. Daarbij wordt een bezoek 

gebracht aan een wetstrijd van de thuisploeg van Toronto, genaamd 

Toronto Blue Jays. Vandaar dan ook dat er een korte beschrijving van 

de club wordt gegeven. Zodat we tijdens het bezoek een beetje weten 

voor wie we aan het juichen zijn.  

Toronto Blue Jays is een honkbalclub uit Toronto, Ontario, Canada. De 

club werd opgericht in 1977. De Blue Jays zijn ook het enige team 

buiten de VS die de World Series hebben gewonnen. Ze zijn ook de 

enige club in Canada nadat de Montreal Expos naar Washington 

D.C. vertrokken om de Washington Nationals te worden. De Blue Jays 

spelen hun wedstrijden in de Major League Baseball. De club komt uit 

in de Eastern Division van de American League. Het stadion van de 

Toronto Blue Jays heet Rogers Centre en staat aan de voet van de CN 

Tower. Ze hebben de World Series twee keer gewonnen: in 1992 en 

1993. In onderstaand figuur wordt een weergave gegeven van het 

wereldberoemde stadion, waarin wij de wedstrijd zullen gaan 

beschouwen. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Honkbal
https://nl.wikipedia.org/wiki/Toronto
https://nl.wikipedia.org/wiki/Ontario
https://nl.wikipedia.org/wiki/Canada
https://nl.wikipedia.org/wiki/Verenigde_Staten
https://nl.wikipedia.org/wiki/World_Series
https://nl.wikipedia.org/wiki/Montreal_Expos
https://nl.wikipedia.org/wiki/Washington_D.C.
https://nl.wikipedia.org/wiki/Washington_D.C.
https://nl.wikipedia.org/wiki/Washington_Nationals
https://nl.wikipedia.org/wiki/Major_League_Baseball
https://nl.wikipedia.org/wiki/American_League
https://nl.wikipedia.org/wiki/Rogers_Centre
https://nl.wikipedia.org/wiki/CN_Tower
https://nl.wikipedia.org/wiki/CN_Tower


 

27 

Zoals aangegeven wordt in bovenstaande tekst spelen de Toronto Blue 
Jays in de Major League Baseball. De Major League Baseball (vaak 
afgekort tot MLB) is het hoogste 
professionele honkbalniveau in Noord-Amerika. Major League 
Baseball is de organisatie die sinds 1903 twee losse competities met 
elkaar verbindt, de American League en de National League. In de 
praktijk wordt de MLB gezien als 1 competitie en behoort tot de grote 
Amerikaanse sportcompetities (samen met de NBA, de NFL en 
de NHL). De huidige competitie bestaat uit 30 teams, 29 in 
de Verenigde Staten en 1 in Canada. 

Elk seizoen bestaat voor elk team uit 162 wedstrijden en begint 
doorgaans op de eerste zondag in april en eindigt op de eerste zondag 
in oktober. De nacompetitie (weg naar de World Series) vindt 
vervolgens in oktober en soms november plaats. Tussen de twee 
competities worden dezelfde regels gehanteerd met uitzondering van 
de aangewezen slagmanregel. Deze wordt in de American League wel 
gehanteerd, in de National League niet. Wanneer twee teams uit 
verschillende competities tegen elkaar spelen, een 
zogenaamde ‘Interleague play’ wordt de regelgeving van het 
thuisspelende team gehanteerd.  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Honkbal
https://nl.wikipedia.org/wiki/Noord-Amerika
https://nl.wikipedia.org/wiki/American_League
https://nl.wikipedia.org/wiki/National_League
https://nl.wikipedia.org/wiki/National_Basketball_Association
https://nl.wikipedia.org/wiki/National_Football_League_(Verenigde_Staten)
https://nl.wikipedia.org/wiki/National_Hockey_League
https://nl.wikipedia.org/wiki/Team
https://nl.wikipedia.org/wiki/Verenigde_Staten
https://nl.wikipedia.org/wiki/Canada
https://nl.wikipedia.org/wiki/World_Series
https://nl.wikipedia.org/wiki/Aangewezen_slagman
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Interleague_play&action=edit&redlink=1
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ALGONQUIN PROVINCIAL 
PARK, ONTARIO 

