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De studie, waarvan het resultaat in deze nota is neerge·legc1, omvat de in de loop der tijden. voorgekomen verandering.en
in het stroomGebied van het zeec;a·t; van Texel en het zuidelijk
deel van de Waddenzee • .
Gemeend werd, dat door aan de studie deze uitgebreidheid
te geven, betex: inzicht kon worden verkreGen in de , vraagstukken~
welke daartoe de directo aanleiding waren" Mede werd hierdoor
aan de meermalen geuite wens tegemoetrSekomen, oW evenals dat
voor de overige noo;t"'delijke zeeGaten reeds is geschied shot
sehele gebied Vé..U1. het zeegat van Texel aan eon hydrografisch
onderzoek te onderwerpen.
Het directe doel, dat ~ et deze studie werd beoogd was
twee~rlei, t.w.:
a. het opsporen van de oorzaken yan de waargenomen verdiepingen
vóór de Helderse Zeewering~
b. het 'b eantvvoorden van de vraag of het voor de verdediging van
de zuid-oostklJ.st van Texel nodig is de betonnen drull voor de
stuifdijk te handhaven.
Voor het instellen van het onder§oek naar de verschijnselen, welke de Helderse zeewering bedreigen, werd door de Directeur-Gen'eraal bij schrijven van 25 Februari 1942 no. 614 afd.
N, machtiging verleend,
Het vraagstuk betreffende de verdediging van de zuid-oostkust van Texel werd in overleg met de toemllaJ.ige HoofdingenieurDirecteur in de directie Benedenrivieren wijlen Ir. F.L.Schlingemann in het onderzoek betrokken, omdat hiervoor vrijwel dezelfde problemen moesten worden bestudeerd als voor de Helderse
zeewering. Ook dit vraagstuk vroeg om een oplossing, omdat wegens de toestand waarin de betonnen dam door het ontstaan van
grote verdiepingen rond dit punt was komen te verkeren, een beslissifig moest worden genomen of deze dam al of niet voor de
kustverdediging behouden moest blijven.
Welke bovenbedoelde problerûen waren, moge uit het volgende
blijken.
De arrondissementsingenieur te Alkmaar bracht in zijn
rapport aan de Hoofdingenieur-Directeur in de directie NoordHolland, dd , 8 December 1941 no. 3820, naar voren, dat voor het
~

j

•

-optreden-

..

~."

~.::

. \.

optreden van de belangrijke vordie.l) inGen vóór de"Helderse zeeweringen de drie ~l g ende omstandiGheden als oorzaak zouden
kunnen worden aanGemerkt:
1, de toename van de Getijstromen door het Texelse zeegat tengevolge van de afsluitine; van de Zuiderzee;
2. wijziging van de stroomrichting ten ongunste van de HGlderse zeewering als g evolg van deze afsluiting;
3. wij ziging in het g eulenstelsel.
Daarnaast gaf Prof . I~. P.Ph o Jansel1, die van 1940 - 1941
als arrondissementsingel1ieur te Hoorn werkzaam was, in zijn
nota "E.1.ige beschouwingen over de verdediging van de zuidoostkust van het eiland Tex el" van 17 JUl1{9~oor de verdiepingen in de omg eving van de Stuifdijk vrijwel dezelfde oorzaken aan . Zo deelde h ij daarin mede, dat de waarGenomen verschijnselen wijzen in de richting van de veranderingen van de
afsluiting van de Zuid erzee.
Verder werd in d e nota van Prof~ Jansen nog de vraag gesteld of de betol1.J.len dam niet de wenselijke verbreding van het
zeegat tegenhield. In verband met de vermo g enstoename van het
zeegat na het tot stand komen van de afsluiting van de Zuider- ·
zee kon immers deze verbreding niet anders dan wenselijk zijn,
temeer omdat, zoals in het rapport werd OPGemerkt, deze verbreding misschien een vermindering van ele stroomaanval op de
.
Helderse zeewering tang evolg e kan hebben .
In bovenstaande veronderstellingen lag reeds de noodzakelijkheid besloten de beide vraags tukken in één studie te betrekken.
Intussen hebben de voortgaande verdiepingen nabij de
Stuifdijk rèeds 110t verwachte catastrophale gevolg Gehad. De
betonnen dam is namelijk in December 1944. bij een zeer belangrijke oeverval vrijwel gehe el in de diel)te verdwenen. Een
vroegere beslissing over het al of niet inkorten van de dam
had hieraan niets kunnen veranderen, omdat de oorlogsomstandigheden toch hadden verhinderd maatregelen te treffen.
Ten aanzien van de begrenzihg van het g ebied waarover
het onderzoek zich heeft uitGes trekt, zij vermeld, dat behalve de gehele buitendelta en ele hals van het zeegat, daarin
-mede-

•

-3mede een groot cedeelte van de ~uidelijke Waddenzee werd bQtrokken. Bij het bepalen van c1e beGrenzing van dit binnengebied van het zeegat is ervan uitGeGaan, dat het voor de studie van belang was de mOGelijk reeds ten[;evolge van de afsluiting opgetreden veranueringen in het stroomGebied van de
Texelstroom en het Malzwin te kennen. Ov erig~ls werd bij het
vaststellen VéUl deze be,?;renzing rekeninG gehouden met de beschikbare gezevens betreffende de diepten , voor zover deze
in de loop der jaren door de HydroGrafische Dienst hier waren opgenomen.
De oorlogstoestand bracht mede, dat de opnamen tijdens
het onderzoek beperkt moesten blijven tot de gebruikelij ke
jaarlijkse kustlodingen, waarbij evenwel ten behoeve van de
Studie de raaien Voor de Helderse zeewering belangrijk zeewaarts werden uitgebreid, om ook inzicht te verkrijgen in de
veranderingen op grote diepte voor deze kust. Verder zijn
stroomdrijvingen voor de ~id-oostkust van Texel verricht en
wel tussen het Horntje en de Stuifdijk.
Het verric hten van deze opnamem heeft het betrokken
buitenpersoneel echter vaak voor grote moeilijkheden gesteld,
terwijl, wegens het veelvuldig voorkomen van luchtaanvallem
in deze omgevins, het doen van met::"ngen bQvendien niet zonder
gevaar was. Het is dan ook vooral aan het doorzettingsvermogen van dit personeel te danken, dat de gewenste gegevens
konden worden verkregen.
~oewel clus ue bezetting van ons land op deze stud ie zijn
stempel heeft gedrukt, heeft het aan diegenen, die aan de
metingen hebben medegewerkt, niet aan een goede geest ontbroken, om het onderzoek door tG zotten . Dat door dit personeel tijdens de bovengffi~oGmde in 1942 verrichte stroomdr1jvingen in het waarnmningspunt op de kop van de Stuifdijk naast
de door de bezetter daar gebouwde zware geschutsopstellinGffil
enige dagen acht~reen de Vadorlandse driekleur werd gehesen,
omdat zoals men het commando "uitlegde" deze voor dergelijk
werk de enige bruikbare vlag was, is daarvan een sprekend
voorbGGld.
Overisens was hGt voor het onderzoek een gelukkige om-standigheid-

