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INLIDING.

In verband met de sterke aantasting van de Zuid-Iestkust van
Ameland werd in 1935 door den Directeur-Generaal aan den Studiedienst verzocht om het Amelander Gat (zie kaart op bijlage 1) te
betrekken in het onderzoek, dat naar de kusten en Zeegaten wordt
ingesteld.
Uit het desbetreffend voorstel van den Hoofdingenieur-Directeur
in de directie Groningen, Friesland en Drente, om dit onderzoek aan
den Studiedienst op te dragen en waarbij tegelijk over deze afname
wordt gerapporteerd, blijkt dat het wenschelijk werd geoordeeld om
eens na te gaan, waaraan de belangrijke wijzigingen der laatste
jaren in den toestand van het Amelander Gat, gepaard gaande met de af
name van de L.J.kust van Ameland, moeten worden toegeschreven.
Met deze belangrijke wijzigingen werd blijkbaar bedoeld het omstreeks 1929 ontstaan van het Boschgat ten oosten van Terschelling,
waardoor het Zeegat twee uitrnondingen verkreeg, waarbij de Koffieboonplaat tusschen de beide hoofdgeulen in den hals van het zeegat
kwam te liggen.
Verder werd in bovengenoemd voorstel opgemerkt, dat in het zeegat tusschen Terschelling en Ameland al eens meer groote veranderingen zijn voorgekomen, welke nadeelige gevolgen voor de kust meebrachten. Bovendien werd er daarbij de aandacht op gevestigd, dat
de aantasting van den Z.V.oevr geenszins een verschijnsel is, dat
eerst kort v66r 1935 zou zijn ontstaan.
Tenslotte werd de meening uitgesproken, dat de toestand (in
geen reden tot bezorgdheid geeft, omdat het duingebied van de

1935;

i.i.ku

een groote breedte heeft en het tevens in het Amelander ('at meer
is voorgekomen, dat onguntige omstandigheden zich na eenige jaren
weder ten goede keerden.
Het bovenstaande was aanleiding om het onderzoek niet te beperken tot de onmiddellijk aan de geconstateerde wijzigingen voorafgaan
de periode, doch dit ook te doen uitstrekken naar den toestand van
het Amelander Gat in vroegere jaren, temeer het ook voor de algemeene studie van onze kusten en zeegaten van belang is om alle gedragingen van het Amelander Gat in den ioop der eeuwen te kennen0
Dientengevolge wordt in het rapport een overzicht gegeven van
in het zeegat voorgekomen veranderingen ongeveer vanaf het tijdeti
dat ter plaatse van het tegenwoordige 'ielander G.t ce
nog hare verbinding met de Noordzee ha

iele:

-2Voor bedoeld overzicht kon voor de situaties, welke zich in het
begin van onze jaartelling en de latere Middeleeuwen voordeden, worden ontleend aan door anderen verzamelde gegevens en de oude beschrijvingen en zeekaarten, welke ten behoeve van onze scheepvaart
werien uitgegeven.
Voor de jaren nâ 1800 kon worden beschikt over de voor het zeegat gemaakte hydrografische opnamen, welke vanaf het begin van de

19e eeuw voor onze marine werden uitgevoerd. Ook de door den ijkswaterstaat verrichte waarnemingen voor de kusten van het zeegat bleken van veel belang te zijn.
Bij den aanvang van het onderzoek werd het bovendien wenschelij
geoordeeld om de veranderingen van de -tabÏj het zeegat gelegen kust-

lijnen en onderwaterbeloopen van Terschellitig en Ameland nauwkeurige
na te gaan.
Verder werden voor het onderzoek strodm- en zandtransportmetingen, voornamelijk in de jaren 1937, 193 8 en 1939, verricht. In
laatstTenoemd jaar moesten in begin september, als gevolg van het in
treden van den oorlogstoestand, deze metingen worden gestaakt.
Hoewel bij het samenstellen van het rapport wel bleek, dat aanvullende metingen voor een beter inzicht wenschelijk waren, kon
daaraan bij de huidige omstandigheden geen uitvoering worden gegeven
Aangezien de afnnrne van de uid-Jestkust van Ameland nog steeds
blijft voortaan en de toestand ter plaatse in vergelijking met dien
van 1935 belangrijk slechter is geworden, zoodat de betrokken Iaterstaatsdienst zich thans wil beraden over de eventueel te treffen
maatregelen, werd met het samenstellen van het rapport niet gewacht
tot het uitvoeren van de aanvullende metingen weder mogelijk zou
zijn.
Aan de hand van de verzamelde gegevens is dan ook getracht om
de gestelde vraag toch zoo goed mogelijk te beantwoorden. Het zal
evenwel toch wenschelijk blijven om na den oorlog nog eenige aanvullende metingen te doen, om zodoende een beter inzicht te verkrijgen
in de factoren, die tot de veranderingen hebben bijgedragen.
Met betrekking tot het onderzoek wordt hierbij nog vermeld, dt
het verzamelen van de historische gegevens van de jaren v66r 1800
door Mej.Dr.A.Vlam is geschied.
De metingen werden in hoofdzaak onder leiding van Ir.
verricht, terwijl de hierbij verkregen uitkomsten door Ir. J.
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Geografische veranderingen.
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:Ioofdstuk 1 • Historisch ovrztcht van het Amelander
Gat tot omstreeks het jaar 1800.
Hoewel het Amelander Gat nas in de zestiende eeuw voor het
eerst met name wordt enoemd, zijn er toch gegevens die er op wij-

zen, dat dit zeegat veel ouder moet zijn en waarschijnlijk reeds in
den Romeinschen tijd bestond. Plinius vermeldt, dat er tusscheu de
i)
monden van den kijn en Jutland 23 eilanden waren gelegen , tot
welk aantal men thans ook nog ongeveer komt.2) Uit deze rnededee1in
volgt dat ook de tusschenliggende zeegaten dus toen reeds bestonden
Men heeft de z.g.barnsteeneilanden der oudheid hier wel willen
zoeken, doch deze opvatting vindt den laatsten tijd weinig aanhangers meer, voornamelijk omdat het barnsteen op de ./estfriesche
eilanden niet voorkomt. Hoogstens kan men eenig gewicht hechten

aan de meening van .3choo, dat het barneteen hier misschien verhanHet eiland Austeravia of Glaeearia is dan te identifidels werd.
ceeren met Oostergoo of me1and.
Een andere aanwijzing voor het reeds zeer vroeg bestaan van eer
opening in de duinkust mag men zoeken in de aanwezigheid van de
Niddelzee. Naar men thans algemeen aanneemt, besloeg deze zeeboee
reeds omstreeks het begin van onze jaartelling een groot gedeelte
van midden Friesland en stond zij in het noorden met de Noordzee
eliiJ'
in vrhirdin' door een zecarn ter nlaatse van het huidie
,,
L)
uat.
rieoI:
:ial Je
eJo
:er:ct Je
Een r3O t - ee:lte
gouwen Oostergoo en .Vestergoo vaneen en wel - volgens Beekman
"dat gedeelte dat ongeveer van Rauwerd zich noordwaarts uitstrkt
en als het zeer verwijde benedendeel van de rivier de Boorne kaz
beschouwd worden, dat oudtijds onder den naam van Bordine, BurCi
of Bordens en waarschijnlijk reeds in de 6e eeuw onder dien van
Bordaa voorkomt en als grens tusschen genoemde gouwen wordt on•:
flf•