Geen natuurgebied in Canada is zo uitputtend beschreven, is zo 
diepgaand onderwerp van onderzoek, biedt nog altijd regelmatig zo veel 
verrassingen en is zo vaak het object van schilderijen als het Algonquin 
Provincial Park. Het ligt op de grens van de grote bevolkingsconcentraties 
van het zuiden en oosten van de Canadese provincie. Wat betekent dat de 
bustocht door het uitgestrekte binnenland van Canada adembenemend 
mooi zal gaan zijn. De trip naar het park toe per bus vanuit Toronto neemt 
ongeveer drie uur in beslag. Het Algonquin Park is in 1893 gecreëerd. Het 
was toen het eerste provinciale park van Ontario en werd vernoemd naar 
het inheemse volk met dezelfde naam. Dat kwam uit deze regio en had 
het westen van de provincie Québec en het noordoosten van Ontario als 
woongebied. Nog altijd leven daar zo’n tienduizend Algonquin-mensen.  

Eén vijfde van Nederland 
Alles bij elkaar is het Algonquin Provincial Park een zeer toegankelijk 

wildernispark. Het is ongeveer 7.630 vierkante kilometer groot, meer dan 

0,75 miljoen hectare. Daarmee is het zo groot als de Nederlandse 

provincies Noord-Brabant en Limburg bij elkaar, iets minder dan de helft 

van het Vlaams Gewest in België. Het ligt zo’n 250 kilometer ten noorden 

van Toronto, circa drie tot 3,5 uur rijden. Het is een uitstekend en gewild 

kanogebied met meer dan duizend, volgens sommigen zelfs tot 2500  
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heldere maar vaak wel koude meren. Er zijn diverse routes voor 
mountainbikers, in de winter kun je er langlaufen, met 
sneeuwschoenen hiken en, alleen in apart aangewezen gebieden en 
onder leiding van erkende gidsen, met hondensleden trekken. Het is 
echter vooral populair om te wandelen. Goed onderhouden, 
beschreven en bewegwijzerde routes bieden mogelijkheden voor 
korte stukken van een uurtje, lange voor meerdaagse tochten en vele 
soorten daartussenin. Sommige trajecten worden druk bezocht, op 
andere waan je je alleen. 
 
De natuur 
Het natuurgebied is een overgangszone met zowel loofbomen van het 
zuiden als naaldbomen van het noorden. Het ligt nog net op het 
miljarden jaren oude Canadian Shield. De bodem bestaat voornamelijk 
uit graniet. Heen en weer schuivende gletsjers hebben dat geëffend 
en uitgeslepen tot die zich zo’n tienduizend jaar geleden aan het eind 
van de vooralsnog laatste ijstijd terugtrokken. Vandaar ook die vele 
meren. Er zijn zo’n 260 vogelsoorten geteld, dertig soorten reptielen, 
vijftig vissoorten, zevenduizend types insecten, duizend 
schimmelvariëteiten en meer dan duizend plantensoorten. Elanden en 
witstaartherten worden veelvuldig gezien, wolven, zwarte beren, 
vossen, bevers, uilen, haviken en wezels zelden. 
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Moose 

Black bear 

Wolf 

White-tailed Golden eagle 

Beaver 

Chipmunk 

Loon 

Wat valt er te zien in Algonquin Provincial Park (als je goed zoekt)? 
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EGLINTON 
CROSSTOWN LRT 

Het Eglinton Crosstown LRT project betreft de constructie van een 19 
kilometer lange lightrail, inclusief 25 stations, die het oosten van 
Toronto (Kennedy Station) met het westen (Mount Dennis) verbindt. 
De Eglinton Crosstown lijn wordt uitgevoerd in opdracht van 
Metrolinx, de instantie die de verantwoordelijkheid heeft voor het 
grootste deel van het openbaar vervoer in de provincie Ontario. Door 
middel van een enorme investering van 5,4 miljard Canadese dollars 
belooft Metrolinx dat de bewoners van Toronto maar liefst 60% 
sneller op hun bestemming aan zullen komen, zodra de Eglinton 
Crosstown in 2021 opgeleverd wordt.  