-4standigheid, dat beschikt kon worden over c1e resultaten van de
uiteebreide stroom- en zandtransportmetin[jen, welke reeds in
de jaren 1935 t/m 1939 in het zeegat waren verricht~ Voor zover deze metingen met behulp van het m.s. 1I0ceaan" werden gedaan, waren de resultaten reeds aan een beschouwing onderworpen in de nota van Ir . H.A.Ferguson van Mei 1943. Bij het op•
stellen van de hoofdstukken over het verticale en horizontale
getij, alsmede over de materiaaltransporten is er derhalve
alleen naar gestreefd het in bedoelde nota gegeven boeld met
de overige nog beschikbare geGevens aan te vullen, omdat dit
voor het onderzoek van belang was .
Met betrekking tot het historisch overzicht van het zeegat, zoals dit zich vóór 1800 heeft ontwikkeld, moge hierbij
worden venneld, dat vrijwel alle in de verschillende musea van
ons land aanwezige oude kaarten zijn seraadpleegde Uit deze
veelheid van kaarten zijn de meest betrouwbare in beeld gebracht en wel in een uitvoering, overeenkomstig het origineel .
Hierdoor zijn deze bijlagen tevens van waarde geworden voor
alle, belangstellenden in de historie van dit zeegat, dat in het
verleden van zulk een eroot belang is geweost voor de opkomst
van onze handel en scheepvaart.
Tenslotte dient te worden medegedeeld dat ten behoeve van
het ~dststellen van de functie welke de betonnen dam van de
Stuifdijk voor de verdediging van de zuid-oostkust van Texel
had, aan het 'Waterloopkundig laboratorium te Delft opdracht
werd gegeven tot het verrichten van een model-onderzoek .
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In de Fuldase sc 11 enk in[S en , Glften door rijke Friezen
aan de abdij ]'ulda godaan ~ wordt voor het eerst het
"Maresdeop" g enoemd" Daé1r (h~zG sclJenkingGl'l in de Gste eeuw
. plaatsvonden, staat dun vast, da. t in dia 80UW het zeegat
reeds bestend. Ongeveer 100 j aar l ater wordt ook in een giftbri ef van Keizer Otto van 25 Sept;ember 9G5 van een eiland
"Texla" ge sproken.
Over de vraag of he t 2eegat reeds eerder en wel in 't
bijzonder vóór of bij het beg in van cnze jaartelling aanwezig was, lopen de meningen uitoün c De ou d~t~ bronnen, welke
ons hierover in z; icht zouden kunnen verschaffen, zijn de reisbeschrijving en va n de Romeinen, welke ta.lrijke reizen over
het Flevomeer maakt<:m om vervolgen s tuss en de Noordelijke
eilanden en het vas te land door te varen naar de Eems. In
deze geschl':i.ften wordt o.a. medegedeeld, dat het Flevomeer
slechts één verbinding met de Noordzee had.
In vroegere en latere jaron hebben velen zich bezig gehouden met de vraag, waar deze uitmonding gezocht moest worden.
Algemeen is men het er thans wel over eens, dat het zeegat
van 't Vlie, als de uitmonding van de aOostelijke" Rijntak, in
de Romeinse tijd aanwezig was. Daarnaast heeft men zich echter
afg evraagd of nie"t meerdere riviermonden, o.a. het Texelse
Zeegat, toentertijd bestonden.
In de 20ste eeuw hebben versc~1illende schrijvers· daarover
hun oordeel uitgesproken.
~~~ komt, op grond van hetgeen de Romeinse schrijvers
hebben bericht, tot de conclusie, da t ton W. van de Vliemond
"
.
1)
nog geen an d ere openlng
aanwez~g was.
De duinketen zou toentertijd volgens Ramaer van Katwijk
-totIJ Ifiiliîa"er: IIDe oudste {;eschiedenis der Zuiderzee" :ill het
horinneringswerk "De Zuiderzee" uitc;e{;even in 1932
blz. 4.

tut het Vlie onondel'broken ~ijn gO\'i/eefJt ~ Hij schrijft !fAlIe
"Romeinse schrijvers 81)l'eke!l slechts van G6n verbinding met de
IlNoordzee .. Zij z01.;'..den y als het Har sdiep 1)08-(;aan had, van twee
"ver"Jinc1 in.gen hebben gesproken IC ..
Hoe Ramaer zi-:::h de Zuiëicrzee on het Wadd0nGobied omstreeks
het beg in van on ze j8.ar-ccllir..g yoors-Gcü-:-, is weergegeven op bij-··
lage 2. Ter plaatsr.} V eUl hut teGenwoordiGe Toxelse zeegat tekent
hij een smaJle duinrug 011 dLlurachtc!r e10n ui-tg~;bre id vvaddengebied, waar a llIjon dIJ diluviale cronClt:m van T(::xel en Wieringen
boven Lli tsteken . Van een Texols 'Lroom Vv'3.S volgens Ranmor dus
nl)g :tl.iets te bespcur2n 9 daarentegen neemt hij aan f dat het
Wieringermeer nos bcsto.ilG: H0t ocsti:üijke deel van de Wadden-·
zee zou in hoo.fdtrd::k~n reeds oneovel:l' hetzelfde s eulenstelsel
hebben gehad a ls thans ..
Het ontstaan van het Marsiep en de Texelstroom heeft zich
volgens Ramaar als volgt toeceCrageng
"Het(Ma rsdiep) moet zich in betrekkelijk korten tijd gevormd
"henben en wel eerst door een doorbraak van een smal duin tus"sehen Huisduinen en Texel, waarbij het water b ij storm aan de
"landzijde der weggeslagen duinen allicht een stro:ampje in het
"wad vond, door hetwelk e0n verbinDing tusschen binnen en buiIlten ontstond, die langzal11Grhand een grootere doorsnede verkreeg.
"Het .e erst zal de Texelstroom het Wieringermeer bereikt en het
"Amsteldiep g evormd hebben y waardoor Wieringen een eiland werd.
"Daardoor werd het Marsdiep, dat nu <le vulling en lediging van
"20.000 hectaren voor zijn rekening kreeg, reeds van eenige belIteekenisll.l) Door het Langzamerhand aan hunnen westzijde afnel!1emen van de venen (blijkbaar door 8 0lfslag ~), die Ramaer op zijn
kaartj e zowel ten Noorden en ten Zuiden van Wieringen aangeeft .,
zouden tenslotte een of meer verbindingen tussen Texelstroom
en Vlie tot stand gekomen zijn. De verenitsing van Texelstroom
en Wieringermeer door het Amsteldiep zou volgens Ram a er , daar
het Marsdiep voor het eerst in de 8ste eeuw wordt vermeld, mis-schien1) Raméler~ "De oudste geschiGdenis der Zuiderzee" in het
herinneringswerk "De Zuiderzee ll , uitgegeven in 1932
blz. 4.

-7schien in de 7de eeuwen de vereniging van die stroom met
het Vlie, ongeveer in de lOde eeuw hebben plaats gevonden.
Bij zijn reconstructio laat Ramaer zich dus geheel
leiden door hetgeen ons uit de Romeinse geschriften en de
Fuldaso schenkingen bekend is geworden.
In een vroegere publicatie 1) geeft Ramaer een enigs-zins andere lezing over hLlt ontstaan van de Texelstroom,
waaruit men zou kunnen opnaken, dat hij op dat ogenblik
de vorming van de verbinding Texelstroom-Vlie zag als een
verschijnsel van de g etijbeweging. Daarin wordt ar nl. niet
van gerept, dat de TcxelstrooI!l. zich ten dele heeft gevormd
als gevolg van het langzaam afnGmen van een veemgebied ,
dut ten Noorden van Wiering en zou hebben gelegen, maar
wordt alleen gezegd, dat deze geul spoedig na de duindoorbraak tussen Den Helder on Texel zou zijn ontstaan door
het grote tijverschil tussen hoogwater aan den Helder en
aan h'i.lt Vlie, hetgeen aannemelijker voorkomt.
Overigens schijnt Ramaer 's mening, dat het geulenstel-·
sel ten Zuiden van Texel zich Gerst tussen de 6de en llde
eeuw zou hebben gevormd, niet geheel in overeonstoomling met
alle bekende feiten. De ROIDeinse , schrijvexsmogen nu wel
slechts van één riviermond spreken en de Friezen eerst in
de 8 ste eeuw het zeegat met name aanduiden, doch uit oudheidkundige vondsten -een grote graf tumulus werd bij De
Waal op Texel gevonden, vuarbij tal van Romeinse voorwerpen
werden opgegraven 2) -- is op te maken, dat de Romeinen op
Texel zijn geweest, hetgeen Gen overtuigende aanwijzing iS t
dat reeds bij het bûgin Vrul onze jaartelling een goed vaarwater langs het eiland liep. Het is daarbij zelfs zeer opmerkelijk, dat op geen der andere Waddeneilanden tot nu toe dergelijke vondsten werden aangetroffen.
TescQ, die ,de loop der rivieren door ons land in de
-jaren1) Ramaer. Het Nederl. Alluvium, T.A.G. fg. 1928, blz.221.
2) Geschiedkundig Atlas v. Nederland, v. Beekman e.a.
Oudheidkund ige lcaax-t.
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jaren van 2000 tot 500 vóór Christus bes)reGkt 1), komt tot de
conclusiG, dat lier goede redenen zijn, het Vlie in den eersten
lIpIaats als toenmaligEJlriviermond in aanmerking te nemen, daar"naa st ook de plaats waar nu het Marsdiep 1:3". Hij acht het dus
mo gelijk dat het zeegat vóór do Romeinse tijd reeds als riviermond aanwezig was.
Hettema die de mening en van Ramaer en Tesch tegenover elkaar ~~t~lt~Z1, wil doen uitkomen, dat Tcsch in bovenaangehaalda
uitspraak allee11 zegt, dat het Marsdiep in de periode ~óór de
komst der Romeinen g eopend was. Hij schrijft: "is het wel de
"bedoeling van Tesch, dat die riviermond er beslist was tijUdens de Romeinen?". Uit latere uito prnken van Tesch meent hij
te moeten o lJmak en , dat deze een gesloten kustlijn ten Noorden
van Schoorl in de Romeinse tijd ook voor mocelijk acht, m.a,w.
dat het Marsdiep tijdens de ROmell1Gl1 weder gesloten zou zijn
geweest.
Op grond hiervan komt hij tot de slotsom: "Daarom wilde
"ik de veronderstelling wac;en, dat het Marsdiep, evenals de
ilgaten bij Petten, in den Romeinsehen tijd nog niet bestonden.
"want ik durf niet teGen do meening van Ramaer in te gaan, als
"althans Tesch een sluiting in dien t~ijd voor onmogelijk zal
"verklaren", Aan de hanu hiervan tekent hij de op bijlage 2 aan~
gegeven kustlijn in de Romeinse tijd, die ten aanzien van de
Waddenzee en -eilanden geheel overeenkomt met Ramaerts reconstructie.
Ook ,y~~~ee~ heeft een benaderde vorm der Nederlandse kust
in de Romeinse tijd gegeven 3). Het kustgedeelte vanaf Katwijk
van zijn kaart is eveneens op bijlage 2 overgenomen. Zoals hieruit blijkt, was volgens hem het Marsdiep reeds tijdens de Romeinen aanwezig terwijl het Zijpe, hoewel met eon vraagteken, ook
··als-

1) Teschs "De vorming van de Ned. duinkust" uitg.

Nederl~ Natuurkundige Vereenigine no. 4 (1935) blz. 73.
2) Hettema Jr. "De Nederlandsche Wateren en plaatsen in den
Romeinschen tij d", Nijhof 1938', blz. 203 en 204.
3) Van-, Veen: "Onderzoekingen in den Hoofden" (1936) blz.
14-6 t/m 150.

-9als een zeegat; "wrdt anngegeven . Verder zou, behalve de thans
bestaande Noordelijke zeogaten ook de opening in de duinregel
tussen het Zuidelijk deol van Texel on »Jerland, welke in de
l7de eeuw werd afeesloten, reeds bestann hebben. Verder is
voor alle zeegaten een onc1envaterdel ta getekend in analogie
met de huidige toeotand langs onze kust . Uit de kaart is
overigens nog te zien, dat er geen ouue duinGebieden
(mariene formaties) ten Noorden van Borgen te vinden zijn,
hetgeen erop zou kunnen duiûen, dat hot zeeGat inderdaad
in do voorhistorische tijd is ontstaan.
Bij het bes~rekcn van de vr~ag waar de uitmonding van
de "00stelijke ll Rijntak moet worden gezocht, gaat Van Veen
uit van de afstand vanaf Katwijk tot deze uitmonding, waarvoor Ptolomeus ±. 100 km opgaf. Hij schrijft: lIIndien daarme"de het Vlie wordt bedoeld is deze afstand niet juist. Wel
"indien het eerste zeegat nanr het Noorden, d.w.z. het Mars"diep, wordt bodoold . Vooral het Zijpe schijnt volgem den
lIvorm en de liCg ing der oude duinketenen zeer oud. Immers
IIzoowel de oude als de nieuwe duinen eindigen hier, zoodat
"het Zijpe in Romeinschen tijd reeds bestaan zal hebben".
Blijlrens zijn kaart beG~houwt Van Veen dus de aanwezigheid
van het Marsdiep en. ft Vlio tijdens de Romeinen als vaststaand.
Ten <:wrlzien van het tijdstip van het ontstaan van het
zeegat van Texel is blijkens het bovenstaande het oordeel
van Ramaor tegengesteld aan dat van Van Veen, terwijl Tesch
zich niet zo positief uitspreekt, maar heeft doen uitkomen,
dat er wel gronden zijn , welke een aanwijzing zouden kunnen
zijn, dat het zeegat reeds in voor-historische tijden bestond .
Een nader onderzoek naar dit punt valt niet binnen het
kader van di t I'CL~lJort . Ik zou daarom willen volstaan met beantwoording ven de vraag of er erote bezvtaren tegen bestaan
om aan to nemen, dat hot zeeGat tijdens de Romeinen aanwezig
was. Men kan danrtoeGn eigenlijk alleen aanvoeren , het geschiedkundige boZ\-vaar van Rama er nl. dat volgens de Romeinse
-geschriften-

geschriften er slechts één ui tmol1C1ing naa r (le Noordsee zou
zijn geweest. Daar staat echter teGenover, dat c.le mededelingen van de Romeinen onvolledig waren o Het diepe vaarwater ,
waarlangs zij Texel konden bereiken wordt be v. niet in hunne.
geschriften c; ei.10emd. Men raag dan ook hetgeen de Romeinen
schreven, stellig niet a ls ondubbelzinnige aanwijzingen opvatten, zoals Ramaer doet. Zijn reconstructie is dus zeer
waarschijnlijk ni et volledig in overeenstGIJ1l1ing met de toestand tijdens het verblijf van de Romeinen in ons land .
Verder is de veroncl erstelline; van Ramaer, dat de verbinding tussen de Texelstroom en het Vlie zou zijn ontstaan door
het l angzaam afbrokkelen van een voeng ebied door gclfslag,
niet zeer overtui~end., Het ligt meer voor de hand , dat deze
v .e rbinding is gevormd door stroomschuring tengevolg~ van de
{~etijbeweging •
Ramaer geeft zelf reeels te kennen, dat deze verbinding
onder invloed van het tijverschil tussen den Helder, en aan
het Vlie in korte tijd tot stwld zou zijn gekomen~ Aannemelijker is dan .ook, dat het zeegat en de ver binding Texelstroomhet Vlie', geruime tijd eerder ontstaan zijn dan het Amsteldiep,
dat zibh wel zeer langzaam zal hebben gevormd . Bedenken we
daarbij, dat vaststaat, da t de Romeinen op Texel zijn geweest,
dan zou men tot de conclusie komen, dat er weinig bezwaren tegen bestaan om aan te nemen, dat de Texelstroom en dus ook het
zeegat bij het begin van onze jaartelling reeds bestond.
Voor de toestand van het gebied van het zeegat in de Middeleeuwen zijn eveneens geen historische gegevens bekend, die
'o ns daarover voldoende zekerheid kunnen verschaffen . Beekman
heeft echter voor de jaren 1300 en 1476 een reconstructie gegeven 1). Zij zijn overgenomen op de bijlage 2 .
Beekman tekent voor 1300, zoals daarop te zien is, de eilcmden Texel en Vlieland als één geheel . Tussen de jaren 1300
en 1476 zou volgens hC .l dit grote eiland in 3 gedeelten zijn
-uiteengevallen-

1)

A~nwezig in

het Scheepvaartmuseum te Amsterdam.

-11uiteengevallen. Het ~erlandse cat en de in 1629/1630 door
een zanddijk afgesloten opening in de duinregel tussen het
oude land van Texel en ~Jerland zouden dus na 1300 zijn ontstaan. Blijkbaar oP' grond Van het feit, dat in oude geschrif-ten het ]tTerlandse gat voor het eerst na 1300 wordt genoemd,
komt Beelanan tot deze datering. De reconstructiES op dit punt
zijn dus niet overtuisend, echter zij geven de oorspronkelijke figuratie rond het Texelse zeegat waarschijnlijk goed weer.

De oudste beschrijvingen, die ons enigszins meer zekerheid verschaffen over de geulen binnen en buiten de zeegaten
zijn de. zg .. leeskaarten. Deze zijn ontstaan tegen het einde
van de Middeleeuwen, toen de Nederlandse scheepvn.art zich
tot grotere vormen begon te ontwikkelen. Het zijn geschreven
of gedrukte "zeilaanwijzingen", die door de schippers aan de
hand van hunne. ervaringffil werden opgesteld, Zij vertonen
echter vaak grote fouten, omdat zij meermalen vverden gecopië~rd, waardoor talrijke herhalingen, verkeerde lezingen,
schrijffouten en zelfs verkeerde koersen in daze leeskaarten
slopen.
Twee van de oudst bekende handschriften zijn door Karl
Kopmann opnieuw onder de titel 11 Das Seebuch ll uitgegeven 1).
Zij dateren uit de tweede helft van de 15de eeuw, mogelijk
is echter, dat zij oorspronkelijk een eeuw eerder zijn opgesteld. Dit zeeboek is direct of indirect van Vlaamse herkomst,
Zoals men uit het in bijlage 3A overgenomen gedeelte'
kan zien, geven deze beide handschriften zeer weinig gegevens
over de aard en vorm Van de Noo;t"dzeekust nabtj den Helder.
Het voor het ]/Iarsdiep vermelde tijdstip van hoogvvnter komt
overeen met dat, hetwelk vóór de afsluiting van de Zuiderzee
voor dG Noordzee buiten de Nooxderhaaks werd gegeven. ,
Verder geeft één der bGschrijvil1cen met betrekking tot
hetbinnengebiGc1 van het zeegat als koers Wieringen naar
-Balkerness,e)

.......

e.e

*

-:-...

1) Aanwezig in het Scheepvaartmuseum te

Amsterdam~'

-12Balkerne_$se N,N. W. Mocht me't Balkernesse het Nesserzand worden
bedoeld, dan komt deze koers on~eveer nog met de huidige overeen, Uit de voor Wirgenbalgen (Wierbalg) gegeven verkenmerken
is op te maken, dat ook de algemene richting van deze geul
niet veel veranderd is. Gedurende de afgelopen 500 jaren zijn
deze beide geulen dus vrijwel gelijk gebleven.
De voor de Ho&landse kust opgegeven richting van Z.Z.W.
en N.N.O. wijkt nogal sterk af van die, welke deze kust volsens de tegenwoordige kaarten heeft. Het verschil kan moeilijk
verklaard worden, tenzij men een westelijke miswijzing van het
compas aanneemt.
Het oudste gedrukte Nederlandse loeskaartboek is IIDe
"kaart van de zee van Jan Zeuerssoon Cruepel van der 'Schelling",
uitgegeven in 1532 1). In bijlage 3E is dat deel van de beschrijving overgenomen, dat betrekking heeft op het Texelse zeegat.
Ui-t deze zeilaanwijzing is op te maken, dat het Spanjaardsgat de voornaamste geul naar zee was. Rekening houdende met een
oostelijke miswijzing van het compas, dan zou de richting van
,dit "Spaeniertsdiep" wel ongeveer overeenkomen met die van het
tegenwoordige Westgat. Niet duidelijk is wat met "die Bocbalige" wordt bedoeld. Uit de opgegeven koersen zou men echter op
mogen maken, dat dit geulgedeelte ongeveer op de route van
Nesserzand naar Wieringen moet hebben gelegen. Ook de voor vol
zee (H.W.) opgegeven tijdstippen wijzen op een ligging ver naar
binnen. Wordt weder een oostelijke misvvij zing van het compas
aangenomen, dan komt de richting van de vaarroute tuslilen "die
"ton op Staec ende Sogehoorn li ook ongeveer overeen met die
nabij Wieringen vóór de afsluiting vnn de Zuiderzee.
Het enige jaren Inter bij Jan Jacobsen te Amsterdam uitgegeven leeskaartboek is reeds veel uitgebreider 2).
In bijlage 3C is het gedeelte, dat de beschrijving van de
-vaarroutel) Een heruitgave van dit boek, bewerkt door Johannes Knudsen
naar het enige bekende exemplaar, behorende aan de Kon.Bibl.
te Brussel, aanwezig in de U.B. te Amsterdam 19l-E-9.
2) Facsimile uitgave, verzorgd door Dr. H.C. Rogge, U.B. te
Amsterdam 2336-F-4.

-13vaarroute Amsterdam naar het zeegat van Texel aangeeft, overgenomen.De opgegeven vaarroute is echter moeilijk na te gaan,
omdat het grootste gedeelte van de vermelde kenmerken niet
meer terug te vinden is. Wel blijkt,het, dat de richting van
het vaarwater langs de lISoghehorn" naar de Nes geheel overeenkomt met die Van omstreeks 1930. De opgegeven merken voorbïj de Nes gelden ook nu nog ongeveer voor de Texelstroom.
Hoe desa richtingen precies waren, is echter niet na te gaan,
omdat de juiste plaats V~l b.v. huizen niet is terug te vinden.
Als tijdstippen van H.W. in het Texelse zeegat worden
dezelfde als in de reeds hierboven besproken zeilaanwijzingen
opgegeven.
In 1541 verSChijnt, bij dezelfde uitgever, een boekje
getiteld: uDit is die Caerte van der zee om oost en west
ute zeylen 11 1), waarin voor de Noordzee gegevens 'over getij
en koersen worden'gegeven (zie bijlage 3D).
Voor de lengte van het eiland Texel geeft dit boekje
li mijl, dat is oneeveer 11 km, hetgeen overeenkomt met de
lengte van het toen bestaande eiland, dat zich uitstrekte
van het Loodmansduin tot aan he"t d1..lingebied nnbij de Slufter.
De opgegeven richting voor de Noord~Hollo.ndse kust stemt
wel zo ongeveer met het Noordelijke deel van deze kust overeen. Eveneens is de opgegeven koers naar de Hoofden juist. In
beide gevallen moet men echter een oostelijke miswijzing van
het compas in rekening brengen.,
De leeskaartboeken werden op de duur uitgebreid met
schetsjès van de verschillende geulen en kustopdoemingen.
Het oudst bekonde schetsje, waarop het Texelse zeegat
voorkomt is de UCaerte van Oostland ll van Cornelis Anthonisz
van 1543, echter met een heel vage aanduiding van het bankengebied van Texel.
He~ ~et schetsjes aangevulde leeskaartboek van Wisbij,
-dat1) Facsimile uitgave, verzorgd door Dr. H.C.Rogge, aanwezig
in U"B .. te Ams·terdam 2336 ....F-5

-14in de tweede helft v~n de l6de 'eeuw zeer bekend moet zijn
~eweest, bevat geen ui tvoeriee tekening van het Tex'else zeegat.
Het in 1587 verschenen +eeskaartbo ek vnn Go e;)rvaart Willemsen
van Hollesloot 1), dat een omgewer}:te ui tgnve van het boek .van
Wisbij is~ geeft vvel een tweotal kaartjeBvan de buitendelta
Van het zeegat, die waarschijnlijk omstreeks 1549 of vroeger
zijn getek~nd. Op het ene k8.~rtje wordt als koers v~or het reeds
eerder genoemde Spanjaardsgat S", tot 8",0", gegeven? hetgeeri op
een oostelijke verplaatsing van deze geul sinds 1532 zou wijzen.
Op het andere kaartje wordt voor een Geul~ genaamd het Landsd~ep
,als koers vermeld, N/NoO. Deze geul is blijkbaar kort daarvoor
ontstaan of althans voor de scheepvanrt bruikbo.ar geworden.
Uit de eerste helft vnn de l6de eeuw dateren ook de eerste
landkaarten 0 .. 0.. vnn Jacobus van Deventer, Nicolaas Liefrinok,
Christ~o.ns Sgrooten en Joost Janszo Eéoldsnijder (Of wel Eilhamer genoemd). Het zijn echter allo landkaarten en geven dus
weinig vo.n het zeegebied.
~at

Het in 1584 door Lucas Janz. Wo.ghono.er uitgegeven boek
"de Spieghel der Zeevaartil wijkt geheol nf van de vroegere
leeskaartboeken; in dit boek zijn de kao.rten hoofdznak, terwijl
de beschrijving alleen een korte toelichting vormt" Bij de
kaarten van Waghenaer knn men dan ook eerst met recht van zeekaarten spreken.
Reeds in 1583 was een Latijnse uitgnve van dit boek 2)
verschenen, welke dus de eerste zeeatlas was, welke werd uitgegeven.
Het in bijlage 4 onder A opgenomen kaartje is hieraan ontleend. Men ziet uit dit kaartj e, dat in die tijd het Spaengersgat nog de voornaamste vaarroute van de Texelse rede naar zee
was. Verder l~opt er zowel onder de Texelse als onder de NoordHollands'e kust' een Lantsdiep naar zee, terwijl tussen de Keysers Plnat en de Haecke de,geulen Doerley en Ebbegat zijn ge-legenI

1) Vierde druk aanwezig
in U.B. Amsterdam
lD03-D·... 2.
.
,
2) U.B. Amsterdrun l803-B-8, , Ned~' Hist. Scheepv. ~'?-?leum Amsterdam en U.B. Leiden Col1. Bodel Nijenhuis.
~.

·-15legen. Het Spaengersgnt hoeft de grootste doorgaande diepte
van tenminste 3t (vaam) DOGrlç~en Ebbegat hebben ook een
derGelijke diepte o Op de binnendrempel v~ het Landsdiep
van Huysduinen st~~t slochts 2 vaam water, terwijl de
drempel tussen de Noord 1}1L1,.ken en Geest Sant even hoog ligt.
Het grote vaarwat8r n2o,r Arusterdnm loopt langs Voegel :sant,
Nes en Vlieter" Op de route door de Balch bedraagt de diepte benoorden WierinGen slech-Gs :2 vaam.. Van meer plaatselij- .
ke betekenis zijn IT niouv10 diep en de geul ten W. van Wie....
ringen.
De grootste dieptE: ~ J 5 vac.ID 1 word"1; in de hals vap. het
zeegat aaneetroffen, t\Jrwijl ook ten Z"W. van Geest Op
Texel een dergelijke diepte is aangegeven.
Het enige jaren lat3r Dveneens door Waghenaer uitgegeven boek, "de Thresoor dor Zeevaart" l)is weder veel meer in
de geest van de oude lGesknal'tboeken. Het bevat veel meer
tekst, terwijl de k2.ürten op de tweede plaats komen. De .figu,:r:ntie van het Texelse zeegnJli, 110Gwel op kJ..einere schaal,
komt vrijwel gehe€l overoen met die, van de kaart uit de
"Spieghel der Zeev2..art" . .
Gezien de Gerinse verschillen tussen de beide kaarten
zal de beschrijving ven het lc:ter ~itgegeven boek ook ,,!el
gelden voor de kaart van 1583. In bijlage 3E is de in de
11 Thresoor der Zeevn~rt1t voorkomende beschrijving, voor
zov-er deze betrekking heeft op het Texelse zeegat, overgenomen.
De beschrijving begint met de route door het Lantsdiep van Texel. Men moet vlak onder de kust doorvaren
en de ondiepte de ~~nen passeren, als men via deze geu~
in de Texelstroom wi1 komen .. Wil men het Spaengergo.t inzeilen, dan moet men O.Z.O~ tot Z.• O.t.O.lijke koers volgen,
hetgeen een enigszino Oostelijker koers is dan Hollesloot
voor omstreeks 1549ûpgnf ~ Gevmarschuwd wordt voor de steile
kant van de NOGrd 'J:lO,ken, hetgeen erop zou Wijzen, dat de
-stroom,;

1) U.B .. Amsterdrun 1802-F-9 (druk van 1602).

"

-16stroom d~ar dicht onder lanGs trok"
Voor het Ebbegat of Sleynck wordt aangegeven, dat het
beter is dan de Doerley of het gat van Cnpentoren. Het Landsdiep van Huysd~inen of Zuidergat is blijkbaar vroeger een goed
vaa~vater gew~est, maar Waghenaer vertelt, dat het nog al wat
'"
.
verlop'en is.
~e besclÁl'ijving van de route van Enkhuizen naar zee komt
nagenoeg overeen met die, welke in "die Kaerte van dye Zuyd Zeelt
van 1540 is opgegevffil (bijlage 3C)& Van de Coopvaarders Reede
(Texelstrbom) wordt gezegd, dat de beide kanten steil zijn.
Kort na de uitgave van de atlas van Waghenaer verscheen
de door Albert Hayen op last van Burgemeesters, schouten en
,
1)
schepenen van Amsterdam bewerkte Amstelredamsche zeekaarten
•
Daar Rayen Gen andere situatie van het zeegat van Texel geeft
dan Waghenaer, zodnt het vermoeden aestaat, dat hij over andere opnemingen heeft beschikt, is het kanrtj e op bi,jlage 4B
weergegeven.
Ook op het kaartje van Hayen is het Spangaertsgat de
hoofdgeul vnn het Texelse zeegat. In het Noorden en het Zuiden ziet men weder de beide Landsdiepen, terwijl tussen het
Stsnjaertsgat en het Landsdiep van Huysduinen, Hayen slechts
één geul aangeeft. De Doerley achtte hij zeker te weinig van
beláng om op te nemen.
, Veel dieptecijfers geeft hij echter niet. Uit het kaartje
zou men kwulen opmaken, dat een deel van de Noorder Haecken bij
laa~vater droogvalt. In de beschrijving bij de kaart, welke
niet werd overgenomen, komt men tot de conclusie, dat het Spango,'ertsgat niet zo sterk als andere Zeeuwse of Friese zeegaten
verlopen is, maar' dat het toch wat Oostelijker uitloopt dan
vroeger. Uit het kaartje blijkt verder nog, dat in het Lantsdiep voor Huysduinen een hoge binnendrempel is gelegen, hetgeen verklaart. dat deze geul van minder belang voor de scheepvaart was.
-Een-

1) Scheepvaartmuseum Amsterdo.m (uitgave 1585).

-17Een zeer bekende uitgever van zeevaartkundige werken in
het begin van de 17de 'JOUW was Willem Jansz. Blaeu. Het eerste
werk van hem was libet Licht der Zee Vaart 1) 11, dat in 1608 verscheenr. Blaeu was eon uitstekend koopman en ging er niet als
Waghenaer zelf op uit om zijn gegevens te verzamelen. Hij
wist zich overal de ol:ste gegevens te verschaffen om er' dan
met veel cri tische zin een prachtig geheel van te maken.
Het kaartj'3 vc.n bijlage 4C is aan de hand van een in het
"Licht der Zee Vaclrt. ii voorkomende HCaerte van de Zuyderzee
lIen van de verma ..::rdo stromen ende Gaten van Jt Vlie ende
IiTexelll vorvaardigd ..
Vergelijkt men ûe beschrijving bij deze kaart met die
van Wngh~nn8r's "Thrldsoor der Zeevaert", dan blijkt die van
Blneu veel uitgebreidsr te zijn en wnarschij-n1ijk meer met
de tijd medeeegnnn o
Voor het uitzeilen van het Spangiaartsgat geeft Bleau
alleen een omschrijvir.g, doch geen koersen. Hoewel de kaartjes vaak' sterk zijn vertekend, zijn de koerslijnen over het
algemeen vrij goed t.ObV. de Noordpijlen aan~egeven.
Zou men daarom de koerslijnen op het kanrtje mogen
vertrouwen, dan zou de richting van het Spangiaartsgat
ongeveer N.N.W. zijn~ Bij Waghenaer wns deze W.N.W. Ook voor
de Slel1ck geeft Blacu een meer westelijke koers aan.
Sinds de tijd van Waghenaer zouden de beide geulen dus
naar ft Noorden zijn omcezwaaid. Een Landsdiep van Texel
wordt niet meer genoemd, hetgeen ook op v~rschuiving van
eeulen en platen zou vvij zen. Voor het Lan.dsdiep van Huysduinen worden door Blaeu heel andere verkenmerken gegeven
dan door Waghenaer, [\,1 zegt ook Blaeu, dat men vlak onder
het strand van Huysduinen moet langs varen, terwijl de ter
hoogte vc.n de binnenste ton gelegen drempel, niet breed zou
zijn t zorlat de waterdiepte vrij snel van 15 - 16. vadem tot
3 vadem afneemt ..
In 1623 t;Jeft Bl8.eu een nieuw werk "de See-Spieghe1" 2)
-uit1) o.a. U~B~ Amsterdnm 1803-C-8 (druk van 1608).
2.) U.B~ Amsterdam 1802~D"·5 (druk 1623).
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ui t. M.et de u.i tCilve ven d i 'I:; werk heeft Blneu blijkbaar de bedo~ling gohc:.d om tI.; voldo.m c~,n.n do vrr;,ag nanr een boek, dat
in ovcreonstG.i211Ü::g vma met het algemene peil van de zeeman.
Ofschoon voor de in die tijd uitgeceven kostbare zee-atlassen
gO(;;do nio'..,:.vvo projectiem,/cl:,od,m worden toecepast, zijn de
kaarten YLm BIneu i:!, dit boek nog volgens de cylinderprojectie
geti.:Jl;:end", Het kC'.rJl't;je van b::i.jl~'~g8 4D is arm deze uitgave ontleende Eet vertoont l:~i.,;~1 enic;szins cmdc.:re figuratie en meer
di5ptl"JC ijf 8rs dan ~j, j~ l~(~a:L·t vm: 1608 .. Het Noordelijk gedeelte
van de No()rd·~Hollc.~lUf3G kust is moor Noord-Zuid gericht, terwijl ook hot oilr:r:d ~:::x01 m.ine} ()l.... vortekond is dan het kaartj e
~

Zet lilUn aan cle hC1l1d V2.l1 de beschrijving Van IIde Seeit SpiGghel" de vÜ:'8chillend e uitertonnen op de tegenwoordige
kaart uit, d~n ~ou DtJn d:::.al'uit moeten opmc,ken, dat de buiten ...
delta. van het Zee&::'l:t zich vroeger veel verder naar het Noorden
Het Spangiaartsgat blijkt nog .steeds de voornaamste geul
te zijn, ,doch in de Slenck is de betonning uitgebreid. Als
derde vaarwater wordt het Landsdiep van Huysduinen genoemd.
Het Landsdiep vnn Texel is geheel verzand,. Evenals Hayen,
geeft ook Blaeu aan, dat een deel van de Noorderhake (Robbesandt) bij laag water drooeva1t.
Hot binnengebied van het zeegat, Vil.O .. Texelstroom en
Baleh, vertoont in 1623 neg dezelfde geulen en diepten als die
op het kaartje van Waghenaer uit 1503.
Verder is het OlJlllerkelijk, dat op het ko.artj e voor het
eerst enige hoofdjes langs de Helderse kust worden aangegeven.
Hieruit zou men moeten opmaken, dat omstreeks 1600 begonnen
werd met verdediging van deze kust door middel van houten
{loofdjes.
De situatie van do buitendelta van het Texelse zeegat
volgens "de See-Spieghel" van 13laeu kan men op vele van de in
de latere jc.ren ui tgege'/en kaarten terug vinden .. Reeds op de
bekende eveneens door Blaeu in 1621 uitgegeven kaart van NoordHolland
van J3althazar F10risx,. van Berekenrodel}treft men haar
..
1) West-Friese Museum Hoorn D 64 e Enigste oorspronkelijke exemplaar ..
\
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_.~.~--

-19aan. Daar deze één van de oudst bekende kaarten is, waarop
met enige betrouwbaarheid de omgeving van het zeegat is
getekend 1 word deze op bijlage 2 bijgevoegde De onderlinge
ligging van de aangogeven plaatsen doet zien, dat de nauwkeurigheid veel groter is dan bij C:~e zeekaarten van Blaeu.
Vercelijkt lllen c~it k8.artj e met de reconstructie voor
1476 van B8ok.:nan dan olijkt~ d2t sindsdien het duingebied
van 'T Ooch mot c~at bij Huysduinen door de dijk van 't
Goegro..s is verbond on .. Dozu dijk, die in 1610 op last van
01denbarn8veld werd 8.anc;ologd t heeft tot gevolg gehad,
dat goon water uit de Noord~oo moer Oostwaarts over het
vmd kon strom311; ho eVlel blijkens het ke.artj e in 1621 de mondingen dur vroegere eB1.Ü-tjeG nog aanwezig waren.
Op dit ko..artje vo..n Berckenrode is verder te zien, dat
de buitendel to. wm het ~eegat zich blijkbaar Noordelijker
dan nu het ceval is, hooft ui tgestl"'ek;t.
De tegenwoordiee Hors is nog niet aanwezig, daarentegen schijnt noordelijker zich een brede strandvlakte te
hebben gevornd. De Noorderhake is reeds za dicht de kust
genaderd, dat s~oedig daarna wel aanhechtlllg en weder verbreding van de strandvlakte plaats zal hebben gevonden.
Blneu's"Soe- 8pieghel ll -in 1635 droeg Willem Jansz.
de drukkerij ~an zijn beide zoons over- beleefde vele
herdrukken, doch op de duur verouderde het boek en raakte
in onbruik, vooral toen ook andere uitgevers in de behoefte aan nieuwe zeevaartkundige werken gingen voorzien, zo2.1s ,Pieter Goos met zijn tlLichtende Colomme ofte Zeespieligel" 1), Joannes Janszonius e.a.
Volgens deze nieuwere gegevens zou het Spanjaardsgat
in het midden V2.n de 17de eeuw nog altijd een belangrijk
vaarwater zijn. De Slenck ochijnt vrijwel te zijn verdwenen, terwijl het Landsdiep(Huysduinen) nU ook is betond.
Toch kan men opnaken, dat de diepten in het Spanjaarilgge.t
in die tijd be[;)nnen te verminderen. Ook uit een missive
-van1) U.B. Amsterdam 461·"A";l"16, Ned. Scheepvaart Museum Amsterdam
A-III-56.

-20van 17 Augustus 1665 van Johan de Wi tt blijli:t 1 d'nt de allergrootste schepen en met name die van ts Lands Vloot liever door
het Landsdiep naar buiten voeren.
Hoewel de atlassen van Goos en Jarrzonius dus betere gegeyens bevatten, ontleenden zij voor hunne beschrijvingen toch
veel aan Blaeu1s werken o
D1 de tweede helft van de 17de eeuw ging de traditie van
hot uitgeven van zeekaarten van het geslacht Blaeu C"/dl" up het gesl~cht Vru1 Keulen. In 1681 begint de fa. Van Keulen met de
uitgave van "de Lightende Zee-F:::"kkel" 1). De in deze atlas
voorkomende kaarten waren niet allemaal oorspronkelijke uitgaven van Van Keulen, maar door voortdurende verbetering en
soms alGehele omwerking slaagde Van Keulen erin om de Zeefakkel zo te volmaken, dat deze uitgave spoedig andere werken uit die tijd achter zich liet.
In hoeverre het, uit de 11 Lightende Zee-Fakkel 11 overgenomen
kaartje van 1681 (bijlage 4E)9 berust op een originele opname,
kon ~iet worden nagegaan. De figuratie Van Texel en de NoordHollandse kust vertoont echter zeer sterke overeenkomst met die
van Blaeu IS kaartj e van 1623.
Het Noordelijk gedeelte van de buitendelta is heel anders
voorgesteld dan op vroegere kaarten. De langgerekte vorm van de
Keysersplaat zou er op wijzen, dat het Spanjaardsgat over een
grote ,afstand evenwijdig aan de Texelse lcust naar zee :Loopt.
Ook uit de zeilaanwijzing blijkt dit, want daarin v?ordt gezegd,
dat men recht voor het gat is, als men het Z.O. einde Van
Eyerland recht oost van zich heeft.
Tussen "Keysersplaat en de Zuic1er'Haax wordt door Van Keulen
weder de Slenck als beVaarbaar aangegeven. De richting is nog
dezelfde als die bij Blaeu. Het Landsdiep is het diepste Vaarwater (27-42 voet), alleen op de binnendrem~el staat 20-·16~·
voet water.
Opmerkelijk zijn d.3 grote diepten, welke voor Kaaphoofd
.... en1) Ned.;Scheepvanrtmusewu Amsterdam A-III-92 (uitgave 1695).

-21en ten Noorden van de andere hoofdjes in het Marsdiep zijn
vermeld. Hier zouden diepten van 27·~40 m voorkomen.
Bij Kijck-Duyn valt het voor de kust Gelegen banken·~
c;ebied op, dat op de hierboven bes)roken kc~artj es ook
reeds enigszins werd p.o.ngegoven.. Aan. de Zuidzijde van
dit gebied is een vloec.1schnar .::-.anwezig, hetGeen er op zou
duiden, dat er ook stroom dichGonder de kust loopt.
Zoals op n.~genoeg alle kQarten uit die tijd, is het
binnengelJied van het zeegat op dezelf(~e vlijze getekend
als op de k8.arten. vo.n Blaeu. Verder ziet men de· Stuifdijk
tussen Texel en Eyerlnnd~ welke in het beGin van de l7de
eeuw is aangelegd.
In de latere atlassen, evenals op de losse kaar-tien,
de z.g. po.sko.arten, vnn de fo... Van Keulen, welke zij na
de Zee-·fakkel uitgeeft, wijl;:t cc situatie Van het Texelse
zeegat niet veel af van die van. 1631. De bij haar in 1712
t;ednukte kaart 1) geeft echter, zowel voor de buitendelta
als voor het binnenGel)ied van het zeegat, een Geheel ander
beeld. Deze kao.rt ,(bijlage 4F) werd getekend door Isaak de
Graaff, ko.artenmaker van de o. en de W. Indische Compagnie,
terwijl de opnemingen onder de persoonlijke leiding van
Nic. Wits en , oud-·burgemeGster van Amsterdam, zijn uitgevoerd.
Het Spanjaertsgat is volgens deze opneming geheel verlopen en als vaarweg naar zee niet meer bruikbaar~ Daarvoor in
de plo.ats is de Slenck het belo.ngrijkste vaarwater geworden.
Deze geul heeft intussen ook een veel noordelijker richtinggekregen, Noorder Hanks en Zuider Hao.ks of Zuider Esels
worden als twee zeer langgerekte banken aan'weerskanten van
de ~eul D,angegeven, hetgeen enigszins vreemd aandoet.
ft Boonseat vervult waarschijnlijk dezelfde functie als
de Slenck yin vroegere jnren, doch is niet betond, .zodo.t
de diepte van de Geul vermoedelijk minder zal zijn dan die
van de Slenckof het Landsdiep.
De vaardiepte in Ge Slenck is ongeveer 9 meter (30 voet).
-In-

1) o.o.. U.B. Amsterds.m, kaartenzaal 2-:&--1, Ned. SChe,epvaart Museum Amsterdam A-III-139.

· .... 22In het Landsdiep treft Itlon dieIdJen 8.an Vffil ruim 9 meter 9 alleen
op de binnendrempel staat onGeveer 6.:.60 m ·wc.ter.,

Overigens is deze opneminG moeilijk met de voorgaande te
Vergelijken, omdat voor de bui-Gundelto: verder geen dieptecijfers zijn vermeld", Wel treft 1ll€'J1 op dit k1.Clrtj e voor het eerst
verschillende namen aan, die Wij oy ln.türe hydrocrafisc.he opnerJlineen telkens teru:g zu;t."2..en vind I;jn? !3oals de UDroog-Hors".,
de "Moki' en de bClnk aLac'. nké~lltii,
Ook aan het binnenc;ebied liC; :i een c;eheel o..ndere opneming
ten grondslag. :Zo vortoont de 'llOnc1 van de Balch thans drie
geulen, waarvan de middolo-Ge mut 8-Gai;:(;ll is aaïl(jeduid 'en tenminste 17 voet (5 m) diGp is c Het [;eul-cje IlMiddel Sv/in" is :in
latere jaren voi~mo edelijk uitC;88clmurc1 tot de tegenwoordige
parallel aan de Balg lopende c;ou1 1 het Malzwin.
Evenals volgens vroegere opL10.mingen wordt het Vogelsandt a8.J.J.gegeven als een grote plaat met een schaar (Scheer)
bij het Burgsant. De Ruporplaat of Repel is blijkbaar met
het Vogelsandt vergroeid.
Een gedeelte van de dieptecijfers in de Koopvaerders
Rhee langs de kust van Texel en die benoorden het Burgsant
is nog steeds dezelfde als bij Blaou. Een zeer geringe verandering van de geul zou dUfJ sinds clie tijd hebben plaa-ts
gehad.
Nieuwe opnenincen van het binnenc;ebied van het Texelse
zeegat zijn na de kaart van Nic. Witsen in de eerste helft
van de 18e eeuw niet verschenen.' De firma Van 'Keulen bracht
echter wel verschillende kaarten vcm de buitendelta in de
handel, waarop, al of niet met inkt, de nieuwste gogevens door
de kapitein ~e1;f konden worden 8.311gebracht ..
Op bijlage 4G is een derselijk kaartje bijgevoegd. Het
werd in Ao. 1732 c;etekend door Cap. Jacobu.s J3uchell 1).
Het vroegere Spanjnnrdsgat komt daarop nog alleen maar
voor als een ondiep geultje onder Oe Texelse kust, dat als
-hetJ

1) U.. B. Amsterdam kaartenzaal" Kaarten Fractie 2-E-l.

hetHCanaal voor de Loots"boots en de Vissers" wordt aangeduid.
Aan de zeez:i,jde ligt een strandvlakte, die, gezien het bijschrJ.ft~ bij ,hoogwater droog blijft. De plaat" door Witsen
Noorder Haaks en Droog-Hors genoemd, heeft dus verbinding met
het strand verkr8gen ..
Verder word,t het ge'J.ltje bij de monding reeds vrijwel~
geheol afgesloten door de eigenaardig gevomnde bank de Laan.
Op d~ nieuwe vaare;eu1 7 ten tijde van Witsen nog Slenk
genoemd~ is inmiddels de naam Spru1jaardsgat overgegaan, al
hee"t dez,e geul blijkbaar ook wel het Nieuwe Gat .. De richting
is evenals volgel1s de opneming van Witsen ongeveer Noord. De
tweede geul èoor de buitendelta is nog het Westwaarts lopende
Boomsga\j" :Do platen ter weerszijden van deze geul heten nu
weer Noorder Haecks of de Keysera Plate en Zuyder Haeks. Het
La.nCsdiep ligt nog op dezelfde plaats als in 1712.
Over de wijziging in de, bevaarbaarheid van de geulen
geeft het kaartje geen inzicht, want aiepteaijfers in het
midden van de geulen ontbreken. De kanten van de platen
zijn bij de opneming daarentegen nauwkeurig opgenomen.
Hoewel het GeslaCht Van Keulen ruim 200 jaar l~g zeekaarten uit bleef geven, legde deze firma zich na 1780 meer
toe op de uitgave van zeemansgidsen e.d. Arldere uitgevers
namen op hunne kaarten de gegevens van Van Keulen over. Zodoende m.oet men voor de periode na 1750 voor het verkrijgen
van goede peilkaarten van het zeegat andere bronnen raadplegen ..
Tegen het midden van de 18e eeuw komt het verrichten
van lodingen in onze zeegaten in meer deskundige handen. Zo
wordt wegens binnengekomen klachteIl: over een bank, die zich
tussen. Kijkduin en het groot Kaaphoofdin het Texelse zee'gat
had afgezet en zeer hinderlijk voor de soheepvaart was, bij
sohrijven van 21 December 1746 door de gecommitteerde Raden
van de staten Van Holland, West-Frieslahd en Noorderlt\iVart'ier
aan de Opziender van l s Lands werken op Texel. Matthijs den
Berger, Jan Wonder ~uller en Jan Harge, opdracht gegeven gezamenlijk een onderzoek naar het kwaad in te stelleil. en
-desselfs-

-24"desselfs remedie en ft kostende van dien"'$' Dit railPort kwam.
in 1747 gereed. Zij verrichtten uitvoerige peilingen. Voor de
vastleGging daarvan hebben ze driehoeksmetingen verricht, terwijl met behulp van blokjes, de loop van de stroom is waargenomen.
In November 1748 heeft J. Wonder Muller de zeegaten tussen
den Helder en Texel aan de hand van deze gegevens III kaart gebracht 1). Deze kaart is in de film van bijlage 4H opgenomen.
In de toelichting wordt gezegd, dat langs de Oostkant
vnn het l,an<dsdiep een bank uitsteekt, welke op oude zeekaarten'
als de Zoutbollen word-t; aangeduid. En verder, dat tussen deze
bank en het vaste strand van Noord-Holland een geul blijkt te
zijn geschuurd, die de loodsen het Schulpegat noemen.
Volgens het rapport trekt door deze geul en het Landsdiep
de eerste voor-eb, nog versterkt door de achter-vloed uit het
Nieuwe Gat. De·voor-vloed in het Sohulpegat komt even snel door
als die in het Landsdiep. Met de achter-eb van de Reede gaat
dit water weder door het Nieuwe Gat naar buiten.
Verder wordt oPGemerkt, dat het Schulpegat sedert enige
jaren blijkt verdiept te zijn, hetgeen bij vele loodsen niet
eens bekend is. Van een nieuwe bank in het Landsdiep is dus
geen sprake.
Hieruit zou men kunnen -concluderen, dat h.,et .ScÈ..u}-1?~e&.~. :~
zic~_5:?fl.lJ,3.~!'.e:.é}~.0 75_0__ he_~~f.ij?;~vorlPÈ..
Vo'lgens het oordeel van de Berger, Wonder Muller en Harge
zou het Landsdiep waarschijnlijk wel beter en dieper worden,
indien men het Schulpegat zou afsluiten, maar een dergelijk
kostbaar en gevaarlijk werk, wordt door hen afgeraden. Zij
wijzen er op, dat indien de verdieping van het Schulpegat in
hetzelfde tempo door zou gaan, de Geul binnen korte tijd ~en
zeer goed en bevaarbaar zeegat zou kunnen worden.
Zoals uit het bovenstaande blijkt, liggen er nu onder de
Noord-Hollandse kust twee geulen, gescheiden door de bank de
Zouten 'of Zandt Bollen. Het Landsdiep is het betonde vaarwater,
-Op1) U.B. Leiden Collo Bodel Nijenhuis port. 32 ·no. 39.
,
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-25Op de binnendrempel van deze geul staa·t ongeveer 2i vadem
(ong. 4.25 m) water. In het Nieuwe Gat is de vaardiepte
groter en ter plaatse van de buitendrempel nog 3 vadem.
Het Boomsgat wordt als niet~betond aangegeven. Uit de
dikte van de stippen, waarmede de beide platen zijn gemarkeerd, zou men opmaken, dat de Zuiderhaaks &roge$ is dan
de Noorderhaaks.
Het enige overblijfsel van het vroegere Spanjaardsgat
is de Mok, van het Marsdiep afgesloten door de bank, de
Laan.
De bank ten Oosten van het Nieuwe Gat, het Caep en Toorn
of Droog-Hors vormt nu één geheel met het strand van Texel.
Het Marsdiep is volgens de op de kaart voorkomende dieptecijfers, het diepst v~:)Qr den Helder t ongeveer midden. tussen
Kaaphoofd en het Nieuwe Diep en wel 22 vadem (ong. 37 m).
Na 1747 worden de veranderingen van het Landsdiep en
Schulpegat geregeld in het oog gehouden. Zo wordt in 1750
door de Berger en Wonder Muller mededeling aan de Staten gedaan van het sinds 1747 veel Zuidelijker en dichter bij de
vaste wal komen vru~ de Zuiderhaaks,waardoor het Landsdiep
na~wer en op een plaats zelfs 13 à 15 voet (3.70 à 4.25 m)
dieper is geworden. In 1755 blijkt de binnendrempel van
, deze ,geul 8 voet (2.25 m) te zijn verdiept en het profiel
regelmatiger geworden. Het Schulpegat blijkt op sommige
gedeelten breder en dieper. De Zandtbollen zijn aan de
Noord-Oostpunt afgenomen. Onder de Noord-Hollandse kust
bij het Kijkduinshoofd is 50 roeden breder strand gekomen.
Ook de "Tegenwoordige staat der Vereenigde Nederlanden",
dat te Amsterdam bij Isaak Tirion in 1750 werd uitgegeven,
geeft een uitvoerige beschrijving van het Texelse zeegat.
Hierin wordt gezegd, dat in die tijd het Landsdiep het· beste
zeegat aan de kant van den Helder is, terwijl "tussen een
"Bal of Bankje en- het .strand, omtrent af en aan Kijkduin, een
11gaatje schuurt, 't welk het Schulpegat wordt genoemd, doch
"niet vvordt bevaE?ren ll • Het nieuwe Spanjaardsgat, ook weJ. enkel
het Nieuwe Gat genaamd, is geschikt voor "Kloeke Koopvaardij":!"
schepen 11-

-26Itschepen n ; meest alle sèhepen~. die naar I t Noorden en Oosten
moeten 9 maken van dez9 vaareeul gebruikt.
Het ontstaan van het Schulpegat? hetgeen achteruitgang
van de Noord~Hollandse kust ten Gevolge had~ was aruileiding
voor de staten van Holland en Wostfriesland om op betere
maatregelen voor de verde(~icing van deze l;:us-'G aan te dringen.
Om van deze arrhteruitgang van Ce kust hier een beeld te
kunnen geven zijn de figuraties van GG kop van Noord-Holland
van de reeds hierboven besproken kaart vo.n Balthazal' Flores
van Berkenrode uit 1621 (zie ook bijlage 2) en die van de
kaart van lilt Hoogh~Heemraatscha:p van de uitwatGrende slu1Itzen in KennemerIant en de West-Frieslant ll door Johannes Douw
van 1683 ll,op de huidige situatie ovèrGebracht (zie bijlage 5). Deze beide kaartl.:ll1 vIerden. voor dGze verGelijking
gekozen, omdat zij de ffiOGst betrouwbare schijnen.
Een indertijd door Conrad vorvaa::digde soorteelijke kaart
voor dit gebied, w'aarvoor blijkbaar een schets uit 1571 werd
gebruikt, geeft een nog voel grotere ach:terui tgang van de
kust te zien, maar betvvijfeld moet worden of de door Conrad
geraadpleeg9~ .schets wel betrouwbaar is. In verband hiermede
is clan ook thans niet de kaart van 1571 doch die van Berkenrode als eerste figuratie gekozen.
Zoals uit de vergelijkende kaart blijkt, heeft men zich
door het regelmatig teruggaan van de kust in de l7e eeuw
.genoopt gezien om de door een 'wierriem verdedigde zanddijk,
welke toen de zeewering bij den Helder vormde,- steeds weer
meer landwaarts te brengen. De eenvoudige houten hoofden,
'waarvan een vijftal op de kaart van Blaeu van 1623 nabij het
tegenwoordige Kaaphoofd waren aangegeven, zijn blijkbaar van
weinig nut voor de verdediging geweest.
In de l8de eeuw baarde vooral de zeewering ten oosten
van Kaaphoofd de meeste zorgen wegens de daarvoor gelegen
grote diepten. Omstreeks 1750 werd bewesten Kaaphoofd de
situatie, blijkbaar door de wijziging in het geulenstelsel
-langs1) U.B. Leiden Coll. B.N~ Was de eerste topografische kqart,
welke van Noord-Holland werd vervaardigd.

-27langs deze kust? ook ongunstiger. Dit doet de Staten van Holla.nd en Westfriesland beslui ten om in de tweede helft V'an dez~
e.euw verschillende kostbare werken tussen KaaphGofd en Huysduinen aan te leGgen. Zo komt in 1751 het Kijkdu~nshoGfd, in
1777 het Noorderhoofd en in 1780 het Noordduinshoofd tot·sta.n.<l.
Over~gens voert men uitgebreide steenbestortingen uit.
Ook zelfs ten Zuiden van Huysduinen gaat men over tot het
aanleggen van hoofden. Hier komen het Zuid er- en Middelhoofdl
He~~E.eE}~};ji~f1.1.xan .,êl de~~~.~e~p.~jJn~~n iE3rg_~w~e~st..J él.,?-t.. <le
~eeweri~lLzich~~h8.!l.s~po~. __0.IJ. ~~~~~_el~2:,E:l.=plaa!~L.R~E?.!.~~_"t~}·JJ.. J?m~
streeks 1750.
'
Ondanks de getroffen maatregelen kamen toch, o.a. in 177l
een drietal oevervallen voor de Helderse zeewering voor. Het
kostbare onderhoud eist dan ook voortdurend inzicht in de veranderingen van de geulen in de buitendelta. De Gecommitteerden