Hiera:

ben ontieen
Op de plat wr ie ozr:u;er e eertij(is in dien
mondde, werden al vroeg eenige terpen opgeworpen, waarop later de
zoo belangrijke stad Leeuwarden ontstond. Deze plaats lag dus aan
-oflenPlinius: Naturalis Historia IV 97.
Zie dr. ir,Joh.v.Veen: Onderzoekingen in de Hoofden, Den Han:
1936, blz. l+9.
Dr.J.Gchoo: Het barnsteeneiland Austeravia en de barnsteenrivie
Eridamus. t.k.n.a.g. 1933 blz.12 vig.
+) Zie het kaartje in !I.Hettema: De Nederlandsche wateren en plani
sen in den rorneinschen tijd. 's-Gravenhage 1938.
'
voormalige zeehoezems in Friesland ten wenL
en ten oosten van de Lauwers. Jekst bij kart 8 var de Gesci.
kundige Atlas van Nederland. 's-Grav., l91ö,blz. lb vig.

c5

open water, doch was omstreeks 130 0 reeds grootendeels yerland.
Omtrent de juiste begrenzing van de Middelzee in de eerste
eeuwen na het begin van onze jaartelling loopen de meeningen nog al
uiteen.
Bijlage 2 geeft reconstructie volgens amaer in het begin van
onze jaartelling. e zou zich toen tot voorbij Boisward hebben uitgestrekt. Ook Beekman geeft ongeveer dezelfde begrenzing.
Door verlanding is het verst van het zeegat gelegen gedeelte
op den duur zoo hoog gekomen, dat men het in den loop der eeuwen
heeft kunnen bedijken. Omstreeks de 13e eeuw zou de Hiddelzee zich
volgens Beekman dan ook niet verder hebben uitgestrekt dan tot een
punt ten oosten van Bolward.
Omtrent de volgorde van deze verschillende bedijkingen wordt in
een kort artikel in het blad "De Fries om Utens" een aardige samenvatting gegeven, welke daarom hieronder in zijn geheel wordt overgenomen.
"Dy hat pleats hawn in trye grate dielen, elts wer fordield yn
lytse polderkes, dy't wy hjir bûten beskôging litte kinne; fen 'e
Himmen is al it ien en oar meidield.
"De earste greate ynpoldering omfettet de "kim" fen 'e Niddelse
fen 'e Hemdyk of oan 'e Krinzerearm ta.(800-1200).
"De twade, de hals, de eigenlike Krinzerearm (1200-100).
"De tredde, it Boarndjip ef it Bilt (100-1750).
"It sd1ikste diel fen 'e "kûm" wier yn 'e 10e jeu al biwenne en
alhovol dy polderdiken en dykjes faek bilies jaen moasten for wetter en stoarm, binnen hja yn 'e 11e ieu wer oanlein en forsterk. It
dorpke Gau bestie do al. Ek it doarp Ny1n, whent wy 1ze det it
plak yn 125 0 al sa great wier, det der on tjerke komme moast. Troci
*ef te tan Yn 37
de slappe andergroun kaem de t.r 1
hat men him rjucht oerein set,
"Om 't jier 1300 hinne is er i

oaUein f

nei Greatewjirrum, det is nou 'n strjitwei. Mar de eigenlike ôfsluting fen 'e kûm wier de dyk fen Brgehûrren nei de ryksstrjitT
de Krinzerearm, oer it smelste diel Les 'e Middelsé Br&gebürren
1n
:t It
':t.
ts
tt
sjucht der, als men
sdoarp1e as Durerd.
-'
1) J.ekhoff: Geschie

-6"De twade greate polder is de Slde hals fen 'e Middels fen 'e
nijs neamde dyk 6f oan 'e Laigestrjitte en de .3kradyk ta, dy 't
Bitgum mei dtiens forbynt. Jizze lânnen hjitte nou noch, al binne
hja ek al 600 jier Pild, de Nye L&nnen. Yn dit stik fynt men gjin
inkeld doarp en rnar in stikmennich hazen.
"Midden troch de Nye Lnnen, fen noard ta sfld, weard in dyk
lein, de 3wett neamd (wette bitsjut: rins). It farwetter, ulet der
letter by lans groeven is, krige de namrie oer. 3 wettedyk en .wettefoart foarmen fen dy tiid 6f de grins twisken

lemtergoa en :teroa

Die wettefeart bistiet noch as trekfeirt fen Ljouwert nei inits.
"De tredde en greatste ynpoldering is it 3ilt, nou ien fen 'e
rykste en fruchtberst ,emeinten, mei in hiel aparte bifolking. It
wanen fen it Bilt fortoant trye kinkhoarnen ef sncinders op in blau
fjild; it eits fen dy nnders weachst in rogge-ier. De hiteikenis
fen dit symboal is ddlik: it giele n6t, dett 'e blauwe s opkomt.
"It 'nat mear as hûndert jier dûrre ear 't alle akarren, poellen,
reyen, slinken en eilntes hielendal ynnoldere wierne. De kleasters
fen Maryengaerd, Lidlum en Eanjum hawwe der it measte oan dien.
"Ilartog Georg fen saksen dy't do skepper en skruwer oer dizze
lânnen wier, hat de greate bûtensdyk fen it Bilt yn oarder bro;ht.
Yn 1504 sleat er mei fjouwer hollnske ealljue in pachtkontrakt. De
lnnen bisloegen 5400 moargen; hja bitellen 23 stûren it rnoargen
(in moarnn is sahwet 2 - pounsrnjitte).
"Op forsiik fen 'e fjouwer hollânske lnhearen kamen der fornh
hûsgezinnen dt H61lan, binamrnen t 'e kontrijen fen Medemblik, en
foarrnen der in nije foiksp1aning, yn teal en wensten tige underst
den fen 'e Friezen. Dt

:rski1 entit i odedei noch, l wirdt t

ek geandewei minder.
n

"De 3iltçers hin

'or hui

bodzjen en wrotten. De groun wier to "wreed", tot toar, om rispirin
to jean. Nou en den sloegen de diken stikhen en roun it lan ûndon
wetter. Jild om de boel wer op oarder to krijen wier der feak net.
Dy tastân drre oan 1579 ta, do't Frysln hirn oansleat by de TJ:
nvnje hnø', T
Utert en it Bilt yn it wettige binit 'n '
waerd yn det jier ek in gritenije.
.tnc.1 toc..