De belangrijkste feitjes op een rij: 

 Het project is onderdeel van ‘The Big Move’, een 
infrastructurele opgave die de gehele metropool Toronto en de 
stad Hamilton (The Greater Toronto and Hamilton Area, GTHA) 
beslaat en in zijn totaliteit een schappelijke 50 miljard Canadese 
dollars waard is; 

 Aanleg van 19 km lightrail: 10 km middels tunnelboormachines 
(TBM), 1,5 km middels de openbouwputmethode, 0,5 km via 
een spoorviaduct en 7 km over het maaiveld; 

 De tunnels hebben een diameter van 5,57 meter en worden 
geboord met behulp van vier tunnelboormachines van 81 meter 
lang; 

 Het Eglinton Crosstown LRT project is gelinkt met 54 buslijnen, 
drie TCC-metrolijnen en drie GO Transit-lijnen. 

Op vrijdag 12 april zijn wij de hele ochtend uitgenodigd om een kijkje 
te nemen bij enkele onderdelen van het grootste infrastructurele 
project in Canada op dit moment!  
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NIAGARA FALLS 

De Niagarawatervallen (Engels: Niagara Falls, Frans: Chutes Niagara) 
behoren tot de grootste en bekendste watervallen ter wereld. De 
waterval bestaat uit drie delen: de Horseshoe Falls, de American Falls en 
de Bridal Veil Falls. Ze liggen op de grens tussen de Verenigde 
Staten en Canada tussen de gelijknamige steden Niagara Falls in de 
Amerikaanse staat New York en Niagara Falls in de Canadese 
provincie Ontario.  
 

Geschiedenis: De Niagarawatervallen zijn in de laatste ijstijd (elfduizend 
jaar geleden) ontstaan door terugtrekkende gletsjers. Door afslijting van 
kalksteen verschuiven de Niagarawatervallen ongeveer 1,2 meter per jaar 
naar achteren, waardoor ze nu ongeveer 11 kilometer van de 
oorspronkelijke locatie liggen. 
 

In maart 1848 gebeurde iets hoogst ongebruikelijks: de watervallen 
stopten doordat grote ijsblokken de doorstroom blokkeerden. Bijna twee 
dagen lang viel er geen water naar beneden, wat ervoor zorgde dat de 
watermolens stopten en fabrieken die normaal gesproken draaiden op de 
opgewekte energie, hun productie noodgedwongen moesten stilleggen. In 
hetzelfde jaar bouwde men de eerste voetbrug over de rivier. 
 

Na de Amerikaanse Burgeroorlog (1861 - 1865) begon de New York 
Railroad het gebied rond de Niagara-watervallen te promoten als een 
mooi recreatiegebied en een uitstekende plek om te trouwen. In 1886 
werd de oorspronkelijke houten en stenen brug over de rivier vervangen 
door een stalen brug, die eveneens het gewicht van treinen kon dragen. 
Deze Whirlpool Rapids Bridge (ten noorden van de Rainbow Bridge) is nog 
steeds in gebruik.   
 

Met de komst van auto’s na de Eerste Wereldoorlog stroomden de 
toeristen massaal toe. In juni 1969 damden ingenieurs van het 
Amerikaanse leger de watervallen in om de rotsen op de bodem van de 
watervallen weg te kunnen hakken. De gigantische dam van 180 meter 
hoog moest ervoor zorgen dat al het water naar Canada stroomde, zodat 
de watervallen aan Amerikaanse zijde tijdelijk droog zouden komen te 
staan. Vier maanden later was het werk afgerond en werd de dam 
opgeblazen, zodat de watervallen ook weer in Amerika konden stromen.  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Verenigde_Staten
https://nl.wikipedia.org/wiki/Canada
https://nl.wikipedia.org/wiki/Verenigde_Staten
https://nl.wikipedia.org/wiki/Canada
https://nl.wikipedia.org/wiki/Verenigde_Staten
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De ingenieurs van het leger zouden in de toekomst nog vaker ingrijpen 

om het gebied rond de watervallen aan te passen. 

De drie watervallen: De Horseshoe Falls, ook bekend als Canadian 

Falls, is het bekendste deel van de Niagarawatervallen. Ongeveer 90% 

van het water van de rivier de Niagara stroomt over de Horseshoe 

Falls, terwijl ongeveer 10% over de American Falls stroomt. De naam 

'hoefijzerwaterval' komt van de halfronde vorm die deze waterval 

heeft.  