tot de zaken van de Zeeweringen aan den Helder geven dientengevolge in 1774 opdracht aan Leendert den Berger, die zijn
vader Mathias als opziender is opgevolgd, een kaart van de
Rheede en Ze~gaten van Texel 1) te ver~aardigén,·welke 'als
bijlage 4 K is opgenomen. Volgens deze kaart zijn nu zowel
ts Landsdiepals het Schu1pegat betonde vaarwaters. Op de
gemeenschappelijke binnendrempel van deze geulen staat ongeveer 3 V'adeffi (5.10 m) water. De diepten van de bu~tendrempels
zijn bij laag water resp. 5 m en 6 m.
Verschillende geulen zijn aangegeven, die doodlopen in
de Noorder- en Zuiderhaaks. Aan de zijde van ~et :Breeweijd
-deze benaming komt hier voor het eerst voor- is de diepte
van deze geulen onGeveer 7 vadem (12.60 m) naar de Westzijde
neemt deze af to"t lt à 2 vadem (1'-50 à 2.50 m1.
Naar het noorden loopt nog het Nieuwe Gat, dat bij gewoon
laag water nog tenminste 3 vadem (5.10 m) diep is. Het vaarwater is betond.
Volgens een enkele peiling over de platen van de <buitandelta zouden deze plaatselijk 1.70 à 2.50 m beneden laagwater
-liggen.........""''1
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1) U.B. Leiden

Coll .. Bodel Nijenhui"s Fort. 3220 40/42

liggen. De zandplaat de Hors·ollisluit nu geheel de kom van de
Mok, die door het stuifzand tot 1900 à 1_70 m onder laagwater
is verondiept. Aan de Zuidzijde bevindt zich nog de drempel de
Laan.•
Uit de dieptecijfers in een aantal raaien over het Marsdiep
en :Breewijd blijkt, dat dwars Yal1 den Helder de grootste diepte
(22t vadem, 39 meter) voorkomt. Dö oudste doorloding 1) Van het
zeegat, welke in 1695 werd gemaak'!.; 7 geeft voor dit punt nog
maar een diepte van 126 Aro~jt" hOu~Nooten (ruim 35 meter).
In de Texelstroom \lyorden de c;rootste dieptEn in het midden van de geul aangetroffGn~ Ter hoogte van het Horntje
en Oudeschild bedragE::n Zere3~). O:::l.geveer 23 ~n 25 m.
Vergelijken we tenslot"l;e nog de vorm van de Noorderhaaks van het kaartje met do te68nwoordige toestand, dan
blijkt in 1774 .de Noordpunt van deze plaat nog steeds belangrijk Noordelijker te liggen.
De voor de kust geconstateerde verdiepingen, welke het
behoud Van de Helderse zeewering in deze tijd bedreigen,
hèeft tot gevolg gehad, dat ook andere dan de bovengenoemde
gecommitteerde menen hun oordeel te moeten geven over de t~
treffen maatregelen.
In 1776 verschijnt van Laurens Brandligt een boek getiteld "Scij11a en Charibdis", behelzende: een Project ter verbetering der zeegaten en het vaarwater van Texel enz. 2). Brandligt schrijft daarin het toenemen van de diepte van
het Sohulpegat toe aan het vervo..llen van het Kaaphoofd, zodat
hij" aanbeveelt dit hoofd weder te herstellen. Verder wil hij
nabij Nieuwe Diep en den Helder nieuwe hoofden aanleggen om
de ebstroom uit de wal te dringen~ Gelijktijdig wil hij dammen
langs het Nieuwe Diep en over de ten Zuiden daarvan gelegen
Waardgronden aanleggen om te bevorderen, dat de ebstroom uit
de Zuiderzee meer door het Nieuwe Diep zal trekken en de diep...
te van deze geul zal c:oen toenemen, waardoor een goede haven
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1) Alg, Rijksarchief 's-Gravenhage inventaris Nederland no.206.
2) U.B. Amsterdam 2l3-D-ll.

zal ontstaan.
l3randligt if;l VaJl ::>ordeel r dat tengevolge van de aanbevolen werken, er langer eb door h~tNieuwe Diep zal gaan lo~
pen, waardoor de vlood, dio het Schulpogat inkomt, erdoor
wordt "gGstop-~t:; ~Of1a:~ ;:>:"j voorvlcod ill3.ar w\.:Iinig stroom vlak
benoorden :len lL:::ldc;r zal zijn; Hij v8rIn<::ldt verder, dat er
uit het Niouwo Dto}? :':'GE':!(ts vooreb loopt, als er op de Reede
en door het Ni:.::uW8 G-û."!i nog 3/4 à 1 uur \""100d loopt, waardoor
op dat tijustip do ü-Gl"O()ffi ;:;t~rk n[J.a.r dul1 H81derse wal wordt
gedrongen. Ook ëlit bGz\?aur zou vule;cns B1':::..ndligt veel minder
worden door dG ua:"ll:C dor 1.7c.c'l,:c;il. :tAl c1o;:;~J werken ll , zo schrijft
hij, "zullen eon y<;;;.r:m.i:;::(:,\,;,;;'::..ng va~l GGn gtrooTIl door het Schulpe"gat gevon~ V'1<12.r6.oc2' di.t ~cll vurC.rOé;(;lll en Gr weer m8er viater
Itdoor heJG Lnn:'::'ud i e:J zo..l tr 0klcen I! •
Om zijn oord(;;;(;l krcwht bij te zetten, r."Jroept hij zich
op eon verklé1ri:'..1g VG.rl Crio en veGrtig loodsen? die o.a.
inhoudt, dat de c1r)!:.1p81s van het Landsdiep en het ~ieuwe
Gat steeds Jncli.Gpür worden, tm...wijl deze verondiepingen
zouden zijn ontstaan o8c"tort ~1et verval der hoofdent vooral
het Kaaphoofd, on het lec.r,cen Van vloedhoofden, die al het
ui t zee aangevo crde zL~nd naar hot NieUWE; Gat overzetten. Omdat bij de voor·~vlood door he'l; Schul~ego.t het water door het
Nieuwe Gat weder naar buiten trekt, bezinkt bij 'kentering
dit zand op de drempel vau dit gat.
Van verschillende zijd~n wordt het plan echter aangevallen. P. steenstra merl;:t daartegen terecht op, dat de door
Brandligt verwachte v~r.mindering van de stroom in het Schulpegat niet zal optreden, omdat hO'G verloop van het getij
in het Schulpegat niet beheerst wordt door de aanwezigheid
van het Nieuwe Diep, maar samenhangt met de richting, waarin
het Betij sich in de Noordzee voortplant. Verder merkt hij
op, dat hoofden in een diepe stroom geen stroom zullen overzetten, maar ·,101 wervelinGen om de koppen en gevaarlijke
neren ten gov\)lge hebben.
Ook de gecommitteerden tot de Zaaken 'I7nn t s Lands
ZeewerinGon aan den Heldor voolen niets voor dit plan.
Loend ert den "-1.'(;;::1" a.c1v~;,~ 3:,:rt (I G Rand om or niet op in te

-gaan-

gaan, omdat lido hoofden ele diepte n:l3.l" zich toe -iJrel;:ken en dus
"nadeelig zijn" ~ terwijl hij heJç niet mogelijk acht het Kaap.-hoofd te herstellen . . Men besluit dan ook dit hoofd geheel op
te ruimen, zodat dit punt wordt Georacht in de toestand, welke
het nu nog bezito
001\: Ge "Hollandsche MaatschapIJij dor Weetenschappen te
HaarlGm" zoekt een oj,üossing tIJ oevord8r0n~ Goor het uitschrij··
ven van een prijsvraag ~ waarbij vlOJ'dt verzocht middelen aan te
geven om de stroms:..1. in. de.: Texels·;;: Zl:l8catt;;1l on wol hoofdzakelijk
in en bij het Marsdiep van de w~~.l af t0 kurcm en het naderen
van de gevaarlijke diepten kum;'(;l1 voorkon:.un.
Van Jacob Otten Huslij, archi'cec';; tL: A.rnsterdam, wordt in
1783 een antwoord 1) ontvangen, da-t; voor bGkroning waardig wordt
gekeurd.
Huslij geeft een uitvoerige beschomving over het verloop
van de stroomlijnen in het zeegat, die veel overeenkomt met
die van Brandligtg Daar ele Grootste verdiepingen en moeilijkheden zich ten oosten van Kaaphoofd voordoen, stelt hij voor
hoofden op dit gedeelte van de zeewering aan te lec;gen, omdat hij verwacht, dat deze lIden stroom langzamerhand van den
t'wal afleiden en naar de Laan of De overzijde cloen overzetHten, ten einde daardoor de Laan moor warde weggeschuurd en
"het profil tusschen clen Helder verbreed worde" <' Hij wil
zelfs, bij laagwater, een eeul door dezo plaat graven.
De aanwezigheid van de Laan acht
. hij dus oen groot gevaar voor de zeewering
Over het kustgoèleelte bewesten Kaaphoofd zegt Huslij,
dat gebleken is, dat de oorzaak van ele achteruitgang van deze
wal is de nabijheid van de plaat de Bollen, waardoor de
stromen worden versneld.
Daa.rom wil hij ten Zuiden van de Bollen een nieuw hoofd
aanleggen, om de stroom meer "binnen het landsdiep te brengen"
en "door de wrijving die hierdoor tegen de Bollen door den
"vlood zal veroorzaakt worden, élezelfye zOG-veel mOGelijk af te
"slijten""
....Het ...
,
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He"t Kijkc1u:tns-~ en Kaé!.phoofd wi+ Huslij' verlengen. om te
bereiken? d.2t de lijn~ g8unde door de kop van het KijkdUins'!'"',
Noorder .... ~Noorélduins~~ cm Kao.phoofd een meer bolronde gedaante zul verlcrijgen. Hij v'lil ··voor8.1 door het verlengen van
het Kijkduinshoofd·~ dus een beter:;! stroomgeleid;ing en het
naar bui-'cendrineen V:l..n de stroom bevorderen.
Blijkb2,o.r wordt tOGen het einde van de ll3de eeuw de
achteru.i te;o.ng vO.n cJ ~ kusten bewesten. Kuaphoofd echter m1nder, heteeen wel de nCi.nlciéling zal zijn p dat van deze uit.voerige voorstollen niet veel meer daarna vernomen wordt, en
mon zich blijft bepalen tot het storten van steen op de an~
derzeese OC{Ver. .
Omstreeks 1800 wordt meer en meer ,de behoefte gevoeld
~an een uniform stel kaarten van de verschillende zeegaten
langs onze Noordzeekust. In 1796 werden daarom op order
van het Coromi-l;tG tot de 5uaken Van de Marine door Lt. ter
Zee A.A~ Buyskes eh: zeegaten van Texel f ~erlo..nd en het
Vlie oPGenomen. De aan de hand van deze peilingen vervaardigde kaarten kunnen o.ls voorlopers van de hydrografische kaarten, zoals w;i.j die thans kennen., worden beschouwd.
De opnOIilÎng van he-t Toxelse zeegat: "Plan van het In~'koomen in Texel ll 1) wordt op bijlage 4L weergegeven. Daar
dit plan voor de scheepvaart is gemaakt, komen er alleen
dieptecijfers in de bevaarbare geulen op voor. De tussengelegen Gebieden werden niet· opgenomen. Op de kaart wordt als
bankeneebied aangegeven alle plaatsen van de buitendeltn,
waarop bij laagwater minlier uan 3 à 4 vadem (5.10 ~ 6.80 m)
water staat ..
Men ziet, dat tussen Noorder- en Zuiderhaaks geen enkele geul is, alleen zijn v/eder een paar slenken gevonden •.
die in de plant~ doodlopen.
In het Zuiden is de hoofdvaarweg het Nieuwe Landsdiep,
do.t zich nu om een droge rug (de Bollen) heen buigt.
Een uitloper van deze rug vormt de binnendrempel van
-het1) U.B. Leiden Collo Bodel Nijenlluis port 32 no. 37.
Rijksarchief H8.arlom~ Collectie Watersto..at.

-)2het Schulpegat, waarop bij laag water slechts 16 voet (4.50
m) water staat, terwijl de minste diepte in het Landadiep
ongeveer 5 vnd0m (8~50:m.) is"
Nabij :tIuYD(uinGl1 E~chijnt de 7 m lijn de kust vrij dicht
te zijn gennd~rd~
TussGn dl;.; l-Ioorël8X' Il,laks en de Horst ligt nog het Nieuwe,
thans e-enoemd Noorder Gat; dut na 1774 (bijlage 4K) op de ,
meeste p'Lmten smaller) ë,och ook dieper is geworden. Op de
buitendrempeJ. S1;O,3.t ucht8r slechts 3 vadem (5.10) water. De
plaat de Horst io Gelijktijdig plaatselijk afgenomen, hetgeen
er op wijst, d3.t hot Gat naar het Oosten is opgedrongen.
Aan de Zuidkant :i,G de g0ul door de bank de laan afgesloten.
De Noordpunt van dIJ Noorder Haaks of , E-j'els is biijkena
de aanduiding op èe kaart Z~Gr droog. Op de verplaatsing van
deze plnat zal bij do besûhouwing van de verschillonde kaarten na 1800 nader worden teruggekomen.
De grootste dj,epte in het zeegat trof men aan in het
midden van do Helsdeur? dus vrij ver uit de wal" Zij bedraagt 19 vadem (32 ~2t) m)
In 1802 wordt op lo'st van de Raad der Marine van de
Bataafse Republiek door en onder toezicht van de Inspeoteur
A.F. Goudriaan nog een nieuwe kaart van het Texelse zeegat 1)
gemaakt, waarvoor de kaart Buyskes als ondergrond wordt ge<lo

bruikt~

Het Landsdiep blijkt smaller geworden te zijn. Van de
Helsdeur loopt thans een doorgaande geul in westelijke richting naar zee.
Twee janr'latcr is het Nieuwe Landsdiep geheel opgeslikt.
Met de eerste hydrOGrafische kaart van het Texelse,zeegat, welke in 1816 voor Lt. ter Zee J.C. de Rijk 1) werd getekend en "behalve de buitendelta ook de Texelstroom tot ter
hoogte van Oudesçhild (·mvat ~ zijn wij gekomen aan de s:erie
-hydrografische1) Groen archief Hydrocrafié kaart F 6.

hydrografische k.:l.o.r"cen van het Texelse zeegat, die zowel
door de grotere uiteebreidheid, van het aantal dieptooljt' .... ,
alsmede de vastlec;ging der meetpunten, een veel grotere .....
trouwbaarheid bezitten, dan die, welke we in dit hoofdstuk
hebben besproken. Deze serie kaarten zulIon in het volgend
hoofdstuk worden behandeld.
De hierbovens·ta8..Ilde bespreking heoft wel doen zien, dat
er zeer veel kaarten en beschrijvingen van het zeegat bes~.
waardoor een goed inzicht in de veranderingen kon worden verkregen. De grote rol, die het, Texelse zeegat steeds voor o.~e
koópvaardij- en oorlogsvloten heeft gespeeld, maakte, dat 4&
toes"tand van het zeegat al tijd in het brahdpunt van de bela.hgstelling heeft gestaan.
Het lcatst ia het Texelse zeegat uitvoerig ter sprake
c;ekom~~ in de vergaderingen Van het Kon. Instituut van
InGenieurs, waarin de voor- en nadelen van het graven van het
NoordzeekQl1aal aan een beschouwing werden onderworpen. Blijkens de notulen van 1862-1863 heeft Conrad toen een uitgebreid
overzicht gegeven van de veranderingen, welke de diepten
de geulen in de loop der jaren ondergingen Gn daarbij tot de
conclusie komend, dat de toestand van het zeegat voor de
Scheepvaart er niet op was achteruitgegaan sinds het midden
van de 16de eeuw. Over de gevolgen vi/clke deze veranderingen
voor de Helderse en Texelse kust hebben gehad heeft hij zich
niet uit5esprokan.
Dat deze belanGrijk zijn geweest, is uit het voorafgaa.nde wel gebleken.

van

Het bovenstaande samenvattend kan worëangezegd, dat de
Helderse kust vóór 1800 regelmatig met achteruitgang is bedreigd, daarentegen blijkt uit de ter beschikking staande
gegevens , 'dat tussen c1e 15de en 19de eouw het eiland Texel
aan de Westzijde steeds is aangegroeid.
Beide verschijnselen vinden zijn oorzaak in de wijzigingen, die het eeulenstelsel in het bankengebied van het
zeegat in de loop van deze eeuwen onderging.
-Wij-

Wij zagen, dat aan de zuidzijde van de buitendelta in de
l6de eeuw het Landsdiep van Huysdutnen zioh tot aen diepe vaareeul ontvvikkelde, terwijl omstreeks 1750 daar weder een nieuwe
gGuL. het Schulpegat t ontstond. Het Iandsdiep vertoonde ten
tijd~ na deze laatste verandering meer en meer een gebogen vorm,
omdnt de bank de Zouten of Zandtbollen, welke tot ongeveer
1750 met de Helderse kust was vergroeid en daarna tussen de
beido gonoemde eeulen kwam te liggen, zich naar het westen verHot ontstaan van het Schulpegat en de daarmede gepaard
gaande wijzigingen in het geulenstelsel in deze omgeving bleek
een ernstige bedreiging van de Helderse kust bewesten het Kaàphoof? tot gevolg te hebben gehad. Dit gevaar deed de beheerders
van de Helderse zeewering besluiten om tussen 1750 en 1800
uitgebreide verdedigingswerken aan te leggen, zoals het Kijkduins- Noorder- en Noordduinshoofd, alsmede 2 hoofden bij
Huysduinen o Hieraan is het in belangrijke mate te danken, dat
deze kust sindsdien niet verder is achteruitgegaan.
Omstreeks het einde van'de l8de eeuw SChijnt de aanval
op de kust weder te zijn verminderd, hoewel nog regelmatig
steenbestortingen moesten word,en uitgevoerd. Het Schulpegàt.
had zi~h op dat tijdstip tot een diepe geul ontwikkeld, terwijl het ~~àsdiep geheel was verzand. Men zou hieruit kunnen
opmaken, dat het tot stand komen van het SChulpegat ongeveer
een halve eeuw heeft geduurd.
De grote verdiepingen welke ten Oosten van het ~~ap
hoofd tot in het midden van de vorige eeuw de zeewering op
dit gedeelte bedreigden, schijnt. verbond te hebben gehouden
met het lopen van z ware stromen onmiddellijk onder de Held ersa
kust. 'Zoals verschillende waarnGmers berichtten, was daarop
van invloed de omstandigheid, dat bij vloed de stroom tegen
de kust werd gestuwd. Ook werd de aanwezigheid van de bank
de Laan ten zuiden van de Mok een gevaar voor dit kustgedeette genoemd.
De aangroeiing vnn de Texelse kust schijnt vóór 1800gehee1
te zijn beheerst geweest door het verschijnsel, dat grote
ze_ndverplo.3.tsinG'Gn komende vnn het zuiden via de buiten"",
-grond en-

-35gronden in ue richting van deze kust plaats hebben gevonden.
De geulen, die zich aanvankelijk in ongeveer Z.W. richting
in de buitendelta hadden doorgeschuurd verkregen hierdoor na
verloop van tijd een steeds m~er westelijker en daarna
noordelijker verloop~ om vervolgens bij de TeÈelse kust geheel te verdwijnen. Tijdens deze omzwaD.iing bleken zich
steeds weder nieuwe geulen in Z.W. richting te vormen, welke
langzamerhand de functie van de vorige overtlamen. Zo was in
1530 het Spanjaaràs39:';; :1.:1 Z;) W~ richting de hoofdgeul, terwijl
het Land.3diep V8Xl Texel, dat blijkbaar in de periode daarvoor
de hoofdgeul was, reeds op het punt stond te verdwijnen.
In 1681 herhaalde zich dit zelfde verschijnsel. Op dat
ogenblik had het Spanj2urdsgat reeds een geheel Noordelijke
richting verkregen, tervdjl een nieuwe vaargeul de Slenck, in:,
Z.W. richting liep. De Slenck of het Nieuwe' Gat, zoals h e t '
later wordt genoemd, had in 1712 reeds weder een noordelijk
verloop en omstreeks 1800 was het in belangrijkheid sterk verm.inderd.
Het tempot waarmede het verplaatsen van de geulen geschiedt, werd zeer wagrschijnlijk beheerst door de mate van
de zandaanvoer uit zuidelijke richting.
Uit de verschillende geraadpleegde kaarten valt op te
maken, dat de buitendelta in vroegere jaren zich blijkbaar
veel noordelijker heeft uitgestrekt, dan thans het geval is.
Ook het punt van aangroeiing aan de Westzijde van Texel, lag
v6ór 1800 nOordelijker dan de plaatsen, waar in de 19de en
20ste eeuw aanzanding plaats vond. hetgeen uit de besprektng
in het volgende hoofdstuk zal.blijken.
Ten aanzien van de toestand in het binnengebied van het
zeegat kan tenslotte nog worden vastgesteld, dat de vernnderinGen sinds de 16de eeuw niet 9:-:.l1Sl.ngrijk waren" De zeil~anwij
zingen uit die GOUW gaven voor de geulen riChtingen, die vrijwel met de huidige toestand overeenkomen. De grootste verandering had in dit gebied plcats bij de uitmonding van de Baleh.
Deze was omstreeks 1600 N.N .. W. gericht. In 1712 bleek zich
echter reeda een meer naar het westen gerichte monding te hebben gevormd, terwijl het tegenwoordige Malzwin zich reeds be-gint-

gint door te schuren"c
In hoeverre deze verandering vtm invloed vms op de Texelstroom kan niet worden vastgosteld.
Tenslotte valt te vermelden, dat vóór 1000 de grootste
diepten in het zeegnt werden annGetroffen voor de Helderse
kunt in het Marsdiep (30-40 m), terwijl op verschillonde
kn.arten ook belan[,rrijke diepten (25 m)' voor <.le Texelstroom
werden aaneegeven.
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Ten dienste van het ond0rzoek kon over de volgende gegevens worden beschikt:
1. de na omstreeks 1800~ ~ verschillende jaren door de
Hydrografische Dienui:; verrichte opnamen van het zeegat;
2. de door de Rijkswater8taat jaarlijks uitgevoerde kustlodingen t.w. die langs <10 Zuid-Oostkust van Texel en de Helderse zeewering o :M0"li deze lodingen werd in 1911 een begin
gemaakt. Het gebied vs.1J. opneming is in de loop der jaren
regelmatig uitgebr0id, toon hoe langer hoe meer bleek, dat
deze punten door de stroom werden aangevallen;
3. de doorlodine;en van het zeegat, welke sinds 1910 worden
verricht in de 3 ra~i8n Dl, D2 en D3;
4. de jaarlijkse str2.11u1Yl(;tingen langs de TE:xelse en Noord ....
hollandse kust.
Hoewel het voor het onderzoek wenselijk was, do..t het
gehele buitengebied nog eems door de Hydrografische lJienst
werd opgenomen, moest dit in verband met de oorlogsomstandigheden achterwege bltjven"l Ook de doorlo<1ingel1 van het zeegat
konden nh 1941 niet meer worden verrióhtl.lt ,.•• , 1>-:1.
De kustlodingen en strandmetingen werden tijdens de oorlog ondanks de vele danrnanverbonden bezwaren, zoveel mogelijk
voortgezet. In 1942 zijn verscheiden 10dingraaien voor de
Helderse zeewering belangrijk verder in zeewaartse richting
opgenomen, omdat hierdoor toch een inzicht kon worden verkregen in de veranderingen van het Schulpegat.
Na d~ bevrijding v:->.n ons lnnd is door Hydrografie het
Schulpe- en Molengat weder Geheel gelood. Ook van deze gegeVens is bij de studie gebruik gemaakt.
De filmv:Jn bijlage 6 is vervaardigd aan de hand van de
hydrografische opnemingen. Zij geeft een overzicht van de veranderingen in het geulenstelsel vanaf 1796 tot 1946.
Er werden alleen k8.n,rten Getekend voor de jaren, waarin
... een-

-38een groot gedeelte van het gebie.d werd opgenomen. Voor de ontbrekende gegevens werd gebruik gemn~kt van lodingen. uit .voorafgaQnde jaren. Op elk kaartje vnn de film is daarom aangegeven,
hoe de samenstelling is ge~chiedo
In aQnsluiting met deze film is gemaakt een meer gedet[1.illeerd overzicht van de verplaC'vtsing van c1e banken "Onrust"
~n "Razende Bol'~ (bijlage 15) en de veranderingen' ter plaatse
vc.n de dreT{!pel van het :Molenga t (bijlage 16).
Met behulp van de kust- en doorlodingen is de film. van
bijlage 8 verva~rdicd. Omdat het verloop der veranderingen
vol<loende.kon worden gevolgd, werd niet voor elk jaar een
kac.rt getekend"
De dwarsprofielen der 3 doorlodingsraaien over het zeegat treft men op de bijlagen 9 en 10 ann~
Van de verrichte strandmetingen zijn grafioken gemaakt
·om de vóór- of 3ch-'Geruitgong V3n de H.W.-en 1.W .. lijnen, alsmede van de duinvoet te kunnen nagaan (1;>ijlagen l2en.13).
De sedert 1800 voorgekomen wijzigingen in cIe kustlijnen
van het eiland Texel, zijn voorgesteld op de bijlage 21.
§.. H,y_é!.rograf~llPÈ-e._,.2J?p.CJl1j.ngeE.
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(bijlage 6) •

De voorloper van de teGenwoordige hydrografische opne ....
mingen van het zeegat van Texel is cIie, welke door de luitenantter zee A.A. Buyskes "op oruer van het Committé tot de
"zaaken van de Marine" werd opgenomen en komt daarom als
eerste kaart in.de film. voor (zie ook Hoofdstuk I). De opname
omvat het gebied ten westen van een lijn van het Horntje naar
de haven van het Nieuwe, Diep. Van dit gebied zijn alleen maar
c1eeeulen oPGenomen en is de diepte bepaald langs de rand van
de ,buitendelta. Op de banken van de Noorè.ler- en de Zuider
Haaks zijn gee~ lodingen verricht; alleen wordt op de noordpW1t van de Noorder Haaks een bank de Ezels aangegeven met de
toelichting: zeer droog,
-Het-

-39Het SGhulpegat heeft een doorgo.onde diepte van meer dan
10 m, behalve op de binnendrempel, w~arop nog geen 7* m water
staat. Ten westen van een met Reg aangeduide bank loopt de
sterk gebogen geul I t Nieuwe Ian'usdiep.
In ë: eze geul is de doorgaande diepte groter dan 10 m,
terwijl in het meest binnenwo.artse deel zelfs diepten van
me er dan 15 m 'Hord en o.ange-liroff en.
Tussen de Noorder- en de Zuider Haaks is geen enkele
geul gelegen met diepten groter dan 7i m. In het noorden is
tussen Den Horat en de Ezels 't Noorder Gat ao.nvvezig, dat
diepten van meer dan 10 m heeft. De buitendrempel van deze
geul is iets droger, terwijl de geul aan de binnenkant door
de vrij droge bank de L~r~ wordt afgealoten.
In de Helsdeur bedraagt de grootste diepte meer dan 30 m.
1816 •
De eerste hydrografische opneming van het zeegat van
Texel~ is die, welke in 1816 verricht is door J.C. Rijk. Het
is de eerste van een serie opnemingen Vtm de zeegaten langs
de Nederlandse kust, welke op last van de Minister van Marine
vervaardigd zijn. De situatie is vastgelegd o.an het onder leiding Vo.n Kro.yenhoff over ons land Gelegde driehoeksnet,
zodat
'.
deze opneming, wat betreft de nauwkeurigheid, verre uitgaat
boven alle vroegere hydrOGrafische opnemll1gen; Deze opneming
omvat de gehele buitendelta en de Texelstroom tot aan het Vogelzo.nd.
De kaart is aru1gevuld met een opname van het binnengebied
uit 1825.
Evenals bij de opname van 1796 ziet men dat het Schu1pegat aan de binnenzijde dóor een drempel is afgesloten. Alleen
een zeer smal gedeelte vo.n deze drempel heeft diepten van meer
dan 7i m. Het ten westen van de Rug en de Droge Bol gelegen
Landsdiep of Zuid-Westergat heeft geen verbinding meer met
het Schulpegat en heeft een ongeveer daarmede evenwijdig verloop sekregen. Zo op het oog wekt het dan ook de indruk alsof
de vloed meer he-li Schulpegat volgt t tenvijl de eb meer op dit
Zuid-Westergat Gericht is.
Ten noorden van de Middel-Rus is nog een tweede uitloper
.• ~
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-40van het Bree·-Wijd gelegen; het Duinkersgat .. Hier benoorden bevindt zich con groot baru{engebied met diepten ~an minder dan
5 lli0 30n de~l ervan is zelfs ondieper uan 2t m, wat ook het geval Ü3 met <10 in het noor«(en van de Haaks gelegen bank de Ezels.
De bank (~e Rug steekt ten (iele bov0n L"W", uit .. Tussen de bank
dE;: Ezels en c1e Hors ligt nog hot Nieuwe of l-roorder Gat 9 waarin
plaats81ijk <1iepton ven meer dan 10 m voorkomen~ maar dat aon
dE bllu1enzijde door de bank de Laan nagenoeg geheel wordt afgasloten~

De grootste ci.iepten kOlllf.m voor op de rede 1 ongeveer midden
voor de Helderse Zl:;ewering~ Ook in ue Texelstroom worden vrij
grote Cieptû.i.1. aanGetroffen; die bij het Horntje verschilt
zelfs heel weinig van ci.ie voor <lè Hl,;)lderse zeewering ..
Het overige gedeeltc van het binnengebied, dat aan de
kanrt van 1825 ontleend io, is slechts zeer globaal aangegeven.
Bo~uiden het Voge.1,-Zon<1 of ue Lutj es··Waard loopt tussen (ie !rexelstroom en de Vlieter de vrij ondiepe geul van de Wieringerbalg.
Hierui t -'Gakt zich af' hot Anlsteldiep1 dat ten \/csten van Wieringen
loopt~ De nog in 1712 (zie Hoofdstuk I) nnl1wezige uitmonding
vq.n Balg, welke in de richting vnrl Oucleschild liep, is thans
verdwenen. De richting van èe mond vnndeze geul, schijnt
thcms door Ge vloed te worden bepaald, terwijl in vroegere
juren (Je eb blijkbaar meer inililoed dn.arop had.
Opgemel"'kt knn nog worden, dat het op de kaart van 1825
voorkomende bUu1engebied sterk vertekend blijkt te zijn,
waal"door de geul van (le Vlieter veel oostelijker l:l.gt dan
volgens latero opnemingen, terwijl niets erop wijst, d2.t hier
grote veranderingen zijn opgetreden.
;t83.8.:~

De volgende opname van het zeegnt is die van 1838. Deze
omvc,t behalve de bui tendel-ta het binnencebiec1 van. het zeegat
tot aan de Vlieter. Het a·antal dieptecijfers in de buitendeltu
is groter, zodat deze cpneming meer details geeft dan de vorige.
Het Schulp ega t heeft pl,~"n tselijk canzienlijk grotere /
diepten.. dan volgens de opneming V2.n 1816, doch de buitendrempel is iets ondieper geworden~ maar ter plaatse Van de binnen-drempel-

-41drempel zijn de diepten Groter. Het Schulpegat blijkt niet
gelijlnnntig over ue gehele geul te zijn verdiept; aan de
westkant zijn de diepten pl~~tselijk met meer dan 9 m afgenomen~ terwijl aan de oostzijde verdiepingen van meer dan
10 m zijn opge-t;reden .. Dit heeft tengevolge gehad, dat de hele
goul dichter onGer de wal is gekomen.
Het ZG81,VaartsG deel van het Westgat is sinds 1816 sterk
naar het l100rclen omge!6VJaaid, hetgeen gepaard is gegaan met
plantselijk ero-t;e verdiepingen en verondiepingen in de loop
der jaren~. Tussen het Westgat en het SchUl,pegat, is in de
Zuüior Ha[~ks een geul~ welke c.ls Lanè.adiep wordt aangegeven,
wanrvan de diepte iets minder bedraagt dan 5 m - N.A.P. De
Middelrug en het Duinkers Gat zijn evenals het Westgat omgezwaaid. E(~n lieel van de Middelrug wordt Razende ::Bol g€7noemd~
H~t hoogste geueelte van deze bank is volgens de opneming
vnn 1838 gelegen op ontSeveer 2~- m - N.. A.P"
O'Ver het alget;J.8cn is de gehele
Noorder Haaks droger ge,
worden, vooral in cle buurt vnn de plaat, genarunc1 de Onrust,
een boven L.W. gelegen gedeelte van dit bankengebied. Deze
plant is waarschijnlijk ontstaan door verplaatsing in oostwaarts:3 richting Van de op de opneming van J.816 voorkomende
bnnk de Rug.
Ten zuiden van deze plaat ligt nu een geultje in de Noorder Haaks, dat het Molengaatje wordt genoemd. De bank de
Ezels heeft zich in noordwaartse richting uitgebreid en
vormt een langgerekte uitloper van de Noorder Haaks. Het
Noordergat -de geul tussen de Ezels en de Noorder Haaks- is
zeewaarts van kmp_ 9 nog al verondiept, hetgeen vooral tot
uiting komt in het gebied omsloten door de 10 m dieptelijn,
Ten zuiden ervan is de geul verdiept, waardoor over dit gedeelte van het Nieuwe of Noorder Gat diepten van meer dan 10
m worden arn getroffen.
Aan de binnenzijde Van de geul ligt nog steeds de vrij
droge bank de Laan. 9 welke alleen een smal gedeelte met diepten van meer dan 5 m - N.A~P. vrij laat. Deze bank heeft zioh
naar het zuiden uitgebreid, waaruoor de Helsdeur evenals het
Breewijd zïch in deze richting heeft verplaatst.
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Door afnamd 0.0..11 de !,i;uic1knn"b van deze lan~stgenoem.de geul
is de breedte tussen <le 10 m lijnen echter nagenoeg dezelfde
e;eblcven..,
De met Texel ver~roeide plant de Hors zou nog al wat verlac.gd zijn;, }~jt ::.8 echtor ook mOGclijk, dat de opname van 1816
op dit pun';; onjui[:"'G is ..
Do vOOrno.OJllstc vPI'::1.l":.derine:,en in Ge buitendelta zijn dus
c1e oostwac.rtsG vc:r:ç.laatsing 'Tan hot SChulpegat, een naar het
zuiC ó::n verplC'vLl. ~;S:;;:"l v';),n cl e H~ln(J enr en van het J3reewij d en een
omzwuc.itm no.ttl' het non~~(1sn van lHrG Westgat" Op de Zuider
Hanks wegen vordi';;ilJin3''-:il1 en v0rondieiüncen onceveer tegen elkaar op. Op de I~co:;'c10r Haaku overlJ/Ggen do veronCiepingen.
Ook volGens <lc::~e o.f:llemine; worc1en c.1e groots'lje diepten in
de Helsdeur on,r;(Jveer mic1<J,o!l voor de Helderse zeoweringaangetroffen, maar l18ZC <lil;p-ten komen veel dichter onder de wal'
voor dun volgens Ce ké.w,rt van 1816 en beuragen ruim 45 m. In
de Texelstl'oom zijn langs de Texelse l.:ust diepten van meer
dan 25 m; ter hoogte van Ouc.1eGchild ia plaatselijk de diepte
zelfs meer dan 45 m.
De situutie van de verschillende geulen ten oosten van
de Texelstroom is met mee";: nauwkeurigheid getekenc1 dan op de
opneming van 1816 het geval was.
De BolIon vOl~~n een langgerekte rug, welke ue Texelstroom
en de fulg scheidt. ~vemvijl~ig o.[1.n c~e BuIg, gewcpeiden door de
Portugûse rug, loopt thans een Geultje, het Visjagers Gaatje.
Ten no orc1 en van de Bollen zien we de vloedgeul Het Scheer.
Verder naar binnen vertakt de Balg zich in de Wierbalg en
het .A.mstelt1iep. Een minder diepe geul is het Zuider Zwin.
Verder wordt gewezen op de grote verandering van de kustlijn van Noordholland als gevolg vun de aanleg van het Noordhollands lcanaal tuosen 1818 en 1824.
c

18'5J.!.

De in 1851 eedruk"te, kaart van het zeegat van Texel is vrijwel geli,jk aan die van 1838, doch men mag daarbij niet uit het
oog verliezen, dat de opno.me in 1851 zeer beperkt was (zie inzet)"

De buitendelta van hetSchulpegat is sinds 1838 niet veel
-veranderd-

-43vero.ndord. De mond vo.n het WestC;2.t is verder naa;r het noorden
omgezwo.nid, maar c1o.arn~nst is ten Westen vnn de Wittetonsrug
nog oen ·'/ikdde c;ebied met (~iepten groter dan 10 m. De Razende
.Bol is opnieuw oPGenomen; deze bank heeft zich nao.r binnen
toe vorpl[l.[l.tst on in dno.rbij gedeeltelijk zelfs boven H.W.
gokomon$ Ook do bank de Onrust heeft zioh in oostelijke
richting vorplC'.atst. Hot gedeelte boven L.W. heeft een sikkelvormiGe t3eCno.nte, terwijl·oen gedeelte hiervan zelfs
boven het H.W. vInk uitkomt.
De plaat de Hors ligt weer even hoog als in 1816. De
Stu:"fdijk, die in 1838 110g maar over een klein deel bestond,
is nu verzwaard en met het duin verbonden. De Prins Hendrikpolder ten oosten van het Horntje is door bedijking aan Texel
toegevoegd.
Het gebied ten oosten van de Lutjes-Waard is nu ook in
ko.art gebracht. Deze opname wijkt zoveel af van de waarschijnlijk vrij globale opname van 1825, dat een vergelijking niet
wel mogelijk is.
In 1847 is de Anna Paulownapolder ingedijkt. Dit heeft
weder een belangrijke verandering gegeven Van de oostelijke
kustlijn van de kop van Noordholland. De geul het Veer is
daard'oor nagenoeg geheel binnendijks komen te liggen

1863.
-De hydrografische kaart van 1863 b·erust voor een zeer

groot gedeelte op nieuwe opnemingen. 7tJ is gelood de hele '"
buitendelta van het zeegat en de Texelstroom tot een lijn
ongeveer gaande door Oosterend op Texel.
Het Schulpegat blijkt zich na 1838 weer uit de wal verplaatst te hebben, wat gepaard is gegaan met een verondieping
tot plaatselijk 10 maan 4e oostkust van de geul en een
verdieping aan de westkant. Ter plaatse van het Fransche
Bankje is verdieping oPGetreden, ten westen daarvan verondieping, zodat ook dit bankje zich uit de wal verplaatst
heeft. Het Bredwijd én het.Westgatzijn in het midden van
de géul veronc1iep1:;, terwijl door verdieping aan.de kanten
de geul tussen de lq.ru dieptelijnen breder is geworden. Ten
noorden van deze Geulen heeft het bij L.W. droogvallende
-deel-

--44deel van de bank de Razende :Bol zich toch nog aanzienlijk ui t~e'breid, doch ~eze uitbreiding is dan ook in hoofdzaak in westelijke richting gegaan; de plaats van deze b~nk is dientengevolge iets westelijker dan il1. lG5l~
De mond van het Westgat is meer naar het westen gericht
dan in 1851, hetgeen vooral goed te zien is als men het gebied tussen de. 7i· m dieptelijn beschouwt. Hiermee hangt
samen een noordwaa.l"·j;::::) verschui~ring van d e bank de Middelrug
en een terugtrekken van de 2i m dieptelijn van de Razende :Bol.
Het Duinkersgat komt op de kaart van 1863 niet meer voor, doch
het is niet onmogelijk, dat tengevolge van een verschuiving in
noordwaartse richtinG deze eeul zich met het Molengaatje heeft
verenigd.
De Onrust heeft zich verder in oostelijke richting verplaatst. Het boven L.W. en HoW. lijn gelec:eneedeelte van
deze bank heeft niet meer de barchaanvorm zoals in 1851, maar
veel ,meer een afgeronde vorm Gekregen. Het oppervlak is belangrijk groter geworden.
De bank de Ezels is dichter bij de kust çekomen en heeft
een nog me.er lang gerekte vorm gekregen. De 5 m dieptelijn van
de.ze bank sluit nu aan bij die van de Texelse kust'1' De bui tendrempel van het Noordergat is weder droger ceworden., De 10 m
dieptelijn in deze geul ter hoogte van kmr. 10 is dan ook' bijna geheel verdwenen. Het ten zuiden van de Ezels gelegen lagere gebied van de Noorderhaaks met het aansluitende overblijvende gedeelte van deze geul heeft men de naam van Nieuwe of
Noorder Gat gegeven. Op de bank de Laan komen ged~elten ondieper dan. 2t m voor, zodat de binnendr~lpel van het Noordergat
droger is dan omstreeks 1851.
Over het geheel wegen de verdiepingen en verondiepingen
in het gebied benoorden Westgat-Breewijd-He1sdeur tegen elkaar
op. Het gebied ten noorden van het Molengaatje is van 0 tot 3
m verdiept,de omg~~t:Lng:,r:.~ van de Razende Bol en (1e Onrust zijn
.
droger geworden, waarbij in de buurt van deze banken de diepte
sinds 1838 met ruim 5 m verminderd is. De vorm Van "de buitendelta is echter gewij zigd, hetgeen te zien is, . indien men het
verloop van de 10. dm dieptelijn nagaat. Ter hoogte van het
-Wcst~at-

Westgat is de lijn zeewaarts verschoven, maar ten noorden van
deze geul heeft zij zich teruggetrokken.
De Hclsdeur is zeewaarts van Huysduinen iets naar het
noorden vorplaatst ton Gevolge van uitbreiding van de binnendrempel van het Schulpegat en verdieping in de buurt van de
Vlakte.
Voor den Helder Hordt de grootste diepte van de He1sdeur
wat verder uit 0.e Vlal aangeGeven dan in 1851. Overigens is
hier niet veel veranderd. Voor OuDeschild wordt weder een zeer
grote diepte in de Texelstroom aangegeven. De ingang van de
Balg is niet veel verandord, alleen heeft de plaat tussen de
mond van Geze c;eul on de Texelstroom, een uitloper van de
BolIon, zich wat verbrèed, vooral tussen Ge 5 en de 10 m
dieptolijn.

1874 •.

..... *

Op de kaart van 1874 komt als nieuw opgGnomon gebied
voor hot grootste deel Van uo buitendelta van het zeegat
en ean paar kleine gedeelten daarbfnn~.
In het cebied van Het Fransche Bankje en ten noorden er
Van is sinds 1863 verondieping o~getredan. Het door de 75 dm
dieptelijn omsloten gedeelte van het Fransche Bankje heeft
<
zich dientenGevolge UitGebreid, terwijl het Schulpegat smaller i
en ondieper is geworden. Aan de kant van de Bollen daarentegen . •.
is sand wegGevoerd. Hot ,gebied van Wagenpad en Bovengat is iets
verdiept, de gehole buitondrempel van het Westgat daarentegen
verondiept. De vaardiepte in de route Waganpad-Bovengat is
dientengevolee even groot als die in de mond van- het Westgat.
Van laatstgenoemde Geul hoeft het laatste gedeelte van de mond,
dat in 1863 nog on~eveer N.W. gericht was, nu vrijwel een
npordelijkc riehtine. De nieuwe doorbraak de Slenk of het
Zuid-Westergat, ligt moor in Ce richting van het Breewijd.
Beide geulen hebben een buitendrempol welke boven 75 dm N.A.P. ligt. De Middelrug. en het buitenste gedeelte voor het
Molengaatj e ~üjn niet opnieuw ope;enomen. Aan de binnenzijde
is het Molengaatje verdor doorgeschuurd.
De Razende TIol is niet {Seheel opóonomen, zodat deze voor
een gedeelte nog 01) Cezelfde wijze is aangegeven,. als op de
-kaart-

-46kaart van 1863. Ten'oosten van het in 1863 met laagwater droogvallende gedeelte is nu nog een t~eede Gebied aangegeven, dat
boven laagwater ligt.
De Onrust heeft zich sinds 1863 verder in zuidoostelijke
richting verplaatst, waarbij deoppervlcJ.:te van het bij L.W.
droogvallende gedeelte zich niet belanerijk gewijzigd heeft.
Het gedeelte boven H.W. heeft zich iets UitGebreid en grenst
nu aan de Helsdeur.
Het gedeelte van het Nieuwe of Noorc1ergat, gelegen tussen de Onrust en de Hors is verdiept, zodat ter hooc;te van de
raaien 7 tot 10 weer een doorgaande diepte van meer dan 10 m
aanwezig is. ,De buitendrempel van de Geul is niet opnieuw
opgenomen; de binnendrempel is nog droger geworden.
De plaat de Hors nam aan de zuidkant in hoogte af, daarentegen blijkt de stuifdijk te zijn aangeeroeid.
Binnengaats zijn slechts enkele gebieden opnieuw opgenomen.
De bank tussen de Balg en de Texelstroom heeft zich in de.l~ste
en ook weder in de breedte verder uitgebreid, hetgeen vooral
tot uiting komt in de 75 en de 100 dm dieptelijn. Verder zijn
de vertakkingen van het Nieuwe Diep en het Balgzand opnieuw
opgenomen en is het geulenstelsel om de kop van de vangdam
naar het Baigzand in kaart 'gebracht.
6
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Tussen 1891 en 1896 is het gehele beschouwde gebied opnieuw opgenomen. Voor een gedeelte van de Waddenzee zijn de
oorspronkelijke minuutblad'en (d .. z .. de detailkaarten, waarop
alle verrichte lodingen zijn aangegeven), nog bewaard gebleven,
zo~at het mogelijk was om de dieptelijnen met grote nauwkeurigheid te tekenen. Jammer genoeg kon echter over de minuutbladen
van de buitendelta en van het binnengebied ten oosten van een
lijn door Oosterend niet meer worden beschikt, zodat voor deze
gedeelten weder van de zeekaarten gebruik moest worden gemaakt.
Uit de aldus samengestelde kaart blijkt, dat het Schulpegat breder en dieper is geworden, in hoofdzaak tengevolge van
verdieping aan.de westkant van de geul. Zowel op de buitenals op de binnendrempel is nu een doorgaande diepte van meer
dan 10 m aangetroffen. Ook uit de omgeving van het Fransche
...Bankje-

Bankj e is zand w8gg8vo erd ~ zoda t het t;obied ondieper dan 7-1 m
veel kleinor i:3 gevvorden en er achter dit bankje een doorgaande diepte van 7i m is~
Da ui-!:iotulping van Cl,? 10 m dieptelijn ter hoogte van het
Bovengat is nu verdwenen} maar men vindt een dergelijk verloop
van d\:;lz-a dü;p!:;(üijn nu ibt8 m~E:r westelijker .. Het Wagenpad
is iets verdi.ep"i:; 7 v;raarCtoor men op de route ten westen van de
Bollen en door hut Wag:,,:uIJsd e\:;)11 minste diepte aantreft van

7i
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De vroeger bijna noordgl;;ll'ichte monding van het Westgat,
wellee in 1874 tussen K<:liz<::r2x·'.lg <.:11 Middelrl:i.g was gelegen, is
nu geheel vt:rdw01l8n .. Do monc1ing~die op de kaart van 1874
Slenk of Zuid··'i\\,stgat genoemd werd ~ vormt nu de enige mond
en wordt nu \V0stgat genoemd.
De Noorder Haaks heeft zich in westelijke richting uitgebreid? maar is aan de noordzijde verdiept~ Zo heeft het
Molengat zich in N.. O.. richting verplaatst en is daarbij aanzienlijk breder geworden, Tiel'wijl tevens de binnendrempel
wat dieper is geworden en de buitandrempel geheel verdw~en
is .. Verder is de bank de Ezels? nu zo volledig met de T'exelse
kust vergroeid, dat er nie"lis meer van terug te vinden is. Het
droge strand van de Hors is zeewaarts aangegroeid, vooral aan
de zuidkant. De banken Bazende Bol en Onrust hebben zich beiden in nagenoeg oostelijke richting verplaatst.
Het zuidelijke gedeelte van het Noordergat is mede opgeschoven. Deze geul heef"t dientengevolge een heel andere
richting gekregen en is tevens veel ondieper geworden.
In de Helsdeur, het Marsdiep en de Texelstroom zijn de
veranderingen niet erg belangrijk. Benoorden de Texelstroom,
in het gebied van de Slenk, is de bodem v~at verlaagd. De richting van de ingang van het Scheurrak is wat veranderd, doch
groot zijn de veranderingen in h~t op deze kaart voorkomende
gedeelte van het Scheurrak niet. Ook het gebied van de Javaruggen 1.S vrij oonstan1i, al treden hier wel enige kleine veranderingen op.
In het Scheer wordt vooral de 10 m dieptelijn wat anders
aangegeven, doch het verloop van deze geul is ongeveer het-zelfde-

zelf,de gebleven, Van de Lutjos V/aard wordt een voel kloiner gedeelte boven L.W~ aangegev8n~
De ingang van de Balg is nogalverand8ra~ Omstreeks 1838
begonnen zich ten zuiden van do Pu.:-tugese rug rUGds twee parallelgeulen te vormen~ Do zuid:,,'lijl~sto daarvan liep dood in
het Balgzand , terwijl du noo::::'GulijlL.Fli8 dE; verbinè.ing vormde
met Arnsteldiep en Vlierbalg. S~.Jl(~.S Cie tijd heoft de bank tussen de twoo geulen zich 1'v08tvmè.irts uitgcln'3:.c1. is daarlJij steeds
droger geworden en huc:ft yorbinc1lJ'lG v cI'};:r eg on mut dG Bollen,
terwijl de oostelijke drcJmpel w;.l,-C verlaag:' 1.:,"j" Vooral hot gebied beneden de 10 m diGptèlij::l WGl":'G ël0 illdrllk alaof men r:H,r~;
tWGO afzonde:::>lijk0 geulen tG do(::n heeft,. D<:: noord<Jlijke heeft
de naam Balg behoud\;;:n, te:c'Wijl é[o zv.ilh;lijk8 thans 11ialzwin
word t geno Gmd.
De geul de Wierbalg ligt i(;.;·~s lloordelijk8r da."1. volgens
de oprtJaming van l874i> De andE.:re g0ulen zijn meer vel'anderd
en zelfs een naam als die van hot VisjagGrsgaatj ,:,; \vordt nu
aan een heel andere geul gegov8no De richting van het Zwin
is iets anders, terwijl het Gaatje en de dichter onder Wie~
ringen gelegen geul verdiept zijn~
Het Amsteldiep is over het algemeen iets dieper geworden, terwijl het laatste overblijfsel van de S'eul het Veer
nu geheel is verdwenen~
1901.
Nagenoeg het gehele op de kaart voorkomende gebied is
omstreeks 1951 opnieuw opgenomen. Het Schulpegat is aanzienlijk smaller geworden tussen de 10 m dieptelijneno Bij Huisduinen ligt de as van de geul echter dichter onder de wal
dan in 1896~ Het Fransche Bankje ligt nog op ongeveer dezelfde plaats als omstreeks 1896.
De diepte ter plaatse van het Wagenpad is wat verminderd;
op deze drempel is de diepte kleiner dan 7~ m - N.A.P.
Ook in de .mond van het Yvestgat is de diepte ongeveer dezelfde. Het bankengebied benoorden het 'Jestgat is niet veel
veranderd. Van de bank de Razende Bol is Gen kleiner gedeelte
boven de L.We lijn gelegen; de plaats ervan is ongeveer die
van het meest oostelijke gedeelte uat in lG96 droog viel. Het
-gedeelt'e-
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gedeelte bov~n de 2t m Cl. ieptelijn heeft zich echter in N.O.
richting uitgebreid on sluit nu de binnendrempel van het
Molengat voor een groot gedeelte 2,f <' Deze binnendrempel is
ongevcer 2'~ m veroJ:::.di8pt ~ terwijl de Geul meer naar buiten
bred l~r is cewordron, vooral ten:~evolge van uitbreiding in
oostelijkorichting" :00 Onrü,u"t hOeft zich verder naar binnen
verplaa ts't;~ Het tusi.:!en d eZé; ~al;.~;:: en ue Texelse kust gelegen
overblij:fsel vn:1 het ~()oru\...rGat :'0 ongeveer 2-~ m ondieper dan
In de Helsdour vvorCen (le croutste dielJten thans aangetroffen o:.gev8cr in he'(; m:~c.~d~n v'an de :';eul midden voor èen Helder,
tenvijl de 30 m lijn itoI'cler \J.lt De wal is gekomen; daarbij
heeft het ge~)i8û di81>o1'" dan 25 TIl zich in N.W richting uitgebreid ..
Voor Ouc1Gschild bevindt 2;ich nog een gedeelte waar diepten van meer dim 35 m worden s.an.:::;etroffeua
Het [';elJied van de Slc2'lk en de ingang van het Scheurrak
zijn niet vou} veranüGrd v tel'Vvijl in het gebied van de JavarUGgen eve:n.rlia belangrijke wijzigingen zijn voorgekomen.
Het geulensteluel van de Wierbalg met parellelgeulen en
de geulen beoosten Wierine;el1 zijn nagenoeg hetzelfde als volgens de opneming in 1896~ alleen zijn op enkele punten de
grootste diepta1iets kleiner aangegeven. Evenmin zijn in het
Amsteldiep belanGrijke veranderingen opgetreden.
De splitsing in Balg 8n r.lalzwin is geJ;landhaafà gobleven.
De oostelijke drempel tussen deze beide geulen is weer 'iets
dieper geworden en de uitloper van de Bollen, welke de schei ...
ding vormt tussen Te:;;:elstroom en MalZWin, is weder verder in
Z.W. richting uitgegroeid~
19 08,.
Op de lmart von1908 komen als opnieuw opgenomen gedeelten bijna de gehele buitendelta van het Zeegat en het belang ....
rijkste gedeel tG van het bilU1engebied voor.
Het Fransc:'1e Bankj e heeft zich naar het noord en toe ui tgebreid en ligt wat verder uit de wal dan voleens de opname
van 1901G De eigenaardige insnoering van het Schulpegat is meer
gea,ccentueerd;J doordat d8ze geul ter hoogte van het Fransche
-BankjeQ

-50Bankje tussen de 10,m diapt8lijnen breder is geworden o Even ten
zuiden van Huisduinen is de geul onc1ieper geworden en vweder
dichter bij de wal gekomeno Op ue DUlnendrempel staat nu geen
10 m water meer~
Het oostGlijke gedeelte van de Bollen is verlaagd. Het
overige gedeelte van de Zuid\;;r Haaks is nj_et veel v-eranderd.
De Noorder Haaks vormt th&~s een veel-meer aaneengesloten bankengebied , waaryan thans een groot d8el boven 2~ m N.AoP. is gelegeno Een bij LvW o droogvallend gedeelte komt op
de Razende Bol echter niet meer voor . . Beschouwen we de 5 m
lijn, dan is de Noorder Haaks sinds 1874 aan de noordzijde
belangrijk ingekromp0J:L
Nu het Noordergat practisch Geheel verdwenen is, heeft
het Molengat de functie van deze ~:;(Jul overgenomen .. Tussen
de 5 m dieptelijnen is deze nog iets breder geworden, terwijl plaatselijk diepten van meer dan 7t m worden aangetroffen.
De binnendrempel is verdiept en over een smal gedeelte bedraagt de diepte meer dan 5 m~
De Onrust heeft zich verder ;n landwaartse richting
verplaatst? zodat zich een bij laagwater droogvallende verbinding tussen Onrust en de Hors heeft Gevormd~
Voor de Helderse zeewering in de Texelstroom zijn geen
grote veranderingen opgetreden.
In de geulen ten noorden en in die ten oosten van Wieringen worden iets
grotere diepten aangegeven dan op de kaart
,
van 1901, doch de loop der geulen is niet veel gewijzigd.
Tengevolge van een groter aantal dieptecijfers in het Amsteldiep konden in deze geul meer details aangegeven worden, doch
overigens z~Jn de verschillen net de vorige kaart niet groot,
evenmin in Balg en Malzwin,)
De uitloper van de Bollen tussen Texelstroom en Malzwin
heeft zich sinds 1951 verder in Z~W& richting uitgebreid, zodat de samenvloeiing van deze geulen thans ongeveer ter hoogte
van het Nieuwediep plaats vindt~
19 1 6L'17,_
De op de kaart van 1916/'17 voorkomende nieuwe opnamen
omvatten de gehele buitendelta, Malzwin en Balg en nog enige
-kle:ine-

-51kleine gedeelten van het binneneebied.
Het Fransche Bankjo ligt iets westelijker dan volgens de