"It oanslukjen fen it Bilt gyn.,

oi

it ynpolderjen fen it Alde Bilt folge al ringen it oanlizzen fen ir
nije btenJ;k troch it kleaster t4areyngaerd. Dit stik nijlân hjit
in diel nou yet in Mûntsjebilt ef Monnikenbilt (Kapershoek)
Volgens deze beschrijving zou v(6r het jaar 1200 dus een '
vlak van ongeveer 11.340 ha bed

Iki-

«

In de twee daarop volgenh'
- ee u

-7eeuwen is nog een oppervlak van ± 6910 ha bedijkt, terwijl de derie
inpoldering ongeveer 8290 ha omvat.
In de 8e eeuw wordt ht ej1nd ameland vermeld onder de Friesche
goederen van de ahdij Fu1d». Over het zeeat wordt nog niet gerept. ?ot aan de 16e eeuw bewaren de historische bronnen een absoluut stilzwijgen hierover. De oudste zeemanswegwijzer, die omstreeks
2)
1500 moet zijn uitgegev en - hoewel de gegevens mogelijk veel ouder
zijn - neemt een zeilaanwijzing op voor het Borndiep (overgenomen in
bijlage 1+a). Hieruit blijkt, dat dit gat aan de westzijde van het
Bornrif was gelegen. Aan den ingang bev3nd zich een drempel van 2-vadern diepte, binnenwaarts nam de diepte toe tot 7 vadem. Verder
wordt het Amelander Gat in geen enkel leeskaartboek genoemd. iel
geeft het leeskaartboek van •isbyeen beschrijving van "die grot op
die aardig met de werkelijkheid overeenstemt: t'Item op
Amelant"
"twintich vadem "grof root zandt met swarte zant schelpen, ende van
"daer suijden op sesthien vadem cleijn zant met schelpen, ende vier
'ofte vijf glazen lanc,

1

t

tn vde , ende nl cleiin

"is vlack van Amelant.
re:,t is van cle hand

i

De eerste kaart ie •ït

van Jacob van Deventer uit het jaar 1558. usschen Terschellin:;
Ameland teekent hij het Boerdiep, een verbastring van Borndiep,

a.

xraam waaronder de hoofdgeul van het Amelander Gat nog thans bekend
is. Gegevens over diepte of richting der gec1en en omtrek der ban.
lrot:,
bevat de kart niet, evenmin 1: 1v
streeks 1573 is vervaardigd
tas de zeeatlassen, die

,1r.

avt

ia;

.estiende e?u'n

e

de primiti.eve leeskaartboeken beginnen te verschinen, bevatten vn
uitvoerige gegevens voor degenen, die het Amelander Gat willen bevaren. De bijgevoegde kaarten geven reeds eenige figuratie van het
geulen-en bankengehied, terwijl dieptecijfers aanduiden
het teekenen der kairten eeni':e oneriin en zijn verriht.

: 1

Van den Bergh: C,orkoner13oek
"in insula que dicitur mb1a".
Das deebuch (uitgegeven door K
Het leeskaartboek van Wisby,

1566.

a
it.;evven door Joh _noJ

en d.2.Burger). 's-Gravenhage 1920.
Lf)

Frisiae autoquissiae. omae 1558. .:fgebee1u bij

van der

helen: Friesland door de eeuwen heen. Middelburg 1937. Deel I.

5) Phrisia 0ditcJi: et

ttr1andi

1573. Yon, ih1. v'cn

-

ls eerste verschijnt in 1584 de

ieghel der .eevaerdt van Lucas

Jansz. ,agenaer'. Het is een echte "atlas", vrijwel zonder verklarend
tekst. Je kaart maakt echter een zo schernatischen indruk, dat het
niet noodig werd geoordeeld haar in de bijlagen op te nemen. Men
vindt het Bornrif er op aangegeven, benevens £oszand. "en oosten van
Bornrif ligt het Borndiep van 2 - 6 vadem diep, ten westen ligt het
z.g. "Amelander Gat," ter diepte van 6 vadem. Volgens deze kaart heet
de geul ten zuiden van Terschelling het Coggendiep.
In 1585 geeft Albert Hayen zijn Amstelredarnsche eecaerten uit 2 ,
die wat uitgebreidheid der zeilaanwijzingen betreft, dichter bij de
oude leeskartboeken staan dan

genaer's ipieghel. De bijgevoegde

kaart is reedn vrij gedetailleerd en wordt hierbij overgelegd (bijlage 3 a ). In deze atlis komt voor het eerst een beschrijving voor
"hoe men in j , melander Gat sal tnoghen seyien". Hieruit blijkt dat
de voornaamste vaargeul in dien tijd tusschen het Bornri±' en de
Coggediepsgronden doorliep en dat de geul bij het inkomen ongeveer

31 vadem diep was bij laag water. Middenin de geul lag de z..'.
Middeiplaat, waaroP met laag water "geen vijf voeten water" stond.
De grootste diepte werd benoorden deze plaat gevonden, echter wordt
men gewaarschuwd voor de eb, die "n.n.w. over 3ornrif heen valt", en
waardoor men gevaar zou loopen op "Gerritshorden" vast te raken, een
zandpiaat iets zuidelijker gelegen, die heel schor is, d.w.ze met
heel steile oever5 uit het water opschiet.
In 1592 geeft .aenaer een nieuwe zeeatlas in het licht

waarin,

waarschijnlijk in navolging van Haeijen, een ruime plaats aan de
zeilaanwijzingen is opgeruimd. Je beschrijving van het Amelander Gat
is echter - hoewel met iets andere woorden - volkomen gelijk aan die
van Haeyen; er was dus geen reden er hier iet5 van over te nemen. Ook
de kaart waaron dit gebied in beeld is gebracht, brengt naast
Haeyen niets nieuws.
Naar tijdsorde volgt dan in 1591+ de "caarte van de Oost ende
dstzee" van Hoilesioot. De auteur zelf is clan echter reeds jaren
overleden; zijn ergenamen geven het boek voor hem uit, daarbij dik-wijis-

Leiden 1531+. Aanw. d •

mv. Leupe, atlas ., kaart.

Je eerste uitgave (Leiden 15 3 5) is aanwezig op het
museum te Amsterdam, doch kon wegens de bijzondere
digheden niet geraadpleegd worden; de bijgevoegde
kaart en tekst zijn daarom ontleend aan de uitgave
aanwezig is op de Kon.Bibl. te 's-Grav.

