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REISBESCHRIJVING 

We starten onze expeditie bij een waanzinnig mooie plek bij de bovenloop van de rivier de 
Kongo, namelijk Waine-Rukula, want vlakbij deze plek liggen de prachtige Boyoma 
watervallen. De Boyoma watervallen liggen naast elkaar in een halve cirkel met een 
doorsnede van ongeveer 50 kilometer. In totaal maakt het water een val van ongeveer 60 
meter. Watervallen zijn in de bovenloop is een opvallend kenmerkend van de Kongo, dat 
verklaart ook het grote debietverschil. Ondanks dit debietverschil kunnen wij tijdens ons 
verblijf hier helaas geen bergwandeling maken. Daarvoor moeten we ergens anders naartoe, 
want bij de Afrikaanse slenk is wandelen wel mogelijk. 

Naarmate we de rivier afdalen zal vlechtende structuren van de rivier tegenkomen. Deze zijn 
kenmerkend voor de middenloop van de Kongo. Ook wonen hier veel verschillende volkeren 
en stammen. De rivier is voor hen een hele belangrijke bron van leven. Het klimaat, want 
ook hier is het nog steeds heel tropisch, in combinatie met de vruchtbare riviergrond zorgt 
voor een fijne omgeving om gewassen te verbouwen en te vissen. 

Na ons avontuur in de middenloop komen we aan bij de twee hoofdsteden Kinshasa en 
Brazzaville. Dit is een bijzondere plek, de twee hoofdsteden liggen namelijk recht tegenover 
elkaar! De oversteek maken tussen de steden is alleen zo makkelijk nog niet; er is namelijk 
geen brug, maar er zijn wel plannen om deze te maken. De oversteek zullen we moeten 
maken door middel van de veerboot.  

We komen al bijna aan het einde van onze reis, maar eerst maken we nog een stop bij de 
inga dammen. Deze zijn belangrijk voor heel Afrika door de hoeveelheid elektriciteit die hier 
wordt opgewekt. Daarnaast zijn de inga watervallen ook prachtig om te bezoeken. 

We sluiten onze reis af bij Matadi, want vanaf hier stroomt de rivier geleidelijk de 
Atlantische oceaan binnen. Dit estuarium geeft ook de grens tussen de Democratische 
Republiek Congo en Angola aan, een natuurlijke grens dus. 
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DE REIS DOOR DE NATUUR RONDOM DE KONGO - FYSISCHE DIMENSIE 

Het stroomgebied van de Kongo 

Het 3.690.750 km2 grote stroomgebied (zie afbeelding) van 
de Kongo is, na het stroomgebied van de Amazone, de 
grootste van de hele wereld. De Kongo beslaat de hele 
Democratische Republiek Congo, maar ook delen van 
Congo-Brazzaville, Kameroen en nog een aantal andere 
Afrikaanse landen. Met zijn 4700 kilometer lange 
waterwegen is hij dan ook de op één na langste en 
waterrijkste rivier van heel Afrika, de Nijl verslaat de 
Kongo hierin namelijk. Wel is de Kongo de diepste rivier 
van de hele wereld. Op sommige plaatsen bereikt hij 
maar liefst een diepte van 250 meter.  

Samen met de Luapala vormt de Lualaba de bron van deze krachtige rivier, die er samen ook 
voor zorgen dat de Kongo een van de grootste debieten van de hele wereld heeft. De Kongo 
is natuurlijk een regenrivier. Er is namelijk in het hele stroomgebied geen gletsjer te 
bekennen. 

De Kongo mond uit in een 40 kilometer brede baai 
aan de Atlantische Oceaan via een estuarium. Dit is 
een trechtervormige riviermonding die door eb- en 
vloedstromen is uitgeschuurd. De Congostroom houdt 
tot nog 150 kilometer onder zeeniveau aan. Voor de 
monding van de rivier valt de rivier nog op te delen in 
drie gebieden: de bovenloop, van de bron tot 
Kisangani, de middenloop, van Kisangani tot Kinshasa 
en tot slot nog de benedenloop van Kinshasa tot 
Matadi.  