vorige opneming. Ook het zeewaartse gedeelte van het Schulpegat verplaatste zich meer naar het westen" He-t; verder binnenwaarts gelegen gedeelte buigt zich tot Falga langs de kust.
Achter het Fransche Bankje om beginnen de diepten toe te nemen,
plaatselijk meer dan 10 m.
Het gedeelte van de Zuider Haaks, ondieper dan 5 m begint
steeds kleiner te wordûn. Ook,is er nu een zuidwaarts gerichte
verbinding met het Westgat, waarop reeds meer dan 71;; m water
staat. Het overige gedeelte van de buitendrempel van het
Westgat is niet veel veranderd.
Het gedeelte van het Noorder Haaks boven de 2~ m dieptelijn heeft zich verder uitgebreid. De Razende Bol is meer
oostelijk gekomen.
Het Molengat is verqer verdiept, terwijl' ook de ~erla
ging van de binnendrempel van deze geul zich voortzette. De
Onrust blijkt nu geheel met de Hors van Texel te zijn vergroeid, ook boven de H.W. lijn. Van het vroegere Noordergat
is alleen nog maar een inham in de Hors', genoemd de Kolk,
overgebleven
De veranderingen in Marsdiep en Helsdeur zouder erop
wijzen, dat de as van deze geulen zich meer op de richting
Breewijd-Texelstroom gaat instellen. De grootste diepte
treft men nu aan bij het Kaaphoofd.
Ter hoogte van Stuifdijk en Horntje nadert de 25 m. lijn
,de kust ais gevolg van verdere verdieping van het Marsdiep.
De monden van Balg en Mal zw in hebben niet veel verandering ondergaan, behalve 'dan dat de bank tussen het Malzwin
ende Texelstroom zich zowel in de lengte-richting als in de
breedte""richting verder uitgebreid heeft.
De ingangen van het Scheer en van het Oude Vlie, welke
eveneens opnieuw zijn opgenomen, zijn vergeleken met de vorige
opnemingen niet veel veranderd.
0
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Omstreeks 1921 zijn de buitendelta en het binnengebied
ten zuiden van Balg en Wierbalg voor een groot gedeelte
-opniouw-

opnieuw opgenomen.
Het Fransche Bankje en de er achter gelegen geul zijn niet
veel veranderd. Het nauwe gedeelte vru~ het Schulpegat is nog
iets smaller geworden, ma~r overigens is er weinig verschil.
De buitendrempel van het Westgat vertoont eveneens nog ongeveer hetzelfde beeld. De buitenrand van de Noorder Haaks is
wat verdiept, hetgeen vooral te zien is uit een verklei:1.;;. :ng
van de' door de 2~ m en de 5 m dieptelijnen omsloten gebieden.
Van de Razende :Sol beginnen er weer een paar kleine gedeelten hoven de L"W. lijn te komen.
Het Molengat verplaatst zich verder in de richting
van de Hors. Een groot gedeelte van deze geul is nu dieper
dan 7t m - N.A.P. maar de binnendrempel is thans iets verpndiept.
Evena'ls dit reeds het geval was omstreeks 1916/'17,
wordt de grootste diepte in het Marsdiep voor het Kaaphoofd
aangetroffen en deze diepte begint de wal steeds meer te
naderen.
De Texelstroom blijlet nog steeds in de vrijwel zelfde
toestand te verkeren al$ omstreeks 1900,
De bank tussen de Texelstroom en het Malzwin blijft
zich uitbreiden, maar overigens zijn er ge~n belangrijke
veranderingen opgetreden nabij de mond van deze geul en de
Balg. Het vaarwater over de Bollen heeft zich iets verbreed~

Het algemene beeld van het Amsteldiep is ook nog ongeveer hetzelfde. Met het afdammen van deze geul is ten be40eve van het maken van de Afsluitdijk een aanvang gemaakt
door de aanleg van beteugelingsdammen in het diepste gedeelte. Het beel-d t dat de verschillende geulen benoorden
Wieringen te zien geven, is in grote trekken hetzelfde ge~
bleven. De drempel van het Scheurrak is nu iets dieper.
~~5••
De kaart van 1925 ~eeft een nieuwe opname van het gehele buitengebied en een zeer groot gedeelte van ,het binnengcbicd~

Het Fransche Bankje is verder naar het westen uitgegroeid

-en ....

-53en de geul tussen dit bankje en de kust is verder verdiept.
Het zeewaartse gedeelte van het Schulpegat is niet veel veranderd. Tussen de palen 1 en 3 is de geul dichter onder de
wal gekomen, bij k~ 0 is de toestand daarentegen iets verbeterd.
De Zuider Haaks is niet veel veranderd. Alleen is de
naar het zuiden gerichte mond van het Westgat verdi0pt, zodat
hier nu op sommige plaatsen diepten van meer dan 10 m voorkomen. Het westelijk Gedeelte van de Noorder Haaks is verlaagd;
daarentegen is het oostelijk gedeelte verhoogd, vooral in de
omGeving van de Razende J301, waarvan nu een groot gedeelte
boven L.WT is gelegen.
Het Molengat heeft zich verder naar de Hors toe verplaatst
en is breder geworden. Op een enkele plaats is zelfs al een
diepte van meer dan 10 m aangetroffen. De drempel van het Molengat is vrij veel veranderd vergeleken met 1916/'17, maar
de diepte ervan is ongeveer dezelfde gebleven. Het overblijfsel
van het Noardergat y de Kolk, is verder verondiept.
In het lViarsdiep wordt de grootste diepte nog steeds voor
het Kaaphoofd aangetroffen; ze begint meer en meer de Helderse
zeewuring te naderen.
De overc;ang tussen Marsdiep en Texelstroom is nogal gewijzigd. De doorgaande diepte van 20 m,- welke sinds 1816 hier
aanwezig was, is er niet meer. De diepste gedeelten van beide
geulen schieten nu langs elkaar heen.
Nabij het Horn:bje en Stuifdijk treft men thans diepten
van meer dan 25· m - N.A.P.
Ook voorbij ,Oudeschild wijzen de lodingen in de Texelstroom p'laatselijk op enige verdieping, daarentegen is thans
geen enkel punt meer beneden 35 m - N.A •.P. gelegen.
De J30llen zijn hoger geworden, een gedeelte ervan is zelfs
boven laagwater gelegen. Ook voor de uitloper van deze bank,
welke de scheiding vonmt tussen Texelstroom en Malzwin, is
dit het geval 9 terwij~ deze plaat zich weder zowel in de lengte als in de breedte heeft uitgebreid.
Het Amsteldiep is nu afgesloten door een dijk t~ssen de
Noordhollandse kust en Wieringen. Men ziet als gevolg hiervan
-reeds-

roeds een verondieping van het Amsteldiep" Aan de andere kant
van Wierinc;en is ook reeds een aanvang Gemaakt met de werkzaamheden ten behoeve van UG afsluiting van de Zuiderzee. De hier
aanGelegue dijksput heeft het ceu.ltje vlak onder Wierj.mgen afgosloten, waardoor de vla terbowee;inG zich meor op het Gaatj e
heeft gericht.
In het gGulens-'GelsGl benoorden Wieringen zijn c;een belangrijke veranderingen oPGetreden, evenmin als in de geulen
van de Ja varue;g en ..
Daar het BalgzanOd van eeen belang is voor de scheepvaart,
is deze pla~t door de Hydrografische Dienst nimmer volledig
opgenomen. In verband met do bestudering van de veranderingen
a.ls gevolg van de afsluiting van de Zuiderzee is zj.j in 1927
door de Hydrografische Dienst der Zuiderzeewerken nauwkeuriger
opgenomen, vandaar dat do si tua-bie van dit gebied thans beter
kon worden aangegeven.
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Van de buitendelta is alleen opnieuw opgenomen het gebied
ter weerszijden van het Schulpegat, alsmede de binnendrempel
van het Molengat. In deze beide Gebieden zijn echter geen belangrijke veranderingen opcetreden. H~t binnengebied is voor
een groot deel olmiouw Gelood.
DG nieuwe opname wijst Grop, dat de grootste diepte in
het Marsdiep iets verder uit de wal voorkomt dan in 1925, terwijl de drempel tussen het TiTarsdiep en (je Te:x:elstroom weder
iets dieper is geworden, waardoor weer ter plaatse een doorgaande diepte van 20 m - N&A.P.aanwezig is. Het gebied beneden 25 m ... N.. A.P. van Cie Texelstroom is naar het zuiden uitgebreid en strekt zich nu ui~ tot voorbij de Gtt:i.ifdijk. Deze
grote diepten liggen thans vrij dicht onder de Texelse wal.
Dè ]alg is niet erg veel veranderd.
Het maken van de afsluitdij~ tussen Den Oever en de
Friese kust is gèvorderd tot aan de Vlieter. Nu het Gaatje
ook is afgesloten. is de Wierba~g haar stroomgebied kwijtgeraakt t doch de invloed daarvan op de Wierbalg is nog niet
te zien. Op het Visjagersgaatje en het Zuiderzwin zijn nog niet
veel veranderd, hoewel ook het Zwin reeds werd afgesloten.

-1933-

-55In 1933 is Ge cehele lJuitendel ta en het gehele binnengebied benoorden de afsluitdijk opnieuw opgenomen.
Het Fransche Bankje heeft zich verder uitgebreid en is
daarbij meer naar het westen cekomen. Dit heeft een geringe
vernauwing van de mond van het Schulpegat ten gevolge gehad.
Het gebied met dieJ)ten groter dan :_0 m achter het Fransche
Bankj e heeft thans verbinding e;el;Tegen met het Schulpegat.
Het is waarschijnlijk? dat de oostwaartse verplaatsing van het
noordelijk eedeelte van het Schulpegat, welke geul de Noordhollandse kust bij Huisduinen steeds dichter begint te naderen,
nauw samenhangt met de verruiming van de geul tussen de kust
en het Fransche Bankje.
De geul door de Zuider Haaks aan het begin van het.
Westgat naar het zuiden is verondiept; op de binnendrempel
ervan staat nu minder dan 7.5 m water. Ook op de drempel
van het Westgat bedraaet thans de diepte nog geen 7.5 m N.A.P. De omeeving van de Bollen is niet veel veranderd.
Voor het westelijk gedeelte van de Noorder Haaks vormt
het gebied 'met diepten minder droL 5 m - N~A.P. veel meer één
geheel dan volc;ens de opname van 1925. Het gebied boven de
2i- m - N.A.P. heeft zich naar" het oosten verplaatst evenals
het boven L.W. Gelegen gedeelte van de Razende Bol.
De Hors neemt aan de kant van het Molengat voortdurend
af ten gevolge van het laandwaarts opdringen van deze geul.
Het Molengat begint gelijktijdig dieper te worden; onder
de Texelse wal is nu een doorgaande diepte van meer dan
m ....
N.A.P. aanwezig.
In het Marsdiep bevindt zich de grootste diepte van de
Helsdeur weer veel dichter onder de Helderse Zeewering.
In de Texelstroom is het ,verloop van de verschillende
.diept;elijnen iets anders. Tussen de Laan en het Horntje is
de geul verondiept, zodat het gebied dieper dan 25 m - N.A.P.
zich noordwaarts heeft teruggetrokken. De beide diepste gedeelten van Marsdiep en Texelstroom hebben daardoor geen dooroo:gaande verbinding meer met elkaar.
Nabij Stuifdijk en Horntje heeft men plaatselijk dicht
-onder-

7.

onder deze uitstekend8 punten t:h8..n8 gaton mot meer dan 30 m
diepte aangetroffen.
De mond van het Scheer io zuic1u1ijker gekomen. Het
platengebied van de Lutjos :Yë>.-,'·~:J :La in de Z':"O~ hoek wat droger gewordent doch ove:cig,-iDs zi2::J. h1.er geen belangrijke veranderingen opgetred0n~ ])e dr·.3m:r)0l 'fan r18t Jeheurrak is iets
verlaagd en ligt nu op ':,C' '~s müÇ''l~ ds:"! 5 m·..... N oA., P"
De afsluitdijk is nu in 19j2 gohc·;;,!l g8reedgakomen. De geringe verondieiJirJ.g in het gcb1b0. van de Jayarüggen zal daarvan wel een gevolg zijn~
. Een ander gevolg van de afsluiting is, dat het Zuiderzwin, het Visjagersgas.tje dG Wie;rbalg en het Zwin zich meer
op de Vlieter zijn gaan richtvn. Hierdoor is ee.."1doorgaande
verbinding tussen de Vlie'ter en de geulen Balg en Malzwin
ontstaan.
, De overgang van Balg !laar het Zuiderzwin en de Wierbalg
is verondiept, nu deze geulen niet langer in v~rbinding staan
met de kom van de Zuiderzee w Het A~stoldiep is sinds 1925
snel ondieper geworden~ EBn 10 m dieptelijn komt er niet meer
in voor en ook de gebieden dieper dan 7i m - N~A.Po' zijn veel
kleiner geworden.
De nieuwe opname van he'c Balgzand zou wijzen op een ondieper en meer samenhangGlld bankenge'bied
De drempel, vvalke van d0 Bollen uitgroeide in de richting
Nieuwediep, heeft verbinding gekregan met het Balg~ndt zodat
op de buitendrempel van het Malzwin thans minder da.n 10 m
water staat~ Aan de binnenzijde is deze geul iets meer op het
Amsteldiep gericht; De Balg meer op de Wierbalg en het Zuiderzwin.
1936"
De kaart van 1936 omvat als nieuw opgenomen gebieden het
Schulpegat, het JVIolengat, de Texelstroom, JVIa1zwin en Balg,
Javaruggen en gebied
beoosten Wierjngen~
Tussen het Fransche Bankje en de kust zijn geen belangrijke veranderingen opgGtreden~ Het Schulpogat blijkt na 1933
.
belangrijk verbreed en verdi0pt te zijn. Het noordelijk gedeelte is dichter onder de kust gokomûn, terwijl nu een
-doorgaandej
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-57doorgaande diepte van meer dan 20 m N.A.P. aanwezig blijkt
te zijn.
Het bankengebied van de Bollen is -vooral tussen de 5
en 10 m - NoA~PG- eveneens in diepte toegenomen.
De plaats wan het Molengat is niet veel veranderd. Wel
is deze geul thans diepero Voor de Hors komen nu diepten van
meer dan 10 m - N~AQP~ voor, terwijl de binnendrempel verruimd is ..
,
De grootste diepte van het Marsdiep is minder dan in
1933 en ligt meer zeewaartso
Vanuit de ten westen van de Balg gelegen bank de Bollen
steken uitlopers met dieptE:n tussen de 10 en de 15 m in de
richting Van de Hors, waardoor de drempel tussen de Texelstroom en het Marsdiep aan de oostkant droger is geworden.
De Texelstroom is iets verondiept, hetgeen het beste
te zien is aan het gebied dieper dan 25 m. Bij de kop van de
Stuifdijk is echter een groter gat gekomen met een diepte van
bijna 35 ID. De drompel van het Scheurrak is iets in oostelijke
richting verplaatst, overigens is in het hier opgenomen gebied niet veel veranderd.
Het gebied van heoG Zuider Zwin, het Visjagersgaatje, de
Wierbalg en het Zwin is verder verondiept, doch in de richting
van de geulen is sinds de vorige opname geen verandering gekomen. Op de zeewaartse drempel van het Malzwin zijn de diepten iets toegenomen. Deze geul heeft zich weder iets meer op
het Amsteldiep gericht. In de Balg is het gebied dieper dan
15 m verdwenen; de 10 m dieptelijn heeft zich in oostelijke
richting uitgebreid.
De scheiding tussen Balg en Malzwin is droger evenals
de bank tussen Malzwin en Texelstroom.
!93~.

Voor deze kaart kon alleen worden gebrUik gemaakt van
nieuwe opnemingen onder de kust van Texel en van Noord-Holland.
Het binnengebied was voor een groot deel .opnieuw opgenomen.
De geul achter het F~ansche Bankje heeft zich verbreed
en verdiept.
Het noor6elijk gedeelte van het Schulpegat is weer meer
-onder-

onder de Helderse kust eGkom~m" De grote diept~m l1ad -3ren steeds
dichter het Kaaphoofd" De gedeelt'dn ben.eden 20 m - N"A~P. in
het Bre8wijd en Schulpegat hebben zich than8 verenigd~ In laatstgenoemde geul treft men nu ook di8pben van meer dan 25 m - N.A.P.
aanr
Het Molenga"t is weder verdiept., maar door de verplaatsing
van de Raze~de Bol in de richting van de Hors is de binnendrempel van deze geul ',:recler gelilord 911,-,
Op de drempel tU8S3Il Marsdiep Q:J. Texelstroom is het gebied,c1ieper
dan 15 m,weder smal~,er door het verder uitgroeien van de uitloper van de Bollen" Wel loopt midden OV'2r de~tl uitloper een ge'deelte waar de diepten. om de 15 m scho"U1irl~len ..
De grote diep"ten in de Texelu--'liroom nemen verder af. Het
gebied dieper dan 25 m is weer meer samenhangend(l Toch zien
we bij de Stuifdijk, Horntje en Oudeschild diepten groter
dan 30 m.
In het Scheurrak heeft het gebied dieper dan 10 m zich
uitGebreid, doch de drempel tussen dit gedeelte en de mond
is droger geworda~c
Het Balgzand is niet belangrijk veranderd; evenmin de
Breehorn.
De verondieping van het Amsteldiep is verder gegaan,
terwijl de Wierbalg en het Zwin ook veel ondieper zijn geworden. In het gebied van de Javaruggen en de Vlieter ziet
men hetzelfde, verschijnselc De gebieden dieper dan 7i m
ver~onen steeds minder samenhang en het gebied dieper dan
5 m wordt ook kleiner, al kan er ook wel plaatselijk een
verdieping zijn waargenomen.
Op de drempel van het Malzwin is het gedeelte ondieper dan 7~ m verdwenen, waardoor deze iets ruimer is geworden, De ten noorden van deze drempel gelegen rug kwam. hoger
te liggen.
f

1949.

:Bij deze kaart wel'd gebruik gemaakt van lOdingen, welke
in 1940 en 1941, dus na het uitbreken van de oorlog in het

Schulpegat en het Molengat nog door Hydrografie werden verricht. In 1942 werd door deze dienst, op aandrang '\ran de
-Rijkswaterstaat-

-59Rijkswaterstaat; eveneens nog het gebied van de Texelstroom
opgenomen.
Het Fransche Bankje heeft zich weer verder uit de kust
alsmede naar het zuidan verplaatst en is plaatselijk hoger
geworden; een klein g(~deel te ligt nu boven 5 m - N.A.P. De
geul tussen deze bank en de kust heeft zich weder nog iets
verruimd.
Bij Huisduinen kwam het Schulpegat opnieuw dichter
onder de walo De diep~8n beneden 25 m - N~AoP. breidden zioh
uit.
Dicht bij het Kaaphoofd werd nu in het Marsdiep een
diepte van 45 m - NoAoP~ aangetroffen Het beneden 30 m ~
N.A.P. gelegen deel van het Marsdiap, waarVan de as in 1930
nog een uitbuiging naar het noorden had, heeft zich hoe
langer hoe meer gestrekt en is thans vrijwel recht geworden,
waardoor voor den Helder de grote diepten veel verder uit
de wal zijn komen te liggen o
Voor de Stuifdijk zijn in de Texelstroom de diepten
toegenomen. Verder naar binnen nemen ze echter af, zoals te
zien is uit de 20 9 25 en 30 m dieptelijnen.
In het oostelijkste deel Van het binnengebied blijkt de
mond van het SdBurrak iets droger te zijn geworden, doch
overigens is in deze geul niet veel veranderd. In de omgeving
van de Javaruggen is de 10 m dieptelijn alleen bij de Doove
Balg wat teruggetrokken" Ook de gebieden dieper dan 7t m zijn
verminderd, vooral in de richting van de Afsluitdijk, Het
diepe gedeelte in de buurt van het sluitgat is thans nagenoeg
geheel verdwenen. De Vlieter is verder verondiept, 'alleen
een klein gedeelte is nog dieper dan 5 m - N.A.P.
In het ZUiderzwin, het Visjagersgaatje, de Wierba1g en
het Zwin schijnt de toestand ongeveer stabiel te zijn geworden.
al,tr~edt op sommige plaatsen nog enige verondieping op.
Ook in het Amsteldiep zijn de veranderingen niet groot
meer.
Q

De ,kaart van 1945 geeft alleen een nieuwe opname voo»
het gebied van het Schulpegat en Molengat, omdat dadelijk
-na-

na afloop van de oorlog nog geen andere lodingen uitvoerbaar
waren.
In de eerst cenoemde eeul heeft het deel beneden 20 m N~~;P. zich naar het zuiden uitgebreid, daarbij zijn de 15 en
·10 m dieptelijnen ten noorden van ~trandpaa1 no. 2 zeer dicht
onder de Noord-Hollandse kust gekomen o Zelfs ligt nu ook tussen het Noordduinshoofd en strandpaal no 1 de 10 m lijn binnèn de oorspronkelijke k01Jpen der strandhoofclen, ·hetgeen in
194'2 nog "niet het geval 'v/as" He.t gl;;!u1tj e tussen het Fransche
Bankje en de kust heeft zich naar het zuiden verdiept. Het Bankjeze~ vertoont eon vrij diepe inscharing aan de nóordzijde,
hetgeen er op zou kunnen wijzenJ' dat een n;tvuwe verbinding
tussen het geultje langs de kust en het Schu1pegat ,zich bezig
is te vormen.
Gelijktijdig heeft zich het gedeelte van ~et Fransche
Bankje gelegen boven 7.50 m - N.AoPo nogal wat naar het zuiden en westen uitgebreid o
Daar de Bollen weder naar de Noord-Hollandse kust toe
zijn' gegroeid en het zuidelijk gedeelte van het Schu1pegat
een meer"weste1ijk verloOp heeft verkregen, is de gebogen
. vorm van' deze geul sterker gOViTorden<l> Het is thans niet meer
mogelij'k een doorgaande lijn binnen de 10 m lijnen van dit
zuidelijk deel te trekken, welke niet de Noord-Hollandse
kust snijdt. Ging het verlengde van de as van dit geulgedeelte in 1942 ongeveer door een punt, dat midden tussen strandpaal no. Oen 1 was gelegen, thans gaat deze lijn door een
punt, dat ongeveer 1 km zuidelijker ligt (zie bijlage 7).
Het Molengat heeft zich weder vrij belangrijk verdiept.
Hoewel de Razende Bol nog iets oostelijker is gekomen f heeft
de 7.50 m ~tijn op de drempel van deze geul zioh teruggetrokken,
zodat de drempel over eQn grote breedte thans beneden 7.50 m ~
N.A.P. ligt.
Voor-zoveel dit uit de opname van 1945 kan blijken? is het
diepste gedeelte op dE: overgang J3reewijd-Marsdiep wed,er meer
naar eerstgenoemde geul gericht en is de in 1942 gepeilde
uitloper in de richting van de Razende Bol verdwenen~
ó
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Op bijlage 8 zijn de uitkomsten van kustlodingen langs de
Zuid-Oostkust van Texel en de Helderse zeewering getekend. Mede
zijn hierop aangegeven de drie raaien D 1, D 2 en D 3, waarin
de doorlodingen van het zeegat sinds 1910 zijn verricht.
~ustlo_d ingen.

De film van de kustlodingen geeft de volgende bijzonderheden te zien~

f..9 1l-...!.

In de opgenomen strook langs de Zuid-Oostkust van Texel
komen voor de Prins Hendrikpolder piepten tot 25 m voor. Voor
het Harntje is zelfs een klein gebied met diepten groter dan
30 m. In de buitenste raai van het Marsdiep is een diepte
van meer dan 45 re aangetroffen. Deze grootste diepte bevindt
zich ter hoogte van het Kaaphoofd. In de binnenste raai bedraagt de grootste diepte ongeveer 15 re minder.
Voor de Helderse zeewering ten westen van Kaaphoofd is
alleen een zeer smalle strook opgenomen, zodat de opname geen
inzicht geeft in de ligging van de groot,ste' diepten VOOl;' deze
kust ..

li23 .

Voor de Prins Hendrikpolder zijn over het geheel de diepten de kust iets genaderd .. Over het gedeelte tussen Horntje
en Stuifdijk heeft het' gebied met diepten groter dan 25 m zich
belangrijk uitgebreid en naderen de verschillende diepten de
kust. Recht voor de Stuifdijk worden nu ook diepten van 25 m
aangetroffen.
De Hors blijkt sinds 1911 te zijn achteruitgegaan. In het
Marsdiep
komende grootste diepten wat dichter onder de wal
,
voor. De maximale diepte bedraagt hier echter minder dan 45 m.
Voor het Kaaphoofd zijn de verschillende dieptelijnen de
kust meer genaderd. Naar de kant van den Helder zijn de veranderingen voor de zeewering minder groot.
Het gebied van het Marsdiep dieper dan 25 m - N.A.P. heaf1
zich uitgebreid.
-1929,

Voor het Horntje verandort het vrij steile onderzese
beloop niet veel, tenlijl tuss'on dit punt en de Stuifdijk
ook geen grote veranderingen zijn opgetreden", Ulaen een
di~pte groter dan 30 m - N.A"P, ligt nu dicht onder het
Horntje.
Ten westen van de Stuifdijk is boven de 10 m dieptelijnen vermoedelijk een oeverval opgetreden~ want de 5 en 2i
m dieptelijn zijn hior sterk naar binnen [Çebcgen"
Langs de Hors hebben de verschillende dieptelijnen
zich vrij aanzienlijk naar bin.nGn verlilaatstc.
De drempel tussen Marsdiep en Te~elstroom is, voor zover dat uit de opneming blijkt? ondieper geworden. In deze
omgeving verschijnt tenminste een gGbied met diepten kleiner
dan 20 m.
Voor ,de Helderse zeewering, ten oosten van het Kaaphoofd
is de toestand ongunstigor geworden", De grootste diepte in
het Marsdiep bedraagt nu weder meer dan 45 mG De dieptelijnen
van 40 en 45 m zijn dichter bij het Kaaphoofd gekomen. Ter
plaatse treft men een zeer steil onderzees beloop aan.
Voor het gedeelte van de Helderse zeewering tert westen
Van het Kaaphoofd zijn de diepten toegenomen, tussen Kaaphoofd en Huisduinen.
3:.~,l~.

Langs d,e Zuid-Oostkust van Texel is een veel bredere
strook opgenomen dan in voorafgaande jaren, waardoor een
veel beter beeld van de situatie is verkregen.
Voor 'de Prins Hendrikpolder wisselen voor- en aohteruitgang elkaar af, doch de achteruitgang overheerst. Voor het
Horntje is de toestand vrij stabiel~ De dieptelijnen beginnen
de 'betondam voor de kop Van de Stuifdijk steeds dichter te
naderen en aan weerskanten van deze dam ziet men een' landwaarts ombuigen van de dieptelijn, vooral aan de westkant,
waar boven de 10 m di9ptelijn reeds veel grond verloren ia
gegaan.
Langs de Hors i,s de oever weer v.erder achteruitgegaan.
Het obergangsgebied tussen Texelstroom en Marsdiep is weder
-ondiep er-

-63ondieper geworden" De drempel ligt boven 20 m - N•. A.P.
Voor het Kaaphoofd zijn de diepten toegenom~; de 30 m
dieptelijn loopt hier nu vrij dicht langs de zeewering. Ten
westen van dit hoofd is niet veel verandering te zien. Voor
het gedeelte van de zeewering nabij den Helder zijn de diepten iets afgenomen~
Het diepste gedeelte van het Marsdiep heeft zich ook naar
de kant van de Hors uitgebreid. De grootste diepte bedraagt
echter in dit jaar minder dan 45 m,
1934.
Over het gedeelte van de Zuid-Oostkust van Texel ten
oosten van het Horntje zijn vrij grote veranderingen opgetreden. Plaatselijk hebben de meeste dieptelijnen zich landwaarts
verplaatst; over andere gedeelten echter zeewaarts, waardoor
een eigenaardig slingerend verloop van de dieptelijnen is ontstaan. Voor het Horntje is de toestand nog steeds vrij stabiel!
alleen is ten oosten van het buitenveldje, tengevolge van ean
oeverval, boven de 10 m dieptelijn 'een inscharing ontstaan.
Voor de kop van de Stuifdijk is nu een diepte van meer
dan 30 m aangetroffen en de inscharing aan weerskanten van de
betondam neemt toe.
Over het algemeen blijkt echter het opgenomen gebied
van de Texelstroom ondieper te zijn geworden, vooral aan
de Zuidzijde van de opname.
De Hors is in de periode 1932-1934 weer verder afgenomen.
In het Marsdiep hoeft het gebied met diepten groter dan 40 m
zich uitgebreid.
Voor het oostelijk gelegen gedeelte van de Helderse zeewering is de toestand weder verbeterd. Het onderwaterbeloop
bij het Kaaphoofd is ook gunstiger. Ver.moadelijk in verband
met het opdringen van het Schu1pegat zijn echter tussen het
Kaaphoofd en Huisduinen de diepten toegenomen.
Het Molengat, dat verder uit de kust werd gepeild, vertoont diepten groter dan 10 m - N.A.P.
1942"
De peilingen in de Texe1stroom werden in verband met het
onderzoek nog iets verder uitgebreid~
-De-
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-64De lodineraaien voor d.o Helderse zeeweg ten westen van
Kaaphoofd werden om dezelfde redon bolangrijk verlengd, zodat
het voor dozl;; kust Ge10gen 2oc1oelt8 van het Schulpegat geheel
binnen de opnamo viel~
Daar hydroCrafische opuGmincen in de buitendelta door de
bezetter werclüll verhindGrd!, kon toch op dl;:lze vvijze enig in...
zicht worden vorkreG(:1'l j.n de s:;.-tuaJGi\:: van het bUitengebied.
Bij Oudeschild wijz0n Ce 10dinGon over het aIgumeen op
een geringe verondiopingQ
~oor de Prins H811drikpoldor is er langs de rand van het
schor achteruiteang opcotrodend
Voor hot Horntje zijn de vGrundGrineen niGt groot meGr,
ze v-dj zen toch op eon gerinGu toonarue van de diepten. Nabij
de z-G .. Doode Hond, eon overblijfsel van de vroegere verdedigimg van IIorntje, dat nog ondor vlater aan\'vezig is y kan het verloop dor dieptelijnen nOG al eons veranderen en ia ervan afhankelijk of de raai juist over dezu c1roogte heengaat of er naast
valt. Vandaar dat thans weder ecm diepte van m~er dan 30 m beneden N.A.P. werd aangetroffen.
Tussen Horntje en Stuifdijk vertonen de dieptelijnen nog
ongeveer hetzelfde verloop.
Aan weerskanten van de Stuifdijk zijn teng.evolge van ver ....
schillende oevervallen diepe inscharingen ontstaan. Het blijkbaar naar de kust opdringen van de s"troom heeft tengevolge gehad, dat de stroomsno1hoden voor de betOlmen dam zijn toegenomen, waardoor thans hier plaatselijk zeer grote diepten worden aangetroffen (tot 35 m).
De Texelstroom is over het Zuidelijk deel van het opgenomen
gebied weder ondieper geworden. Ook de drempel van het Molengat
.kwam vooruit.
De gehele Hors is sterk afGenomon, vooral in de buurt
van de kolk o Het gebied van het Marsdiep binnen de 40 m dieptelijnen werd kleiner. OvoriGens trokken vrijwel alle dieptelijnen van het Marsdiep 6ich wes~/aarts terug.
Voor het Kaaphoofd zijn Ge verschillende dieptelijnen
weder dichter onder de wal gekomen" Thans wordt daar weder
een c1:tepte van 45 m - N .. A,P. aanGetroffen.
-tangs-

-65Langs de Helderse zeowering ten vvGsten van Kaaphootd 1s,
zoals hierboven reeds werd vermeld, een brede strook gepeilèl.
Daaruit blijkt 9 dat de dielJten9 vlak onder de wal belangrijk
zijn toegenomen~ Ook is eruit te zien, dat het beneuen 25 m ~
N.A.P. gelegen diepe gedeelte van het Schulpegat zee~ dicht
onder de wal ligt.
Doorloding in de hals van het zeegat.
De uitkomsten der doorlodingen van het zeegat zijn ge- .
s1)li tst in die oPGenomen vóór de afsluiting der Zuiderzee.
(bijlage 9) on die na dit tijdstip (bijlage 10). Door deze
splitsing is het mogelijk,
na te gaan, of het karakter van
,
de wijzigingen door deze afsluiting werd beinvloed.
Bij beoordeling van deze uitkomsten mag niet uit het
worden verloren, dat verschillende ,gevonden veranderingen
van het gepeilde raaiprofiol verband kunnen houden met een
gewijzigde richting van de stroomgeul ten opzichte van de
vaste meetraai. Een kleine verdraaiing van de geulinrichting
kan reeds een verbreding van het profiel opleveren, terwijl
toch de doorsnede van de Geul gelijk gebleven kan zijn.
Sinds het begin van de doorlodingen is vooral voor raai
3 wijzicing van de hoek tussen c~e as van de geul en de meetraai voorgekomen
Ondanks deze beperking kan uit de doorlodingen (bijlage
9) worden opgemaakt, dat tussen 1910 en 1932 de geul in de
hals van he-G zeegat zich in de richting van de Hors heeft uitgebreid, hetgeen gepaard ging met belangrijke achteruitgang
van de zuidkant van deze plaat. Daarbij is in raai 2 het
onder water beloop van de Helderse kust tussen 1929 en 1932
gunstiger geworden. In raai 3 was de toestand van deze kust
in 1932 wel iets beter dan in 1910, doch in 1929 was hij belangrijk slechter. De afwijkingen worden echter in raai 3
ten dele beheGrst door de hierbovenaangeduide draaiing van
asgeul ten opzichte van raairichting. De grootste diepte
in deze raai is althans niet sedert 1910 toegenomen. Dit
laatste geldt ook voor raai 1, maar in raai 2 werden in
1923 en 1929 grotere diepten aangetroffen, welke in 1942
-weder~
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-66weder waren verdwenen.
Dat de afname van de Hors in raai 3 zich zoveel verder heeft
voortgezet dan in de andere twee raai'en, vindt zijn oorzaak in
het naar ct e plaat opdringen van het Molengat.,
De resultaten van de doorlodingen in de periode 1929-1944
(bijlage 10) vertonen aan de zijde van Texel vrijwel hetzelfde
beeld als in de voorafgaande periode. Aan de afname van de Hors
is nog geen einde gekomen.
De wijzigingen in de raaien 1 en 2 zijn van gelijk karakter.
Sterke opzanding langs de Helderse kust, waarbij het diepste
gedeelte van de geul verder uit de wal is komen te liggen. Opvallend is, dat zich weder zand heeft neergezet ter plaatse van
de tussen 1910-1929 ontstane verdieping langs de Hors. Vergelijkt men de toestand in 1944 met die 9 welke in 1910 werd aangetroffen, dan kan men öpmerken, dat· als 't ware naast de hoofdgeul zich een tweede, hoewel minder diep, heeft gevormd.
Blijkbaar is deze ontstaan door de sterke ebstrOom, die,
zoals hierboven reeds werd vermeld, dicht langs Texel loopt.
De steile kant van de Hors duidt er ook op, dat de stroomschur~ng hier groot is. Overigens kunnen de veranderingen in
deze omgeving mede beinvloed zijn door het opdringen naar de
Hors van het Molengat •.
Raai 3 kon in 1944 Dl verband met de oorlog niet worden
gepeild. Toch kan men uit.de loding van 1939 zien, dat de veranderingen. in hoofdzaak parallel lopen. met die van de beide
andere raaien, echter de verdieping langs de Hors overtreft de
verondieping, ofschoon dê laagwaterlijn hier weinig meer is
achteruitgegaan.
Ten aanzien van de grootste diepte in de raai kan worden
opgemaakt, dat in de raaien 1 en 2 deze vrijwel gelijk is geble ...
ven.
In raai 3 vertoont deze een kleine vennindering.
Op bijlage 11 is een grafischo voorstelling gegeven van
het oppervlak van het geulprofiel van de drie raaien ten op@icht~ van N.A.P. tussen 1910 en 1945.
De opperVlakken van de raaien L en 2 blijken thans van
dez·elfd·e grOotte te zijn dan in 1910, terwijl zij in de
-tussenliggende-
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profiel van raai 1 regolmatig tOG tot een maximum van ca.
63.000 m2 om daarna ll~ 5 jaren weder terug te vallen tot een
oppervlak van ca e 54~OOO m2, hetgeen een nogal beduidende
verkleining met ca. 15% betek8nt"
Het maximumprofiel van raa:. 2 was in 1927 ca. 56.000 m2,
maar in 1936 bleek d:.t oppervlak weder gelijk aan dat van 1910
(ca. 480000 m2), dus ook hier oen vermindering met oae 15%.
Het opporvlak van raai 3 ge8ft tussen 1910 en 1930 een
aangroeiing van ca .. 45?OOO m2 tot 54.000 m2 te zien. Na 1930
neemt dit weder af~ hoewol niet zo sterk als in de beide andere raaien, tot caó 49.000 m2 (afname met 11%) in 1936, om
daarna weder te stijeen tot ca .. 52 .. 000 m2 (verruiming met
ca. 6%) in 1939 ~
Opgemerkt zij nog, dat ook op bovenstaande oppervlakken
van invloed zijn de ligging van de raai ten opzichte van de
as van de geul"
Zoals hierboven reeds werd medegedeeld, had tot ongeveer 1930 in de drie raaien in hoofdzaak verdieping langs
de Hors plaats .. Na 1930 zetten deze verdiepingen zich nog
wel voort, doch belangrijke verondiepingen traden echter ook
op ter weerszijden van de stroomgeulo Een kleine verdraaiing
van de as van de geul hoeft dit wel mede gebracht, zodat
waarschijnlijk de profielsverruimingen, welke de grafiek te
zien geeft, in werkelijkheid kleiner zijn geweest. Opmerkelijk is toch, dat de profielen na de afsluiting van de Zuide~
zee belangrijk kleiner zouden zijn geworden, terwijl men als
gevolg van de toename van de capaciteit van het Zeegat een
profielsvergrotingzou kunnen vorwachten.

C!. __Strandrnet,ing_~.
Iast e~uw§:.1.__~~~. }f_~PE:1~~o.l;L.8!l_d_L _A~~~ai.9p._.O~~jp1_1~"
De strandmetingon langs de vaste wal van Noordholland zijn
'in 1843 voor het eorst uitgevoerd .. In de eeuw, die Ginds die
tijd is verlopen hebben in G.o mOB8-ce raaien v6ór . . . en achteruitgang elkaar afgewiGseld 1 doch over het geheel is de toestand
van dit kustvak ongunstiger C~r;,ll in 1843, vooral van de noordelijke 10 raaien (zie bijlaGe 12). In deze raaien is ue tegenwoordige "lïoestand nagenoeg de sleçhtste, welke de laatste
honderd jaar is voorgekomen.
Even vóór 1900 is men mot (le an.n1eG VCtll otrandhoofden
voor het beschouwde kustgedeol te beg~mnell. De datum van aanleg, alsmede de len3te van het nabij ue raai gelegen strandhoofd zijn in de grafiek van bijlr:,ge 12 mede aangegeven, opdat kan worden nage,~aan in hoeverre de aanleg van deze hoofden de achteruitgang van de kust heoft tot staan gebracht,
Opgemerkt zij, dat eigenlijk niet precies bekend is,
'welke invloed stranähoofden op de toostand van het strand
hebben en hoever deze invloed zich uitstrekt. Zeker is, dat
deze invloed kleiner zal zijn? naarmate de beschouwde kilometerraai zich verder van het hoofd bevindt.
In de zuidelijkste raai (15) van het beschouwde gebied
was het droge strand omstreelcs 1845 en tussen 1880 on 1895
vr'ij smal. Toen de strandhoofden aanGelegd werden was het
juist vrij breed, maar na 1913 is het strand weer smaller
geworden, tot omstreeks 1920, Sinds dat jaar schomrüelen
H.W. lijn e~ L.W .. lijn om ecn stand, die ongeveer 50 m terug ligt,ten opzichte Van de ongeveer in 1875 opgetreden
meest gunstige toestand. Ook de duinvoet is de laatste jaren weinig veranderd.
In raai l4.was gedurende de eerste jaren van de strand, metingen hetdrogc zand vrij smal. Door afnrun.e van de duinvoet is het daarna breller eeworden. De H.. W. lijn is in deze
raai tot one;eveer 1910 om dezelfde otn,nd blijven schommelen.
Na do aanleg Van een strandhoofd nabij deze kilometerraai
is de H. W. lijn, en in mindere mn:tc ook de L. 1;1. lijn en de
-·duinvoet-
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Ook is de H.W. lijn wel wat teruggegaan, doch over het
geheel is de toestand in deze raai iets gunstiger dan in
het begin van deze eeuw~
In de volgende raai (13) is eveneens de eerste jaren na
de instelling der strandmetllkgen een toename van de strandbreedte te zien, daarna is de laagwaterlijn~ in ongeveer
hetzelfde tempo als hoo@vaterlijn en duinvoet, achteruitgegaan.
Kort vóór de aa~leg van het strandhoofd zien vrij in
deze raai plotseling een verbetering van de H~W. lijn, gepaard gaande met een iets minder sterke vooruitgang van de
L.W. lijn. Het is uitgesloten, dat deze vooruitgang samenhangt met de aanleg van strandhoofden langs het aangrenzende
strandgedeelte, omdat men het zuidelijk van raai 13 gelegen
strandgedeelte eerst na 1910 met strandhoofden is gaan verdedigen, terwijl in het ten noorden er van gelegen gebied eerst
in 1900 met de a~nleg der str811dhoofden is begonnen.
Na 1900 vertoont ook de duinvoet enige verbetering al is
de vooruitC8Jlg van deze strandlijn niet zo groot als die van
de hoogwaterlijn. Het jroge strand is ten gevolge hiervan
breder geworden en deze grotere breedte blijft behoud ent wan ....
neer na enige jaren de H.W. lijn en de duinvoet weer achteruit gaan. Het natte strand is niet meer zo breed als enige tijê
voor de aanleg der strandhoofden, toen het een breedte van
ongeveer 75 m bezat.
Ook in raai 12 was de toestand omstreeks 1843 niet geheel bevredigend. Het strand was over het algemeen niet breed.
Weliswaar is de eerste 10 jaar het natte strand door een zeewaartse verplaatsing van de L.W. lijn steeds breder geworden,
maar daarna begint ook deze strandlijn, evenals de H.W. lijn
en de duinvoet, achteruitgang te vertonen.
-~Omstreeks
Noot ~ Wnnnoer in di·t' hoofdstuk gesproken 'wordt over H. W. ot·
'Lf!'>Vj. lijnen, worden. hier.meo bedoeld . de lijnen van
G.H.W. of G.L.W.~ evenzo wordt met H.W., resp. L.W.
het vlak op G.H.W. resp. G.L.W. bedoeld.

Omstreeks 1890/1900 komt de achterui tenng VC1.n deze drie
s·trandlijnen vrijwel tot stnan en na 1910 wordt ze zelfs door
een kleine verbetering eevoled. Het is niet mogelijk te zeggen of deze vooruitgang een GevolG is van de n~nlee der strandhoofden. Wel ziet men tussen 1900 en 1920 dat het droge strand
steeds breder wordt, mc.ai' dit is ten koste vo..n het natte strand
gegaan, want dat is onGeveer evenveel smRller gewordeno Na
1920 zijn de veranderinGen, afGezien van de jaarlijkse schommelingen gering.
In raai 11 ziet men in het jaar van aonleg der strand ....
hoofden zowel de H. VI. lijn als de L. W. lijn, z:5.ch plotseling,
na een voortdurende achteruitGang sinds het beGin der strandmetingen, over een afstand van 85 m in zeevmartse richting
verplaatsen. Ongeveer 10 jaar verandert de toestand vveinig,
daarna verplaatsen cteze beide strandlijnen zich weer ongeveer
60 m in landwaartse richting. De achteruitganG van de duinvoet
was omstreeks 1900 tot staan eekomen, de laatste jaren komt het
duin selfs iets naar voren.
Ook na die snelle achteruitgang van de H.~. lijn, blijft
het droge strand broder dan voor de aanlog der strandhoofden.
De laa~lnterlijn verandert soms sterk, van jaar op jaar. Over
het algemeen ziet men echter een afname van de breedte van
het nntte strand in deze raai ..
In raai' 10 gaan duinvoet en hoogwaterlijn, onGeveer in
hetzelfde tempo, achteruit. Na de aanleg der strandhoofden
bij deze raai, omstreeks 1902 verplaatst de laagwaterlijn zioh
ieto in zeewaartse richting, hetgeen -in mindere mnte- ook met
de hoogwaterlijn het geval is. Doch na 1906 gaan deze otrandlijnen echter weer achteruit, maar het natte-, zowel als het
droge strand is sinds die tijd breder dan vóór ue aanleg der
strandhoofden.
In ~e raaien 5 t/m 9 is de duinvoet bijna voortdurend
afe;enomen. Hoewel tijdelijk wel eens een geringe verbetering
van H.W.- en L.W. lijn optreedt, zijn deze strandlijnen de
laa.tste eeuw bijna voortdurend in landwaartse ~richting ver....
plaatst. In geen van deze raaien is invloed van. ue aanleg
der strandhoofden op deze achteruitgang te bespeuren ..
-Ook....

-71Ook in raai 4 vertonen de H.W. lijn en vooral de

L.W.

lijn van jaar op jaar soms tientallen meJGers voor- of achteruitgang. Over het geheel zijn ze, evenals de duinvoet,
tot omstreeks 1910 afcenomen. Daarna is de duinvoet weinig
veranderd. In H.W_ en L.W. lijn io iets verbetering te bespeuren. Na 1930 is de L.W. lijn echter weer afgelllomen waardoor het natte strand sinds die tijd vrij veel smaller is ge.worden.
In raai 3 is het strand tot 1865 geleidelijk vooruit gekomen. Daarna is vooral de L.W. lijn snel landwao.rts opgedrongen, waardoor het strand omscreeks 1875 nog slechts 40 m breed
was. De daarop volgende 10 jaar is het wat verbeterd t aangezien de L.~. lijn snellér vooruit is gegao.n, dun de H.i. 113n.
Sinds die tijd zijn de beide strandlijnen ,echter. voortdurend
landwaarts opgedrongen. Hetzelfde is sinds ongeveer 1896 het
geval met de duinvoet. De aanleg ~un een strandhoofd nabij
deze raai in 1918 heeft slechts enige jaren verhinderd, dat
H.W.- en L.W. lijn achteruit Ging. De duinvoet .ondervomd geen
zichtbare invloed.
Het natte strand is momenteel zeer smal geworden.
Hoewel voor- en achteruitgang elkaar verschillende malen
afgewisseld hebben is llî raai 2 de~e toestand vun H.W. en
L.W. lijn omstreeks 1910 nog ongeveer dezelfde als in de
eerste jaren van de strandmetine·en. De duinvoet is tot die
tijd langzaam naar voren gekomen •.Dao.rna zet een snelle
achteruitgang van H.W. lijn, L.W. lijn en duinvoet in, welke
duurt tot ongeveer 1925, .voorzoveel de H.W. en L.W. lijn
betreft door een snelle vooruitgang Gevolgd. De aanleg der
strandhoofden bij dezo raai brengt vooruitgang. Na 1930 begmt in deze raai v/eer een El. chteruitgang van H.W.- en L.W.
lijn, 0.1 is die ook minc"ler sterk dan vóór 1925. Over het
geheel is het ·.strand in deze raai sinds het begin der strandmetingen onGeveer 50 mafgenomen.
In rao.i no. 1 hebben de strundlijnen sinds de eerste
metingen tvvee maal een maximum bereikt, namelijk in 1853 en
omstreeks 1900. Na 1900 volg·~ een voortdurende achteruitgang,
al wordt hij wel eens door een korte periode van vooruitgang
-ond erbroken-
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onderbroken. Een van deze periodes van vooruitgang valt direct na de aanleg van een otrandhoofd bij deze raai in 1921,
het is mogelijk" dat deze hierrlle(3 samenhangt.
In de meest noordelijke raai (0) ligt de laagwa.terlijn
op het ogenblik nog op ongeveer dezelfde plaats als 100 jaar
geleGen. Deze lijn lag het verst zeewaarts in de jaren
1855-1865, daarna trad achteruitgang in .en bleef gedurende
lange tijd de plaats van deze strandlijn dezelfd.e; na 1905
trad een vooruitgang vooral van de H.W. lijn in, kort na de
a.anleg van een strandhoofd bij deze raai, weer gevolgd door
een achteruitgang. De hoog~aterlijn heeft zich tot 1900 over
het algemeen niet in dezelfde mate verplaatst als de laagwaterlijn, waardoor de natte strandbreedte nogal eens verandert. Omstreeks 1900 gaat de laagwaterlijn snel naar buiten, zodat een 75 m breed droog strand ontstaat ten koste
van het 'natte strand.
De duinvoet vertoont -tot 1915 over het alGemeen een ...
zelfde verloop als de hoogwaterlijn, doch de maxima en minima liggen veel minder ver uit elkaar.
Na de aanleg der otrandhoofden in 1920 heeft, niettegenstaande de laac;waterlijn en de dU.invoet niet veel zijn veranderd,de hoogwaterlijn zich echter voortdurend in landwaartse
richting verplaatst, waardoor in deze raai een zeer breed nat
strand aanwezig is, terwijl thans practisch geen droog strand
meer is overgebleven.

~.e.l, d,e raai~_~_~_ 15.-.
Op Texel zijn in het jaar 1850 de eerste strandmetingen
verricht. Beziet men de grafieken, die het verloop van de
strandlijnen sinds die tijd weergeven, (bijlage 13) dan
blijkt, dat het verloop van de H.W. en L.W. lijnen aan weers*
,
kanten van raai 9 geheel verschillend is. In de raaien 6-7
en 8 hebben de H.W. en L.W. lijnen zich -tengevolge van het
verhelen van de plaat de Onrust met het vaste strand van
Texel- sterk in zeewaartse richting verpl~atstf waardoor
de toestand in deze raa.ien thans belanc;rijk guns-t;iger is dan
in 1850.
-Laat ...
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dan ziet men in raai 6 in .Ge eerste 16 jaren van de metingen
achteruitgang van de H.W. lijn. Vermoedelijk tengevolge van
het ver~lelen van een bank met de kust heeft ueze lijn zich dan
in een jaar tijds (1866) onGeveer 500 m in zeewaartse richting
verplaatst .. De vooruitGang van de L.W. lijn is enige jaren
eerd er begolli1.en en is iets e;eleidelijker gegaan, doch ook deze
strandlijn is over onGeveer dezelfde afstand naar voren gekomen. Eeide strandlijnen gaan daarna meer of minGer deels achteruit. De H. 1;11. lijn verlüaa tst zich echter omstreeks 1890
ruim 1000 m in landwaartse richting. Na een plotselinge verbetering volgt echter wec~er een snelle teruggang, zodat de
toestand in 1909 slechts heel weinig verschilt van de in 18g0
waargenomen meest ongunstige toestand. Hierna treedt, resp.
in 19l0 en 1909, zowel voor H.W.- als L.W. lijn een zeer grote
vooruitgang op.
·Zoals hiervoren reeds werd medegedeeld, was voor de
Texelse kust tegen het einde van de vorige eeuw de grote zandplaat "de Onrust", gelegen. Deze plaat had zich voortdurend
in de richting van de Texelse kust verplaatst, waarbij de
tussengelegen geul, het "Noordergat ll steeds ondieper was geworden. In 1908 was deze eeul in raai 6 zover verzand, dat
bij laagwater de bodem droogviel, zodat bij de metingen van
het daaropvolgend jaar, de laa~vaterlijn aan de zuidkant van
de "Onrustilwerd gevonden. In 1910 verplaatste ook de H.W. lijn
zich naar de zuidkust van deze plaat, omdat het droge strand
b.ijna 3000 m breder was Geworden.
Na die tij~ zijn echter zowel de H.W. lijn als de L.W~
lijn bijna onafgebroken weder in landwaartse richting opgedrongen. In ongeveer 30 jaar bedroee deze afname 800 m, wat
neerkomt op een gemiddelde jaarlijkse achteruitgang van 27 m.
Als duinvoet werd vóór 1894 aanGehouden, de voet van de
ten noorûen van de Mok gelegen duinen. Sinds dat jaar is evenwel de buitenteen van de Stuifdijk op de Hors als duinvoet aangenomen. Door aanstuiving en door de aanleg van een nieuwe
Stuifdijk buiten langs de oude, is de duinvoet sinds die tijd
nog bijna 150 m naar voren gekomen.
-Het-
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verschilt enigszins van het bOV0nfJtaanc~ ~~ .. D..; 0brste jaren na
de instelling der strandmetil1.c;un zi.jn in u('ze raai de II" Wo en
L. W. lijn vrij belangrijk l1c.,ar VOI'0n Gelw!J.8:l.-:- Daarna tot 1865
Gaan deze strandlijnen Gan Weél01'" luncy,a<J.lll 8,C;:1.t·:;ru:::.:t, in het
jaar daarop, [Sevolgd door E:'Cl1 sne:~ le achtc:;rui-tc;anc \78..n 0l1ige
honderden mete:cs. Na enige jar8n Vanymt JilinGul' 8111::;1:"8 achteruitgang valt de H.W .. lijn in li)-(J l.:;lotfJulinc; w'.;or o:nzeve:er 1000
m terug. Daarop volgt een purioltlJ 7é1l1 VI eil1~'_g ver::...uderil1g gevolgd
door enige jaren van snelle V001"- of achteru::' tc:anc, Goch in 1891
verschilt de plaats van de H. W. lijn nog füochts w0inig Van het
nulpunt 'V'"d.11 de raai .. De vol{~·e11.èle perio(h" van tiem jal'en j waarin
de hoogwaterlijn sprongsgowijs -',fooruitgaat, wordt g.;:Nolgd door
een snelle voorui tgang van ongeveer I-à- km in 1904 .. De laagwaterlijn, die zich vanaf 1866 tot 1903' geregeld in z\:;:'(~waD..:ctze
richting verplaatst heeft, gaat in 1904 over ongeveer een"
zelfde afstand als de laagVla-terlijn :'11 zeewaarts0 richting
vooruit. Tot 1930 volgt dan een periode val1 aChteruitgang, zowel de H.W.- als de L.W" lijn" Gemü~c1eld is in die 25 jaar het
strand ongeveer 25 m per jaar afgenomen. Na 1930 zijn enige
korte periodes van v[llor·· en achteruitgang gevolgd; de tegenwoordige toestand is echter iets beter dan in 1931.
De c1uinvoet lac; in deze raai omstreeks 1:;50 bijna 350 m
landwaarts van het nulpunt. Door aanntuivinC; is ze regelmatig
naar voren bekomen, de snelle vooruitgang in 1875 en 1890 is