Gcheepvaartticlsomstancopien van
van 1O5, die

blz.26 e.v. - zie bijlage

1+) Lucas Jans7..Nagenaer: Het Thresoor d'r seevaardt, Leiden 1592.
Aanw. Kon.Bibl. 's-Gravy

5) Goeyvaert lillemsen van Hollesloot Die caerte...

wijis de aanteekeningen van den auteur, aanvullend en verbeterend,
waardoor men, wat dateering der gegevens betreft, niet veel houvast
heeft. De beschrijving wijkt echter in haar beknoptheid zoozeer af
van de voorgaanden, dat het wel verantwoord scheen er een copie van
..
14c ) • ilet is opmerelijk
dat hierin de ligij
over te legg en (blage
ging van verschillende tonnen is aangegeven, die ten dienste van de
pilotage in het Amelander Gat moeten zijn gelegd. danneer men tot
deze betonning is overgegaan blijkt nergens uit. Haeyen en .agenaer
noemen geen tonnen in hun beschrijvingen, evenmin zijn zij op hun
kaartjes aangegeven. Mogelijk zijn zij dus eerste omstreeks het
jaar 1591+ gelegd en is de beschrijving van het Amelander Gat niet
wordt o.n.
van de hand van Hollesloot zelf, doch nieuw opgesteld.
in medegedeeld, dat het drôogste punt in het Gat een diepte heeft

51 vadem. Nemen we aan, dat dit den toestand aangeeft omstreeks
het jaar 159, dan zou dat sedert 1585 een verdieping kunnen beteekevan

neri van 2 vadem. ien kaartje van dit r'bied ontbreekt.
In het begin der 17e eeuw verschijnen in .'msterdam de beroemde
tlassen van 13laeuw, die wat nauwkeurigheid en betrouwbaarheid betreft, alles wat tot dusver verscheen in de schaduw stellea. )e uitvoerige beschrijving van het tme1ander Gat uit iet Licht der dcevaert werd daarom in haar geheel overgenomen (bijlage 1+d), In 1623
schijnt in de situatie nog maar weinig verandering te zijn gekomen,
alleen de plaats van de eerste ton is blijkbaar iets gewijzigd,
althans in 1608 heet het: "soo suldij de uyterste tonne vinden/ die
leyt oa 't eynde van Bornrif op vijf vaderti met Laech water" erI in

1623: sult de uyterste ton vinden/ die leydt een stuck binnen de
uyterote punt van Bornri". erder volgt uit de beschrijving dat het
droogste runt in de geul gelegen is tusschen Gerritshonden en de
(3osch)r1aat: "het is daer tusschen beyden niet wijt/ het is tusschen Gerrit:honden ende die voorsz. nlaet drie vadem diep met
laech water". Je -1iddelp1aat wordt niet leer :genoemd zij is intsschen wmarschi1ijk opgeschoven tegen het 3ornrif en daarmede verheeld.
De kaarten uit de atlassen van Blaeuw van 1608 en 1623 vrschil
len, behalve wat de ligging van de uiterste ton betreft, niet van
elkaar. ijie van 1623 is op grootere schaal geteekenci en daardoor
iets duidelijker, waarom zij in de bijlaee werd verkozen boven die
-

1) 'lil-lem Jansz. Blaeuw: Het Licht der deevaert.
Amsterdam, 1608. U.3. A'dam.
illem Jansz. Blaeuw: De Zeespieghel.
.\msterdam, 1623. U.B. A'dam.

van -

-10van 1608. ilS hoofdgeul moet nog steeds het gat bewesten Bornrif•
worden beschouwd. Dit wil echter niet zegen, dat er sedert 155
niets in de figuratie zou zijn veranderd. In dat jaar schijnt - afgaande op de gereproduceerde kaart van Haeyen - midden door Bornrif
nog een noordwest gericht gat aanwezig te zijn geweest, terwijl ook
tusschen het rif en de wal een flauwe doorgang is jeteekend, naar
binnen door een drempel afgesloten: het Minnesandt
Op de kaarten van Blaeuw is van een noordwestgat Teen spoor
meer te ontdekken, terwijl het oostTat door drempels is afgesloten.
(zie bijlage 3h), Dieptecijfers worden echter niet medegedeeld, alleen de vaar;eul door het .Iestgat is opgenomen. Het blijkt, dat het
droogste punt aan den ingang van dit gat sedert 159, toen het 5
vadem bedroeg, niet noemenswaard is verdiept of verondiept. Blaeuw
noemt in 1623 30 voet of ca. 5 vadern.
Gedurende de 17e eeuw verschijnen dan verder de zeeatlassen van
Colom, Goos de .it, Donker e.a., die evenv;el geen nieuwe gezichtspunten openen. Zoowel de beschrijvingen als de kaarten worden door
de uitgevers eenvoudig van elkaar overgenomen. Eerst aan het einde
der eeuw vinden wij weer nieuwe gegevens over het Arnelander Gat. In

1630 verschijnt bij Van Keulen in msterdam een groote nieuwe zeeatiasl). De kaart, die hierin voorkomt, is volkomen gelijk aan dic
van Blaeuw; in de beschrijving zijn echter wijziginen aangebracht
waarvan dus het natuurlijk gevolg is, dat beiden niet meer met eikaar in overeenstemming kunnen zijn. Zoo lezen we op blz.3:
Amelnder Gat plagh wel eer bij 't west-eynd van Bornrif in tr.
loopen/maer is nu al verloo7en." Hij vervolgt dan echter zijn teschrijving met de opsomming van de tonnen die zijn gelegen in h: t
gat bewesten Bornrif, aldus zijn eerste bewering logenstraffen'i.
(vgl. bijlage Lfe). 1e moeten evenwel aanneien, dr&t het bericht
het verloopen van het destgat op goede gronden berust. Er bestit
namelijk een kaart uit het einde der 17e eeuw waaruit zulks valt
2

op te maken, t.w. een kaart van Guitet ) met een cotie ervan doc
Tideman. Uit deze kaarten kan men afleiden, dat het •Iestgat in-derd

Joh. van Keulen:
mv. Leupe; atlas.

li tet
t
Nieuwe verbeterde
m3terua •,
door Mathurin Guitet, uitTegeven door Joh.00ts te
2 j. De plaatsnijder was I. van Thiel, die volgens A.von •ursbach:Nieder1ndischeS KUnstler-Lexikon, II, Leipzig 1910 aan
het eind van de 17e eeuw, waarc1'1.jn.lij bi rieslan3. e::"was.
Inv.Marine nos. 308/310.
hier:nonflikOOg met de daar
Kaart van het eiland Ameland en
de gronden door .Guitct,gecOPieerd door .Tie.an
Friesch Gen, te Leeuw. no. 583 1.
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inderdaad ver1:>open is en dat de hoofdgeul zich dus verder oostwaarts heeft verplaatst, waardoor beoosten Bornrif, dus tusschen het
rif en den wal een nieuw (oost)gat is ontstaan, dat op de copiekaart
het "nieuw Arnelander Gadt" wordt genoemd. In den mond bevindt zich
een drempel waarop met laag water slechts 16 voet water staat; naar
binnen neemt de diepte toe tot 9 en 10 vadem (zie bijlage 3C)•
In het ber:in der 13e oéuw zal in dezen toestand verandering zijn
gekomen. In 1723 werd bij de admiraliteit van Friesland een request
ingediend door hot dchipoersgilde te Harlingen, waarin wordt hotoogd, dat het Amelander (3at "soodanigh wort ov2rgesmeten en overloopt, dat de supplianten met een zeewincit niet als met groot oericu
van haerlieden schiw en ingeladen goederen ht ineergemelde zeegat
kunnen gebruikenh).
j hebben echter bevonden, "dat er een nieuw
zeegat in 't noordwesten door 't !3ornrif in zee loopt", waardoor met
laag water een schip van 13 tot 14 voet diepgang kan binnenkomen;
in het oude gat staat bij hetzelfde tij dan nog maar 6 voet iater.
Uit het bijgevoegde advies blijkt tevens duidelijk, dat het z.g.
oude gat het Oostgat moet zijn geweest, d:t op hot einde der vorige
eeuw nog als het "Nieuw A melander Gadt" werc aangeduid; er staat namelijk: d:t het ligt 'tuss:hen 't riff sie jl oost ende west
1ooende."
het Friesch enootshp te Leeuwr:en T:
s
vindt zich nog een kaart, die wat handschrift betre
in de ver t'cling v