In de bovenloop van de Kongo (het eerste deel van de rivier 
vanaf de bron) stroomt de rivier het snelst omdat hier ook 
het meeste verhang is. Dit zorgt ervoor dat hier veel erosie 
is en er worden ook veel sedimenten meegenomen. Door 
de vele erosie is de bovenloop ook het deel van de rivier 
waar de meeste dalvorming plaatsvindt. De bovenloop is 
ook het deel waar kleine beken samenstromen tot een 
grote rivier.  

 

 

 

 

Kaart met het stroomgebied van 
de Kongo 

 

Congostroom (Google Earth) 

 

Meerdere rivieren komen samen 
in de bovenloop van de rivier 
(Google Earth) 
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De middenloop kenmerkt zich vooral door de prachtige vlechtende structuren van het water. 
Ook zie je de meanderende rivieren goed terug in de middenloop van de Kongo. De rivier op 
de afbeelding is een zijrivier van de Kongo, de Likouala-Mossaka. In de middenloop is de 
erosie en de afzetting van sedimenten ongeveer in balans. Vooral de grovere sedimenten 
bezinken hier.  

 

 

 

Hoe dichterbij de mondig je komt, hoe meer sedimentatie 
er plaatsvindt door de lagere stroomsnelheid. Dit is dus ook 
vooral in de benedenloop het geval. Ook in de benedenloop 
zie je nog sommige meanderende delen.  

 
 

 

De Kongo en klimaatzones 

De Kongo bevindt zich in alle drie de varianten van het tropische klimaat. Dit zijn Af (warm, 
hele jaar neerslag), Am (moessonklimaat, kort droog seizoen) en tot slot Aw 
(savanneklimaat, warm met een droge winter).  

Het Af klimaat in het centrale deel van het Kongobekken gaat over in een tropisch moesson 
klimaat en de gebieden daaromheen hebben een savanneklimaat. In het savanneklimaat is 
er iets minder neerslag vanwege de koude zeestroom in het westen van Afrika en de 
aanlandige wind vanuit deze richting. De lucht vanaf de zeestroom is namelijk niet erg 
vochtig.  

De verschillende soorten tropische klimaten zijn zeer logische klimaten aangezien de Kongo 
geheel in de omgeving van het gebied rond de evenaar stroomt, tussen de 
Steenbokskeerkring en de evenaar. Dit gebied is bekend als de tropen en het is hier het hele 
jaar door warm.  

Er is vaak een lagedrukgebied op de breedteligging van de evenaar wat een verklaring is voor 
de vele neerslag het hele jaar door. Ook is de afstand tussen de zon en het aardoppervlak op 
de evenaar het kleinst waardoor de temperaturen hier heel hoog op kunnen lopen. Dit zorgt 
weer voor meer verdamping van water en dus uiteindelijk ook meer neerslag. 

 

Vlechtend deel van 
de rivier (Google 
Earth) 

 

 

Meanderend deel van een 
zijrivier van de Kongo in de 
middenloop (Google Earth) 

 

 

Meanderend deel van de Kongo in 
de benedenloop (Google Earth) 
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Zeer divers landschap 

Van alle Afrikaanse landen heeft de Democratische Republiek Congo de grootste variatie in 
planten en diersoorten. Dit komt doordat het land veel verschillende landschappen heeft. Zo 
kun je er prachtige meren en bergen bewonderen, maar ook de woeste tropische 
oerwouden en mangrovebossen. Je zult dus zeker niet snel uitgekeken zijn! De Kongo zelf 
stroomt vooral door een laagvlakte en er is dus weinig reliëf. Hier moet je dus niet heen 
gaan voor een stevige bergwandeling, dit kun je beter in het zuidoosten van het land doen. 
Hier wordt het Kongobekken namelijk afgesloten door de gebergten langs de Afrikaanse 
Slenk.  

Het Kongo-Bekken is het regenwoud in oostelijk Afrika 
waar de rivier de Kongo doorheen stroomt en wordt ook 
wel ‘het groene hart van Afrika’ genoemd. Dit is, na de 
Amazone in Zuid-Amerika, het grootste woud ter wereld. 
In dit gebied zijn meer dan 2.100 zoog-, vogel- en 
vissoorten te vinden en er groeien ook meer dan 10.000 
verschillende soorten planten. De rivier zelf bevat grote 
watervallen (waaronder de Livingstone watervallen), 
nauwe doorgangen en vele stroomversnellingen.  