echter een e;evolg van de aanleg van Stuifdijken voor de bestaande. In 1933 heeft men c;eprobeord om het duincomplex nabij
raai 9 door een stuifdijk met de kop van de ten zuiden' van de
Mok gelegen Stuifdijk te verbinden. Het strand nabij ra~i 6 was
evenwel te VOChtig, zodat hier niet voldoende stuifzand in beweging was~ de nieuwe stuifdijk is dan ook slechts e;edurende
zeer korte tijd intact geweest. Door storm werden er al zeer
spoedig gaten in Gesla,~en9 welke niet te dichten waren .. Enige
jaren heeft men het oV9rblijvende deel van ë:eze nieuvve stuifdijk intact gela-lien. Na 1940 heeft men de be:;.Jlanting van deze
nieuwe dijk verwijderd en is het wee;stuivende za:p.d zoveel mogelijk gebruikt om de voet van het meer -t;erw;ge1egen duin massief
-naar-
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naar voren te brengen? waardoor hier 3en meer aaneengesloten '
geheel wordt verkregen.
Ook in raai 8 is de invloed van hot vergroeie~ van de
plaat do Onrust met het doorgaande strand om Texel, duidelijk
te zien;. De meest on(jUllstic;e toestand van H.W. en L.W.lijn
vindt men in deze raai, omstreeks 18650 Daarna verplaatsen
da_
strandlijnen zich weder regelmatic; in zeewaartse richting tot 1905, waarbij ze in 1878 ruim 800 m en tussen 1897
en 1903 ruim 700 m naar varen komen.
Na 1905 neemt het strand af, al gaat deze achteruitgang
alle jaren niet even snel. Hot ombuigen van de grafiek van
1935 zou er misschien _op kunnen wij zen, da.t deze achterui tgang binnen niet al te lange tijd tot stilstand komt.
Van 1850 tot 1930 is de duinvoet geregeld in zeewaartse
richting aangegroeid. In die 80 jaar is de gemiddelde jaarlijkse winst nog groot, lil. 440 ~ 80 is 5t m.
Tengevolge van de aanleg van een nieuwe stuifdijk op de
Hors is de duinvoet in 1932 ruim 200 m-naar voren gekomen;
ook daarna blijft het duin nog geregeld aanwinnen.
Zoals uit de situatietekeningen te zien is, valt raai 9
net op de hoek tussen de plaat de Hors en het doorgaande
strand van Texel.
De eerste 10 jaar. is er in deze raai een snelle aanwa,svan het strand. Tot 1900 volgen achtereenvolgens enige perioden
van aanwinst en-afname, na die tijd gevolgd door een-bijna
voortdurende afname van het strand, zodat de toestand op het
ogenbl~k ongunstiger is, dan tijdens de eerste strandmetingen
in 1850, in tegenstelling met de vorige drie raaien, waar de
winst omstreeks 1900 zo groot is geweest, dat de toestand op
het ogenblik nog belangrijk gunstiger is dan in 1850.
In deze raai is geen invloed Van het vergroeien Van de
plaat de Onrust met .het vaste strand van Texel te zien. Tussen
1850 en 1900 lag deze raai echter wel in een zane, waar regelmatig aanzanding plaats had.
De duinvoet is van 1850 tot 1925 gereeeld naar voren
gekomen; de cemiddelde jaarlijkse winst bedraagt ongeveer
6 ill. Tengevolge van de aanleg van een stuifdijk voor het
-bestaande-

bestaande duin is de duinvoet in 1927 z\?lfs bijna 200 -m naar
voren gekomen o Tot 1935 blijft het duin aanwinnen f doch in het
Benoemde jaar is het droge strand tenGevolGe van de voortdurende achteruitgang van H-oW .. en L.W .. lijn zo smal geworden, dat
ook de duinvoet met een ongeveer even grote snelheid als deze
lijnen begint achteruit te eaano
Ook de eorste raai (10) lane;s de doorgaande kust van Texel
beGint nog evon met een kleine vooruit[;Cl.ng omstreeks 1850. Daarna zet een bijna ononderbroken achteruitgang Van H.W. en L.W.
lijn in, welke tot op heden voortduurt .. In 90 jaar tijds zijn
deze lijnen bijna 1200 m teruggeweken, hetgeen neer komt op
een cemiddelde jaarlijkse afname van 13 ffi.
Omstreeks 1850 vms het droge strand in deze raai ruim.
1000 m breed. Door het zetten van stuifschermen en het poton
va:":.). stro is de duinvoet toen steeds verder naar voren gekomen.
Omstreeks 1915 had men op deze wijze het duin one;eveer 400 m
verder zeewaarts gebracht. Tencevolge van het landwaarts opdringen van de H.W. lijn was het droge strand echter toen zo
smal geworden, da"4 ele duinvoet ook sindsdien afneemt, ongeveer
in hetzelfde tempo als H.W.- en L.W. lijn. In deze raai ligt
d~ tegenwoordige duinvoet slechts een geringe: afstand zee. .~
waarts van die in 1850. H.W. en L.W. lijn zijn na 1850 gemiddeld ongeveer 1100 m in landwaartse richting verplaatst.
Ook in raai 11 bedraagt de totale afname van H.W. en
L.W. lijn sinds 1850 ongeveer 1100 m. Met een k;leine onderbreking tussen de jaren 1885 en 1900 is het strand in deze
raaien gemiddeld ongeveer
l5m per jaar afgenomen. Tot 1900
..
is de duinvoet nog Geregeld nàar voren gekomen. Daarna is het
droge strand ook hier zo smal geworden, dat ook de duinvoet
in hetzelfde tempo afneemt.
In ue volgende raaien ziet men eveneens een voortdurende acht.eruitgang van de H.W. en de L.W. lijnen. In raai 12 is
de totale achteruitgang minder dan in de beide vorigG raaien
en bedraagt ~ 900 m. Vanaf 1915 gaat de afname hier ongeveer
in hetzelfde tempo als in raai 11. Ook de duinvoet is in raai
12 sinds 1870 afnemende. In totaal is hier ongeveer 500 m dUUl
verloren gegaan in 90 jaar "l;ij ds.
...Ook\

Ook in raai 13 houdt de afname van het duin sinds 1870
gelijke tred met de achteruitgang van, H.W. en L.W. lijn. In
95 jaar tijds zijn zowel (~e H. W"als de L. W. lijn oneeveer
700 m in landwaartse richtine verplaatst, de achteruitgang
is echter reGelmatiger gegaan dan in raai 12.
In het" verloop van de H.W. en L.W. lijnen in raai 14
komen minder grote schoIDIlelingen voor dan in die voor de
vorige raai. Toch blijft het strand hier voortdurend afnemen en is er een jaarlijks verlies van Gemiddeld 5~ m. Vóór
1860 is ~r enige duinwins "t, dan blijft het na een snelle
vooruitgane; vrij constant om daarna met dezelfde snelheid
als de H.W. en L.W. lijn af te nemen.
Voor de laatste Vrul de op bijlage 12 opgenomen raaien
(15) bedraagt de totale achteruitgang van de H.W. en L.W.
lijn in 95 jaar tijds nog geen 300 m. In de laatste jaren is
de achteruitgang niet groot geweest. De afname van het duin
sinds 1885 is ongeveer even groot als de vooruitgang in de
periode l850~·1805, zodat de duinvoet weer op ongeveer dezelfde
plaats ligt als die in 1850.
V~rl~2...P-.2~ de_.É.!.~y~e~,~.~!... ~ij~.

Op bijlage 14 is het verloop van de H.W. en L.W. 1ijn
langs de vaste Wal van Noordholland en op Texel nog eens
uitgezet. Daarbij is niet met alle jaarlijkse variaties rekening gehOUden, maar is een gemiddelde kromme door de waarnemingen getrokken.
In de kromme voor Noordholland is aangegeven, wanneer
in de betreffende raai de strandhoofden zijn aangelegd. In
de meeste raaien wisselen perioden van voor- en van achteruitgang elkaar rege1m.atig af. Bij vijf (2, 10, 11, 13 en 14)
van de zestien raaien valt de aanleg van een strandhoofd
samen met het beein van een periode Van vooruitgang van de
L.W. lijn, of v:erplaatst de L"W. lijn zich over een vrij
grote afstand zeewaarts in het jaar van aanleg. Bij vijf andere raaien kom-Ii de vooruitGang juist tot staan of begint
een periode van achteruitgang Vru1 de L.W. lijn in het jaar.
dat de strandhoofden zijn aangelegd. In de overige raaien
-ziet-

-7~-

ziet men geen enkele invloed o Bij het merendeel der grafieken
blijkt de aanleg der strandhoofden ook geen invloed op het
verloop van de H~W. lijn te hebben gehad. Slechts bij een drietal raaien (llt 13 en 14) zet in het jaar van de aanleg der
strandhoofden een sterke zeewaartse verplaatsing Van de H.W.
lijn in.
In de meeste strandraaien, gelegen in het gebied van het

zeegat, is dus sinds 1840 een achteruitgang van H.W. en L.W.
lijn te constateren. Door de minder sterke schommelingen is
dit uit de H.W. lijngrafieken beter te zien dan uit die voor
de L.W. lijn.
Op Texel is het strand sinds 1850, vooral in de raaien
10 t/m 12 sterk afnemende. In de raaien 13 tlm 15 is deze afname minder. Ook in raai 9 ziet men sinds ongeveer 1900 aohteruitgang, nadat van 1850 af een vrijwel stabiele toestand
had bestaan.
In de raaien nos. 6, 7 en 8 over de Hors neemt het strand
na 1910 eveneens regelmatig af. Vóór dit tijdstip kwam in deze
raaien ook wel afname voor, maar tengevolge van het verhelen
van banken met het vaste strand van Texel, werd deze telkens
onderbroken door langere of kortere perioden van soms zeer
sterke toename van het strand.

Samenvatting.
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Het verloop van de wijzigingen nà 1800 geven in grote
trekken hetzelfde beeld te zien als vóór 1800. De geu~en
in de buitendelta vertoonden steeds weder een omzwaaiing
van Zuid naar West en van West naar Noord.
Naast dit punt van overeenkomst bestaat er evenwel ook
een belangrijk verschi1e Waren er in de buitondelta tot omstreeks 1875 naast dG drie hoofdceu1en t~w. één onder de
Helderse kust, ébn ongeveer in het verlengde van de as van
het zeegat en één onder de Texelse wal, steeds nog verschillende kleinere geulen aanwozig~ na, 1875 verdwijnen deze langzamerhand •.In 1900 vinden vve dan ook alleen nog maar drie h(}ofdgeu:len.

Al is er thans in het gebied buiten deze hoofdgeulen een
meer stab~ele toestand, ontstaan, voor de geulen zelf kan dit
niet worden gezegd. Zo blijkt het SChulpegat, dat tot 1874
geen grote veranderingen ondergaat, bij de opname van 1896
veel dieper en bred,er te zijn [';oworden, blijkbaar , omdat zij
dan de taak van het oorspronkelijke Landsdiep geheel heeft
overgenomen. Met het voortdurend aan de westzijde uitbreiden
van het Fransche Bankje vorkrijgt de geul na 1900 een gebogen
verloop. Gelijktijdig begint zich een nieuw geultje tussen
het Bankje en de kust door te schuren. In de afgelopen Veertig jaren heeft de gOJogen vorm van het Schulpegat zich sterk
geaccentueerd, waardo"or de ceulas zich hoe langer hoe meer op
de kust is gaan richten.
Sedert 1930 zijn deze wijzigingen vooral belangrijk geweest 9 hetgeen op het kaartje van bijlage 7 in beeld is gebracht. Om de grootte van "de veranderingen goed te doen uitkomen, is op het kaartje de uiterste doorgaande lijn binnen
de 10 m dieptelijnen zowel voor 1930 als voor 1945 met rood
ingetekend. In laatstgenoemd jaar blijkt het snijpunt van
deze lijn.met de kust zelfs al ten zuiden van Huisduinen te
liggen~

Deze kuststreek liet dus thans geheel open naar het
zuid~-westGn, zodat bij de overheersende windrichting de
-golven-
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,o1ven via het Schulpegat nu recht op deze kust kunnen aanlo-

pén. Voornoen lag deze kust beschermd achter het bankengebied
van de Zuiderhaaks. Bovendien wordt, nu de geulas naar de
kust is gericht, de vloedstroom tegen deze kust opgestuwd.
Deze beide verschijnselen hebben tot gevolg gehad, dat de aanvál op het onderwaterbeloop belanerijk groter is geworden. Het
punt van de sterkste aanval heeft zich daarbij telkens meer
ftaar het zuiden verplaatst. Met de waargenomen aantasting van
het onderwaterbeloop stemt dit overeen. Naderden v66r 1930
a~ dieptelijnen voornamelijk benoorden het Kijkduinshoofd de
kust, in 1939 bleek het gebied, 'waar deze lijnen het meest
opdringen, in hoofdzaak ten zuiden van dit hoofd te liggen.
Dat nà 1930 deze dieptelijnen de Noordhollandse kust
in een sneller tempo zijn gaan naderen, vindt m.i. dan ook
in het bovenstaande zijn verklaring. Neemt men daarbij nog
in aanmerking de tussen 1930 en 1936 geconstateerde belangrijke verbreding en verdieping van het Schulpegat, dan ziet
men hoeveel minder gunstig de toestand is geworden.
Overigens heeft het ontstaan van hetceultje achter het
Fransche Bankje ook aan de verslechtering van deze toestand
medegewerkt. Bij eb, maar vooral ook bij vloed zal de stroming vlak langs de kust hierdoor zijn versterkt. Deze invloed
zal eerst kunnen venainderen, wanneer het geultje verder uit
de kust is komen te liggen. Of de in 1945 aangetroffen verbreding van de noordelijke uitmonding van het geultje hiervan
het voorspel iS t zal moeten worden afgewacht.
Door het geleidelijk verdwijnen van de kleine geulen
door de Noorder Haaks is nà 1900 het Molengat de hoofdgeul
onder de Texelse kust geworden. Hiermede ging gepaard een
grote verdieping van het Noordelijke gedeelte van de Noorder
Haaks, waardoor de buitendelta veel kleiner is geworden, althans voor zoveel de 'gronden boven de 5 m dieptelijn zijn
gelegen.
Uit alle kaarten valt te constateren, dat het zand van
de Noorder Haaks in vrijwel oostelijke richting naar de
Texelse kust is gevoerd. Zo zagen we, dat de bank de Onrust
na 1838 deze kilst steeds meer naderde, om zich in 1908 geheel
-aan-

-ólaan de Hors vast te hechten, waardoor het Noordergat ophield
te bestaan en de Hors zich aan de Zuid-·Westkant belangrijk
uitbreidde. Ook de meer ,noordelijk eelegen bank de Ezels vertoonde een dercelijk verloop, alleen verGr':eide deze plaat
zich op een veel noordelijker punt met het strand van Texel.
Na 1863 beweect ook (~e Razende Bol zich langzaam in de
richting van Texel, zodat zij in 1945 vrijwel tegenover het
Kaaphoofd was komen te liGgen.
Hoe de Onrust en de Razende Bol zich in de loop der
jaren hebben verplaatst, io aaneegeven op bijlage 15. De
baan van de Onl~ust blijkt noordelijker te liggen dan die
van de Razende Bol. Ook de beweGingsrichtifig is verschillend,.
Was die -van de Onrust ongeveer Z.O. - O.Z.O., de Razende Bol
blijkt 6ich evenwijdig aan de as van hot Breewijd voort te
beweEen en heeft dus een meer O.N .0. - N.O. richting.
Of deze banken op de die..Ly~en in het Marsdiep invloed
hebben uitgeoefend, io niet duidelijk uit de hydrografische~
opnamen op te maken. Tot omstreeks 1850 lag de grootste diepte
in het Marsdiep vlak onder de wal ter hoogte van den Helder.
Daarna is deze veel meer in de as van het zeegat komen te lig·..
gen, t~rwijl nà 1900 het diepste gedeelte zich hoe langer
hoe meer zeewaarts heeft verplaatst, zodat het zich in 1916
ter hoogte van Kaaphoofd dicht onder de wal bevond. Na dit tijdstip blijft de grootste diepte vrijwel 0ll dezelfde plaats, alleen gaat zij van 45 m - N.A~P. terug tot 40 m - N.A.P. Eerst
in 1942 wordt weder een diepte van 45 m - N"A.P. dicht onder
de wal aangetroffen.
Het is mogelijk, dat op de omstreeks 1900 ingezette ~ee
waartse verplaatsing van deze grootste diepte de Onrust van
invloed is geweest. Dat hierbij de Razende Bol ecm rol zou hebpa
ben gespeeld, is moeilijk in overeenste~ning te brengen met
de verplaatsing van deze bank. Overieens schijnt het toe, dat
de verplaatsing van de grootste diepte in het Marsdiep meer
verband houdt met de omstandigheid, dat deze geul zich meer
in de richting Breewijd-Texelstroom is gaan richten, blijkbaar omdat nà 1850 het ö,'/ef3tgat de voornaamste ebgeul is geworden.
-Hierbij-

Hierbij zij nog opgemerkt, dat het on"GE/;uan in de'laatste
jaren van de grote diepte van 45 m .... N"A,P .. nabij het Kaaphoofd,
evenwel moeelijk mede door de oostelijke verplaatsing van de
Razende Bol in de hand kan zijn gewerkt ~
Da·~ de Razenue Bol in iedor Geval grote invloed uitoefent
op het Molenga·t moge blijken , uit ct t: film Van bijlage 16 ..
Evenals dit vroeger bij de andere geulen onder de Texelse wal
het geval was, wordt ook thans het Molüngat steuc1s dichter
naar deze kust gedrongen, waardoor de Geul zich verdiept en de
Hors áfneemt. Uit de film, waarop alloon de veranderingen
tussen (~e jaren 1908 en 1945 zijn weergeGeven, is te zien, dat
. de Raz,ende Bol telkens langzaam oostwaarts aanzroeit. Na ver....
loop van tijd schuurt echter het Molongat weder een nieuwe
geul door de uitloper van Geze 1)ank? waardoor zich een klein
bankje afsplitst, dat daarna zich naar de Texelse wal beweegt
om tenslotte zich met de Hors te verl1elen .. Het schijnt, dat,
ondanks de voortdurende aanvallen van de Razende Bo1 9 het
Molengat deze strijd toch zal winnen .. Deze geul is namelijk
na 1930 wel voortdurend versmald, doch daarnaast ook belangrijk dieper geworden, zelfs tot beneden 10 m - N.A.P. Hierbij
heeft zich de drempel tussen de geul en het Marsdiep zich
naar' he-'ti zuid-oosten uitgebreid, waarvoor een verklaring
moeilijk te geven is.
De veranderingen in h8t binnengebied ~n het zeegat zijn
sedert 1800 niet zo inGrijpend geweest als die in de buitendelta, maar zij zijn daarom nog niet onbelangrijk te noemen.
Vooral in de omGeving Van het Horntje-Stuifdijk en het Ealgzand zijn zij van belang ge'vleest.
In eerstgenoemde omgeving zien we nà 1900 grote toename
van de diepten met als ~evolg de aanleg van de betonnen dam
voorde stuifdijk en bezinking van het Horntje omstreeks

1909 - 1910.
Opmerkelijk is, da-~ het beGin van de verschuiving van
de grootste diellten in de Texelstroom naar de zuid-oostkust
van Texel -vóór 1900 lagen zij nog vrijwel in het midden van
'deze geul·"" samenvalt met het tijGstip, waarop het stelsel in
de buitendelta zich tot drie hoofc1geulen had ontwikkeld.
-Ongetwijf eld-

-83Ongetwijfeld houdt dan ook het opclringen van de hoofdstroom
in de Texelstroom naar de Texelse kust hiermede verband. Een
oorzaak, welke zou samenhaneen met wijziginGen in het binnengebied, is moeilijk daarvoor aan te wijzen, als men ziet, dat
de enige andere erote verandering in dit gebied de richtings-·
verandering en achteruitgang van het Malzwin is, waardoor de
invloed Van deze geul om het water in de Texelstroom bij eb in
de richting val1. Texel te stuwen niet toe." doch afgenomen is.
De afsluiting van de Zuiderzee kan overigens hier ook niet
als oorzaak Gelclen, omdat het verschijnsel zich reeds lang
manifesteerde, voordat een beGin met deze afsluiting werd gemaakt.
De stroomverlecginG in de Texelstroomhee:ft tot gevolg
gehad, dat de samenhang tussen de beneden 20 m - N.A.P. gelegen gebieden van deze Geul en van het Marsdiep, welke aanvankelijk nog één geheel vormden, lanezamerhand werd verbroken.
Sinds 1925 schieten deze diepste gedeelten ter hoogte van de
Stuifdijk langs elkaar heen, zodat zij thans in een vloed- ên
ebschaar zijn uiteengevallen.
, Dit neemt niet weg, dat uit de verplaatsing van de grootste
diepten in het Marsdiep is op te maken, dat ook de vloedstroGm
zich n8. 1900 meer op de Texelstroom heeft gericht. Volgde
tot dat tijdstip de vloedstroom, na het passeren van .de" Helsdeur. blijkbaar in hoofdzaak een vrijwel oostelijke richting,
nadien richt de as van het diepjie deel in het Marsdiep zich
meer en meer noordoos~vaarts. Dat hij zich niet geheel naar
de Texelstroom heeft gericht, is blijkbaar een gevolg van de
nog belangrijke vloedbeweging naar het Malzwin.
Daarentegen schijnt de, Texelstroom thans voor het binnengebied van het zeegat verreweg de hoofdgeul tijdens de ebbeweging te zijn geworden, terwijl de stroom zich daarbij zoveel
mogelijk gestrekt concentreert op de belangrijkste eb~geul in
de buitendelta, zijnde het Breewijd-West, terwijl echter ongetwijfeld ook G.e zijdelingse afstroming naar het Molengat mede
belangrijker is geworden tengevolge Van de verdieping van deze
geul.
Beziet men het algemene stroombeold, dan is onmiskenbaar
-het,

he't bovenstaande de aanleiding van ue zich ontwikkelde sterke
ebstromen langs de Texelse kust, welke oorzaak is van de aantasting van het Horntje, de Stuifdijk en de Hors, omdat deze
de vrije ontwikkeling van de stroombeweging bij eb teeenhouden.
De doorlodingen over de hals van het zeegat hebben overigens
"ook uitgewezen, dat zich naast de hoofdBeul in het l\larsdiep een tweede meer noordelijk 0e1eBen geul door de zuidelijke punt van de Hors, heeft on~vikkeld, hetgeen het bovenstaande bevestigt.
In hoeverre de bodemverandering enljj de uitmonding van het
Amsteldiep (Malzwin-Ealg) net de hierboven aangeduide 'stroomverlegging verband houden~ is moeilijk uit de opnemingen te
constateren. Het gebied is zeer beweGelijk tengevolge van
grote zandverplaatsingen, waardoor thans het Malzwin door een
drempel van de Texelstroom is gescheiden. Of overigens de
belangrijkheid van het Malzwi~ als stroomge~l als gevolg van
de afsluiting van de Zuiderzee minder zal worden, is uit de
weinige na deze afsluiting gedane opnemingen (1933 - 1945)
nog niet te zien. Wel schijnt de Balg, die in hoofdzaak een
e~-geul is, langzamerhand in vermoGen achteruit te gaan. Het
"Amsteldiep, de Wierbalg, het Zuiderzwin en de Vlieter zijn,
zoals was te verwachten, na de afsluiting belangrijk opgezand.
Het meest oO.stelijke gedeelte van de Texelstroom bleek
sinds 1800 geen grote wijzigingen te hebben ondergaan. Het
diepe gebied nabij Oudeschild is echter kleiner geworden,
hetgeen zou kunnen wijzen op açhteruitgang van het vermogen,
De mogelijkheid blijft daarom bestaan, dat het Malzwin
inde toekomst een geul door de Lutjewaard naar de Doove
Balg zal doorschuren, doch gezien het tempo van de veranderingen in dit gebied, zal een dereelijke geulvorming slechts
zeer langzaam kunnen plaatsvinden. De verlaging van de Lutjewaard, wèlk~ in de af 0 elopen honderd jaren kon worden waargenomen, schept voor deze geulvorming gunstige voorwaarden.
Ook uit de verrichte kustlodingen is gebleken. dat na
19l0de dieptelijnen in ûe Texelstroom in belangrijke mate
naar de zuid-oostkust van Texel zijn verschoven,. De betonnen
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dam voor de Stuifdijk,

in verbaJ.1.d mei; de opdring~d~
stroom ter bescher.minG van het Horntje Herd aanGelegd, is
hierdoor hoe langer hoe meer in een vooruitstekende positie
gekomen. De diepte voor de kop van de dam werd daarbij zeer
groot; in 1942 bedroeg deze reeds meer dan 40 m - N.A.P. De
verschillende omvangrijke oevervallen, welke tengevolge van
deze ongunstige situatie in de loop der jaren zijn opgetreden,
hebben de voet vaü de dam. zodanig aanGetast 1 dat deze ten-"
slotte bij een nieuwe oeverval in Dececiber 1944 vrijwel geheel in de diepte is verdwenen.
Het Horntje ondervond tot 1945 nog geen nadeèl van het
verder opdringen van de dieptelijnen. De uitGebreide bezinking
):'onc1 dit punt heeft het optreden van schade kunnen verhinderea.,
Afgewacht zal moeten woreen of door het verlies van de betonnen dam van de Stuifdijk aan de westkant van het Horntje
thans verdiepingen zullen ontstaan, welke uitbreiding van de
bezinklllg aan die zijde eventueel nodig zullen maken.
Voor de Helderse zeewering ten oosten van het Kaaphoofd
,is uit de kustlodingen op te maken, dat tot omstreeks 19-29
de diep"ten meer en meer de kust naderden, daarna komen zi,j
weder steeds verder uit de wal te liegen, zodat hier na 1942
de toestand van het onderwaterbeloop gunstig kan worden genoemd.
Bij Kaaphoofd trof men tijdens de gehele reeks van
kustlodingen de 40 m - N.A.P. lijn vrijwel steeds, dicht
onuer,de wal aan. In 1911,1929 en 1942 vond men diepten
beneden 45 m - N.A.P. ter hoogte van dit punt.
De kustlodingen voor het gedeelte van de Helderse zeewering ten westen van Kaaphoofd zijn tot 1942 te beperkt
geweest om de gedragingen van het onderwaterbeloop tot aan
het diepste gedeelte voor deze kust nauwkeurig te kunnen nagaan. Wel is er uit op te maken, dat eerst --"sedert
1923 tussen
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De uiteebreide loding van 1942 Gaf een volledig beeld
van de toestand van het beloop, welke in dat jaar onrustbarend 'kan worden Genoemd. De 15 m - N.A.P. lijn bleek toen
-OVer~'lelke

o-ver grotè lel1.gteo.nmiddellijk lenc;s de kOlJpel1 der hoofden te
lopen. Deze omstandigheid duidt uiteraarderop, (Jat een sterke
s't-roomhier zeer d'icht onder de kust lancs strijkt.
Daar het van belane was om het verloop vun de veranderingen vóór dit sedeelte van de IIel(}crse zeewering nauwkeurig te
kennen, zijn de bijlagen 17, 10 en 19 nOG l)ijc;evoeGd. Hierop
zijn de gebieden van verdiepins en verondieping aanGegeven.
De Gekozen schaal is 4 x Groter Lan <lie van de film der kustlodingen.
Reeds in het rapport, dat in 1940 de toenmalige ~~rondis
sementsine:eni'eur Ir. in ft Veld over De toestand van de Helder~
se zeewering opstelde, werden tter:-,elijke overzichten gegeven,
zodat thans volstaan is met een vers el ijking tussen de jaren
1925 - 1933 en 1933 - 1942, dat wil zeccen dus vóór en na afsltiitingvan de Zuiderzee (bijlagen 17 e11 18). De vergelijking
van de veranderingen tussen 1939 - 1942 zijn mede opgenomen,
omdat de veranderingen in deze periode zèer groot waren en het
huidige verloop dàarom beter GevolGd kan vvorden (bijlage 19).
:Bijlage 17 geeft te zien, dat VÓÓr 1933 ten zuiden van
'het Noordduinshoofd het onderwaterbeloop 0.50 tot 5 m is verdiept, terwijl ter weerszijden van Kaaphoofd ,apzanding plaats
vond, al werd hier ook een plaatselijke verdieping aangetrof>
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Na 1933 is blijkens bijlaceJ.8 langs het gehele kust gedeelte de diepte groter geworden. TU8sen het' Zuiëlerhoofd en
het Kijkduinshoafd (:Breewijd-Helsdeur) zijn deze verdiepingen
zeer :belangrijk geweest (ca. 10 - 20 m), terwijl blijkbaar
ten gevolge van neervorming bij het Noorderhoofd op één punt
zelfs een verdieping van 20 .... 30 moptrad.
- Ui tde kaart van bijlage 19 is vast te stellen, dat de
hierboven geoonstateerde belangrijke verdieping met 10 ~ 20
m in het Schulpegat eerst na 1939 is ontstaan. De op de bijlage 18 en 19 donkerblauw gèli:leurde 8eu1gedee1ten dekken e1. kaar namelijk vrijwel geheel~
In het Breewijd-He1sdeur is het gebied, dat m~er dan
ca. 300 m uit de nullijn van de raaien is Gelecsen tussen
1933 - 1942 blijkbaar regelmatig dieper geworden. Ter weers-zijden-

'. -87zijden Vrul Kaaphoofu wisselden verdieping enverondieping elkaar af, echter de verdieping overheerste sterk. Vooral na
1939 werd de toestand veel ongunstiger, al is het onderwaterbeloop van het Kaaphoofd in de jaren vóór 1942 verbeterd,
hetgeen waarocllijnlijk slechts tijdelijk ,zal zijn, .omdat de
bodem hier zeer beweGelijk is .. De in de raaien over het Kaaphoofd voore;ekomen verondiepingen zouden mogelijk een gevolg
lrumnen zijn Vrul de oosJ~laartse verplaatsing van de Razende
Bol, waardoor Dl deze omceving steeds weer zand wordt aangevoerd.
Op bijlase 20 is veruer nog in beeld gebracht in welk
tempo de 15 m - N.A.P. lijn sinds 1933 de Helderse zeewering
is genaderd. In 1936 is deze lijn tussen Kijkduinshoofd en
Kaaphoofd belangrijk naar de kust toecekomen. Na dit jaar
verplaatste deze dieptelijn zich ook ten zuiden van het Kijkduinshoofd snel naar de wal toe. De door de oorlogsomstandigheden beperkte opname van 1944 geeft aan, dat de verplaatsing'
naar de kust nog niet tot staan is gekomen.
De wijze van verplaatsing en de richting van de dieptelijnen bevestigt, dat, zoals reeds bij de hydrografische
opnemine;en werd geconstateerd, de nadering van de dieptelijnen onèer invloed staat· van de schuring van de stroom uit
het Schulpegat.
Verder zijn op de bijlage 20 nog getekend de tussen
1933 en 1944 vóór het Kcmphoofd a2. ncetroffen 3~ m - N.A.P.
lijn. Ook deze lijn blijkt steeds meer de kust te naderen,
hetgeen, zoals reeds werd vermeld, waarschijnlijk medebeinvloed wordt door het opdringen'van de Razende Bol.
Aan ue hand van de uitkomsten van de doorlodingen in de
hals van het zeegat kan worden vastgesteld, dat sedert 1910
een verschuiving van het seegat naar de zijde van de Texelse
Hors plaatsvond.
Overigens hebiJen deze doorlodine:en uitgewezen, dat het
oppervlak van het profiel van het zeegat in 1944 ten opzichte
Vrul daJtj in 1910 niet ingrijpend is veranderd, al is het profiel van Ce ver naar binnen Gelegen loäingraai no. 3 wel groter geworden (ca. 15%).
-Tot-

Tot ongeveer 1930 ver-toon{1malle drie l"aaien een profielaverruiming, echter daarnà liep het oppervlak in een tijdsbestek
van 5 à 7 jaren weder terug. De afwijkingen bleven binnen de
10 tot 15~. Wijziging van db stand van de geulas ten opzich'te
van. de vas·te raaien kan achter voor deze afwijkingen als oorzaak hebben gegolden.
Tenslotte moge worden oPGGmerkt 1 dat in tegenstelling met
de kop van Noordholland de kustlijnen van Texel door de veranderingen in het zeee-at ook na 1000 sterk zijn gewijzigd, hetgeen uit de kaart van bijlage 21 voldoende duidelijk spreekt_
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Voor het onc.1er~lavige onderzoek zijn binnen het stroomgebied van het zeegat van Texel geen Gpeciale getijmetingen verricht. Aan de hand van de normale waarnemingen aan de zelfregistrerende peilschalen te den Helder, Oudeschild, den Oever,
Terschelling, Harlingen en Vlieland (haven) kon voldoende in...
zicht in het verticale getij worden verkregen.
Het verticale getij werd door Ir. H. Ferguson in zijn
nota van Mei 1943 (blz. 20 e.v.) reeds uitvoerig behandeld,
waarbij gebruik werd ge~aakt van de gegevens, welke door de
Hydrografische Dienst in 1933 werden verzameld bij heii'verrichten van 15-daagse getijmetingen, waarbij dieptemeters in
het SChulpegat, het Westgat en het Molengat waren geplaatst.
Voor conclusies moge daarom hier kortheidshalve naar bedoeld
rapport worden verwezen.
Hieronder is derhalve volstaan met het geven Van een
algemeen overzicht van de getijwaarden.
§tap.d~rqe.n .ve.!ti.c~l~__C(3~~j.!.

Het overzicht van bijlage 22 geeft de standaardwaarden
voor alle bovengenoemde stations. Zij zijn voor zoveel mogelijk ontleend aan llGt tienjarig overzicht 1931 - 1940, samen...
gesteld door de Alc;erllene Dienst van de Rijkswaterstaat.
Overieens is daarvoor gebrUik gemaakt van een door Ir.
P. J. Wemelsfelder va.n. genoemde Dienst opgemaakt algemeen
rapport over het verloop van het getij in het Nederlandse
Waddengebied.
Als standaardwaarde voor de 6 stations heeft Ir.
Wemel~fe1der de toestand omstreeks 1 Januari 1937 t bij gemiddelde meteoro1og.ische condities, Genomen.
Hierbij zij opgemerkt, dat t(mgevo1ge van de afsluiting
der Zuiderzee na 1932 in het westelijk deel van de Waddenzee
een geheel nieuwe toestand is. ingetreden. Het is daa:rbij gebleken, dat zich van 1932 tot 1936 à 1937 een voortdurende
-geleidelijke-

geleidelijke wijziging heeft doorgezet. Een 5-jarig gemiddelde geeft dus nog geen juist beeld van de huidige toestand. Voor
de reductie der gegevens is daarom ook nog met buiten de inv10edssfeer van de afsluiting gelegen stations rekening gehou-'
den.
V0E!. y.8.fi. d~._ e~2:.~.9~eld~ e;e!_i.J..kE9~~~
Op bijlage 22 zijn verder opgenomen de Gemiddelde getijkrommen van de verschillende stations. De gemiddelde getijkrom~
me voor Vlieland, welke door Ir. Wemelsfelder t.b.v. de studie'
in 1944 werd samengesteld, vertoonde ecn zodanige niet verlelaarbare afwijking van de getijkromme van Terschelling, dat
geoordeeld werd, deze kromme geheel buiten beschouwing te
laten. Verder zijn voor die stations daarop weergegeven de
spring- en doodtijkrownen, geori~nteerd ten opzichte van de
maanculuminatie ter plaatse.
De krommen voor den Helder, den Oever en Ouc1eschi1d Vertonen allen een zeer snelle vloedrijzing kort na laa~vater,
gedurende 2 à 3 uren. Daarna volgt een periode van ruim 3
uren, waarin het water nog slechts weinig stijgt.
In'Terschelling, waar de getijbewec;ing geheel beheerst
wordt door die in het zeegat van het Vlie? stijgt het water
na L.W .... de eerste 11- à 2 uren eveneens vrij snelt daarna bereikt het echter in langzamer tempo doch geleidelijk in 4 à
5 uren haar hoogste stand • Uit de spl'"'ingtij- en doodti·jkrommen
voor Vlieland zou men kunnen opmaken, dat de stijging na L.W.
hier hetzelfde beeld vertoont als Terochelling.
De kromme voor Harlincen geeft een snelle vloedrijzing
eedurende de eerste periode van 3 à 4 Ultr te zien, daarna is
de rijzing geduronde 1 à 1i uur nog maar eering. Uit plaatselijke waarneminzen iG Gebleken, dat de eerste stijging te
Harlingen onder invloed staat van het zeegat van Texel, pas
daarna begint de vloed uit de richting van het zeegat van het
Vlia hier door te komen, hetgeen de q.uur van de snelle vloed ...
rijzing verklaart.
De ebdaling is voor~alle 6 stations Geleidelijk,alleen te
"
den Qever en Ouéleschild zakt het water gedurende het eerste
(
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echter noc; maar \!einig.

Lijn.en van__.cs~lij~_~tijveE.sS)1.Jl.
Daar voor het binaenGel)ied van het zeegat door de afsluiting van de Zuiderzoe de [)'etijkrolJlUlen ingrijpend zijn
gewijzigd? is nog nageeaan hoe groot de invloed daarvan is
voor de Texelstroom en omgeving.
In het rapport van de Staatscommissie Lorenz worden
voor verschillende punten in en rond de Waddenzee getijgeeevens gegeven.
Aan de hand van de in cat rapport voorkomende staat
(zie blz. 278 e.v.) is voor verschillende punten in het
westelijk deel van de Waddenzee op het kaartje van bijlage
23 het geti.jverschil gezet en tussen deze punten zijn lijnen
van gelijk tijverschil getrokken.
Hetzelfde is gedaan aan de hand'van de door Ir.
WeUlelsfelder bewerkte c;eeevens van nà. de afsluiting der
Zuiderzee. Deze "beide soorten van lijnen treft men op genoemde bijlage aan.
Een kleine moeilijkheid bij het vergelijken van deze twee
stellen van lijnen van :~elijk tijverschil is, da-li d,e gegevens
van de Staatscommissie Lorenz herleid zijn tot het c;emiddelde
van de jaren 1901 - 1920, teryiijl vöor de periode nà de. afsluiting van de Zuic1erz'ee de c;eGevens herleid zijn tot
standaardwaarden voor 1 Januari 1937 geldende bij, gemiddelde
meteorologische omstandigheden. De basis, waarop deze beide
soorten van gegevens herleid zijn, is dus niet precies dezelfde.
De a~wijking ten eevolge van deze verschillende Wijze
Van reduceren zullen vermoedelijk echter niet te groot zijn.
Uit het kaartj e met de lijnen van gelijk tijverschil
VÓÓr en nà. de afsluiting van de Zuiderzee zijn afgeleid
de op het kaartj e van bijl'age 24 aangegeven lijnen van gelijke toenaJlle van het tijverschil ..
Voor de snijpunten van de lijnen van het gelijke tijverschil is daartoe de toename uit de gegevens van bijlage
23 berekend. Door deze punten door vloeiende lijnen te ver-bind en-

binden zijn voor de Wad<1en::3ee de- lijnen van gelijke toename
van het getijverschil tenGevolGe van de afsluiting der Zuiderzee verkregen.
:Bij het tekenen van de lijnen van Gelijk tijverschil VQOT
de periode na de afsluitine van de Zuiderzee i8 nog getracht
om ook nog gebruik te maken van een later binnengekomen getijkromme voor de haVffil van Vlieland. Het beeld veranderde daardoor totaal en in de buurt van de haven van Vlieland werden
zulke grote waarden voor de verandering in het getijversch11
gevonden" dat dit gegeven buiten beschouwing is gelaten. Het
ligt nl. in de rede, dat van de afsluitdijk naar buitengaande
de toena.me van het getijverachil steeds kleiner wordt, met
aen toename van nul (= geen verandering) ergens in de buurt
van het zeegat of ter plaatse van de buitendelta.
Opmerkelijk is de grote toename van het getijverschil
langs dë afsluitdijk. Hier is over een Gedeelte het getijverschil verdubbeld.
De toename van het getijverschil heeft tengevolge een
vergroting van de capaciteiten van het Texelse Zeegat en van
het Zeegat van het 11ie. Omdat er ook nos eon zekere rondstroming in de Waddenzee plaats vindt, is de totale vergroting van
de capaciteiten van de beide zeegatrol eyenwel kleiner dan de
g'esommeerde toenaraen der tijverschillen.
Uit he't kaartje van bijlage 24 zou verder te concluderen
zijn, dat het tijverschil in·de Texelstroom en omgeving in be....
1angrijk grotere mate is toegenomen dan in de binnengebieden
Van de andere zeegaten.
Overigens is uit deze gegevens niet te bepalen, in' hoeverre hier het geulenstelsel door deze veranderingen in de
getijbewee1ng wordt of zal worden beinv10od. Zoals Ir.
Ferguson in zijn rapport terccht opmerkt. zal dit inzicht
s,lleen uit de resul ta ten van reeelmatig te verrichten lodingen kunnen worden verkreeen.
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De eerste stroomsnelheidsmeting,en in het Texelse zeegat
zijn verricht in het binnen~ebied van het zeegat en wel in
het late najaar van 1932. In verband met de stroomaanval op
de betondam voor de KOp van de Stuifdijk heeft men toen met
het meetvaartuig s.s."Oceaanaeen 5-tal punten langs de ZuidOostkust van Texel bemeten.
Later -in de jaren 1935 t/m 1938- zijn met het directievaartuig tlNoord-Ho11and ll metingen verricht in een raai ter
hoogte van het Horntje, gaande over de Texelstroom en het
Malzwin en in een raai over de Texelstroom nabij Oudeschild.
Behalve de punten in genoemde raaien zijn toen nog 2 punten
in de Texelstroom, een 2-tal in het gebied van samenkomst
van Malzwin-Balg-Amsteldiep en verder 1 punt in de monding
van de Balg bemeten (no. 5).
In de hals van het zeeeat en in de buitendelta heeft men
in de jaren 1938 en 1939 met het s.s. HOceaan tt eeri groot aantal metingen uitgevoerd. De resultaten van deze metingen werden
aan een beschouwing onderworpen in het reeds meer genoemde
rapport van Ir~ H.A. Ferguson. Dit rapport behandelt het belangrijkste deel van de waterbeweging in het zeegat. Daar het
echter voor beantwoording van de gestelde vragen nodig was,.
dat een volledig beeld verkregen werd hoe de ~tromingen binnenen buitengaats met elkander same~angen, is hieronder het
resultaat van ~~~ bovengenoemde metingen in enigszins beknopte
vorm tezamen 'gebracht, daarbij tevens gebruikmakend van de
gegevens en conclusies voorkomend in genoemd rapport.
Tenslotte dient hier te worden vermeld, dat in Augustus
1942 ten behoeve van de studie van de stroomaanval op de kustwerken van de Zuid-Oostkust van Texel verschillende stroomdrijvingen in Ge Texelstroom zijn uitgevoerd. Zij bleven be-perkt-

perkt tot de omgeving van de kop van de Stuifdijk en het Horntje.

1Vi j z.e._.Y~!l_m~1ï~~~~~_i!..~"'p~v()nd,enu:i. tlwill..§.ten__

Tijdens een getijperiode heeft men in elk van de meetpunten als regel gedurende een volledig getij (12~ uur) str~omme
tingen verricht. Een deel der punten is meerdere malen bemeten..·
':Bui tengaats en in de hals van het zeegat heeft men in 34
punten totaal op 96 dagen Gemeten,_ . De vijf tiendaagse metingen
in punt no,. 8 bui ten beschouYling latend,- is ieder van deze
punten
gemiddeld' twee
à driemaal bem,eten.
.
.
Binnengaats heeft men in 19 pWlten op 34 verschillende
dagen metingen uitgevoerd, d.i. dus Gemiddeld bijna tweemaal
per me~t'punt.
Op ,alle meetdagen zullen de wind- en getijomstandigheden
.,n.iet geheel dezelfde zijn geweest; de invloed van toevallige
afwij,kingen zal bij de meermalen bemeten ptmten dus geringer
zijn, dan die, welke slechts éérunaal zijn bemeten.
Alle stroomsnelheidsmetingen werden verricht met een z.g.
Ott Schroef stroommeter ..
Voor de volledige uitkomsten van de stroommetingen ver'richt met de "0ceaan li moge hier worden verwezen naar het
reeds eerder genoemde verslag van Ir. Ferguson •
. Het overzicht val1. de resultaten van de overige bemeten
punten wordt als bijlage 26 hierbij gevoegd. Ten aanzien
van dez·e metingen kan worden vermeld, dat, i~ afwijking met
de. methode toegepast bij de Oceaanmetingen, ieder halfuu~
op verschillende regelmatig tussen de oppervlakte en de
. bodem verdeelde hoogten de grootte van de stroomsnelheid
wer~ bepaald. In de tijd, die ,gedurende de metingen verloopt,
verandert namelijk over het algemeen de snelheid. Teneinde
nu de Gffiniddelde snelheid zo zuiver mogelijk vast te stellen,
is de helft van cie metingen in opgaande, de rest in neergaande zin uitgevoerd. Men. verkrijgt zodoende metingen, die nage.noeg evenveel vóór als na. het gemiddelde tijdstip van de metingen zijn verricht. De bodemstroom, welke op 0.15 mboven
de bodem werd gemeten en soms vrij onregelmatig vGrande~t,
wordt daarbij zowel aan het begin als aan het einde bepaald.
-Tussen.

~

Tussen twee metingen over de gehele vertice.al-dus om het
kwartier- is de bodemstroom nogeens bepaald.
Vrijwel c;elijktijd.ig met de verticaalstroommetingen
werd steeds op verschillende hooGten beneden het wateroppervlak de stroomrichting oPGenomen, alsmede gegevens omtrent
wind, toestand der zee enz. verzameld. Al deze gegevens zijn
mede in bijlage 26 vermeld.
Bij het bovenstaande kan nog worden opgemerkt, dat voor
het meten der stroomrichting verschillende instrumenten zijn
gebruikt. Het s.s. "Oceaan" beschikte hiertoe over een Jacobsenstroommeter. Voor de binnengaatse metingen werd nà 1937 een
ander type instrument gebruikt. Bij dit type is een weerstandslichaam opgehaneen aan een staaldraad, die door een riadiale
sleuf in een draaibaar oPGestelde sch;ijf gaat. Het weerstandslichaam stelt zich bij de meting in de richting van de stroom. '
De op üe schaalverdeling van de schijf afgelezen hoek en de op
het kompas afGelezen koers Geven dan de stroOlnrichting t.O.
van de Noordrichtil"J.g.
Bij het verrichten van stroomdrijvingen kan men op ver ....
schillende vvijzen de baan V8.1"l de drijvers vastleggen. De
methode, welke bij de drijvingen in 1942 werd toegepast, heeft
zeer goed voldaan. Hierbij werden op de wal planchettes opgesteld. Op een bepaald signaal werd iedere minuut de richtingen
naar de drijver vasteelegd. Bij deze methode zijn reeds twee
richtingen voldoende om de plaats van de drijver te bepalen.
De planchettes waren echter zo opgesteld, dat meestal drie
richtingen konden worden waargenomen, hetgeen de mogelijkheid
schiep om fouten te elimineren.
Bij de drijvingen werd verder gebruik gemaakt van ketting- en stokdrijvers van verschillende lengten afhankelijk
van de waterdiepte in het e;ebied, waar gemeten werd.
_der:. .s.!r.9_o:m:sft.e.~he~
De factoren, zoals wind en getij, welke de grootte van
de stroomsnelheden in zeer sterke mate beheersen, lopen op
verschillende meetdagen nogal uiteen. De in de verticaal
gemeten Gemiddelde snelheden kunnen daarom niet direct
-vergeleken-

l~~e:.ductie

verGeleken worden. Voor vvindinvloec1en is practisch geen be,..,
vrediconde correctie in te voeren. De invloed van het Getij
is zov.ael mogelijk geGlliuineerd door alle Gemiddelde snelhe(lan te herleiden tot eenzelfde "normaal ll getij.
Voor de binnengaats gemeten snelhel~en is dezelfde bewerking toegepast, als die, welke door Ir. FerGuson is gebruikt
voor de in de}3uitendelta en de hals van het zeegat gevonden
onelheden.
Over deze reductie kan in tt kort het .volgende worden
medegedeeld.
Als IInormaallf geJGijverschil is voor de herleidingen
aangehouden 135 cm, zijnde het gemiddelde tijverschil te den
Helder.
Ter bepaling van het verbond tussen het verticaal en
horizontaal eet ij is inGertijd met het s.s. ilOceaan l1 in de
hal~. van het zeeGat een veertiendaagse meting ui"bgevo erd (in
meetpunt no. 8). De daarbij GGvonden maxuuale vloed- en ebstroomsnelheden en de [;ctijamplitudes is benaderd door een
rechte lijp., Helke is [,evonden aan (}e hand van een correlatie
berekening"
t1't4l1i","m
Op Grond hiervan w.erD voor de reductie deflVStroomsnelheden op QO voroohilloado maa39;UrOfto de volcende betrekking
c;evon&en

.

VI

Va :::. '''--''~nî':'''Tö'ö
1 + "200waarin Vo ::;:' de snelheid bij ;'normaal" getijverschil
VI :::: de cmneten snelheid
hl :::: het c;emeten getijversc~lil in % van het anormaal"
getijverschil.
Op analoge wijze w'erd voor de Gemielc1elde vlood~~ en ebsnel~~
heden een reductie berekend. Hiervoor werd Gevonden:
V0 = .

VI

"'"'--ni~:'lbö'
1 + ~lÖlY

Een enkele maal c;even ele iJ.lc1us Gereduceerde waarden voor

-de-

-97de stroomsnelheden in eenzelfde meetpunt vrij grote verschillen te zien. Dit kan een cevolg zijn van windinvloeden, maar
ook van een groot verschil in de gemiddelde waterstand op de
meetilagen.
~~?-p.~ur.!~~~:r~~~

De in een meetpunt per meetdag verzamelde c;egevens'zijn
in een meetgrafiek in~~0-t0kGnd_(zie'bijlage 27). Uit deze
meetgrafieken zijn de z.g. maanuurkaarten samengesteld.
Onder een maanuur worGt verstaan het tvmalfde gedeelte
van' de tiJd, welke verloop' tussen het optreden van -twee op
een volgende hooc;watertol)l)en tijdens de meetcJ.ag geregistr.eerd
aan de peilschaal te den Helder.
Nadat telkens de op de verschillende hoogten in de verticaal cevonden snelheden zijn gemiddeld? zijn deze gemiddel..·
de waarden in een grafiek uitgezet en door een vloeiende
kromme verbonden. Do uit deze grafiek op de verschillende
maanuren afgelezen snelheden zijn daarna gereduceerd tot
het "normaal" getij en daarna gemiddeld over de verschil~en
de meetdagen.
De aldus verkregen Gemiddelden zijn uitgezet op' ,d~ maanuurkaarten (bijlage 28).
Over de maanuurkaarten kan het volgende worden opgemerkt ..
>

De
(hoo~1ater te den Reider)
......,.. maanuur
...
Op diJG maanuur trekt de vloed het 8ter~i.st naar binnen
door het Molengat (max. gemeten DO cm/sec.); in het Schulpegat en Westgat is zij reeds gering. Tussen den Helder en Texel
zijn matig sterke vloedstromen (50-70 cm/sec.) gemeten, afnemende naar de kanten van de geul.
In de raai ter hoogte van het Horntje zijn de snelheden
kleiner. Ze bedragen in c.~e Texelstroom ongeveer 50 cm/sec.
en in het Malzwin bijna 30 cm/sec.
In het meetpunt in de Balg blijft de snelheid beneden
20 cm/sec. Nabij Oudeschild is in het midden van de Texelstroom nog een snelheid van ca. 50 cm/sec. gemeten.
-.~

0

w~le

maanuur-·.

le maanuur
Door het Moleneat trekt op dit mé.1anuur slec.l;lt,s een geringe
stroom naar binnen. In het Schulpegat en het Westgat is de
stroom gekenterd 6n loopt reeds eb.
De,gemeten stroomrichtingen zouden erop wijzen, dat op
. ditmaanuur het water vrijwel evenwijdig aan de kust over
de buitengronden in Zuidelijke richting stroomt.
In de raaien over de h?ls van het Zeegat trekt onder de
Helderse wal nog wat vloed. evenals in de Texelstroom ter
hoogte van het Horntje en Oudeschild.
In het Malzwin en de Balg is de stroom ~eed~ aan het
kenteren.
_~I"---""'-"-""'-<-

g.e

ma~uur.•

In het gehele gebied, uiteezonderd het Molengat heeft de

stroom de ébrichting. Vooral in het Schulpegat, het Breewijd
en de Helsdeur (max. 76 cm/sec.).
Meer naar binnen toe neemt de stroom af. In de raai
tussen de stuifdijk en het Nieuwediep zijn snelheden van
40-tot 60 cm/sec. gemeten. Voor het Horntje zijn ze wat klei ....
ner en bedragen 30--45 cm/sec. Nabij Oudeschild zijn ze nog
minder.
,In het Malzwin en de Balg, waar de stroom iets eerder
kentert dan in de Texelstroom, zijn reeds vrij grote snelheden (40-~60 cm/sec .. ) gemeten.

-

3e maanUUr
- ..... •
Zowel door het Schulpegat als het Westgat trekt een
krachtige ebstroom naar buiten. De grootste snelheden zijn
hier gemeten in het Breewijd en. het binnengedeelte van het
Schulpegat (max. 100 cm/sec.)~
Ook in het Molengat treft men nu een sterke ebstroom aan.
De snelheid in deze geul is echter geringer dan in de zuidelijke geulen en neemt naar buiten toe snel af.
De allergrootste snelheid werd op dit maanuurgevonden
in de Helséleur (meetpunt no. 35, 149 cm/sec.). De sn.elheid
bedraagt hier nagenoeg het dubbele van die óp het vorige
maanuur.
..",.,...,.,........-...
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-99In de hals van het zeegat en langs de Zuid~~Oostkust van
Texel heeft men stroomsnelheden van 100 à 130 cm/sec. gemeten.
,
De snelheden nabij c~e Texelse kust zijn iets groter dan die in
het diepste gedeelte Vrul de geul.
Op de buitendrempel van het Malzwin komen eveneens vr~J
grote snelheden voor (90--100 cm/sec.). Meer naar binnen zijn
ze kleiner.
~~~_~an=uur: •