kan zijn dan 13e eeuwsch2).
Aangezien het echter een copiekaart betreft, is het nict
:iogelijk de juiste tijd van de onemingen te schatten. Ook de
zelf geeft daartoe - wegens de sterke misteekeningen - weinig aas
wijzing. Aan - ezien echter zoowel het "Noordwester" als het "Oostc*-gat" van betonning zijn voorzien, mag men deze kaart mogelijk aan
het begin der 13e eeuw p1atsen, omdat volgens het hiervoor genoemde advies van 1723 uitdrukkelijk wordt geadviseer(, dat 'zoo lang 't
zelve voor het kleijnder vaartuijg niet onbruykbaar is geworden" ho
oude gat niet onbetond gelaten mag worden. Op dit kaartje wordt voo
het eerst aan de zuidpunt van Bornrif de Frarkmansplaat genoemd, wc,
wel een vershrijving zal zijn voor Trarkrians plaat - 1793 TreerTplaat geheeten (zie bijlage
_TTp

egister van resoluties en placaten van H.. Mog. H.taten
r5/cc
Friesland 1570-1530. i.A. Leeuwarden i.d. 17 2 13
Kaarte van de betonniah
71

-12Helaas is een andere k:-irt, die, wat figuratte betreft, wel in

ste'k iiteekend en is zelfs het 3o nirif er niet mer name op aangegeven. Het "dester Amelander G a tit is
deze periode zal thuis hooren 1

,

de hoofdgeul; het verloopen Oost:at is bij het inkomen nog slechts
met een paar staken aangeduid.
In de resoluties van de dtnten van Friesland lezen wij nog, dat
op 16 M'1art 1655 en op S April 1713 vergunningen zijn verleend om het
Amelander Gat te betonnen, zonder dat er nidere bijzonderheden bij

worden vermeld. Het kan zijn, dat de tonnen als veiligheidsmaatregel
bij oorlogagevaar waren binnengehaald en dat de vergunningen werden
verleend voor het opnieuw uitbrengen ervan. dt is ook mogelijk, cat
de zorg voor de betoaning in andere han(en overing. Van het betonnen van nieuwe geulen blijkt in die jaren niets.
derst uit de laatste helft der 13e eeuw komen er weer gegvens
over liet Arnelander Gat tot ons. Op het ijksarcief te Leeuwarden wordt
een kaart bewaard, wnrop de betonnin; der zeegaten ter weerszijden
2) . -.en aantekeekenJ-ng op de kaart vervan rneland staat aangeduid
wijat naar een resolutie van Gedeputeerde tacen van Friesland i.d.
19 Februari 1762, waaruit zou blijken, dat de kaart den toestand
weergeeft na iiet jaar 1762. De betonning blijkt in het tijdvak, verloopen sedert de vorige opneming, overgeoracat te zijn naar een gat
en e), een
tusschen ameland en het ornrif ;elegen (vrl.bijlagen
aanwijzing, dat de hoofdgeul dun weer naar het oosten is opgeschoven.
Mogelijk was dit Costgat op het oogenblik, dat de kaart werd opgenomen alweer over zijn belangrijkste stadium heen, de diepte in het
gat bedraagt namelijk slechts 2- - vadem, terwijl ten westen van het
Bornrif alweer dieptecijfers van 5 tot 8 vdem voorkomen. Mogelijk
bevindt zich daar nog een drempel, die het binnenkomen en uitvaren
aL is
dc jiJ.
der 3chepen belemmert; de monding
op de kaart aangegeven.
In een "da'port wegens de Verdeçiiin

ie eilanuen nelan

cn

lezen wij, dat 'ten westa
en dchiermonnikoog' van 21 Maart 1731
het
van het melandt een breed en zeer diep vaarwater is, zijnde
genanrnde Vester;Rt, een weiks mond rel eerie bank of Drempel wordt
19
gevonden, naar waarover toch met vloeijend water schepen, 13
voet diep -aande, zonder gevaar koomen kunnen". Jij trekken uit e
-r1ededelinp--
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mededeeling de cönclusie dat het Ootgt up dat tijdstip dus blijkbaar alweer verzand ;as, omd.t het unders - e1fs indien het slechts
bruikbaar was voor kleinere schepen - uit ecn oogpunt van landsverdedigin belangrijk enoeg zou zijn eweemt om vermeld te worden.
-

Oo ae Le enwoordige taat, uitgeofflen in 175 , noemt als
vaarweg het estgat van -'meland, dat "op zichzelve gehouden wordt
voor het ruimste en beste aan de rroordzee; doch is van weinig ;ebruik, dewiji 't binnenwaards tegen de baken stuit, en geen sche
die boven de acht voeten diep gaan, kan doorlaten". In 1731 werd
13 A 19. voet diepgang voor ;ogelijk gehouden, evenwel met "vloe
water"; mogelijk was in iy36 sprake van den toestand bij laag water. tien zou dan een tijverschil krij2;en van r.im 10 voet of on
veer 3 meter, hetgeen te veel is. .aarschijnlijk is er dus een
J
ondiering van de peul in verdisconteei
aan deze cijfers echter niet te hechte
.1s lattste gegeven uit de perio
tenslotte- een kaart van den luitenant ter - ee 3uyskes van het j
17982). Gezien de dieptecijfers en de betonning is het •/estat

). Je in 1736 gesignslechts het belangrijkste. (zie bijlage
leerde verondieping is dua waarscliijiilijk va voorbijgaande aar ,
geweest. Ook het îIoorduest:..t (hier u1:e Polie Gat pheeten - e naam die zich tot op heden heeft kunnen handhaven) en het Oostp
1 et westelijk
deelte van het ornrif wordt op deze kaart de !tY o fmans hult" 'enoend, welke naam eveneens nog op de 11ydrorafische kaart van 1,
zijn opgenomen en net enkele staken aange;ever.

wordt aangetroffen. Je 2reerkeplaat, die zich volgens do opnemi van 1798 aan de uicioostpunt van het Bornrif bevond, tusschen dc-