Naast het indrukwekkende tropische regenwoud vind je bij de bron van de rivier natuurlijk 
ook nog een klein stukje kustlijn met mangrove. In de gebieden iets verder van de evenaar 
waar de rivier ook nog doorheen stroomt, kun je in de savanne (als je geluk hebt) leeuwen 
zien jagen op een antilope. 

Erosie, verwering en sedimentatie 

De Kongo rivier heeft een relatief vlak stroomgebied dat sterk is begroeid. Vanwege de 
vlakte is de stroomsnelheid dus niet heel erg hoog in delen van de rivier (soms is er wel een 
sterke stroming). Ook houden de wortels van de bomen en planten de bodem goed vast 
waardoor erosie minder makkelijk plaatsvindt. Al met al zorgt dit er dus voor dat de 
sediment productie erg laag is. Dit is vaak het geval bij rivieren in tropische gebieden. Wat 
wel vrij uniek is aan deze rivier is dat er wel heel erg veel water wordt afgevoerd maar 
daarbij dus een relatief laag sedimenten transport plaatsvindt.  

Op de afbeelding zie je kalksteen monsters in verschillende stadia van chemische verwering. 
In dit geval komt het door tropische regen en grondwater. Licht verweerde kalksteen 
vertoont bruinachtige vlekken (onderste twee lagen), terwijl sterk verweerde kalksteen in 
klei verandert. De klei wordt makkelijker door erosie aangetast en de sedimenten worden 
makkelijk meegenomen door de rivier. 

Dit is een monster van kalk in de bodem van een gebied 
dichtbij de oever van de rivier de Kongo.  

 

 

De Kongo die door het 
prachtige regenwoud stroomt 
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Menselijke ingrepen bij de Kongo 

De Ingadam is een dam op de watervallen van Inga in de Democratische Republiek Congo 
waar de Kongo wel honderd meter naar beneden valt. Het Belgische koloniale bestuur nam 
in de jaren vijftig het besluit twee dammen in de rivier aan te leggen. In het stadje Inga 
dichtbij de dammen werden twee waterkrachtcentrales aangelegd; de Inga I en de Inga II. 
Door een gebrek aan onderhoud, mede door corruptie, zijn de centrales grotendeels buiten 
werking.  
 
Het land beschikt over een enorm potentieel vermogen voor de opwekking van elektriciteit 
via waterkrachtcentrales. Na China en Rusland komt de Democratische Republiek Congo op 
de derde plek te staan als het gaat om het opwekken van elektriciteit. Omdat zowat de hele 
elektriciteitsproductie van de DRC afhankelijk is van Inga, overweegt de Wereldbank 
(instituut voor ontwikkelingssamenwerking) te investeren in deze elektriciteits 
producerende dammen. 

Screenshot van de Ingadammen (Google Earth) 
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DE INVLOED VAN DE KONGO OP ECONOMIE - ECONOMISCHE DIMENSIE 

Algemeen 

De Kongo heeft op veel verschillende aspecten invloed op de economie rondom het 
stroomgebied, voornamelijk de Democratische Republiek Congo. Zo vindt er veel individuele 
visserij plaats en heeft de rivier grote invloed op het transport in het land. Daarnaast is de 
Kongo een enorm krachtige rivier en levert deze met haar kracht een hoop elektriciteit op. 
Maar de rivier brengt ook nadelen met zich mee; Het is lastig de Kongo over te steken 
doordat deze maar 2 bruggen heeft. 

Transport 

Als eerst de transport: de Democratische Republiek 
Congo heeft een slechte infrastructuur, de wegen zijn 
slecht onderhouden, tevens maakt de rivier handige 
connecties van wegen en treinen moeilijk. De 
makkelijkste manier van verplaatsing rondom de 
Kongo is vliegen, alleen zijn er weinig vliegvelden, 
daarbij crashen vliegtuigen geregeld. Dat maakt bij 
elkaar dat veel transport over water plaatsvindt en 
dat de rivier een belangrijke scheepvaartverbinding 
is. Voornamelijk hout, koffie, palmolie, koper en 
suiker worden vervoerd via de wateren van de 
Kongo.  

Door vervoer via de rivier kunnen plaatsen zonder wegen of treinen alsnog bereikt worden 
en economisch groeien. 