Dit deel van de Niagarawatervallen ligt op de grens van de Verenigde 

Staten en Canada, voor het grootste deel op Canadees grondgebied, 

om precies te zijn tussen Terrapin Point op Goat Island in de staat New 

York en Table Rock House in Ontario.De Horseshoe Falls is 671 meter 

breed. In het midden van de Horseshoe Falls is het water ongeveer 3 

meter diep en passeert het de rand van de waterval met 32 km/h. De 

hoogte van de waterval is 53 meter. De diepte van de rivier aan de 

voet van de watervallen is zelfs meer dan de hoogte van de waterval, 

namelijk 56 meter naar schatting.Tussen Horseshoe Falls en de twee 

andere watervallen ligt Goat Island. Twee bruggen boven de waterval-

len verbinden het eiland met de Amerikaanse kant. 

https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Goat_Island&action=edit&redlink=1
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De American Falls, is de grootste van de twee Niagarawatervallen die 
volledig in de Verenigde Staten liggen, maar is kleiner dan 
de Horseshoe Falls. De breedte aan de top van American Falls is 
ongeveer 253 meter in een rechte lijn. De totale lengte van de 
gebogen rand is ongeveer 290 m. De hoogte van de waterval is 21 
meter waarna het water neerslaat op een partij rotsen die door een 
grote verschuiving daar in 1954 terecht zijn gekomen. De diepte van 
het water aan de top van American Falls bedraagt slechts 0,6 m. 

In de American Falls ligt een eilandje, Luna Island, zodat deze waterval 
uit twee delen bestaat: de eigenlijke American Falls en de kleinste van 
de drie watervallen, Bridal Veil Falls. Net als de American Falls ligt 
deze waterval volledig op grondgebied van de Verenigde Staten, 
tussen Luna Island en Goat Island. De breedte aan de top van de Bridal 
Veil Falls is slechts 17 meter. Het verval van Bridal Veil Falls is 25 m, 
gemeten tot aan de rotsblokken onderaan de watervallen. Aan de 
voet van de watervallen ligt, 31 m onder de top, de Maid of the Mist 
Pool. Het totale verval bedraagt 55 meter. 

Bezienswaardigheden: Queen Victoria Park: Dit park is het 
toeristische centrum vlak bij de watervallen en omvat tuinen, 
attracties, uitkijkpunten en bijna de gehele Horseshoe Falls. Houd er 
rekening mee dat je aan de Canadese zijde een stuk verder van de 
watervallen af bent dan aan de Amerikaanse zijde. Wel kun je vanaf de 
Canadese zijde de mooiste 'afstands' foto's maken. Ga naar Table Rock 
House voor een prachtig uitzicht op de Horseshoe Falls. 

Skylon Tower: Vanaf de Skylon Tower in Queen Victoria Park heb je 
het hoogste uitzicht op de watervallen. Kijk je de andere kant op, dan 
zie je bij helder weer Toronto liggen. Een andere uitkijkpost is de 
Minolta Tower. 

Journey behind the Falls: Ga in Queen Victoria Park met een lift naar 
de voet van de Horseshoe Falls en ervaar het natuurgeweld van 
onderaf en vanachter. Op een observatieplatform zie je de waterval 
van heel dichtbij en via tunnels onder de waterval zelf hoor je het 
machtige gedonder van het naar beneden stortende water. Het kan 
veel wachttijd schelen om vooraf je tickets te kopen. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Verenigde_Staten
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Floral Clock: Nog een stukje noordelijker vind je de Floral Clock. Dit is 
een populaire plaats aan de Niagara Parkway om even te stoppen en 
een foto te maken. 16.000 bloemen vormen hier een klok, waarvan 
het design elk jaar twee keer veranderd wordt. 

Whirlpool Aero Car: De Niagara Whirlpool is een natuurlijke draaikolk 
in de Niagara-rivier. Aan weerszijden vind je twee natuurparken: in 
Amerika ligt het Whirlpool State Park, in Canada het Niagara Glen 
Nature Reserve. Vanaf de Canadese kant kun je met een kabelbaan 
(Whirlpool Aero Car) een tocht over de rivier en de draaikolk maken. 