-

-

-

ll,
-iog-:euieo Over c-ec
dicht 1ans de Oostpunt van ersche11ing langs liep, werd tot dusnog niet gesproken. i{oewel niet er name erioead, koat dit g. t:
'iep;gronde.
voor op de kaart van Hayen ten .ve.;ten van (de c.
-L.Tegenwoordie dtaat Jer Vereenigde Nederinden druk Amsterdam 1786.
c'etz va 't hielnn.der Gat door den 'uDt .Lie;

il

--
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In geen enkele beschrijving wordt het echter vermeld. ooals
men uit den naam zou kunnen afleiden, is het waarschijnlijk alleen
voor coggen, breede platboornde vaartuigen, die vooral in den Hanzetijd gebruikt werden, bevaarbaar geweest en telde daarom na de zestiende eeuw voor de scheepvaart weinig meer mee, bendien was het
vrij snal. Volgens de kaart van 3laeuw (bijlage 3 b ) was de mond in

1623 ongeveer 3 vadem diep. De opneming van het einde der 18e eeuw
(bijlage

36)

vermeldt nog steeds 3 vadem, behoudens iets grootere

diepte bij het inkomen, hetgeen Blaeuw echter eveneens aangaf. Hoe
de gesteldheid meer binnenwaarts was, blijkt echter nergens uit. Dat
het dog'ediep omstreeks 1770 nog 3 tot 9 m diep zou zijn, zooals
Isbary wil beweren, is niet aan te nemen. De gegevens der kaart
van 1770, die hij gebruikte, moeten in het jaar van uitgifte reeds
sterk verouderd zijn geweest, zoo ze al ooit geheel betrouwbaar waren. Hij verwijst nale1ijk naar een kaart van een onbekenden auteur
van cle .Jestfriesche eilanden, waarop aan het zeegebied waarschijnlijk weinig zorg is besteed, aangezien er

C?i

ei:'enlijke opne'inTer!

2'

van de zeegaten aan ten grondslag liggen"

Omstreeks het begin der 17e eeuw voi' e it o.:eciLe ee:
recte toegangsweg voor Harlingen, zij het slecits voor kleine vaartuigen. d oor het opdringen van de Abt en de aantjesplaat verzandde
de zuilwestelijke uitlooper Langzanerhand en was c. 1765 geheel ver
dwenen. Om Harlingen te bereiken moest men dus den omweg nemen door
(1
e
den roen Balgh en het roobelop (bijlagen 3 en ). Deze opschuiving en de daarmede gepaard gaande verandering :ette zich geduren
de 2e helft van de 13e eeuw, waarsahijnlijk in versterkte mate .i'i
3e)
in noordelijke richting voort. Op de kaart van 1765 (bijlage
wordt het Coggediep althans nog afgeteekend ter diepte van 3 vaie:,
terwijl op eexi kaart van Terschelling door J.Pereboorn in 1794 emaakt , de geul is verdwenen en
van erschei1ing is vastgehecht
Deze doschplaat - ook beke:.

';....'.

Coggediepsgronden - scheidde oorspronkelijk het Coggediep van de andere geulen van het Amelander Gat. 2eeds op (le kaartvan i3laeuw st
-hetG. Ishary: Das Inselgebiet von Ameland bis ottumeroog. Deutsc.
Seewarte Bd. 56 nr.3 Hamburg 1936. blz. 33.
Aan de dcsets van het Amelander Gat, door Isbary op grond van
kaart gegeven, kan dan ook weinig waarde worden toegekend.
Kaart van Terschellingdoor J.Ieereboom. 179
fl0. 273.

.i'..

de

inv.Hinp;a.

Vl. ooh het apport van ir. J.H.v.d.3urgt: Het eegat van het
Vlie. Nota, blz. 70 vig.

-15het aangeduid als "droogh t ' en raakte warschijnhijk slechts bij extra
hooge vloeden onder. Zelfs heeft, volgens Winsemius, Jan Oornelis
Femrnesz, den winter van 1610 op 111, in'evoige een weddenschap, ge
heel alleon op deze Diaat doorgebracht. it experiment heeft volgens
de kaarten p1at

gevonden ten tijde van de grootste uitbreiding

van het amorsandt. In latere jaren schuurt zich een geul door, op
de atrt vn ca. 1765 het "Boschgt" geheeten, dit zou dan zelfs 5
vade -jn diep zijn geweest en de bank gescheiden hebben in het 'root en
het Klein i3o. Of, de plaatjes, aangeduid als de Blauwe algh (hoevel
deze niam wel voor de aanliggende rreul bedoeld zal zijn

geweest) is

afgeslitst van het Bos of van de Haantjesplaat is niet uit te maken
Omstreeks 1800 is door het verzanden van al deze geulen de situatie
echter geheel veranderd. Dank zij de toepassing van kunstmatige verdediginsmiddelen en het asnleggen van stuifdijken heeft deze gunstige toestand zich tot op heden kunnen handhaven.
De breedte von het zeegat is door de aanhechting van de 3oschplaat aan Terschelling in belangrijke mate verminderd, men vergelijke slechts de hijlagen 3a en 3 met elkaar. Hoewel zulks bij gebrek
aan historische gegevens niet meer is na te sporen, zal het zijn
hoogtepunt hebben gehad tijdens het bestaan van de Middelzee, waar-

-

van het het mondingsgehied vormde. De ons overgeleverde kaarten zijn
echter niet ouder dan van omstreeks het midden der lGe eeuw, dus
uit een periode toen de Middeizee reeds bijna geheel was verdwenen.
Leeuwarden zou reeds omstreeks 1300 niet meer aan open water gelegen
hebben, do oude Bildtpolclers zijn reeds tusschen 1505 en 150 8 bedijkt, hot Nieuwe 3ilcit in 1600 en de laatste resten tenslotte gedurende de 18e eeui. 0netwijfe1d heeft het uitvallen van dit
groote gebied, dat toch bij ieder getij via het Amelander Gat gevuld en geledigd moest worden een verminderde capaciteit van het
zeegat tea gevolge gehad. De gegevens, die er over bijeen gebracht
konden worden beslaan dus slechts een korte, en niet eens de beLangrijkste phase vn zijn bestaan. Toch zijn uit de gegevens - uit
t tijdvak 1oo'ende van het einde der 16e eeuw tot omstreeks het
lEO') - wel eenige algemeene gevolgtrekkingen te maken, voorelijk wat betreft de periodiciteit in de verplaatsing van de

- culen. De gegevens zijn evenwel te vaag dan dat men er een grafiek
r'rztel1er.
'•
ret_
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Het Cogediep heeft zich, zoovr valt na te gaan, op vrijwel dezelfde plaats kunnen handhaven van 1585 tot ongeveer 1791+, toen Terschellin en de 3occhplat rint elkaar verbonden waren. Deze continuiteit vindt zin oorzaak in de 1igcing van de :eul, direct langs het
Terschelliner str-'nd. 'jij zal onder. invloed van het zan3transport
langs de kust wel eeniszins heen en weer geslingerd hebben; dit is
uit kaarten evenwel niet or te maken.
Het 'estgit ias gedurende het einde der 16e en het begin der
17e eeuw de hoe fd'eul, was i.n 1690 verloopen, doch in