Vergeleken met het vorige maanuur is het stroombeeld
weinig veranderd .. In het merendeel der meetpunten bereikt de
eb op dit maanuur haar maximale waarde. De allergrootste
snelheid werd ook nu Gevonden in de Helsdeur (150 cm/sec.).
In de raaien door den Helder en Nieuwediep zijn vooral
in het midden van de geul de stroOmsnelheden nog toegenomen.
Zij bed~agen ongeveer 140 cm/sec., aan de beide kanten van
de geul ongeveer 100 - 120 cm/sec.
In één punt nabij de Stuifdijk komt een snelheid van oae
135 cm/sec. voor.
Hoe verc1er men naar binnen Gaat, hoe kleiner de snelheden in de Texelstroom worden? ter hoogte van het Horntje
115 à 120 om/sec. en bij Oudeschild 75 à 90 cm/sec.
In het Malzwlll ziet men thans snelheden groter dan
100 cm/sec. In de meetpunten no. 51, 52 en 53 zijn de snelheden 50 à 70 cm/sec. G~leten.

.

2~~Ela.?Jlu!1:r •

In het Noordelijk gedeelte van het Molengat is de stroomsnelheid, sinds het vorige maanuur nog iets toegenomen. In het
overige gebied heeft het stroombeeld weinig verandering ondergaan. De Gemeten snelheden zijn echter kleiner dan die op het
vorige maanuur. De grootste snelheid is in het Marsdiep waargenomml (max~ 142 cm/sec.).
Langs de Helderse zeGwering is de snelheid van ca.
100 cm/sec" tot ca. 60 cm/sec. teruggegaan. Onder de Texelse
kust bij de Hors en Stuifdijk lopen nog snelheden van 100 130 cm/sec.
-6e maanuur-

6e maanuur •
Het alGemene stroombeeld iiJ vrijwel he:tzelfde gebleven.
De stroomsnelheden zijn sinds het vorige maanuur weder verder afgenomen, het sterkst in het Schulpegat, het ~:7estgat en
het Breewijd. Het Gebied Illet snelheeen groter dan 100 cm/sec.
io belan[;rijk ingekrompen en blijft boperkt tot het Marsdiep.
Onder de HelderoG zeewering zijn de snlheden nog slechts
ca. 40 cm/sec.
Bij de Z.O. kust van Tm;:el komen snelheden van 75-90 cm/
sec. voor. Op de d.rempel van het Malzwin loopt een nog vrij
behoorlijke stroom (77 cm/sec.).
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7e maanuur.
De eb is na het 6e maanuur aanzienlijk afgenomen.
In het Schulpec;at beGint de stroom reeds te leenteren, in
het Westgat is verandering in richting waar te nemen. In het
Molengat loopt nog eb, maar in haar buitengebied is de stroom
meer noordelijk geworden; de snelheden zijn op dit maanuur nog
ca. 70rffi van de grootste in deze geul c;emeten elJsnelheden ..
Door de raai in de hals van het zeecat trekt nog een vrij
aanzienlijke stroom naar buiten (max. 77 cm/sec.).
In de meer naar binnen c;elegen raaien voor Stuifdijk en
Ho~ntje zijn ook punten met ebsnelheden groter dan 70 om/sec.
Nabij Oudeschild zijn ze reeds veel kleiner, evenals in het
Malzwin.
In afwijking met de andere punten binnengaats heeft men
in de punten nos. 38 en 39 reGds een vloedstroom Gemeten. Wel
kentert onder normale omstandigheden de stroom het eerst aan
de Texelse kant van de geul, maar in naburige punten heeft men
op ditzelfde tijdstip nOG steeds eb cemeten. De reu.en van deze
afwijking is blijkbaar de omstandigheid, dat beide punten
slechts éénmaal en dan nog .wel bij springtij bemeten zijn -bij
de vijf tiendaagse meting in het zeegat bleek, dat de vloed bij
springtij veel' eerder doorkomt dan bij ebtij-, bovendien heerste
op de meetdagen een zeer krachtige Z.W. to·t Z.Z.W. wind, waar. doOr de eb werd tegenGehouden.
In de nabij:~)Gle~en meel"dere malen bemeten punten no! 36
-en--~~-

).

en 37 ziet men weliswl1ur nog een c;eringe ebstroom, doch ook
hier zijn de metinGen bij een krachtige Z.W. tot Z.Z.W. wind
geschied. Punt no. 41 is in totaal 4-maal bemeten, zodat de
invloed van af\:iTijkcnde omotandicheden daar minder heeft gegolden.
80
maanuur.
-. .
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Zowel door het Schulpogat als door het Westgat trekt
raeos vloed naar binnan. De stroom door het Schulpegat is
sterker dan die door het WestGat; ter hoogte van HuiêdUinen
is reeds een snelheid van 110 cm/sec. gemeten. In het Westgat
is de stroomrichting Noordelijkt hetgeen erop zou lcunnen
wijzen, dat het water zich op dit maanuur dwars over de buitengronden beweegt~ De vrij grote snelheden in de punten nos.
19 en 20 zijn blijkbaar het gevolg van de sterke stroming
in het Schulpegat.
In het Molengat valt kentering waar te nemen.
De stroomverdeling in de raaien over de hals vanihet Zeegat en Stuifdijk is zeer verschillend. In de buitenste raai
zou de sterkste stroom onder de Helderse wal langs trekken,
daarentegen ziet men in de raai over de Stuifdijk de grootste
snelheden in het midden van de geul en onder Texelse kust
hoewel in meetpunt no. 40 nabij Nieuwediep ook een snelh~1d
van bijna 100 cm/sec. voorkomt. In de nabij de,Stuifdijk
gelegen punten nos. 36 9 37, 38 en 39 heeft men echter snelheden van 120-145 cm/sec. gemeten. In deze meétpunten bereikt
de vloed "op dit maanuur reeds haar maximale waarde.
Daar de drie meetpunten bij Oudeschild elk 3-maal zijn
bemeten, zullen de gemiddelde omstandigheden hier wel beter bena
derd zijn. In de raai over dit punt blijkt de stroomsnelheid
langs de kanten van de geul toch ook nog groter te zijn dan
in het midden.
Ook in de meetpunten no. 40, 51 en 53 bereikt de vloèdstroom omstreeks op dit maanuur haar grootste waarde (80 100 cm/sec.) ..
9e

m~anu~!,..!.

. Zowel door het Molengat als door het Westgat en het
-Schulpegat-
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Schulpegat trekt op dit tijdstip de vloed krachtig naar binnen.
Vooral door het Sc11.ulper;at~ waarin nabij ele Helderse kust
thans een sterke stroom loopt (110 - 130 cm/sec.).
In het ;zehele Gebied zijn De snelheden belangrijk groter
geworden.
De grootste vloedstroomsnelheid is op dit maanuur in het
voor den Helder celeGen meetpunt no. 7 (163 cm/sec.) .. Ook in
het midden van het Marsdiep en Texelstroo;m
loopt nu een' sterke
.
vlo"ecstroom. Over het algemeen zijn de grootste snelheden in
het midden van de geul gemeten .. Ter hoogte van Oudeschild zijn
echter de snelheden aan de kanten groter dan in het midden van
de geul.
Sinds het vorige maanuur zijn in de meetpunten nabij de
Hors en de Stuifdijk de snelheden niet onbelangrijk afgenomeh.
De meetpunten nos. 41,en 47~ ter hoogte van get Horntje geven
daarentegen,verGele~en met het vorige maanuur een sterke toename van de stroomsnelheden (tot 110 à 140 cm/sec.) te zien. De
'daar ,gemeten sn.elheden overtreffen nu die, welke nabij de
Stuifdijk werden gevonden, vrij belangrijk.
Op de drempel van het Malzwin zijn grote snelhe:den gevonden (max. 115 cm/sec.).
,
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Het stromingsbeeld is nog ongeveer hetzelfde als op het
vorige maanuur. In het West{jat en het Schulpegat lopen de snelheden ovar het algemeen ai iets terug. Ter hoogte van Huisduinen nam de snelheid in het Schulpegat echter nog toe tot 124
cm/sec.
In het Molengat zijn de snelheden weder groter, terwijl
de stroom ten Noorden van de Haaksgronden meer de richting van
de Geul volgt.
De raai voor den Helder geeft de grootste snelheid in hot
diepste van de geul te zien (max. 156 cm/sece). Hier en onder
de Texelse kust lopen thans maximale snelheden, daarentegen
kan aan den Helderse kant reeds afname worden waargenomen.
In alle punten van de meer naar binnen gelegen raaien
zijn óver het aleemeen kleinere snelheden gemeten. Alleen in
-de ...

de raai voor Ouc1eschild is thans de grootste snelheid in het
midden van de ceul bevonden, omdat daar de snelheid nog is
toegenomen in tecenstelling met de snelheden aan de kant van
de eeul.
In het Mulzwin en de :Balg zijn de snelheden ook achteruitgegaan"
lle maanuur.
Overal is er ,een afname der snelheden sinds het vorige
maanuur. In het buitengebied is deze afname het kleinst in
het Molengat, waardoor de vloed nog het krachtigst naar binnen trekt. Nabij de Helderse zeewering loopt evenwel nog een
vrij sterke stroom (88 cm/sec.).
Het algemene stromingsbeeld van het binnengebied heeft
weinig verandering ondergaan. In het midden van de geul zijn
de snelheden sterker dan langs de kanten.
Nabij de Stuifdijk en het Horntje bedragen de snelheden
reeds minder dan 50 cm/sea.
De laatste vloed blijkt minder sterk naar de Ztlid~Oo'st
kust van Texel gericht dan de voorvloed.
De snelheden in de Balg en in de twee binnenste punten
van het Malzwin zijn Ol) dit ogenblik reeds zeer gering worden.
Oe_ ~aan_uu:p (hoogwater te den Helder).
Sinds het vorige maanuur is Ge vloedstroom overal sterk
verminc1erd. In het Molengat is de vermindering der snelheden
slechts gering. Op de drempel van dit gat en in de raai over
de hals van het zeegat werden de grootste snelheden (ca. 80
cm/sec.) gruueten.
In de Texelstroom volC;t de laatste vloed, vrijwel het
midden van de geul. Opmerkelijk is, dat de snelheden dicht
bij de Stuifdijk en het Horntje enigszins 'zouden zijn toegenomen.
Gemiddelde stroomsnelheden.
Op de bijlage 29 zijn voor de verschillende meetpunten
de over een eb- en vloedperiode gemiddelde stroomsnelheden
uitgezet" Deze snelheden werden verkregen door op de meetgrafieken d-e oppervlakken begrensd door de nullijn en de
-kromme~~~~
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kromme? welke aangeeft het verloop tijdens eb resp. vloed van
de over de verticaal gemiddelde stroomsnelheden te planimetreren en dit oppervlak te delen door 'de duur van eb resp. vloed.
De aldus verkre~en gemiddelde eb resp. vloedsnelheden zijn
Gaarna tot het !lnormaal ll e;etij herleid met behulp van de reeds
hierboven besproken reductiefactor.
Zijn meerdere metineen in één punt uitgevoerd, dan zijn
de gereduceerde snelheden, Vlelke daaruit zijn afgeleid, ge. middeld.
De bijbehorende gemiddelde stroomrichting werd verkregen
door uit de stroomrOZell.!lop het oog de gemiddelde ,eb- en vloedrichting te bepalen. Voor de meetpunten op zee zijn deze
richtingen door vectorische middelen gevonden.
G!l!D- idd e1.~e~ __e~2.~m e~ed en:..
In de raai Stuifdijk-Nieuwe Diep ligGen de' gemiddelde
snelheden in het gedeelte van de Geul met diepten van 10 m
of meer, tassen de 60.en 80 cm/sec.; daar buiten zijn ze
minder. In de raai voor het Horntje is de snelheidsverdeling
nog gelijkmatiger., de grootste gemiddelde vloedsnelheid blijft
hier beneden de 70 cm/sec.
Voor Oudeschild zijn ook tijdens de vloed de stroomsnelheden het grootst in het diepere gedeelte van de geul (70 cm/
sec.), afnem.ende naar de kanten.
Op de drempel van het Malzwin zijn de snelheden tijdens
de vloed niet veel kleiner dan in het aangrenzende gedeelte
van de Texelstroom, verder naar binnen in deze geul zijn ze
veel kleiner. In de mond van de Balg is de snelheid vrijwel
gelijk aan die bij de eb (31 cm/sec.).
li~~}ll !.~~ndre ~~t!.o2..1l!.~_n_~;l~eden.

In de meeste meetpunten zal de resulterende stroom dezelf-

de richting hebben als het verschil van de Gemiddelde eb- en
vloedstroomsnelheden. Deze resulterende stroomsnelheden zijn
bepaald door te nemen het verschil van de productan van gereduceerde snelheid en bijbehorende stroomduur voor eb en voor
vloed en dit te delen door de totale duur van eb + vloed.
In de punten, waar op meerdere dagen metingen zijn ver-richt-

-105richt, is de cemic1delde waarde van de aldus bepaalde resulterende stroomsnelheden genomen. Op een bepaalde schaal zijn
deze resultanten uitgezet op het kaartje van bijlage 30.
Aange~ien in het gebied van het Texelse zeegat de
s'troomkenterincen niet samenvallen met de tijdstippen van
H.W. en L.W. f maar iets later, is over het alGemeen het
profiel~oppervlak tijdens de vloed iets groter dan dat tijdens de eb.
Veronderstellende, dat in het beschouwde gebied, geen
rondstroming bestaat, -de naar bllulen gestroomde hoeveelheid
water zal dan Gelijk zijn aan (~e hooveelheid die naar buiten
stroomt~· en de duur van eb en vloed weinig verschillen, zou
de resulterende stroomsnelheid over het algemeen naar buiten
moeten zijn Gericht.
Uit het kaartje der resulterende stroomsnelheden blijkt
nu, dat in het merendeel der meetpunten een eboverschot gemeten is. Vooral onder de Texelse kust nabij Stuifdijk en
Horntje iEl dit overschot groot; ook in het Breewijd en Westgat zijn deze belanGrijk. Het Gebied met vloed-overschot,
waarvan de grens op het kaartje is aangegeven, vindt men in
, het gehele MolenGat en onder u e Helderse wal zowel in _
Schulpecat als Marsdiep.
Ook in de Texelstroom is het vloed~·overschot aan de
Oostkant.
Meer naar binnen, bij Oudesohild, zijn de resultanten
aanzienlijk kleineren is een eb-overschot aan de Oostkant
van de Ceul Cèmeten.
Ma?C~~llal ~_ .? trpp:rp.El_n el~lE?d.G!l •.

De Maximale vloed- en ebsnelheden, welke zijn bepaald
door de Gemeten maxDuale stroomsnelheden, g~liddeld over de
verticaal te reduceren op dezelfde wijze zoals hierboven
reeds werd aangegeven voor de op de maanurkaartjes aangegeven
stroomsnelheden, zijn op bijlage 31 getekend.,
Tijdens, de eb nemen de maximale snelheden van het water,
komende uit de Texelstroom en gaande door het zeegat naar
bui-I; en 7 geleidelijk toe. Bij Ouéleschil~ in de a's van de geul
-bedragen-

bedragen zij ongeveer 96 cm/Dec .. en in de hals van het zeegat,
waar de grootste, snelheid ,werd, gemeten, oneeveer 154 cm/sec.
In de Texelstroom komen de Grootste lilclx:irllale snelheden, evenals
bij de gemiddelde eb-snelheden, aan de Noordzijde Vrul de geul
voor. In het nauVlste deel van het zeegat valt het gebied van
de sterkste ebstroom met de as samen.
Buiten het zeeGat blijken in het Breewijd grotere snelheden te worden gev~nden dan in het Noordelijkste gedeelte van
het Schulpegat. In het buitenste deel van deze geul zijn zij
vrij\lvel gelijk aan Cl ie op het overeenkomstige punt van het
Westgat. Van de drie buiten geulen, komen bij eb in het Molengat de kleinste snelheden voor.
Het beeld van de maximale stroomsnelheden, welke bij de
vloed werden gemeten, komt ook vrijwel overeen met dat van de
. gemiddelde vloed-snelheden.
Tijdens de ylood treft men over het algemeen grotere
maximalo stroomsnelheden aan dan bij de eb. Vooral is dit het
geval voor het Noordelijkste deel v~n het Schulpegat, waar
-tijdens de vloed in het onde:!." de No)rc1hollandse kust gelegen
punt no. 13 een max. snelheid van 169 cm/sec . . werd gem~ten, hetgeen de grootste is van alle snelheden, welke in enig punt
van het zeegat werden gevonden.
In de Texelstroom vertonen de maximale snelheden bij
vloed een vrij receLnatige verdeling over de geul breedte, hoewel zij aan de Texelse kant iets groter zijn dan aan de andere
zijde" van de geul. De punten nabij de Stuifdijk en Horntje
e:;even tenminste snelheden van onGoveer 140 cm/sec. te zien,
terwijl aan de Zuidzijde maximaal IOO-~IIO cm/sec. werd gemeten •

.P.•. *C.~~~c ~ tei ~sb~~r_~k~ep.~~~1~ .:!2.2E ,het
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In het rapport van Ir. Fergu.son werd ter bepaling van het

vermogen van
gat, Westgat
hals van het
berekend.
Hiertoe

het zeegat voor de drie buitengeulen het Schulpeen Molengat, alsmede voor de meetraaien over de
zeegat en Nieuwe Diep - S'liuifdijk de vermogens
werden, na beyaling voor ieder maanuur van de
-gereduceerde-

-107gereduceerde en (3emiddelde stroomsnelheden in alle meetpunten
van deze raaiffi1, de afvoerkrommen benaderd.
Dezerzijds is nog op Gelijke wijze de afvoerkromme voor
de meetraai over het Horntje bepaald om eveneens inzicht te
verkrijGen in de waterbewecing van de Texelstroom - Malzwin.
Op bijlage 32 is deze capaciteitskromme lb weergegeven. Daarbij is ter verc;elijlcing opgenomen de kromme voor de raai
Stuifdijk - Nieuwec.1iep (la).
Na sOnIDlatie Vill1 deze afvoeren per lTIaanUUr volgen hieruit de onderstaande uitkomsten:
. la
. lb
raa~
raa~
Vermogen voor:
bij eb
1050 mille m3
981
bij vlo ed
... 930"
11
Totaal 1980 mille m3
1767
Uit deze cijfers zou zijn op te maken, dat bij eb ca.
95% van het water, dat door het zeegat wegstroomt, door de
Texelstroom ~ Malzvvin wordt aangevoerd en bij vloed ca. 85%
van het Hater, dat het zeegat binnenkomt, door bovengenoemde
geulen stroomto Bij eb zou het water dus meer de geulen volgen dan bij vloed.
In veroand met het eb-surplus van het zeegat van ± 100
mille m3, dat uit het vermogen van raai la zou blijken is
door Ir. Fercu80n nagegaan of dit een gevolg van rondstroming
zou kunnen zijn.
Zijn conclusie is, dat dit zeer onwaarschijnlijk moet
worden geacht. Ook wordt door hem betwijfeld, dat de windinvloed dit surplus van 100 mille m3 kan doen ontstaan. Ir.
Ferguson is van oordeel, dat althans een gedeelte van het
berekende eb~over8chot aan onnauwkeurigheid der metingen, maar
vooral ook aan de globale bepaling der profielsnelheden is te
wijten ..
Voor de drie buiten geulen berekent Ir. Ferguson, dat
de capaciteit van het Westgat ongeveer de helft van het totale vermoeen van het zeogat is, terwijl de vermogens van
Molengat en Schulpec;at weinig van elkaar verschillen. Voor
,het Westgat blijkt een eboverschot te bestaan, evenzo zou,
vo gens de berekende afvoeren, dit voor het Schulpegat het
-eeval-

geval zijn, terwijl voor het l1.0lengat een vloedsurplus werd
gevonden.
Terecht merkt Ir. Fercuson op, dat het eohter waarschijnlijker is, dat Schulpcgat en Molengat beiden een vloedsurplus leveren •
. Dat het WeGtgat een eb-overschot afvoert, is aannemelijk.
c. Stroomdrijvingen.
,·-t-.......
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Met de in 1942 verrichte stroomdrijvingen werd beoogd
het vaststellen van de invloed van de be"tonnen dam voor de
Stuifdijk op het stro111ingsbeeld nabij het Horntj'e.
Deze dam werd inJluers in 1909 aane;elegd met het doel
het verder opdringen van de stroom voor het toen reeds
zwaar tl,ongevallen Horn"l;j e tot staan te brengen.
Voor de vrar-tg welke gevolgen het geheel abandonneren
van de betonnen dam voor de verdediging van het Horntje zou
hebben, was het dus stellig van belEu~g om bovengenoemde
invloed te kennen.
De resultaten van tussen 17 on 25 Augustus 1942 verrich"te drijvineon zijn ·.op de bijlae;en 33 en 34 in tekening
gebracht.
De drijvers zijn bij eb boven het Buitenveldje in het.
water gelegd, en wel tolkens iets verder uit de wal om zodoende te kunnen n[1.[;aan op well:::e afstand van de kust een
eventuele invlood v~''1. de in t:e s"i;room vooruitstekende punten Stuifdijk-Horntje nog merkbaar is. Ook tijdens het
binnentrekleen van de vloed iG deze methode gevolgd. De
drijvers werden bij deze drijvingen enige honderden meters
weste1ijl( van de betonnen d8J1l te water gelaten.
Daar do windrichting en windkrachten op de baan, welke
de drijvers hebben gevole4., van invloed is gewees·t, i~ deze
richting en grootte voor elke
baan afzonderlijk mede op de
'.
tekening aangegeven.
Uiteraard werden ue drijvingen zoveel mogelijk verricht op de tijdstippent dat de storm in het meetgebied
haar grootote snelheid had, c1.w.z. bij eb was dit in het
,
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3e maanuur en,bij vloed in het ge maanuur. De windinvloed was
dan tevens het geri~gst.
Eb~U,yiJlJS_eJl~

I

Bijlage 33 geeft de 5 banen te zien, welke tijdens de
eb werden opgenomen~ De onderlinge vergelijking van de met
rood resp. groen gekleurde banen bleek het betrouwbaarste
beeld op te leveren van de stroomrichting, omdat de drijvers
vrijwel op hetzelfde punt tewater zijn gelaten 9 de stroomsnelheden tijdens deze beide drijvipgen in grootte niet veel
verschilden en de invloed van de wind door het verschil in
richting op de beide meetdagen uit deze vergelijking vrij
nauwkeurig is op te maken.
Aan de hand hiervan verkrijgt men het volgende beeld:
bij het Buitenveldje en het Horntje is de richting van de
stroom vrijwel evenwijdig aan deze kust, is de meest vooruitstekende punt van het Horntje gepasseerd dan verkrijgt-hij
een meer westelijke riohtingen behoudt deze tot ongeveer
halverwegè de Stuifdijk, daarna wordt hij door de tijdens de
metingen nog aanwezige betonnen dam regelmatig naar het zuiden
afgebogen om na het passeren v,an deze dam weder een VJestelijke
richting te verkrijgen.
Uit het verloop ,'van de stroombaan blijkt wel, dat al zou
de dam van de Stuifdijk bij eb op de stroomrichtingv66r het
,
Horntje nog invloed uitoefenen deze toch zeer gering moet zijn
en dat practisch de richting van de stroom niet eerder door
de dam werd beïnvloed dan ongeveer halverwege tussen Stuifdijk en Horntje.
Uit de nogal belangrijke toename van de snelheid van
de drijvers, zodra zij bedoeld punt waren gepasseerd,
blijkt, dat de dam het stromingsbeeld bij de Stuifdijk
ongunstig beinvloedde met als gevolg neervorming en de
daarmede samenhangende turbulentieverschijnselen, welke de
bodem ter' plaatse in ernstige mate hebben aangetast, hetgeen de inleiding werd tot de omvangrijke oevervallen.
Bij alle vijf verrichte drijvingen werd deze snelheidstoename min of meer waargenomen.
-Overigens- ,
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Sam e 1?-xa_~!tr~.g_ e,
1 ~ De ebstroOlJ? in het ,zeegat volgt wanneer hij het sterkst
is? in hoofdzaak de noordzijde van de Texelstroom 9 het Breewijd
en het Westga~7 terwijl in de eerste uren van de eb ook een vrij
belangri jke st,room door het Schulpega t trekt.
In het ~lIolengat verkrijgt het water bij eb eerst haar
grootste snelheid ongeveer een uur later 'dan dat in de andere
zeegaten het geval is.
Tijdens de eb neemt ook het ~alzwin in niet geringe
mate deel aan de waterbeweging.
~. Vier uren na hoogwater te den Helder treedt in het
zeegat de felste ebstroom op. De grootste snelheden treft
men dan aan in de Helsdeur (150 am/sec.) en in het midden
van het Marsdiep (146 cm/sec.). In deze omgeving werd dan ook
'de maximale snelheid (154 cm/sec.) gevonden.
"

QP,od,i.t,

l.ol?e,fl: .o.o.~...z.e.eF..,s.t,e.r:.~~,_~.tF,o~.e}1., ,.§~~~n. '_de
!l<?.o.~~~,z_i,j.d~. ,y.~ ,n, _d,e~~T_-8?C.e.l _s}!.O.OPll. _d:1-..cJl~t_.·,.l.a..~gs.. _CÏ:.e_ 13.tl:l:.i!'gj.j,~ _e}!
J:~e_t. AOF.n:.t.j~e (snelhe i~ 13 6 cm/se c., maximale snelheid' "
149 am/sec.) '. I.~en viqdt dan op de drempel van het I\1alzwin als
grootste snelheid 105 cm/sec.
In de buitendelta. zijn de grootste ebsnelheden in het
Breewijd gemeten (~nelheid 118aV.wcJó De snelheden in het
Schulpegat blijv~n iets beneden die in het Breewijd-Westgat?
terwij.l d-e grootste snelheden in het I'!lolengat niet boven een
snelheid van 75 cm/sec. komen.
"V66r de Helderse zeewering nabij Huisduinen werd als
maximale snelheid gevonden 109 am/sec.
1. Bij het doorkomen van de vloed trekt het water alleen via het Schulpegat en het Westgat het zeegat in.
Eerst ongeveer een uur later begint het lViolengat ook
aan de vloedbeweging deel te nemen.
De stroomsnelheden in het Schulpegat bereiken eerder
hun maximUUl dan die in het Westgat-Breewijd, terwijl in het
noordelijk deel van deze 'geul deze snelheden steeds groter
blijven dan in het Breewijd. Vooral langs de Helderse Zee ...
w,ering bij Huisduinen loopt een sterke vloedstroom.
,0 g,e,nb.l.t~.