Rainbow Bridge: Via de Rainbow Bridge kun je (tegen betaling) met de 
auto/camper, fiets of te voet naar de andere kant van de Niagara-
rivier. Wandelend kost de oversteek je ongeveer een kwartier. De brug 
zelf biedt mooie uitzichten op de watervallen en is een goede plek om 
het vuurwerk op vrijdagavond in het hoogseizoen te bekijken. Soms 
zijn er ook shows op woensdag- en zaterdagavond. Vergeet niet je 
paspoort mee te nemen, je steekt immers een landsgrens over. 
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WELLAND CANAL, ONTARIO 
Het Wellandkanaal is een scheepvaartkanaal in Ontario, Canada, dat 
Lake Ontario met Lake Erie verbindt. Het vormt een belangrijk 
onderdeel van de St. Lawrence Seaway en de Great Lakes Waterway. 
Door het Niagaraschiereiland van Port Weller naar Port Colborne te 
varen, kunnen schepen de Niagara Escarpment beklimmen en afdalen 
en de Niagarawatervallen passeren. Het kanaal vervoert ongeveer 
3.000 schepen die ongeveer 40.000.000 ton vracht per jaar vervoeren. 
Het was een belangrijke factor in de groei van de stad Toronto, 
Ontario. Het originele kanaal en zijn opvolgers stonden goederen van 
de havens van Grote Meren zoals Cleveland, Detroit, en Chicago toe. 
Het Wellandkanaal overschaduwde andere, smallere kanalen in de 
regio, zoals de Waterweg Trent-Severn en, beduidend, het Eriekanaal 
(dat de Atlantische Oceaan en het Eriemeer via New York City en 
Buffalo, New York verbond) door een kortere, meer directe verbinding 
met Lake Erie.  
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FIETSTOCHT (QUIZ) 

Om niks te missen in Toronto en omgeving is er een fietstocht uitgezet met 
vragen over de bijzondere gebouwen en plekken in de stad. Er zijn 32 locaties 
geselecteerd die zeker een bezoekje waard zijn (zie maps.me kaart). Aan ieder 
locatienummer is een bij behorend opdrachtnummer verbonden, in de vorm 
van een foto maken of een vraag. Door het maken van een foto of het goed 
beantwoorden van de vraag, kunnen punten gewonnen worden er wacht dan 
ook een mooie prijs (het echte goud) voor de winnaars. Succes! 
 
1. The Toronto Sign: 
 a. Maak een foto van dit iconische object 
 
2. Canoe Landing Park: de kano dient als monument voor een overleden 

Canadees. Maar om welke Canadees gaat het hier? 
 a. Tom thomson’s canoe toronto 
 b. Nelly Furtado 
 c. Eric McCormack 
 
3. Simcoe WaveDeck: hoeveel golfbewegingen zijn waarneembaar in de 

brug? 
 a. 1 
 b. 2,5 
 c. 2 
 
4. Dundas Square: van welke wegen vormt dit punt het kruispunt? 

 ……………………………………………………………………………………………… 
 
5. Graffiti Alley:   
 a. Wat is het mooiste kunstwerk hier? (maak er een foto van) 
 
6. Rising Sculptue: Wat heeft dit stambeeld ongeveer gekost? 
 a. $ 888.000,00 
 b. $ 3.500.000,00 
 c. $ 5.000.000,00 
 
7. OCAD Univesity:  
 a. Ga met zoveel mogelijk van de gekleurde pilaren van  het gebouw op 
 de foto. 
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8. Brookfied Place: Wat zijn de twee namen van de toren waar het 
 complex uit bestaat? 

 ……………………………………………………………………………………………… 
 
9. Marilyn Monroe Towers (Absolute Word):  
  a. Maak een foto van dit iconische object, houd daarbij rekening 
 met het feit dat dit enkele reis 25,8 km fietsen is. Wanneer je dit 
 object op de foto hebt gezet, ben je (bijna) zeker van de overwinning!   
 
10. The old city hall: Uit welk jaar dateert dit gebouw en wat was destijds 
 haar functie?  
  a. 1799, postkantoor 
  b. 1899, Toronto City Council 
  c. 1910, The Royal Bank of Canada 
 
11. The art gallery of Ontario:  
  a. Maak een foto van dit iconische object, maar zorg dat de foto zo 
 artistiek mogelijk wordt genomen, we staan tenslotte toch naar 
 een kunstgalerij te kijken.  
 
12. The Royal Ontario Museum: 
  a.  Wat is dit toch ook weer een prachtig gebouw, geniet er even van en 
 maak vervolgens een foto. Levert toch weer puntjes op. 
 