1723 reels weder het belangrijkste vaarwater. •laarschinlijk nam het omstreeks het

midden der 18e eeuw weer af, doch rond 1731/98 was het toch wederom
hoofdgoul.
Het -at dwars door het Bornrif, door ons gemakshalve Noordwestd
genoemd, zou in 1585 open zijn geweest; daarna wordt het pas weer vermeld in 1798, onder den naam van Auke Pollegnt.
Het Oostrat is in 1585 en 1623 door een drempel onbruikbaar
(volgens de kaart van iagenaer was het in 1583 echter nog open), wordt
in 1690 als hoofdgeul vermeld, maar is in 1723 reeds vrijwel verlooer
Omstreeks 1762 is het weer de voornaamste vaarweg, hoewel vrij ondiep,
in 1781 is het echter weer geheel verdwenen.
Hesumeerende is dus omstreeks 1600, 1700 en 1300 het dest;nt de
helangrijkse -eu1. Onder inr1oed van de bochtwerking der cctijstroo
men

en door het 1tn;strekken van dc evrwij d- met de kust zich ver-

:l:;t5?nde zandnansa' h' t de el

hter

-iie

nei in- ib

naar het oosten te ver1aatsen. Oi.stree1:s 170 en 1762 is zij daardoor geheel naar len .nelanrler '.v1 on'iedronren; in dat stadium zocit
zij zich dan echter weer een uitweg in weste1ijirichting, waarmec
een nieuwe cyclus begint. Je oostwaartsche verplaatsing manifesteert
zich in de zei1aanwijzinen, daar men altijd wordt gewaarschuwd voor
de shorre (»iteile) westkanten der zand'"n en -ltn, die
sterkst door den stroom worden aan - etast.
Het verloop van zoo'n geheelen cycl

ÛU VJ:L TflS Oi.e

e;evi

ongeveer een eeuw in beslag nemen. In hoeverre aan deze tijdsbera1ii
waarde mag worden toegekend zal echtr moeten blijken na vere1i.jkin.
de 1yro -re.

c'nn -:en ie nn l3)o zi ie vrricht

-17Hoofdstuk II. Overzicht der wijzigingen in den toestand van het
ne1ander Gat n'& 1300,
Gegeven5.
Ter bestudeering van de wijzigingen, welke zich nâ 1800 in het
geulenstelsel hebben voorgedaan, kon worden gebruik gemaakt van de
verschillende opnamen, welke door den hydrografischen Dienst van het
Deegat, vanaf omstreeks 1800, in verschillende jaren ten gerieve van
Je scheepva:rt zijn gemaakt. Voornamelijk werden benut de aan de hand
van deze opnamen vervaardigde en gedrukte zeekaarten en de minuutbladen, voorzoover deze beschikbaar waren.
Verder stonden ten dienste van de studie de door den Rijkswaterstaat sinds 1867 op de ten oosten van Terschelling gelegen Boschplaat
en sinds 1380 op Ameland verrichte strandmetingen. Hierbij dient te
worden vermeld, dat in 1936 ten behoeve van het onderzoek het aantal
raaien, waurin deze strandrnetingen werden verricht, in de omgeving
van het .3eegat aanmerkelijk werden uitgebreid. Je uitkomsten van deze sinds 1936 uitgevoerde

e t

'

e:n.

riorn ai

als de detail-strandrnetinge.
Ten slotte waren ter
gat, die sinds 1917 telkens om de 3 jaren door den ijkswatersti t
zijn verricht. Ook deze raaien werden in 1935 met het oog op h:
onderzoek uitgebreid, terwi:

.'a 'f rh.t tijdsti7 de loodin en

lijks werden verricit.
Verwerken van de geg.
Aan de hand van de
een film vervaardigd, welke een overzicht geeft van de opgetrede:.
veranderingen in het geulenstelsel vanaf 1798 tot 19+ 0 . (bijlage
Daar de verschillende opnemingen veelal niet voor het geheel
geulennet zijn uitgevoerd, zijn alleen voor die jaren, waarin eer
groot gedeelte van het gebied werd gepeild, kaarten vervaardigd. Deze gegevens werden dan aangevuld met loodinguitkomster,

cl'e

onmiddellijk daaraan voorafgaande jaren zijn verricht.
In verband hiermede zijn in de film voor de jarerL i.Jl,

1

1865, 1366, 1892, 1903 -04 , 1914, 1919-20, 1926-27, 19314 en 13143
kaarten op een schaal van 1 : 100.000 opgenomen.
Als eerste beeld is tevens bijgevoegd de sct:
der Gat van 1793, geteekend volgens de opname van den 'ap.Lt. te
A.A. Buyskes. Op deze schets is het eiland .-me1and aangevuld na:

een copie van een kaart, welke door P. van Diggelen in 1306 is h:r

-18zien.
Aangezien nâ 1934 alleen in 191+0 een beperkte opname van het
melander Gat werd verricht, uitsluitend het eigenlijke zeegat werd
toen opgelood, is voor dit jaar toch een kaart aan de film toegevoegd, opdat een indruk kan worden verkregen van de sinds

1934 plaats
gevonden veranderingen. De ontbrekende gedeelten zijn aangevuld met
de gegevens van 193 4 .
Ook met behulp van de gegevens van de doorloodingen is een film

vervaardigd. (bijlage 6). Voor elk jaar, dat deze zijn verricht, is
een kaart opgenomen. Bovendien zijn van deze loodingen dwarsprofielen eteekend voor de drie oorspronkelijke doorloodingsraaien. (bijlage 7).
Van de verrichte strandmetingen zijn grafieken gemaakt om den
v66r- of achteruitgang van de H..- en L.d.lijnen sinds de instelling
van deze metingen te kunnen nagaan.
Zoowel voor Terschelling als voor Ameland is een dergelijke
grafiek geteekend, terwijl de detailstrandmetingen ook op een afzonderlijke grafiek voorkomen. (bijlagen 9,10 en 12).
Omd,t het voor de studie ook van belang was om te weten welke
veranderingen in den loop der jaren de eilanden Terschelling en
Ameland hebben ondergaan, is tenslotte nog een kaart gemaakt, waarop
voorkomt de situatie van de oostpunt van Terschelling, de z.g. Boschplaat en het geheele eiland Ameland, zooals deze volgens de strandmetin-en en opnemingen van den Hydrografirken dienst in i3o en
19 4 0 moet zijn geweest. (bijlage 13).
Ter vergelijking met den vroegeren toe5tand is o deze kaart
tevens ingeteekend de figuratie van tme1and en Boschplaat volgens
de kaarten van Jillen Janz.Blaauw (1623), D. J.g.
ttin - . (171),
J.i2e ere b oom (1794) en ï.A.Overduyn (1D.
Beschouwingen over de hydrogr isko
Als eerste kaart van de film (bijlage 5) is opgeac ren de kac
van 1798 van ap.Lt. Buyskes. Voor de hesreking hiervan mo-e verwezen worden naar hoofdstuk I.
Uit de opname van 1831 bil