-Heeft-

Heeft de vloed h::1.ur hoogtepunt bereikt dan zijn de
stroomsnelheden in alle drie e;eulen in de buitendelta belangrijk. In de hals van het zeegat volgt dan de stroom
overwegend het midden eh zuidelijk deel van de doorgang,
terwijl in de Texelstroom de grootste snelheden in de as
van de geul worden aancetroffen.
Het M21zwin blijkt ook een belangrijk aandeel in de
vloedbeweging véJ.n, het binnenc:;ebied va~ het zeegat te hebben.
4. Drie uren voor hoogv'iater te den Helder is de vloed ....
stroom in het zeegat het sterkst. Evenals bij de eb wordt
dan in het Marsdiep mi echter onmiddellijk onder de Helderse
wal, de grootste gemiddelde stroomsnelheid aangetroffen
(gemidd~ snelheid 163 cm/sec., maximale snelheid 168 cm/sec.)~
In het Schulpegat nabij Huisduinen werd evenwel de grootste
maxima.le snelheid on111iddellijk onder de wal gemeten (169
cm/sec.) •
.1!ej;~~vloe~J!.a~erL~.E1:~ dOE.E.J~!3.!. ..ê.c:hu].J?~at he_t_ zee,gaji .b.in!leIl:komt_ $s.i?E~0S2.mt...g~ ~J?_et~~'LeliJ_k~~!3_1E' .v.§!ll_d'§"~~_Aeul:.. ep.
~;L:i.jkba~E~...9_~_~ _iE.~e_ h~1~.~~~E.::l1.~.t~.~~_~~e~..:L9~we(àen_d. dAcht
de Helderse zeGwerin cr lanO's •
.onder
~~ .... __ ~~ ........... ~................. 9 .........~
In de Texels'croom nabij de Stuifdijk bereikt het water
reeds .. zijn grootste snelhoid vier uren voor' hoogwater
(120 _ 145 cm/sec.).
Daarna nemen hier de snolhoden spoedig niet onbelangrijk
af en worden deze in het midden Van de Texelstroom het grootst,
met dien verstande, dat ten Oosten van het Horntje in één
punt nog 00n grotere 811Glhei.d werd gevonden (141 cm/sec., maximaal 146 cm/sec.). Ter hoogte vo.n Oudeschild blijken de snelheden o.an de kanten groter te zijn dan in het midden.
De maxim<"i.l"e snelheden in de meetpunten nabij Nieuwediep
en opnde drempel van het; Malzwin bedragen 117 cm/sec .. resp~
115 cm/sec.
2_~ De grootste gemiddelde ebsnelheden zijn gevonden in
het diepste deel van het Marsdiop (93 cm/sec.) en ,dicht bij
de kOIJ van de Stuifdijk (95 cm/sec.) ..
De grootste waarde voor de gemiddelde vloed komt even-eens-

--
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eens in het Marsdiep voor (98 cm/sec~. In het Schulpegatnab:t~
Huisduinen bedraagt deze wCl.Cl.rde 88 cm/sec. en wordt
a.lleen door die in het Marsdiep overtroffen.
,6. Voor de resulterende stroomsnelheden is een eboverschot gevonden voor het zuiG.elijk en middengedeelte
van h.et Schulpegat, het Westgat, het Breewljd, de Texelstro.om (midden en westelijke helft), het Malzwin~ de
'Balgen en de Scheer. Vooral in de Texelstroom nabij de
Z.O. kust van Texel is dit overschot zeer groot.
Een vloedoverschot blijkt to bestaan in het noordelijke deel van het SchulpEgat, het Molengat, het
Marsdiep en de oostelijke helft ván de Texelstroom. Alleen
(nabij Oudeschild is over de geh'ele lîr.wedte van de d.aatstgénoemde geul een klein vloedoverscho-~ gevonden.
1..!: Voor het vermo[;en van de buitongeulen van het
zeeGat kan als het meest waarschijnlijk worden aangenomen,
dat het Schulpegat en het Molengat een vloedoverschot leveren eh het Westgat eGrl eboverschot afvoert.
'8~ Uit de bij Z.O. kust van Texel verrichte drijvingen
is gebleken, dat de invloed van de' betonnen drun. voor de
Stuifdijk op de richting van de Stroom nabij het Horntje
.
en het Buitenveldje zowel -~ijdens de eb als tijdens de
vloed zeer goring poet zijn Geweest.
Het terugt:rekken van de kop van de stuifdijk zal even-:. . 'wel tenGevolge kunnen hebben, dat de ebstroom, welke bij het
Buitenveldje en het Horntje'dicht onder de wal langs trekt,
iets dieper de Mok in zal trekken,' waardoor aantasting van
het thans nog onverdedigde zuidelijke onderwaterbeloop van
het Horntje mogelijk wordt, zodat enige uitbreiding van de
bezinking dan verwacht kan worden.
Deze aantasting is tijdens het optreden van de vloedstroom minder te verwachten, omdat het water bij vloed ter
hoogte Van het Horntje niet de vml doch meer de as van de
geul volgt. 'Alléen bij sterke, zuidelijke tot oostelijke
winden zal bier bij een sterke stroom dicht .onder de wal
voorkomen, doch hierop kan de dam geen invloed ten gunste
hebben uitgeoefend.

-

,

-115De tijdens de eb gevonden maximale drijversnelheden
bleken ca. 30 à 40% groter te zijn dan die bij de vloeddrijvingen.
Voornamelijk bij eb was de toename van de snelheden
van de drijvers bij het passeren van de stuifdijk zeer groot,
hetgeen duidelijk deed uitkomen de ongunstige invloed van dit
nog uitstekende punt op het stromingsbeeld in deze omgeving.
~_.
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Evenals voor de strooIo.11l1etingen in het v~rige hoofdstuk
is gedaan, zijn ook in dit overzicht alle metingen ter bepaling Vat"1. de materiaaltransporten, v/elke binnen- en buitengaats zijn verricht, teZ8Jilel1 gebracht, waardoor een volledig
beeld van rie zandbeweging in het zeegat is 'verkregen.
Ten aanzien van de metinc;en zij opgemerkt, dat in het
merendeel dE:;!' op bijlage 25 aanGegeven meetpunten tegelijk
met de bepaling van de st:i."oomsnelhed en, het zandgehalte van
het water 0.10 lil boven de bodem gemeten door ieder halfuur
met een z.g. gehalte-meter een watenllonster te nemen. Voor
de met het SoS. Oceaan billileten punten is daarbij gebruik
gemaakt van een gehalte-meter, die vier bakken boven elkaar
bevat, om inzicht te krijgen in de verdeling der zandgShalten dicht bij de bodem .. Deze verdeling is bij het overzicht
echter buiten beschoU'vving gelaten.
Aan de hand van de gemeten boëlemstroom en de uit de
watermonsters bepaalde zandcehalten zijn de op de maanuurkaarten van bijlage 28 voorgestelde transporten bepaald.
De cirkels, welke op een bepaalde schaal om de meetpunten
zijn getrokken., stellen het zand transport in cm3/cm2/sec.voor.
M~~~~~~_~~~tj.e_~

Uit de kaartjes van bijlage 28 blijkt, dat tijdens de
eb in het 4e maanuur de groo."cste zandtransporten optreden
De grootste zandgehalten zijn dan in de meetpunten nabij
de z.o. kust van Texel aangetroffen. In de hals van het
zeegat is eveneens onc~er de Texelse wal (Hors) het meeste
zand in beweginG~ terwijl het transport in het Molengat
in die omgeving dan ook vrij belangrijk is. In het Westgat
en het Schulpegat is de zandverplaatsing echter niet groot
en neemt naar zee toe snel af.
-In-

-117In het 3e en 5e maanuur verschilt het beeld niet veel
met het bovenstaande., Het Westgat neemt echter in het 5e
maanuur blijkbaar meer deel aan de zandverplaatsingen.
Bij het binnentrekken van de vloed zien we het volgende,
In het De maanuur is reeds een sterke zandbeweging nabij de
Hors in de hals van het zeegat, bij Nieuwediep en in de mond
van de Balg. Voor dit maanuur kon evenwel voor het grootste
deel van do met de 1l0oeaan il bemeten punten geen transport
worden berekend, omdat de bodem.stroom daar niet werd bepaald.
Daar dit voor het ge maanuur wel in alle punten is geschied,
geeft het lmartj e van ditmaanuur een beter overzicht.
Het blijkt? dat dan in het noordelijk deel van het
Schulpegat vrij veel zand in beweging is. Ook thans vindt
weer nabij de Hors eon vrij groot transport plaats.
In de raai nabij Nieuwediep is een belangrijke zandverplaatsing in het midden van de geul gemeten; de verplaatsing
• in het meetpLUJ.t nabij Nieuwediep is 'belangrijk minder vergeleken bij het vorige maanuurs
Bij het Horntje is een zeer grote waarde voor het zandtransport gevonden? hetgeen een gevolg is van de omstandigheid,
dat op 'één van d.e vi,er meetdagen in dit punt driemaal zoveel
zand dan het Gemiddelde in het water werd aangetroffen. Deze
meting kan daarom beter niet in aanmerking worden genomen.
In het ge maanuur zijn verder nog belangrijke zandgehalten gevonden in c\e uitmonding van het Malzwin. Bij Oudeschild
is het transport aan de kanten van, de Texelstroom groter dan
in het midden van de geul.
Het kaartje van het 10e maanuur doet zien, dat het zandtransport op dit maanuur vrijwel in alle punten haar maximum
bereikt. In het Schulpegat ziet men evenwel een afname in het'
meetpunt ten oosten van de Bollen, daartegen is de zandbeweging nabij IIuisduinen toeGenomen.
In de hals van het zeegat overweegt het zandtransport
onder de Texelse vval~ De zandverplaatsingen in de drie meetpunten voor het Horntj e c;even thans geen groot verschil meer
te zien. In de drie zuidelijke punten van deze raai blijkt
het zandtransport nog groter te zijn dan in het ge maanuur,
-hoewel-
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hoewel de gemiddelde stroomsnelheid daar reeds ve;rminderd is.
Gemiddelde zandtransporten.
-......
-~
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De over de eb en de vloed gesommeerde zand transport en z13n
op de kaartjes van bijlaGe 35 aangegeven. De gemiddelde bodemstroom~·snelheden zijn voor elk meetpWlt bijgeschreven. Voor de
met het a.s, "Oceaanil bemeten pWlten betreffen dit de gemiddelde maximale snelheden.
De-bepaling van de Gesommeerde transporten is gewchied
door boven een nullijn de op de maanuurkaartjes aangegeven
transporten uit te zetten. De aldus verkregen punten zijn
door een vloeiende kromme verbonden en voor de eb- resp.
vlo-edperiode is daarna door planimetreren het oppervlak besloten tussen deze kromme en de nullijn bepaald.
De gemiddelde bodems·troom is op overeenkomstige wijze
aan de hand van een planimetratie der op de meetbladen
uitgezette stroomkro~nen bepaald. Deze waarden, gemiddeld
over de verschillende meetdagen zijn op de kaartjes uitgezet.

De voor de geulen door de buitendelta gevonden g.emid. del~e transporten wijzen erop, dEl-t bij eb op de drempel Van
~et Molengat vrij veel zand in beweGing is, meer dan in de beide andene geulen bij eenzelfde grootte van de bodemstroomsnel~
heide
In de meetpunten langs de z.o. kust van Texel zijn de
grootste transporten nangetroffeJ;l. Het grootste transpor1J
is voor het' meetpunt no. 12 op de drempel van het Molengat
berekendt.w.697' cm3/cm2/~ Bij de Stuifdijk en het Horntje
bedr~gen zij 350.tot 550 cm3/cm2/~ •
. In de overige punten van het binnengebied is de zandbeweging veel kleiner. In de T~x,elstroom bij Oudeschild en op de
drempel van het Malzwin werden waarden van 75-100 cm3/cm2/~.
gevonden.
Vloed.
v.
Bij vloed vertoont van de drie geulen in de buitendelta
-het-
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het noordelijk deel van het Schulpegat het belangrijkste
transport? maar de gemiddelde maximale bodemstroQm-snelheden
zijn hier ook het crootst·o·
Op de drempel van het Molengat is een geringer transport
dan bij eb, echt8r het is toch nog vrij groot. Langs het
overige deel van de z.o. kust. van Texel is ook bij vloed veel
zand in beweging? maar het is toch ook kleiner dan tijdens de
eb, hetgeen in overaenstelilflling is met de geringere bodemstroomsnelheid. Het grote transport in het meetpunt no. 41 nabij het
Horntje moet om de hierboven reeds aangegeven reden daarbij
buiten beSC~lOU\iling blijven ..
Een belanGrijk verschil met de eb is, dat ook in bijna
alle andere meetpunten van het binnengebied tijdens de vloed
een grote zandbeweging voorkomt, vooral in het meetpunt no.
40 bij Nieuwediep en op de drempel van het Malzwin. De
transporten in de drie meetpunten vóór Oudeschild zijn evenwel niet belangrijk en verschillen onderling slechts weinig.
Oy er s c.b-~j:;.·ten _~~E~qYJ:'é1A~20 r1; en ..
Bij het beschouwen van de overschotten op het kaartje
van bijlage 36 moet in het oog worden gehouden, .dat in een
groot aantal meetpunten slechts over een enkele serie metingen
van het zandgehalte op een hoogte van 0.10 m boven de bodem
kon worden besc:ükt. ])e grootte van het uit de metingen be~
rekende overschot van het zandtransport kan dus door toevallige omstandigheden sterk zijn beinvloed.
Uit het kaartje mag men echter wel concluderen, dat het
zandtransport voor de zoo. kust van Texel een naar zee gericnt
overschot heeft .. Ook is clit blijkbaar in het Molengat het geval. Eveneens geldt dit voor het West gat en het zuidelijk deel
van het Schulpegat.
In het no'ordelijk deel van deze geul overweegt blijkbaar
het transport bij vloed dat bij eb. Voor de meetpunten in het
binnengebied van het zeegat, met uitzondering dan van die
onder de Texelse wal, zou men dezelfde conclusie kunnen trekken.
Op het kaartje is de grens tussen de gebiedent waar eba.
of vloedoverschot zou zijn, aangegeven. Het blijkt, dat de
-grens-

grens tussen de beide gebieden veel overeenkomt met de op bijlage 30 getekende scheidingslijnen tussen de gebieden met e~
resp. vloedoverschotten van de gemiddelde stroomsnelheden.
Verschillen
ziffi~ ~e echter voor het Molengat en de
uitmondingen in de Texelstroom van het Malzwin, de :Balg en het
Scheer.

-121-

SJiLPl e}lva t tip.~ •
Uit de verrichte metingen van de zandtransportan kan men
zich slechts, een zeer globaal beeld vormen van de zandbeweging
in het zeegato Uiteraard konden deze metingen alleen bij gunstig weer worden godaan. Het is evenwel duidelijk, dat juist
tijdens stormen de grootste zand verplaatsingen voorkomen,
welke vele malen de cevonden waarden zullen overtreffen.
Overieens is uit de metin~en niet goed na te gaan het
werkelijke verloop van de zandbeweging. De vraag namelijk waar
het op een bepaalde plaats opgewoelde zand daarna terechtkomt
is moeilijk te beantwoorden.
Globaal bezien, zou men echter uit de metingen kunnen
opmaken, dat de sterke ebstroom voor de z.o. kust van -TexeJ.
meer zand wegvoert dan bij de minder sterke vloedstroom wordt
teruggebracht. Ook voor de drempel van het Molengat zou dit
voleens de motingen zo zijn, hoewel de hydrografische opnemingen uitwijzen, dat de drempel zich uitbreidt.
Voor het noordelijke deel van het Schulpegat zou men
moeten aannemen, dat de vloed hier meer zand in bewegtng
brengt dan bij eb •
.".
Dit is wel verklaarbaar, omdat de stroomsnelheden hier
bij vloed belangrijk groter zijn dan bij eb, terwijl we bij
in hoofdstuk IV behandelde stroommetingen hebben gezien, dat
de ebstroom in het zeegat voor het grootste deel naar hèt
Westgat is gericht.
Met uitzondering van de meetpunten langs de z.o. kust van
Texel, zou men ~ voor de punten, welke binnengaats zijn gelegen, kunnen zeggen, dat dezandbeweging bij vloed groter is dan
tijdens de eb.
Tenslotte kan nog worden opgemerkt, dat volgens de metingen
in de diepste delen van de Geulen de transpor·~en slechts gering
zijn hetgeen een gevolg is van de grotere gemiddelde korreldiameter van het zand op deze plaatsen,zoals uit het kaartje van
bijlage 37 moge blijken.'
Het is echter wel zeke!', dat wanneer bij storm sterke
stromen, in het zeegat optreden, ook op deze plaatsen de zandbeweging belangrijk zal zijn.
~
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10 Het profi~l, voora: van het zuidelijk deel, van het
Sohulpegat is belangrijk verruimd en verdiept, hetgeen
tussen 1875 en 1900 een, aanvang nam, toen het vroegere
Landsdiep Vl"'ijwel had opsehouden te bestaan ..
Sindsdien heeft het Schulpegat geheel de functie
van het Landsdiep overGenomen.
2. Na 1900 heeft het Schulpegat een steeds sterker gebogen
vorm gekregen, daar llet zuidelijk deel een nog steeds
doorgaande asdl"aaiing naar he-t wèsten vertoonde, met als
gevolg v dat de ui"l;erste doorgaande lijn binnen de 10 m
dieptelijnen van de geul zioh hoe langer hoe meer op de
kust is gaan richten (zie vooral bijlage 7).
3. De Helderse zeewering, voor zover gelegen ten zuiden van
het Kaaphoofd, ligt hierdoor thans geheel open naar het
zuidwesten 7 zodat bij de overheersendewindriohting de
golven nu recht op deze kust aanlopen, terwijl voorheen
deze beschermd lag achter de gronden van de Zuiderhaaks.
4t Omstreeks 1923 werd voor het eerst geconstateerd, dat
tussen Kaaphoofd en Huisduinen de dieptelijnen onder de
wal begonnen op te dringen o
Na'1930 vertonen deze verdiepingen een belangrijk
sneller tempo, tenvijl het punt van de sterkste aanval
zich telkens meer naar het zuiden verplaatst. In 1939
lag dit punt reeds ten zuiden van het Kijkduinshoofd.
Dez'e verplaatsing van het punt van aanval is het gevolg van de hiervoren vermelde richtingsverandering van
het Schulpegat ..
5. De verrichte stroommetingen wezen uit, dat de door het
Schulpegat naar binnen lopende vloedstroom thans krachtig -tegen de kust wordt opgestuwd 'I waardoor dezie stroom
verder dicht langs ue kus't strijkt om de hals van het
zeegat te bereiken. Dat deze schurende werking op het
- -onderwaterbeloop-

onderwaterbeloop van de z9uwering belangrijk moet zijn,
blijkt uit het feit.; dat bjj de stroommetingen werd gevonden, dat tj"~den8 de vloed de grootste maximale stroomsnelheid in het s8egat vlak onc18l~ de kus"G nabij Huisduinen
r"h(j
e llJ..!
voo _·,,'lromt
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Daar ilGt Scl1ulpegat, 6e~ü;n haar "scheppende ligging'.
ten opzichtü van c~e vloedgetijstroom, overwegend vlo'edgeal
. iS 7 is voora,~~, de aantasting tijdens deze periode zeer belangrijk .. Wel loop-t oQk tijdens de eb in de eerste uren na.
de kentering een sterke stroom in het SChulpegat, doch op
het hoogtepulr~ Vê'ill de (2b v~lgt het :naar bui ten stromende
water in hoofdzétak het Broawijd-Westgat. De gemeten maximale ebstroom nabij Huisduinen bleek dan ook verre beneden
de bovengenoemde vloedsnelheid te blijven. Uit het algemene
stroombeeld van het zeegat is overigens ook op te maken,
dat bij eb het water in hoofdzaak de as van het Schulpegat
volgt, derhalve uit de kust gericht~
6. De verrichte zandtransportmetingen bevestigden, dat vooral
bij vloed veel Zend bij Huiaduinen in beweging is, doch
daar dergelijke metingen alleen bij stil weder kunnen
worden verricht en de zandbewegingen bij stormen uiteraard
veel groter en meer van invloed zijn, mag aan deze uitkomst geen grote waarde worden gehecht.
7. De verslechtering van de toestand voo~ de zeewering wordt
mede in de hand gewerkt door het onder de wal achter het
Fransche Bankje aanwezige geultje, dat zich in de a~ge
lopen 40 jaar daar heeft doorgeschuurd en zich nog steeds
verdiept en verbreed. Mogelijk is dit het ontstaan van een
nieuw Schulpegat~ Hierover is uiteraard thans niets met
zekerheid te zeggen, hoewel het beeld~ dat zich thans VOOl;'doet veel overeenst~ming vertoont met de toestand omstreeks 1740, toen het Schulpegat zich begon te vormen.
8. Het ontstaan in de laatste jaren van de grote diepten
tot 45 m - N~AbP> nabij het Kaaphoofd lijkt mede bewerkstelligd door het steeds verder opdringen van de Razende
Bol in de richting V8n de hals van het zeegat.
9 .. Door het opdringen van de grootste diepten naar de kust
~
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zijn de daa'. . voor ;Z21JC:": . hoof::-lell vüoruitsprin.gend -in de
stroom kOIJ.1on _te lig'Sell j vv'"é:',a::::,D.001' zich duarachter nereD:
konden vOX'ffien, weJ.ke m.e,Je b812..ngl>~_jk\J plaatselijke verdiepingen hebb:ln v,:::'\Jorzac.kt-, Zo .i. '3 l:;ij h01:; Kaaphoofd
.L

à 30 H

:J.o-'c.c;bun dG toestand hiJ,~f-t; (~oen verslecht8ren~ omdat de ter pJ.ö..8.tUt~ aaJ.'::dûzige bezinking hierdoor erlli3tig geleden heeft"
Ovc;rigens was in 1942 c1e 15 IJ.1 - N. . A~P. lijn reeds
zover naL\l" de kust opgodrong'èm? dat deze dieptelijn onmic1dellijh: la..:l,:;,'3 de koppen van de hoofden was komen te liggen, waardoor het Kijl:::dui:1:Jhoofd ~ het stral1dhoofd XLVIlIK
en het strandhoofd XLVIK ten del(~ wer'dC::;:l vernield en dus
hun beschermende funotie v8rlor\;'n .. lioe ernstig de gevolgen
van het verlies van c1e~e bescherluing voor de zeewering is,
moge blijken uit bijl8.ee 39. Bij de vernielde hoofden ontstonden tuo88n 1942 en 1946 vûr(~1 iepingo:!.l tot 20 m"
20

verdi~pt!,

Wordt uit L.et bO'il'(mstaand8 een beeld van de direct(:
-,
, .001"zaken verkr:egen, het is zone} or I.'1eer ët 1)..ic1 elij 11:: -9 C.at deze oorzaken een onv81'breel;:baar verbanè vormen Ille~G c~ e overige veranderingen in het zeegat", Wijziging Ül een dGeJ. van dit gebied
oefent steeds-weer invloed uit op de ander8 de10n en omgekeerd,
terwijl deze wij zigingen ui"teini1elij~c beheerst worden door het
spel van wind en stroom met dac,I'"ra:::J. i,S0l. olg zijnde zandbeweging.
Al is dit spel moeilijk te ontwarr.:.n1.~toch blijkt uit de hydro;grafische opnem.ingen en de oude zeekaarten van het zeegat, dat
T

daarin een zekere lijn valt te onderL:onnel1 o
Zo kan woxden gezegd, d::.~t de jjJ.00ilijk~leden, welke zich
thans voor de Helderse zeO\Tv'oring voorde on ~ zich ook omstreeks

1750 hebben voorgedaan.,

In die tijd vertoonde het toen ter plaa"l.is\3 van het

Schulpegat gelegen Landsdiep eenzelfde figuratie" Uit oude
gegevens is dan ook op te maken p daJü de stroomaan,~al op de
kust onder .Huisduincn 'co en ook GJ::'l1Eitig das 9 hetgeen er to e
heeft Geleid'} dat men in (:Lo jaren de kust is gaan beschermen
door het do en van steenstol.'tingen en (: e nanleg van strand-hoofden-

-125hooiden, waarc'1ooI' j(~ kustlijn 3indsdien weinig verandering
meer onderging.
De kustafslag was blijkbaar zelfs zo ernstig, dat verschillende deskundieen veel kostbaarder maatregelen nodig
achtten" Tussen 1750 e.n 1800 hielden c.1ez,::; plannen velen in
be~('oering, doch tot uiJGVO eri...11g daarvan is men niet gekomen.
De verklaring hiervoor is, dat het Landsdiep omstreeks
1800 belangrijk in ver:mogon was achteruitgegaan, waardoor de
kustafslag langzamcl"hand afnam, minder werd en tenslotte
tot staan kwam., In de 1ge eeuw kon men zich dan ook beperken
tot hut illstandhoudüu van de steenstortingen en plaatselijke

.

bezinkingswerkel1.~

Na 1900 werd door dG reeds hierboven vermelde veranderingen in het Schulpegat de toestand weer ongw1stiger en na 1930
verergerde dezG zich :(;'Je1"'- :;~r;,8l~ D'3se vGrsl1elling was .in h.oofd-zaak het gevolg van de omstandigheid, dat omstreeks 1930 de
kust geheel open was komel1--te liggen en de stroom en wind
toen vrij spel kregen om het ondenvaterbeloop van de zeewering
aan te tasten.,.
Dat dez(;) snolle achteruitgang mede zou zijn be!i.nvloed
door de afsluiting der Zuiderzee kon uit het onderzoek niet
worden opgGlnaakt, omdat de beschikbare gegevens van de
periode vóór de afsluiting daarvoor niet voldoende waren.
De enige gegevens uit deze periode bestonden uit de
resultaten van eon 15-daagse moting in de Helsdeur, welke
meting vverd verricht ten behoove van de staatscommissie
Lorenz.
Daar evene,ens in 1938 een derselijke 15-d~,agse meting
in :de Holsde~r werd verricht, doch de beide metingen niet
op dezelfde plaats eh op dezelfde wijze werden gedaan, konden
blijkens het rapport van Ir~ Ferguson daaruit alleen de
volgende conclusies ten aanzien van de verschillen tussen de
toestand in het zeegat vóór en nà de afsluiting der Zuiderzee
worden getrokken.
1. De vloedstroomkronrrûe is regelmatiger geworden en vertoonde geen zadelvorm meer~
20 Het tijdstip van de max;. ebstroom lag vóór de afsluiting
-even-
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'"':>ven voor 1 aabwa
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l-,.L Llng was dit 2 uur ...,óór
laagwater"
3", TengevolGG VH1:1 de ,;,isluiting is het Tijcl::r'::;ip: wa2~rop hot
halve vermogen van }l(::t Z88g~Lt is l~oorg8stroomd, zowel voor
eb en vloed~ met 40 8. 50 minuten veI'Vl~O(;gd ..
4. Globaal bekeken .. !3oti. de- vlo::;dzt::,"oöm nà d3 afslt:.itiilg
veel eerder doorkomeri en zou de vloedduur zijn toegenomen"
50 Vóór de. afsluiting duurde de: eb veel langer dan de vloed,
thans schijnt de vloed tG overW(;gGI1~
Uit deze verschillEm. is de:rhalve :-üet vast te stellen, dat
de verwachte toename van dE:' getijstromen door het zeegat
tengevolge van de afslUiting:; invloed uitoefent op de
toestand van d,G Helderse:: zG.awering"
Overigens kon ook niet worden vastgesteid~ dat .JGengevolge
van de àfsluiting de richting van de stroom in het Schulpegat zich ten onguns-te van de zGevvering heeft gewijzigd",
HOGviTel dus een event'vl.eel v8rband tussen de a811tasting
van de zGG\'ilering en de afslui tÜ1g deY' Zuiderzee niet kon
worden vastgesteld:; is toch uit het opdorzoek wel duidelijk
géworden~ dat, indien deze afsluiting al invloed daarop mocht
hebben, deze toch zeker niet als hoofdoorzaak kan worden aangemerkt .. Hoogstens zijn de verschijnsEüen" welke de aantasting
teweeg brengen, daardoor versneld r omdat ook zonder de gevolgen van dezG afSluiting de huidige bezwaren toch zouden zijn
ondervonden>!>
Op de vraag of verwacht kan worden, dat de aantasting
van de zeewering in ue toeLomst zal vermi:ac1eren, meen i.k,
daarom het volgende antwoord te moet~m, Geven, al is het ui teraard moeilijk om de toekomstige ontwikkeling van het geulenstelsel in de buitendolta te voorspellen.,
Gezien blijkens het onderzoek een zekere periodiciteit
in de veranderingen van dit stolsel tijdens vroegere eeuwen
en de afgelopen 50 jaren kan worden onderkend, meen ik, dat
' nJ.e G 1:G111'V""gezeg
WDI"d"''''
d ~ '.la'ti eon yerbe-cGring van uQ
,~
s t e11 J.g
Goes t an d
niet meer is te vorvvachton 3
Zou de ontwikkeling, Vl0~.l\.(; 7:'0:: serlGrt .190Cl'l'oor het ,';;E;bied van het zuicJelijk duel van. ho 3chulp0gat 9 :tC<~ 1!'ransche
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.1:>

..!

.=!

J

'

J

·

·-127....

Bankje en de daarachter J..ango d,e kust ontstane geul zich
voordoet, zich in dezelfde liJ:" blijve::.1. voortzetten, d~
kan het naar mijn oord03': i3er waarschijnlijk worden verwaoht,
dat een gunstige toeste,nd 1 z()als in, cl e 190 ',:iL>UW heeft bestaan,
weder in zal ·tri:;d811"
Op grond daarvan acht ik het aan te bevelen maatregelen
te nemen tot het instandhoudGn van' de Helderse zeewering in
zijn bestaande vcrm o

b, ~ .fo.§:.:r:d, ~~. !.e~'~E.e!.f 811.. !?:.~a "cr eg (j;~.en ';.

Om d ezo maatrcgelo11 to kun:;:len aangENon? is op pijlage
38 de toestand van ele ze'Jworillg 1 zoals deze in 1944 was, in
beeld gebracht.,
In de mede op dezo 'nijlage voorkomende dwarsprofielen
is met een rode lijn GOU denkbeoldig onderwaterbeloop met een
helling 1 : 4 ing(:;ltGk\:md~ zodat betGr tot uitdrukking komt,
hoever de aantasting reeds in 1944 was voortgeschreden. Hieruit blijkt dan ook~ dat dG toestand beoosten het Kaaphoofd
(profiel E - E) zoer er~stig is. Ook ten westen van dit hoofd
is evenwel h~t benedendGGl V-Ej.n het o::;.derwaterbeloo:p in ongunstige toestand, Het is daarom raadzaam de bodembescherming
rond het Kaaphoofd verder naar zee en zuidwaarts tot aan het
Noordduin~hQofd, voor welk hoofd zich ~en reeds ver voorui tgeschoven bézinking be,,:ri:.:.~ ';.~ uit te breiden .. De ter p1a~tse
bestaande ondervvat(jrDGlopcn zal man zoveel dit mogelijk is
moeten trachten in stand te houdene
Verdor ware de bezinking tau Dosten van .het Noorderhoofd
eveneens verder zeewaarts ui~ te breiden~ om de invlo~d v~
de daar blijkbaar o~trGdende neer te beporken~
Overigens zal het wonselijl1= zijn do drie vern:i.eld~
strandhoofden t.w. het Kijkd~inshoofd$ hot strandhoofd
XLVIlIK en het strandhoofd XLVrK weder in een of andere vorm
in haar oorspronkelijke toestand te herstellen omdat hier de
dieptelijnen thans snel opdringen~
Inkorten of geheel opr'uime:l.J. van deze hoofélen kan niet
ro,:1.dzaam worden geacht" Zou namelijk hiertoe worden overgega.~,
dan is het stellig tb v(;orwachten~ dat ook ten zuiden van het
-Noorderhoofd-
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Noorderhoofd uitgebreide en zeer kostbarebodambeschermingen
nodig zullen worden (zie de met rood ingeteke.t?-de lijn als aan
te houden voor de koppen van de strandhoofden op bijlage 38).
Buiten het in bovenstaande zin herstellen van de hoofden
zal echter thans niet kWlnen worden ontgaan om dt onderwaterbelopen vóór en naast de koppen van deze hoofden f alsmede
het nog intact zijnde Middelhoofd, afdoende te beschermen,
aangezien anders deze hoofden niet in stahd zijn te houden.
De begrenzingen van de hierboven voorgestelde bodembeschermingen zijn met een groene lijn op bijlage 38 aangegeven.
'Indien de reeds in gang zijnde bestortingen met keileem
in d·e practijk blijken te' voldoen dan zou deze wijze van beSCherming op de aangegeven plaatsen dienen te worden voortge~et. Het aanbrengen van zinkstukken zou dan heperkt kunnen
blijven tot de belopen rond de koppen "Jan de hoofden o
Wordt tot het hierbovenstaunde besloten dan kan worden
ven~acht, dat gedurende de huidige periode van sterke aantasting de zeewering behouden zal blijven.
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ZUID-OOSTKUST VAN TEXELo
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1. Voornamelijk de sterke ebstromen~ welke ter plaatse, van het Horntje en de Stuifdijk dicht onder de wal lopen, zijn
gebleken de oorzaak te zijn 1 dat deze in de stroom vooruitste~ende punten worden aangetast o
Volgde vó6r 1900 de eb- en vloedstroom ter plaatse nog
vrijwel het midden van de Texelstroom, nadien heeft, zoals uit de reeks hydrografische opnamen kan worden afgeleid, de ebstroom zich steeds meer noordwaarts in deze
geul verlegd. Daarenteg~n houdt echter de vloedstroom ook
thans nog in hoofdzaak het midden van de Texelstroom.
De omstreeks 1925 ontstane vloed- en ebschaar in het diepste
deel van deze geul ter hoogte van de Stuifdijk, heeft deze
ontwikkeling duidelijk gemarkeerd
2. De verrichte stroommetingen bevestigden het hierboven gegeven, thans bestaande, beeld van de waterbeweging in de
Texelstroom ..
De resulterende snelheden, welke uit de resultate~ van
deze metingen werden berekend, leve'rden namelijk als uitkomst op, dat onder de wal voor de stuifdijk en het
Horntje, een zeer groot eb-overschot bestaat., In de meetpunten, welke op deze hoogte aan de oostkant van de Texelstroom waren gelegen, werd een vlqedoverschot gevonden.
Nabij Oudeschild bleken de resultaten (overschotten) over
de gehele breedte van de Texelstroom aanzienlijk kleiner.
In het verst van Texel afgelegen me-etpunt werd hier zelfs
een eb-overschot gemeteno
3. De zandtransportmetingen gaven een hiermee overeenstemmend
resultaat te zien. Vooral tijdens de eb bleek veel zand
nabij de Stuifdijk en het Horntje in beweging te zijn.
4. Een opmerkelijkheid bleek te zijn, dat het begin van het
verleggen van de ebstroom naar de zuid-oostkust samenviel
met het tijdstip (ometreeks 1900), waarop in de buitendelta
Q
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het thans aanwezige stels9J. "lan drie hoofdgeulen'tot volle
ontwikkeling was gekomen" Klaarblijkelijk houdt dan ook deze '
stroomverlegging met èleze veranderingen in het buitengebied
·verband. Temeer schijnt dit zo te zijn, omdat geen enkele
wijziging in het bilmeng80ied als oorzaak daar/oor kan worden aangemerkt.
5& Blijkbaar heeft de in de Texelstroom lopende ebstroom zich
meer en meer geconcentreerd op het Breewijd-Westgat, sedert
deze geul zich als belangrijkste ebgeul in de buitendelta
is gaa~ ontwikkelen (2e helft Van de 1ge eeuw). Bovendien
moet daarnaast ook de afstroming tijdens de eb door het
Molengat zijn toegenomen, nu deze geul zich tengevolge Van
het opdringen van de Razende Bol nà 1900 belangrijk heeft
verdiept.
Deze beide conclusies geven althans een aanvaardbare verklaring voor de thans bestaande sterke ebstromen langs de
zuid~oostkust. Neemt men namelijk dehu~dige ligging van
het Bre~wijd-Westgat ten opzichte van de geulrichting van
de Texelstroom ter hoogte van Oudeschild in ogenschouw,
dan is daaruit te zien, dat de vrije ont~~ikkeling tot een
gestrekt verloop van de .ebstroom tussen deze beide geu1gedeelten wordt tegengehouden door de aanwezighei.d van de
vooruitstekende punten van de zuid-oostkust o De zijdelingse afstroming naar het Molengat, hetgeen blijkens
de stroommetingen vooral tijdens de laatste uren van de
eb nogal belangrijk moet zijn 1 werkt het ontwikkelen een
sterke ebstroom dicht langs de zuid-oostkust mede in de
hand.
Zoals, overigens uit de sedert 1910 uitgevoerde jaarlijkse doorlodingen van de hals van het zeegat is gebleken, heeft de ebstroom ter plaatse van de plaat de Hors,
waar de ontwikkeling dus vrij spel heeft~ reeds weten te
bereiken, dat naast de hoofdgeul in het Marsdiepzich een
tweede meer .noordelijke geul heeft doorgeschuurd • Ui t.eraard wordt echter de grootste ebsnelheid in de Helsdeur
aangetroffen (150 cm/sec.). In het Molengat blijft deze
beneden 100 cm/sec.; ter hoogte van de Stuifdijk en het
-Horn"Gje-
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Horntj e bedraagt zij max:iJnaal 135 cm/sec ~
Verd er zij hierbij opgemerkt~. dat bGdo Gld 8 doorlodingen
uitwijzen? dat het doorstromingsprofiel van het zeegat
sedert 1910 niet 1ngrijpend is gewijz:Lgd r zodat het ontstaan van bOVenbGdoeld8 tWGedo geul ge,on verband kan
houden met de verwachte profiGlsvorru~ing tengevolge van
de afsluiting dGl" Zuiderzee"
6$ Uit de sedert reeds jaren voortgaande wijzigingen in de
omgeving van de mond van het ldä.lzwin is overigens op te
maken, dat deze geul oen st80ds mirLder wordend aandeel
in de eb-beweging van het westGlijk deel van de Waddenzee
heeft. gekregen, zodat hieruit zou volgen, dat door de
Texelstroom langzamerhand vrijwel de gehele ebstroom is
gaan trekken, het~een de aantasting van de zuid-oostkust
nog moet hebben versterkto
Voor de vloedboweging in dit deel van de Waddenzee heeft
een dergelijke vergaande wijziging blijkbaar niet plaats
gehad, omdat het schijnt? dat de vloeds.tro.om in het
Malzwin nog steeds van belang is.

het hierbovenstaande is naar voren gebrac.ht, dat zowel
het vooruitsteken van het Horntjo~ als de intussen verdwenen
betonnen dam voor de stuifdijk een vrije ontwikkeling van de
ebs,troom tegenhoudt o
Het Horntje ondervond weGens hare zware bezinking daarvan tot nu toe nög goe:;'l b'3zwaa:::~~ .~}. ZF,!_ h:';JJ.:" waakzaamheid '
geboden blijven~
De kop van ,de stuifdijk heeft echter haar Htol" betaald
en op welke wij~e dit "tolgeld 11 vverd vereff end 7 moge blijken
uit bijlage 40, waarop de volledige reeks van verdicpingoeverval'enzo tot het tijdstip, waarop de betonnen dam in de
diepte verdween, npg eens is weergegeyen. De vele oevervallen,
welke werden ingeleid ,door verdiepinGen, veroorzaakt door
neervorming~ in hoofdzaak tijdens de ebstroom t hebbén de
uitgebreido bozinking rond de dam zodanig vernield, dat de
dam zelf tenslo.tte wel mede ll'l de diepte nioest verdwijnen.
Daar tijd ons hut onderzoek echter reeds' de conclu'sie
In