13. Scotia Plaza: dit gebouw staat in de lijst van grootste gebouwen van 
 Noord Amerika, maar op welke plaats bevindt dit gebouw zich? 
  a. 18 
  b. 4 
  c. 22 
 
14. MaRC Centre: 
  a. Maak een foto van dit iconische object 
 
15. Clobe & Mail Centre: hoe hoog is dit gebouw? 
  a. 68 m 
  b. 83 m 
  c. 99 m 
 
16. Ryerson Student Centre: hoeveel ramen telt dit gebouw? 
  a. 665 
  b.  Veel 

  c. Anders, namelijk  ………………………………… 



 

40 

17. National ballet Academy of Toronto: momenteel is in het gebouw het 
 National ballet Academy of Toronto gevestigd. Echter is het gebouw van 
 oorsprong hiervoor niet gerealiseerd. Maar wat was dan wel het eerste 
 doeleinde van dit gebouw? 
 a. Havergal Ladies College 
 b. Upper Canada College 
 c. Branksome Hall 
 
18. River city condo: wat kost een penthouse in dit gebouw ongeveer?  
 a. $ 2,195,000 
 b. $ 3,888,000 
 c. $ 2,300,000 
 
19. Roy Thomson Hall: Welke band treedt er vanavond op? 

 ……………………………………………………………………………………………… 
 
20. Massey Tower:  
 a. Maak een foto van dit indrukwekkende object (in aanbouw), is zeker 
 de moeite waard om thuis te laten zien. 
 
21. John P. Robarts Research Library:  
 a. Maak een foto van een van de boeken uit de bieb, daarbij is het van 
 groot belang dat zichtbaar is dat je je echt in de bieb bevindt.  
 
22. Eaton centre pedestrian bridge: hoe lang is de brug? 
 a. 15m 
 b. 25m 
 c. 35m 
 
23. Cherry Street Strauss Trunnion Bascule Bridge: wanneer is hij gebouwd? 
 a. 1980 
 b. 1989 
 c. 1992 
 
24. Humber bay arch bridge: naar welke vier namen luistert deze brug? 

 …………………………………………………………………………………………………….. 

 …………………………………………………………………………………………………….. 

 …………………………………………………………………………………………………….. 

 …………………………………………………………………………………………………….. 
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25. Queen street east bridge: over welke rivier loopt deze brug heen? 
 a. Don River 
 b. Humber River 
 c. Rouge River 
 
26. The yellow bridge: wat is de lengte van de brug? 
 a. 115m 
 b. 120m 
 c. 125m 
 
27. ST. Michael’s Cathedral Basillica: Wat is de hoogte van de kerk? 
 a. 74m 
 b. 80m 
 c. 84m 
 
28. Allan Gardens: Neem eens een kijkje in deze mooie tuinen. 
 a. Maak een foto van deze mooie tuinen 
 
29. High park:  
 a. Maak een foto van het nationale logo van Canada dat aanwezig is in 
 het park in de vorm van bloemen. 
 
30. Gooderham Building: op welk gebouw uit New York lijkt dit gebouw? 

 ………………………………………………………………………………………………………. 
 
31. Toronto’s first post office: Wat is dit toch een lelijk gebouw, maar ja wat 

wil je bij zo’n leeftijd. Maar uit welk jaar komt het dan wel niet? 
 a. 1800 
 b. 1815 
 c. 1833 
 
32. Casa Loma: wat waren de realisatiekosten van dit gebouw? 

 ……………………………………………………………………………………………………….. 
 
33. One Spadina: hele moeilijke vraag, maar wat is de straal van de rotonde? 

 ……………………………………………………………………………………………………….. 
 

34. Kensington market: Iedereen rond half 1 aanwezig  om te 
 lunchen (Kensington Ave, Toronto, ON M5T 2K2) 
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Ruimte voor 

talent en ambitie 

Onze ingenieurs en adviseurs krijgen alle ruimte om het beste uit zichzelf te halen in projecten op het 
gebied van water, infrastructuur, milieu en bouw. Wat is jouw talent? 
www.witteveenbos.nl > werken bij 

INGENIEURSWERK MENSENWERK 
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Civil Engineering Tour 2019 

is mede mogelijk gemaakt door: 

Infra Totaal! 
Traineeship 

Van Gelder + Gem. Eindhoven + Inter contracting  
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