Transport via de Kongo brengt wel een paar problemen met zich mee; de rivier is niet overal 
bevaarbaar, door watervallen in de benedenloop en debiet verschil in de bovenloop 
(voornamelijk ook door watervallen). Daarnaast is over de hele rivier maar 1 brug, de 
Matadibrug. Ook is er de Kongolo brug, maar deze passeert officieel gezien de lualaba rivier, 
die overigens wel bij het Kongobekken hoort. Wel is er tussen Kinshasa en Brazzaville een 
verbinding via een veerboot. 

Visserij 

De Kongo biedt talloze mogelijkheden aan visserij, en daar wordt ook zeker gebruik van 
gemaakt; vis maakt namelijk een derde deel uit van de totale nationale proteïne inname van 
dierlijke afkomst in de Democratische Republiek Congo. Alleen is door de burgeroorlog vanaf 
1996 het overzicht van visserij in relatie met de economie van de Democratische Republiek 
Congo verstoord. Er is namelijk geen duidelijke administratie meer over wie waar en wat 
vist, wat er voor de burgeroorlog wel was.  

 

 

Een handelspost op de Kongo 
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Vooral etnische groepen die al generaties lang langs 
de rivier wonen maken gebruik van de de rivier door 
middel van visserij; in het stroomgebied wordt dan 
ook voornamelijk gebruik gemaakt van traditionele 
visvang-manieren en is het grootste deel individuele 
visserij. Dat houdt in dat de vis voornamelijk door de 
eigen stammen/groepen/dorpen wordt gegeten en 
alleen bij grote overschotten wordt verkocht.  

Voor het vissen zelf wordt er bijna alleen maar                                            
gebruik gemaakt van kano’s, kieuwnetten, 
zegenvisserij en hengels. 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Traditionele manier van vis vangen 
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DE MENS EN DE KONGO – SOCIAAL CULTURELE DIMENSIE 

 Algemeen 
Het Kongobekken, het stroomgebied van de Kongo, is meer dan 50.000 jaar de woonplaats 
van de mens. Het gebied levert tegenwoordig eten, medicijnen, water, grondstoffen en 
onderdak aan meer dan 80 miljoen mensen. Het Kongobekken bezit een overvloed aan 
grondstoffen, zoals hout, diamant, goud en petroleum. De grondstoffen worden echter niet 
duurzaam ontgonnen, wat een bedreiging vormt voor zowel de natuur als de lokale 
bevolking. 
  
Etnische groepen 
Het gebied kent een grote diversiteit aan etnische groepen. Er zijn zo’n 250 verschillende 
groepen. De Mbuti, Efe, Bakola, Aka, Baka, Asua, Mbendjele en de Mikaya behoren tot de 
eerste bewoners van het gebied. Deze nomaden groepen verplaatsen zich van de ene naar 
de andere plaats aan de rivier. Afhankelijk van hun woonplaats spreken ze Kikongo, Lingala 
of Swahili, drie talen die nationaal erkend worden in de Democratische Republiek Congo.  
Tegenwoordig trekken veel van deze bewoners van het gebied naar de stad. Houtkap, het 
aanleggen van palmolieplantages, de ontwikkeling van wegen en verbeterde toegang tot 
markten zijn daar oorzaken van. Houtkap en de aanleg van palmolieplantages zorgen ervoor 
dat lokale groepen genoodzaakt zijn om een andere plek te vinden om te wonen omdat hun 
leefgebied hierdoor drastisch wordt verkleind. Door de ontwikkeling van wegen is de 
toegang tot de stad verbeterd en kiezen de mensen er steeds vaker voor om zich daar te 
vestigen.  
  
Het belang van de rivier 
De rivier is belangrijk voor veel inwoners van de Democratische Republiek Congo. De 
verschillende etnische groepen die langs de rivier wonen zijn er afhankelijk van. Ze gebruiken 
de rivier om onder andere te vissen en te jagen. De rivier zorgt ook voor een grote 
werkgelegenheid. De grond naast de rivier is heel vruchtbaar. Mensen wonen al duizenden 
jaren naast de rivier en hebben de grond al die tijd verrijkt met onder andere organisch afval 
en visgraten. Dit, samen met de warme en vochtige lucht die daar is, zorgt ervoor dat de 
omstandigheden perfect zijn om gewassen te verbouwen. Het is dan ook niet zo gek om te 
bedenken dat 65% van de bevolking in de landbouwsector werkt. Er worden gewassen 
verbouwd als maïs, pinda’s en suikerriet.   
  