,

-kon-

-132··

kon worden g8trokken:" dat lJ.et eV8lüuc,,::ü verdwijnen van de dam
het stroomboeld ten &0 \::dc zo'u komen:; word het WE3llso1ijk geoordeeld het Waterloopkundig LaborEtorium t8 Delft ;)1' -Ge dragen
aan de hand van ecm IIlodel·-ondGrzoek na te gaan in hoeverre het
opruimon van de betonn0J.:.i. dam nadeligG gevolgen ZOI hebbon voor
de werken van hot Horntje o Immers deze dam werd in 1909 ter
bescherming van bedoeld vooruitstekend punt aangelegd, toen
bleek" dat ·de stroom dit. punt meer en meer aantastte"
Het ging derhalve om de vTaag of de betonnen dam inderdaad de beschermende werking uitoefende, welke men in 1909
daarvan had verwacht~
Uit de ten behoeve van äit modelonderzoek verrichte
stroomdrijvingen was reeds op te mak8n~ dat de aanwezigheid
van de dam geen grote invloed kon hebben op het stroombeeld
nabij het Horntjec. Ook bleek uit deze drijvingen so dat bij
eb de stroomsnelheid van het water bij het passeren van de
Stuifdi.jk belangrijk toeneem:~? hetgeen nogmaals wees op de
ongunstige tnvloed van do dam~
In het verslag van het modolonderzoek r dat als bijlage
43 bij. à.it raPPort ytoràt geve egd? worden de volgende hoofd ....
conclusies gegevene
De toestand bij de Stuifdijk kan bij eb niet de minste
invloed hebben op de verschijnselen bij het Horntj e .. Het
ondorzook heeft zich op grond daarvan :in hoofdzaak bepaald
t,Ot àe werking van de dam tijdens d8 vloedstroom"
Inkorten of geheel wegnem.en Van de dam zal het stroom...
beeld nabij het HorntjG noch de aanval op dit punt niet in
sterke mate .wijzig::m" Wol zal hi8rdoor de vloedstroom wat
dieper in de Mok doordringc·n~ tengevolge waarvan de stroomsterkte langs het westelijk deel Van het Horntje 20 à 25%
zal t()enemen"
De snelheid van de vloedstroom rond het Horntje zal
na het wegnemen van de dam de snelheid v~~ d8 ebstroom
niet gaan overtreffen ., Daar de obsJGl"oom. echter niet versterkt wordt door hot verd'wijnen V8.D. de dam~ blijft; eve:n~~
!~,y.,
é .'~'
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uitbreiding' van de bezinking ter plaatse wel verwacht kan
worden ..
Het Laboratorium komt dan ook ten slotte tot de eindconclusie!, dat het Horntje zeer weinig of niet beschermd
werd door de betonnen dam van de Stuifdijk.
Er bestu.at derhalve geen enkele reden om deze betonnen
dam weder te herstellen o Integendeel, er is alle aanleiding
de nog overgel)leven werken zo spoedig mogelijk op te ruimen.
Het Laboratorium adviseert namelijk de nieuwe oevervoorziening zodanig te maken, dat geen scherpe punten ontstaan,
zodat het daarom ook nuttig is ook de stortsteen van het
verlaten werk zoveel mogelijk op te ruimen,
In het verslag van het modelonderzoek wordt verder nog
de aandacht erop gevestigd, dat de ligging van de rand van
de ondiepte in de Mok? van grote invloed is op de stroomaanval op Stuifdijk en Horntje. Zou deze rand achteruitgaan,
dan zullen, zo wordt opgemerkt, grote watermassa's in de
Mok doordringen en zal de aanval op de beide punten t~enemen •.
Aanbevolen wordt om na te gaan of het niet meer bestaan
van de dam de rand van de öndiepte in de Mok doet achteruitgaan~

bo Aard dor nieuw te maken werken.
........
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Ter tgelichting Van deze nieuwe werken, welke, op de
bijlagen 41 en 42 zijn aangegeven? wordt het volgende opgamerkt ..
Bij deze plannen is erVan uitgegaan, dat het wenselijk
is de laagwaterlijn tussen het Horntje, de Stuifdijk en ter
plaatse van de Laan (zie bijlage 42) een gestrekt verloop
te geven" Hiertoe zal het nodig zijn de bes~aande kop van de
Stuifdijk iets terug te leggen en deze daarbij een goede'
stroomgeleidende vorm te geven, welke ~e bestaande kop
allerminst bezit e Overigens ware overeenkomstig het advies
van hot Laboratorium de bestaande bezinkingen met bestorting
en de resten van de vernielde dam zo goed mogelijk op te
ruimen~ behoudens ter plaatse van de op bijlage 41 met een
't"'groene<
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Deze opruiming zal echter gezien de bestaande technische
middelen -hierbij is- gedac'ht aan uitvoering met een drijvende
kraan met polypgrijper- niet dieper dan 15 m - N.A.P. kunnen
geschieden. Voor het onderwaterbeloop ware daarbij tot deze
diepte een helling van 1 : 10 aan te houden, terwijl daarbuiten de bodem vlak ware te makena
Zoals uit de dwarsprofielon blijkt, worden op deze wijze
de grootste obstakels weggenomen en kan aan de schurende
v~erking' van het water ,zonder bezwaar worden overgelaten het
overige te doen. Hierbij dien'{; dan op eem toekomstige diepte
van ongeveer 25 m - N.A.P. te worden gerekend (zie ingeschetst
toekomstig profiel)~
" Voorlopig kan worden volstaan met het aanbrengen van een
'nieuwebezinking rond de te maken kop, welke niet verder behoeft
te~reiken dan ongeveer 70 m uit'de te maken perkoenrij. E'lentuele uitbreiding zal dan'te zijner tijd kunnen geschieden naarmate'de bodêm zich beneden 15 m - N.A.P. heeft verdiept.
Behà1ve het maken van de hierboven omschreven werken, is
in het plan'van de nieuwe verdediging mede opgenomen het aanleggen van een lage dam in noord-oostelijke richting, ongeveer
ter plaatse van de rand van de ondiepte in de Mok.
Voor de wenselijkheid van de aanleg van deze dam. gelden
de volgende rèdenen.
,
1-. de dam zal voorkomen, dat ten oosten van de nieuw te maken
kop van de Stuifdijk neervor.ming zal optreden, hetgeen
anders opnieuw tot verdieping aanleiding zou geven;
2. de dam zal in belang~ijke mate voorkomen, dat de rand van
do ondiepte in de Mok achterai tgaat. Zoals uit het advies
van het Waterloopkundig Laboratorium blijkt, zal namelijk
achteruitgang van deze rand de aanval op Stuifdijk on
Horntje kunnen versterken. Het is dus wenselijk deze rand
te trachten in stand te houden.
het verrichten van regelmatige peilingen ter plaatse is
overigens wens elijk, opdat kan blijken of uitbreiding,
van deze ont-vvorpen bescherming, in een of andere vorm in
-de,

-135de toekomst wenselijk is;
3 ~ de dam zal bij zuid·~westelijke winden als golfbreker werken, waardoor wordt yoorkomen, dat de golven ongehinderd
de Mok zullen inlopen en het thans ,onbeschermde deel van
de duinen ten westen va~ het Horntje zullen aantasten. Bij
het niet herstellen van de betonnen dam zal men namelijk
erop verdacht moeten zijn, dat ~ij stor.mwinden deze dam
wel een zekere beschermende,functie had voor de Mok. Hieraan is het waarschijnlijk te danken, dat tot nu toe de
bovenbedoelde rij duinen zonder verdediging in stand zijn
gebleven.
Ten aanzien van de constructie van de ontworpen dam zij
opeemerkt, dat. wordt voorgesteld deze geheel te maken van
stortsteen, waarbij deze steen aan de buitenzijde alleen in
verband wordt gezetc Deze dam ware daarbij aan te leggen 0p
een, brede bezinkingo
Het voordeel van deze constructie is, dat door de,aanwezige holle ruimten in de dam het uitputten van de energie
van het toestromende water mede plaats vindt door het als
IIzeef" werken van de dam zelf
Zoals bij enige soortgelijke dammen tijdens het m~ken
van de afsluitdijk der Zuiderzee is gebleken,
blijft een
dam
.
,
van deze constructie goed standhouden, terwijl daarentegen
wanneer men een dergelijke lage ,en smalle dam yan klài met
steenbekleding maakt, de golven hem spoedig vernielen.
Tenslotte zal uit de uitkomsten van de jaarlijkse peilingen voor het Horntje kunnen blijken of er behalve de hier
voorgestelde werken aanleiding bestaat de bezinking aan de
westzijde van dit punt verder uit te breiden.
q

Breda,
FebrUari 1951
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Oommerz-Bibl1othek za H~mbQZg be6itzt sine Papiarhamdschrift 111 Q,uarto s P~ppumachlmg mlt de~ Auf'sCh:ritt; Altes Seeweb. (ged2uckt) ,S}l@culi., ut widetur, nv (geschriebenJ. Bie
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;1 "'" 62J Bind vOllstm.niU.g e:tthalt., vondel' dritt.en Lmge fehl0n
dl'às 80hte, daa zalul.te i dmsalfteu.nd das z"MÖlfte lUmttf die
VollstwadlSkai t (ter lia.ndsc1U?ift !st abel" dnrol! das Fsb.lendlemer
BUitter aicht gestihädigt WtWdeü.4
&nf a. zwait@n nicht fol.l:1rt$!l :Slatte stsht Folg@mlea:
EibliotheeRa amplissirui oollmgii comm.areii Hamburg» ottezot .Dr ....
Joo. den ~~iftzttgon diesel.' Widmung UAd der lmffJchl"lft erkarulte
Rur Prof,. Mantels ia Lflbeck in dsm Do.stor $()f~t dem. bekaanten
Lftbe~er
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. .
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. .' 2)
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1) ])md'%1'o1'2. ves.'leitet Emgt KQsegartofi 1n wei._ uten ~$!'
dZtd.'mu?enlio :Briefe~ b dWf! erstea Examplare fal'üen m~ttH~l?'
~w!~eh@r! Foih )7 ui ,S ..
Z} lro, Ven;e1culfiM.~ dGl' '4aher J <Çf/QlOb.e ataf der Mmmb~~1s0han
oo.mm.erolen :Slbllothsk b3flndli~h sind IJ 1111 1n 4 ,,\~e~d_ mi $
iWeh a10ht g u a u t . . ·
.

»as S@®'buah ~

ms uas vorli@8t, iat. Ql"fGfib~r mieht auf'
~d._al, sos,d@l'a noch u..md na@h à.®.tsttut't\@n .. D!ft dr@1 ~plt@l
(Vl., IX, UV)., v~N~loh@ .nu); im der ®rat®.®. F'fu,mdschriftuthmlt@lt
sind ,mmoholl oio11 sohon (16dul?OD von vormher@iID.&$lB Zusätz$
keutlioh .. Abel' auah der beiden Hand~H.lht'itt$n 8emm1.®.saw,@'lheil
kau nicht als eins @in!1@itlieh@ Arb@it .hatrwohtet werd.en"
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nad VII; als Ort thn: htateht1a6~;;r1rd :.Brtigg@ a.mgmnoIDW;@n W@l'd@§1
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XI «< XXII, lnabasondar0 BfHlh Kmpao XII za urth011eu î9 th@ilweise
unter htJ§!M.d.schem Eifiifluss .... vd@darholt o.b@l"mr})eiteJt und
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I t . 'i1~n dV@ Kr<syl nee Wysr1.mgh@1' vlaeok Witst noort~J6st/ ende
IJle ghy Wimr1mghwJà sa na 'l0ruat dat ghy die mo19nI!1o~eht Bi en. so
hout dye mol$.D. ba2'uyden dG oltu.er St} vemr ale dat Zuyiltlyrul lmn.e ia
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lii@iU twiGok i3 een SChoZ'Jiatorn/en almerdorp is 9®uploIDp3
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Item om t. w@o'tam. die Ul~u:"ak$n v~n dye ton/o.ye molen com.t a6ll
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noord.on die hu.ysml di©.mî3 siert benool'd ot), ti at hooch/
dan gaat op
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nuysen dye d@er staan noordtoost van dat hoeob/GAde dan ghaet

op die
OU@.I'
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langhe dat me:l1 die

áa't maestehuys

ker~k

in (lie koaoh hebt

die moelam end@ t1&B. gmet. op
lotlgh& ale sn! dyo JUoeoht alumi $nd~daft !leemt
b$W$at~

a$,m

die mmrcken $0
diQ slaQh van d1@ Nos op SGuen. vad am eens ofwn~ werû/ $,@de dttn
slot.n:,.e.n een ó,@êl l'Ul~r~eu b$VHJstcn di@ 11lOlefJ. bewesten dan o-euel!"
~ä (~.1s Ü€lt SOl'sta huys is ve)Jbi ·0.76 molen sa .m"ooebdi ~e.e. die na~
niot mill1M].o6njhout dat @0:t'Sto l1uy:f' tUBsohnn (ll~n oeueranoe die
molen so en IHoacl'!d1 i~&U b02ytlO ltaniien n;ret misdo®n./@,nde e.ls gl'ti

te neuon die tOf'). zijtlso &haat zuydan ten coaten RaG die tlsl?ste
ton op w:h~ri.mgher vl aa oW ende siet gbi dys ton tagluiM d~re toorn
\I\~n ID.0denblick/SO zijt gili w@l te wegl!@ @fid~ mla gh:;' bi tH.tl ton
zijt d~fi. .gh?a@'t ~,!)yd-zt!.ydoost Aa 4:1s 'ton op sOf~ch horn/ mnth) (1t?<.tl
gha@t zllydooat ten !!mythi.lu na die derda ton eoo Q Vgn. èl.Y0 derde
ton r~G d:le tom op di@ kr~)yl oost zuyd oost . .
It6.f(~ in Tessel ltlfHi.lckt vol~e® fjmxt l&.ndt dia mm@n oost ende
Itam. iut

v.Gst

V1i~

noo.rd~1f@st ...

üniversito1tabiblioth@ak Amst@rûs1n 2J}b "'" F -4
Het oorspronkelijke boek is gadrukt in het jaar .1540 ..
D@ Faosimilo uitgrtl1@ is naar het et:ulig~ bGkel1,d(~ a~@.mplaar
in de Univ0l'siteitsbiblioth®9k ta Amstordsmfverzorgö door
Dr ..

n .. C.. l1oggo ...

....

maookt vol:i-am aent landt oost zuyd oost ea

Itr:w tussoh@!2. Vli@lofit madm T0Sa~1 19Ft @$fi 0ylnndt mnde
h~Hftt ihrt Eyarls~;dt/ @n sttlet een huys op K~u.~lt eltijt u. strcIDMiDj
V<iat <11$ VOO%, vlo®t m~t dye afte!" ebbe valt noortwe:rt oner enda
aftmr vlo@t m@t d1$ voor ebbe Zu:vt':lnart ouer.,
It@m Tesstll 113 leuok ~Dil@.r.b.elf i'l'Jljl® ..

lt@ wten Marsdiep n~ de Swen@ is irg kenningeo
It@ va dot M&rsäimp tot à~t Vli* is ijo k@uEdnge~
Itwn t~~rsdiep &fiEngelanta 0ynd rl~ mijl®n$
Item Ctil Hollf'lt t@ kenu~/EgtiH.m.t is e@r~ :plo.r.~pm tOl'en @n
staat op die Z,.fHHH~!'1t/ @n ~ontbimn.e atf~e ij.,tf,orne mnd;n%,p men
kero@u zijn sCarp3
Item Petten (lat zijn. hog'h6 ruygh@ <'hlyn@u ..
Itl.OOl Kete1.nuyn is ~:'MHl wi tt@ spleten àU;r"Ur;
Item Hollant atrfHlket zuyt }',uytwest ![,ml so 'flestlicl er! moort

noord-oost wel 60 noordtlio ..
ItWl!. Maradiep endie hoofd6 l1,gge v~ tlan ander ~·uyd west
t0,n zuyd~ wel t1l0 ·r~®6tl'.cl en noordoost tIJm. noorö.@ w~l so oostlio

vacheydu rl .. :m,ij l~fUl ..
lt0 i.m.t Marsdi@p hooon

'!}r~ter

oost en w®ate ,mes ..

Eet oorspro!ik@lijk$$ bookje is vam. 1;41..
.
D0 f'aosiw.il@ uitgav0 ia v~rzorgd door Uv, fi"C .. von Rogg®
Mar het 6enlg® eDplaar in de Urd.versit@itmb1'bliothe@K te
ilmSterèhtID.
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!hr®aoor {te!' Zamw!l@rt

Iuhoudeü® 'la geb,®al® 't1"owig.:5Jti@ ®ndm Sehipvv,<mrt vad® OOflter%~~

NQoxtseb,@9 West®!,fHJ.h:0 ~Jn Mid.tlellantsch,& Z~H'i i' met nll(~ d® Z~r.M~~"'"
cf..Hlrtonda~to.di®.n®nd e"

l.nag@lijoka het oude v9l"m&erde 1:m0se«1@2tb~{1k W%n VVlsbuy ve~",
.m;serde,rt ~ @fitl® wan ontal.l7~k$ f€HJ:tmn ende velfloh@ Goersoon §he'"
muyv@rtll> Mitsgat'i'ers de s't!"@cnng@ 'fan Rumlants- enûo inde .~
'Zee tot O,ro,bay in Laplf~nt.. Unde ooek th~ st:rnoki.mgo ven d@ Mid ""
(;t@l.lw.nt~H}h@ aft Lav8ntsch$ Ze%lI door u@ Gri":;H}ltWJh:lf~ Eyltclnden
tot 'f.r.·2IHi7onO.e in. i~ie!1"
A.l1AU'~ beme:ta'®u.®n door den. ~vaN0nfHl Pilorrt fHl StuerrMll
Ûloaa Ianaz .. VVagbe.an$.)!' l'@Biih~l'@ooe inde veI'!U3@o:fGw (k;Op ende
Zeestadt van Jinokhu~rBen ..

Nv ten. vi®rd.en maml van nieuvvs tl'eX'ID.@eruert, g:hebetert
mnt1@ gtH.HHlI'l'ig@@rt, Jllet. vele SO'f,too.ne Cner'tmu, :Figueren ende

gb.@sChrift©Jl$! dool' d@n selven i&uoteiJ2~
'NtXfh ve.nê,e:n Ime1;@U:f b:VflaVO$oht sak®.? beb.tJ.lp wn 1W Oost en

West-Indien in verf.Hjheyè.r;~n pl~'l@ts$m t~ $@yl@n,.met zi3nf~
schrift@n, f'igar~n en Opdo@fl:!ngen ..
Gh®ttl"uckt t 1.t~:st@rd(.ml~ by Corm®lis {}l~em7, .. óp ~t V'Vat®r
in:t Sclu:'ijfboock~ VOO!, Lnoae lfmss~ VVeghenaer XV1" 11

ImPi~l1U~M'JUt iilllä ,4~~d,G ;é.fflj;~gll,tlaa.:t~i.l~@lIU~l,
~.ll9iIDl9A ,0;&$, Maml!dltm, ...NHJll. v~1iu ,:t.d!,.",.~,m &lLJ;,;!i",Mmmtl..

lat dat gh,y b~l T«:tel t f landt diep ~~11t in ~eylenl soe
loopt T@x&! sen op 4vadem/@.nde :l,@ylt tus!11ahan die voet
atrtlAdt/ende d!@ dxoQg@ Î1300k® in/rij. by d@ st:t'ant van T@lXel

langs/moo lal$a tct dat die é~ J:61@.fi op ean hmndth~$®t leJJ,gd@
86ft malcand®:t'o CO!MUll ende %eylt Hlso ()ve:r" dia La!MJsM gtry en.
sult 1i'), d.it gat aft ouer die Lana.n nimt minder vinden dt~n

dry

v~d@m wate~s

alst yet gbIDvlO$T~ 'ia/amna alS ghy diep

wnt@l' cryaht so zaylt (Yi!wa~~rta .@Be Oo~pvfàard@rg Ree toe ..
Om- det apae~i8e:r:t6 g~t in, t@ z@yl@,!:1$'p' ~;e vat@a! coolam'ie

van b1 weateA/ ~()O

{1Qltt d~t

landt

n10t

11i~H~r{ie:t d®s, 1~

vf;zd.J

'~H~nt het is dicht t~$m. dim K~ysers plf,tta 11 vndwi! dl@p/mf~u
~ls dim OmIH1!l op Bttwsihlyne:n $elt apli:'leek lu~hi1e (lom: .rrjJ,~loan
ûs.t'u staan! $00 gaet Gaat ~~t oest i1jjgweihrt eb..Vt'l1.0 *i1nt
ofte strGom hebt/ enüm hoot dim capen alSQoataead® tot dat
gh,V biuen dim droQ€he hae6ke.n zijt/w~e~ wilt ghy m@t eeh
",oo"lQ@1; @nde r>.;nyt westan Hint det Spae.nsi~o"s gwt in

'Ze"!/laml BOO set dia GfiP@!'i tJ.la 'WODren v0rhaelt is/tU,.$ c10yn$e
bij zaytlen dia le,agS'ta/ enii.a lu::mt 8~ almoo 8tOGmlm tot b1wUMl
to@/Sh':f zeylt Gî:an

recht ln!@!tö.03tr®okt meest oost
~l1ydt oost/ende :z.nydt oost; ten oost_ in ..
Oft vr.tlt ghy €U'iu.e%'sinm d{;lt s'paengiaertw gat in 'Z~yl,efil 00mende v~n 'by ooat@n/soo set die capen op &yOOt1;rnefi $$11 v?toot
'boom l@.nghde vareoheyü@n! eoo ~nlllenm@ ontreut oost%uyd,t oodr/
enat@ znyt ooat fa~n ooaten Van v wenenl end~ t~ls gb.y ~.i3t binnen die Wtterho@ck (l@ wel-eke gheooelItt fHJH dim $forfho$t)k vmn.
die Noo~er ha@oken!Doo Jll@uo1'rt ghl' dia wel loooem.: want van
bu;vtêll aan zljnsa smal.' Bonn'!:l@nde op 11 ofte 12 vûQfGgJjen zijt
gJ1y gll@sn kluyt \101'1( V&Jl het droogl1@/dQsl'o.ru waH}ht fJ wml !flat
coatrarie tye ofte vJin:t op dos@ satan t@ e<mmmlmaer m@ID. SChip
van ·$@8 ellen w.moh met le@en walau' wel oo@r dim üys@ra plat~
maar c@uelt v wtroOID,@,u v/el/want die voorvloet vUt tot Ou'@!r
het bf-11 ve geti® CIl.li. die UOQrt/ @fid@ die ilnnm ,rH.oat al aant 'liJ,jest
zuyt 'ljJ@st vH~aeo/.alee'J! t w H1K1gmaertm g;j:·rt. bagint in te wmllu ..
E>all oomte en. wee't@ mane l'îl8eokt in d@z@ g@tmn hoooh vl(;;,t@r! ghy
hebt int Bp~B@rta gat niet min dan v1@r vadam watmra o,lat
rat 86VlooJi; 1f~" Om. tset van OHpanto;t'@,fi oft tU,e door tow in
t~g®t

te seyletl die .mG@t me byae!1s op @en plaet~lH2 in lEJeYl@n/mmer
ten is niet go@t voor sQhepen die di@v gaeni d®er placht een
Oaye op te staan/men hielt die $$ti wintbQOl!! lengte Dy westen
die toren van B lan/ott wf~s/s~~ens$ noamt maar het im nv
IIJm@r v@rloopml alsoo detter gheef1- acht en. i!\l()rt gh@2lOlrJ.@ll op
dese gatexVm@ll ~an d~®r ooelt nl@'t a@Sk®J:'fl v~n E.HJhrljui?:Ul!dan.
di@ var leghen ialmaell die wt noot gebruyoke/het stra~kt
1>1@@81; noort noort ooat/0EMle .noorden. ten oosten i.ng 1)i@ Of~p@
staat noch al$a~ften hem plank te gebruyuK@n!dan die hier
we-rsekert wil wesen neE/la een Lootsman/ @nd·e salt noch qua@t

genoso)). hebben mat schepen dia ~nat diep S2en/maar die Sleynck
oft Ebb@gat ia b@ter: .man ~stta di@ ele:tne Cap@ oner dia
toren van t % Wrunmef:l daer wint !rie.o. cliii1J. tOMe: ao.m:tijds 11gghen

-dael"
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(leer twee tonnan int Bat... Als gb.y 'b~ iii~ tonna zijt/600 geet

nOQrdt-oomt ten. noordell ean/tot G{ü't die 'toren maD. wiElt boom.
lengte benoo:fiî@ tU,a csap 1a/gmet dnr! noordtoost in! tot dat
ch:.V {U.ep v?ater orijchtl ende dat die Offipel1 op .,00UP@l1
door m@lo!u't~l®r@n tl/G'S/&n/ ga et alm dan nee_lfsdu1li~!d:l toe/op
een Qabal l~te deerne%!. lamgal tot verby ta1@WtlatUe.p ..
Ifzuyde2 gat is $®rtijdtsmeo.e een goet gat ghef/eest/~rua is
nu al wat verloop0n!.m.en. le1' dmt lllngesdia voet strandt van
huysduynen inl so dat het toreu®n van di@ Ge@st opTex@l
co.m;t iu t l mla?lll van. dal'~aa/teghena die stl'mllt wan Ruyaduynaw di. t im een l~Ul$ha marck nfJl ot 'Z znyder é,at wt ode in
te zeyl@n, .. Als &ie Oapm op een. ap,aaok le~d* sen .l:W21oanderen
cat!en!dm@!' lmtdrocp@!ta 'weten twee vadem if!at la@ch wJatarl
het is een plOO!p gmt om. wt oft@ in t@ '2',f!q'J.@n/rM'!t@';C ten is
!det goat voor grootB seb.ep®.n .. Deze landen zijn seer schorI
man maohsa by naehte niet naed~r OQmeR dan 120ft l} vaaeml
slaoo {joch: op t ~ Vli@<'1 1~en oost~J ende W@IrJt@ Me@ns .&Me.ckt in
neaf! gaten hoooh water: IDaer een oost zuydt o05te M~eJl op
Ooopvaerders ree .. Op Wi0l'inghel' vlaok .ma@okt een ztlJ(lt oost
e,nd.e !loordtwamte lfu:.Hlum 000011 _t@r ..
:It_ die loopinghen ende ûraeyinghuvan die stroom®n in
desa gaten! die woorvloat !(tet die acht@r ebbe vallen ft zeewaerta henen nae de KeyS@X"6 plet@ toe/oKfl. die noordt ott
westel1;Joker: wedarorulf1@ di® achterwlo®'t D.let dia '11001' ®bbe!
zuydtwJ®o!!a OtHlr die &aten/wan:t dia vloot valt ftoordt nool'dtooat ooêr die &afJkf$rJjJuH~r alst half gety@ ia valt my bn,iH~m
di€;} sanden noordt .... ooat iwlnaghelycr oock uit noo;rihlr gat
veu t ~ Vlie/daer @f! gaat gh@en vlo@t in! oft die , quartie.wen
Zijn wel verloopenlvJ2flt een. voor ebbe J!H;.H~Okt een {H)ht~u? vloa!
til~sohen die 1èJttGl' tO,M@ ende die tOEUle op d&JU Bon int Vli.e ..

~a ! d ..wWQ!:~M@;C

TtlHmmt. il9,{li4 !!!Ilm&\"

'Nu vant 7,uydergat tot lRnctm.yam.n/nae tt 'çfest eynde van
Merekenlis decaat's zuy<lt zuyrH; 'west vier .m131@n~ van d~®l!'
naer t 1 oost eynda van Maroken!ls de coers znyd@D. ten weBtel
vier J.nyleD. ..
Maar bij zuydan dat zu:yuergat vun En,chuysen/tussoh@E1

Le@ck ende BroeckeX' haven leyt een hart sant gh@.M$m$ dla
Trind$ll tlG@.t' 0D. is mtHU.' tWG6 voeten vlaters met loech water,

hsachen

~

- 4 Tusscb.0R den dlj<;k e.nda dit sahldt is vijf'

A18 ,uD. die Wlerdij'Ok van Wijdonee tHM'tt
Leeobz lU.jok! BOO iam@n bazuyden dr::rt samdt

waters.
'bij muyden aen

V00té21

11

Mmer dat ~uyd~3·mt atrae1t't m1 meemt nOOlf'd911 in • .4ls ghy

m van Marok~notf' eom.t/qd~

6rnnt BOO

~1"@ binnen La~ck/

dmtD.roeck bj? mOOwtlON de Vll'1t$!ml.olene lal BOO ,.,ijt 811y dat
noorte:vndt van diG l]}r!ndel ghepmssaer-tllhln tfHU10ht ghy dat

wast laMt

~l@l

kies$n ..

Om nu tt%Uyd0~ gat recbt in t0 seYlen/moo banaat de
west@r toren ouar di@ tOt\f1.$ 1M~t de maat die op den dijok
ataet/oft ou.er tUe nlmt?l$: kets mat die ba'ta:n.rda ih)u:tte a1&0
(ma)! aan mtm@nde/tot dmt ghy aen den di,jek comt J dan hy d@l!
di30k langhs tot ai~ Rern!e voor EnGhu:qs$!1 .. In t' zayder gatl

hebt g11y aoht voeten wetarmlende tlie

is (U.ep t'!)!y vadam.

@l!a @

Re~de

voo:r E:nchuyaen

een. voet hat leeehsta wflrtsr.,

dat noordergmt rit te s@Ylen!soo loop@t vmn de
Reooe na t' beeoken noorden ten 00 st em/ $0·0 snit ghy wind@l!
fU.e innor tOJW.&/ande leyt op O.3Z® m.erckt'ln: te 1-lJete!J/ als
t f groota l})!oeok oomt $$fi dr-rt L~lndthuy~ d~!rt ~~n die btt~ht
van den clijek sta@t/Md@ t1~tt t.Ol"o.nk@ft van atadthuye oom:t
op tJen handtspaeek la.ag<la aen die coater ganal want groot@
11"1'8 (Jat op die Bre-aatraat sta@t .. Van die inner ton tot
lU.e ~ûtl.d.®l tonne/ia di@ COOl'S noo:td~n tem ~?et.~t@m1omffim 10yt
op da1il@ marckflU1: nle tt Wmlve Laudtbuym @om.t .over Doovocarspal/dat to!'@nken eadm gooel vn.nt groote hnys. Mch .man
dan effen doo:t' ;elan. Vam tlj,@ m.Uidel tot ta.s fioo:f'd0% tOMo
in 1.·11110 gat/is elia Goars nooX'Ûen t@u westen/ende leyt op
(lame !îlorokm;ufoJ.s Droeckoomt ooe1' een laeg11 Landthufs dKlt
~fae1f 001

staat by noorden dan hoOgtH:'lll Hoybergh d ie ,op do.rt d.ijc.k

staat: daar staat oook een noach smal huys midden in dio
st@dt ; nl~3 de zuy«er to)!®n aamt reoht 1>1 oosten dit hUTSI
dat nlG effen daar door mieR .mach! dat Zijn de maroan vaa
N.i1.1sgat ~ Van daar nee CrettIH~la8!ld t t1oorot noordt 'Rstl
ende noorden ten. w®fften! fta@ dat die wint ofte stroom. ls~
Voorts Qlil wan die to.nn~m op de Ol'aupel te seylen1 nae
d.i,@ Sf,Qydar tOllD.en op "liJiaringluar vlaoklis de eoaX's .aoordt
'lf~m8t/6nde

noort west tan TN@aten/tot t!st b@ken op \.1.10

Ol:'eu.pml toe ",.lUS LtltkebJ:oockl eert plomp tore.rutal~/tJtaanda
hy wasteD.
le~d$

G.root~

bl"oa<HqoOJ:llt aan

van à.M baecken op

:a:_~

So hebt ghy die

Oreupel~'H)n.d't.,

Van dael.' .na de
zuyd~u~
'tiUF~·'lo~Sf

""

;

-

zayder tOM& op Wieringher vleek/is de ooors noordt wast ten
westen ende west noorit westl naG dat de wl~t ofte atrOO!îl ia ..
De fi!@!'cken van dis EUyd@:!' teMa opt vl@ok/zijA ala t fWlsck/

een scherpen toren b1' westen MedamblieWco&nt OOer0@Jl plOJllp
torsnkeA etsende men. die noorderitijek!SeAaam:t ..4lmardt.mp/dit

is aan dwe~a nw:cck: de lm~s mel"c.ken 'li3nl a.la Gl'oote bl"oeck
co.mt tusschon t7oe6 Boyberghen!staeBde iJy oostendi@ VJHtet>
moleRsl die by W6r~w~rts hooft? sta.äI uds dat ffeaterlasilm:f
t(fJ!®D/ o~t aan. die huysen vmn Cl@uerstede/d t vielck zijn dry
ofte vi@Z! b.uysu di0 op het 'ilNHlt eynde van Wi@:d.n8he!l staaN
dae.r op l@ft die tonne op acht ®l.len ot: ean 'liieyniob. milh JJ..s
ghy Zl.jt }Y1 die eerste tanne opt Vl~Ok$16oo saat eerst eeE
weynitl]1 noorit~rost ten. halv·en de t'i!@$t1e tonnel snda don wQ,t
w$stelijcker o.mm.e die sts@:wt van de plat® d.ie midden op
Wieringer vlmck layt/ and$ dan altameta nool'dtvreat/totdat gh;r
by die tweede tonn.e zijt/de w@lcko leyt op deas .ff!e:t'okmn: Avlm
.'U.@ Ooren molen comt @Gn den o@uer van Wier!.qhe,a .. }]nda recht
by wasten die tweede tOM6 1e1't eens!<Ult ganGUt die 7Auge!
dasl? staat een baeoken op/end0 l@yt aen die vrest ~ij(i.e Van tt
Vlaak/ende is a@n die Gomt zijde se:ersohO:faMa@X' 81s gh:y (lie
Middel tom 11001"01 zyt/ 800 fi~et noordt noordt Vi0Eyt; aan tot dia
lIDorder tonne opt vlnQke!<lsl'l eom.t dim oostar~oh@ toren/die M
plomp is/ooer @@h of'!: ghabroken kBrok... Dit pleohten bey de
ooh~rpe torons 'te I;UMYàn! end.® qumm@n Hen maleandal'ant!ID. comt
aan. Goren molen aan die oo·stertrolle toren op Wiaringha/houdt flJ
@on (laars tot voorby die toanel soa la.ngll@ dat die ooatel'Soh®
plompe toren oomt by !locKrdan de Wl@r(Iijoh: van dan O@lHjr!tMH,
J'aapvm.@;fs plat®/die aan stu@rboort moot blyuenlt® 8chouwan"Du!
s@ylt noorden ende noorden. ten Vlasten/tot dat ba®ck~ul op êtio
Vlieter dat op den h00Ck van de Waart staet/alam~n door Wieringh@l" balon 8@ylet: maar hout de noo.Nar too.ne ontrent &'ie.,.
dembliok so langha alS gay se oi@n :OO.sucht/ ende gaat al hoordeJ
ton Vlesten een/tot dt'Jlt 8hy <U,@ toanm oft baken op dia Nessa
gewaar wort:: al.S glr1 om. die Nesse zijt/ soo gaat altemet wastelijok@r.Om nu die besta~ Re$de te weten voor Wierinsel'vlaokl
voor a@n SChip dat in <lomt ende moot liChten/die setta tie I.f:Jws·
tslander kel'oke onar die afgebroken karok van Streeu/daer ia
die beste 11.fM&da/ entl,@ daer plaghen t\'40.0 scherpe torens oner eaj
te <.Hlilen/maer sy ZijD. ru:t afghebl'ookea .. Vsn dat baecken op die
n~~t~

- 6-

tot dia Nesse/is de eoers aoorden tea ws8t@!lzghy hebt
dm$Z' een l:Hi'l@aken. aan die w@stwaU oft @@uw!tt@ tOmiel ende $erl
die oo8t,-;ijcle @sn tQnoo voor diebaloh/t11e.tû@f1 onderaeyJ.en mach
op vl$r ofte vi3X vadarrio
Ende els 8h1 t 'basalten op ('lis Neas·e hebt soo gaat altOOlet
westeli30kar te wat~ul noordtwmst/tat het baeeken op Voghelsaru:.t.
G:ny !fi.ancht die west'lfJol looden op sas ofte sellen vauelf1.Dla merVliB~@r

eken van dit raok zijn/alS die plette lterck van dim Koghe opt
noordt aynae 'Wan 'f:eoxell com.t auer t ~west0ynile vaneen Duert
huysen Wan 0 ostsrent/ fJmde dael' €loot men molen te stsenopt
o05t@y!lda vant Dorp van. Oostarent/dmn 'hebt ghy die langte vant
baecken. op ,rogbelsandt/en.d@ als die platte kel'ok oOOlt ~um. die
mOleni sa hebt ghy die ooatwal: dat re;ijn langs .m.erokel1 Van dit
reoltl ~lrua@n op sSy1st/soo langhe alsmense aien maoÎl,s
Als ghy Oltl V'oghelaant1t zijtl BOO f.3ult eJllt aien ean groot
lan<l!t Land:tlm.ys by zu;vden da G@0st int leegl:te/:uout den soherpen t~en 'vanuen lior.fl ooet' dit Landthnys!tot dat. gb:y zijt 'Wou
Texel op de aOOpv(~ard@l's Re@de/ ende settet Wf.?®l" dat n eoe-ft
dMekt'l! V'oor ooaterent ist best voor 010yn0 sChap@n/want hst
ie daer v1e~k' ende daer gS.et weynioh vloeta ..
Wilt ghy van Huyoouynen op Ooopvaard@l:'s Ra@tle wamen/eGO
t~~HJt van t ~ nieuwe diep noordtoost aen/800 aul t ghy gesn van
tmyt1@ land~l1 basi'$yle.n,: (lie lenden ~lj!l schorren, men. heyde

syd$.n/ma_ a18 O<?wter

keroka eomt ouo!" een g~oot boooh
l~ru:tthuya stlHmd@ op dia west ayd@ van die kmrokel 300 meu~ht
ghJr tlî@fi t 'Gheestsmnt .rJ.at .{l)isdQmn~ Iet drift gh,. in wilt voor
t *vlE.tOks o.m te lichten/Boo e~t d@n toren van. (lOf! lioren ou.er
dim l:ulysa!l onder die GbeeHt/ entle hout die soo steende tot dat
di,e kerek van. den Eoooh oomt op tH.@ west s:~lè V8.0' (110 oof.ftar@;rnde1: molen: houdt d.i.@,; @l soo ets end el 00 :tenglle dat ghy se
sien meucht/ao t'$om.t dan aie wat@rmolmf!. onil.$ aora.nmolaa op
f{fj'nfjgr

Wif.i;îl'1.D~b.en OU0X' ~enj!l:a:@t r~Mfhta

diep

i~

hier GenOJl vadem vmtars

Die maecken van ~rexsal snde da Mas@/liggh'$!l Van malcaaderaa zuydt zuydt w~et aoo Zuydelij ak/ end 0 oost noordt oost vJal
soo noo,wdeliJok! ~tr0!l't ~chthi~n m1jlo",'I!m :Uuyoouynen iet hoglJ

bl"

- '1 ...
Duyn oortRal1t die kere:itr.e/ e.ls die ~;t11dt ooate van v ifjlsoo

ke:fck@ oft torenke.n bu,.yten dml tluyn/daar $1$Eilen tVf@@
cep~n op nfrt oomteyn,thî/ end e ua:S:f leyt een. wOYMCh d.u.yns op

6{.ml't a.i~

dan oost h{H:fH~k/@,h@Ma.m.t die :aèld@x'~ wael' tUS50l"Mill o.la B:~lct$.;e
6n<39 di@ kerokeoft hooge o.u..yn/ineen. gltOot staak weacha
niet. d~m. bloote atrant t nUlor mls de ke:ccY.:e aOhter de Kj,Jokdu.yn is/soa en Biet menSa nietlîf>,nde die lluYU@ll g.f!len vsn tH.o
Kijck:au:yn ofte Oneperöuyn nee Ul.G %U~l:t toe/schuwt lteti@jn
!1lfH81' t~ ~:tjn h.6uV(üeokr~ighe (.luyn~;nl o~;de 'wort OQok uit eynde

@en })loot straD:Q:t/uwer !flan. siet een buysbitHMMl die dU:lfni
ilk1t blnllfm op t1rli(."1U.w@ diavmta~rtl ghenealJi.t dia mlygar(.l.'t ~

alaJl'. .on d~.'lt gh$'f;Jt.~aJ.:'1;;'ort ;i.B.m.en. buyt€ln dat ztly~1$:t' gat",
Nu 'iff\.B a.ie zuytlcX' haeokmn tot K0tte!1 :lat dry raijlai1.!
zUji\lenten vmst@Jh Voort tot Cenl.Pfi:ftluyn iet eeu. mijl/and®
O~i!!nperduyn ifr3 saer kenbaar :iiJ"dnt :hat ~tlyö.®l'st~j d@@l is gram;
. ~!l.0t :HwJlbewaSsen! @nda tno(,)rdt o'f!lclo is HeH Bohor!'® witte
bl@lloKe!att(1a e~$t scnuytf n@de:r .. Pat~;'$n is een cleyn tcrenkesi
an,d@ Iften. stat nooh omtrent Patt-oD: tlJN3ffi aC:i:ul.rp@ torens int
HooJ;'d~rl(H'lc1.t'" VnnQ;~..tw...rdUY!1 tot Jl'tijok op zee/heeft b.(i}t

landt @en '~rnlch 'bocht sI ~na~ s'ta:$ckallt nlda@r oerst '7u"f!d@!

altem.et wat Vle8telijoke .. T@ghans Wijok: op za<;~/zQyden ten
1N?JstetV$nd@ loopt t~lsoo byc8ns ~1 tot Seb.0u@lingan z,uydell

ten wem@n/ f.~n(l& d.mK! zllyt zuyt weat/ @n l.uyt wu~.st ten

tot d1@ Mema toso
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