De Democratische Republiek Congo bezit een aantal grote waterkrachtbronnen, een daarvan 
is de Kongo, die samen zo’n 100.000 megawatt aan energie leveren. Dit zou genoeg kunnen 
zijn om een derde deel van Afrika van energie te kunnen voorzien. Helaas heeft slechts 9% 
van de bevolking van de Democratische Republiek Congo ook daadwerkelijk toegang tot 
elektriciteit. Hiervan is 87% opgewekt door water.  
De Democratische Republiek Congo zorgt voor een groot deel van de watervoorziening van 
Afrika: het land bezit 55% van de zoetwaterreserves van het Afrikaanse continent en de 
Kongo en haar zijrivieren zijn het tweede meest uitgebreide bekken van de wereld, op die 
van de Amazone na. Hoe moeilijk te geloven het ook is, slechts 22% van de totale bevolking 
van de Democratische Republiek Congo heeft ook daadwerkelijk toegang tot drinkwater.  
De rivier wordt ook gebruikt voor het vervoeren van producten en mensen. De Kongo vormt 
een belangrijke scheepvaartverbinding waardoor veel handel mogelijk is. Toch is de 4.700 
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kilometer lange rivier niet op alle stukken toegankelijk. Van de rivier is 1.700 kilometer niet 
bevaarbaar; de Livingstone Watervallen maken de zeescheepvaart op de rivier onmogelijk. 
 

 
  
Aan de oevers van de Mongala-rivier, een zijrivier van de Kongo-rivier, zal het kleine kamp 
dat in het dichte bos is opgezet de komende drie jaar de basis vormen voor een vissersfamilie. 
Het is een onzekere situatie die kan worden overspoeld of weggevaagd door de rivier of het 
bos. In dit afgelegen gebied met slechts een klein stukje land dat is ontgonnen, heerst een 
alles doordringend gevoel van bezorgdheid. Het leven voor de kleine vissersgemeenschap is 
er een van armoede en angst. 
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AFSLUITING 

Met deze reis willen wij u al het moois laten zien wat deze prachtige rivier, het groene hart 
van Afrika, te bieden heeft. Het is een speciale reis waarbij we drie verschillende klimaten, 
tropische regenwouden en mangrovebossen zullen doorkruisen. We bezoeken verschillende 
lokale handelsplaatsen op de rivier en nemen de veerboot tussen Kinshasa en Brazzaville. 
Een mooie tocht over het water die zeker niet vergeten mag worden. Ook hebben we kennis 
gemaakt met verschillende lokale groepen die ons hun primitieve manier van leven en hun 
traditionele manier van het vangen van vis laten zien. We hopen dat u zowel geniet van de 
prachtige omgeving, maar ook nog wat te weten komt over deze bijzondere rivier. Kortom, 
een reis die u voor de rest van uw leven bij zal blijven. 
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Logboek  

Datum Wat gedaan Wie 

 

2-10-2020 Rivier gekozen, de opdracht goed 
bekeken, algemene informatie over de 
rivier opgezocht, gezamenlijk document 
aangemaakt. We hebben gekozen voor de 
fysisch-geografische, sociaal-culturele en 
politieke/economische dimensie.  

Noor en Isabel 
hebben een plan 
gemaakt en alvast 
wat info opgezocht. 
Kaya had deze les 
een dubbeluur Frans. 

19-10-2020 Taken verdeeld + planning gemaakt Gezamenlijk 

19-10-2020 De eerste twee vragen van de fysische 
dimensie uitgewerkt 

Isabel 

20-10-2020 Info verzameld sociaal-culturele dimensie Kaya 

21-10-2020 Stuk schrijven sociaal-culturele dimensie Kaya  

22-10-2020 Stuk schrijven sociaal-culturele dimensie Kaya 

24-10-2020 Informatie opgezocht Noor 

25-10-2020 Stuk schrijven economische dimensie Noor 

25-10-2020 Punt 3 en 4 uitwerken van de fysische 
dimensie 

Isabel 

26-10-2020 Stuk schrijven economische dimensie Noor 

26-10-2020 Punt 5 uitwerken van de fysische dimensie Isabel 

27-10-2020 Alle stukken doorlezen en verbeteren Isabel en Kaya 

27-10-2020 Werken aan de opmaak Isabel en Kaya 

27-10-2020 Inhoudsopgave Kaya 

28-10-2020 Werken aan stuk economie Noor 

28-10-2020 Stuk lezen en verbeteren Kaya 

28-10-2020 Reisbeschrijving maken Noor 

28-10-2020 Conclusie schrijven Kaya 

28-10-2020 Reisbeschrijving verbeteren Kaya 

29-10-2020 Meeting, laatste puntjes op de i zetten Gezamenlijk 
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Bronnen: 

Fysische dimensie: 

 https://nl.wikipedia.org/wiki/Kongo_(rivier)   
 https://dier-en-natuur.infonu.nl/diversen/84095-de-congo-rivier-zaire-rivier.html 
 https://nl.linkfang.org/wiki/Kongostroom  
 https://klimaatinfo.nl/klimaat/congo-kinshasa/  
 https://nl.weather-forecast.com/locations/Kinshasa/forecasts/latest 
 basisboek 
 https://www.naturescanner.nl/afrika/congo-

kinshasa#:~:text=Landschap%20Congo%2DKinshasa&text=In%20Congo%20vind%20j
e%20laagland,omstandigheden%20voor%20veel%20verschillende%20natuur  

 https://reizen-en-recreatie.infonu.nl/buitenland/180284-regio-centraal-afrika-
landen-landschappen-en-gebieden.html 

 atlas  
 file:///C:/Users/brade/Downloads/f8N-Rivieren%20handleiding-1988.pdf  
 https://nl.qaz.wiki/wiki/Weathering 
 https://nl.wikipedia.org/wiki/Ingadam  
 https://nl.qaz.wiki/wiki/Congo_basin  

Economische dimensie: 

 https://nl.wikipedia.org/wiki/Congo-Kinshasa 
 problems/#:~:text=The%20outlook,long%2Dterm%20threats%20to%20biodiversity. 
 boek →  David van Reybrouck; Congo 
 https://web.bryant.edu/~langlois/ecology/pollution.htm 
 https://www.theguardian.com/cities/2017/jan/17/congo-rivalry-kinshasa-brazzaville-

river-drc 
 https://en.wikipedia.org/wiki/Angola%E2%80%93Democratic_Republic_of_the_Cong

o_border 
 https://www.veryhungrynomads.com/brazzaville-to-kinshasa-river-crossing/ 
 https://www.practicalfishkeeping.co.uk/features/where-in-the-world-the-congo-

river/ 
 https://www.worldnomads.com/travel-safety/africa/democratic-republic-of-the-

congo/democratic-republic-of-congo-getting-around 
 https://www.flightconnections.com/nl/vliegvelden-in-democratische-republiek-

congo-cd 
 https://www.hauniversity.org/en/RDCongo-Transport.shtml 
 https://www.schoolnet.org.za/PILAfrica/en/webs/16645/the_land/transportation.sh

tml 
 https://en.wikipedia.org/wiki/Grand_Inga_Dam 
 https://www.lifegate.com/inga-3-dam-dr-congo 
 http://www.fao.org/fi/oldsite/FCP/en/cod/body.htm 

 
Sociaal-culturele dimensie: 

 https://dier-en-natuur.infonu.nl/diversen/84095-de-congo-rivier-zaire-rivier.html  
 https://www.everyculture.com/Bo-Co/Republic-of-Congo.html  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Kongo_(rivier)
https://dier-en-natuur.infonu.nl/diversen/84095-de-congo-rivier-zaire-rivier.html
https://nl.linkfang.org/wiki/Kongostroom
https://klimaatinfo.nl/klimaat/congo-kinshasa/
https://nl.weather-forecast.com/locations/Kinshasa/forecasts/latest
https://www.naturescanner.nl/afrika/congo-kinshasa#:~:text=Landschap%20Congo%2DKinshasa&text=In%20Congo%20vind%20je%20laagland,omstandigheden%20voor%20veel%20verschillende%20natuur
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