.
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hoofdgeulen aanwezig zijn n.l. het Noord-.Iest Gat en het Akkepol1gat, waarvan laatstgenoemde de belangrijkste

1

t-

den door de itte Tonsrug en de Kofmansbult.
oowe1 de benaming Akkepollegat als Kofnnsbult, vroeger blijkbaar Coggediepsgronden genoemd, komen reeds op de kaart van 1798
voor. Het eerstgenoemde gat had toen een meer noordelijke richttnr
en was blijkbaar als gevolg van de aanwezigheid van een drempel niz
-trn
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betond.
Het Noord-.'/est Gat, dat in 1798 alleen voor de scheepvaart in
gebruik was, is minder belangrijk geworden, terwijl de langs de kust
aanwezige geul geheel verdwenen is.
De Noord-Oostpunt van Terschelling, in 1798 het Kamper of
Hoogezand en thans de Bosch genaamd, schijnt meer zeewaarts te zijn
aangegroei d.
Verder blijkt in 1831 ook nog een Iloord-Oostgat aanwezig te
zijn. i)jt gat is echter door een bank, welke een onderdeel vormt van
het Bornrif, afgesloten. doowel deze geul als de z.g. Freerkeplaat op de kaart van ca 1723 van bijlage 3 komt de naam Frarkmansplaat
reeds voor, waarvan deze naam blijkbaar afkomstig is - zijn beiden o
de kaart van 1798 terug te vinden.
Behalve de verdieping en richtingsverandering van het Akkepollegat heeft zich dus geen belangrijke verandering sinds 1793 in de
buitengronden voltrokken.
Het eigenlijke zeegat heeft sinds 1793 een noordelijke richting verkregen en gaat nu met een vrijwel rechthoekige ombuiging
over in het Akkepollegat.
De Freerkeplaat schijnt daardoor naar het Noorden te zijn verschoven
De grootste diepte van het zeegat bedraagt ca. 20 m.
Aan de .1adzijde van den hals van het zeegat vinden wij ter
weerszijden daarvan de Koffieboonenplaat en de Vrijheids'1aat. Deze
benamingen, welke eerst omstreeks 1800 op de zeekaart voorkom,
zijn thans nog in gebruik.
Ten Zuiden van Ameland buigt het z.g. Borndiep zich in zuidOostelijke richting om een vertakt zich daar in verschillende kleinere geulen, waarvan de Kromme Balg, het Dantzichgat, het Kikkergat,
de geul onder den kiidwal van 'me1:n 1 en het
1

io1nit le belrinrijh-

ste zijn.
Behalvo de geul onder den tuiiwal, waarin toen no de Balluaer
sloot uitmondde, komen de bovengenoemde geulen niet op de kaart vin
Buyskes voor, zoodat een vergelijking niet mogelijk L.
De kaart van 1354 vertoont een ehi a 'r ?I vn

JC uui-

tengronden dan in 1331 werd gevonden.
Het Noord-'est Gat is nog aanwe:i',

iOCli

t.

ic.i atar

Noorden verlegd, zoodat de Illitte Tonsrug thans ten Zuiden daarvan
komen te liggen. Of dit gat meer naar buiten toe veel veranderd ir
kan niet worlen nt - e na' ...... - t,

e or'

ih ait

arr

uit ge strekt
De Kof: .........t, ;<l

tZct

er ir 1oohD t,

bltjkbnr net de Noord-Oost unt van Terschellin verheelc1.
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Het Akkepol1eg - t is geheel verdwenen en in de plaats daarvan
is het Middelgat ontstaan, hetgeen blijkbaar een gevolg is van den
sterken druk, welke door het Borndiep tegen den binnenkant van het
Bornrif wordt uitgeoefend, waardoor deze plaat in tween werd gesplitst.
Het ioord-Oostat is nog aan'.vezig, doch is thans nog maar
een zeer ondiepe en plaatselijk en smalle geul.
Het >'eeat is nu weer Noord-Jestelijker gericht, zoodat de
situatie eenigszins overeenkomst vertoont met die in 1798. Ook het
oostelijk deel van het Bornrif vertoont gelijkenis met deze opname.
De bovengeschetste veranderingen duiden op een omzwaaiing in
oostelijke richting van de geulen van de buitendelta.
De grootjte diepte van het deegat bedraagt nog steeds ca. 20 ri.
De Koffieboonenplaat schijnt iets grooter te zijn geworden,
doch de opname in deze omgeving is zeer onvolledig. Daarentegen i
de VrijheidsnLaat eenigsins afgenomen, terwijl de H.d.lijn van
land aan de est7
Zroeiing vertoont.
Ten Zuiden van

eL1

vrtoojt let

3o'ndie een ei;enaari

insnoering en is oostelijk van dit punt aanmerkelijk versmald, hetgeen schijnbaar een gevolg is van het ontstaan van een nieuwe uitmonding van de Kromme Balg, waarbij het vrijgekomen zand zich langr
den Zuidelijken oever van het Borndiep, de z.g. Haantjesplaat heeft
neergezet. De uitmonding van deze geul ten Oosten van de

z..

Haar

tensrug is gelijktijdig sterk achteruitgegaan. Of dit westelijk v
leggen van de uitmonding een gevolg is van bochtwerking, veroorzar:
door den scherpen knik in de geul of dat deze meer gezocht moet worden in een grootere watertoe- en afvoer naar het lxbt is niet met
kerheid te zeggen. In ieder geval is het verhang tusschen de bocht t
de geul en het Borndiep op een zeker oogenhlik zoo groot geworden,
dat een nieuwe geul is doorgeschuurd.
De meer oostelijk gelegen geulen zijn sinds 1831 wei::
anderd, alleen is de geul "de Daig" langs den Zuidwal van Arnelan,
nta:tt e , thans loos en aan1.
de kust ernsti
von een stenen
dam afgesloten.
De kaart van 13t5 is opgenonen, ondat onstreeks dat jaar - Je
loodingeri zijn naar alle waarschijnlijkheid eenige jaren tevoren verricht, doch eerst in 1865 geteekend - de buitengronden en de hals von
het zeegat geheel werden opgelood. De kaart is verder aangevuld met
de opneming van 1854, zoodat zij voor ht

addeneid geen ehe 1

juist beeld voor het jaar 1865 geeft.
De looding van de buitendelta in echter Uelargrijk voor hot
-inzicht-

-21inzicht in de veranderingen vn dit gebied. In

13'5 blijkt het
Noord-Iest;at nog wel aanwezit is, doch bij de kust van Ameland geheel is afgesloten.
De gevonden situatie geeft zeer duidelijk de ornzwaaiing van de
geulen naar het oosten te zien.
De looclingen geven verder nog aan, dat de diepste gedeelten in
den hals van het zeegat zich hebben uitgebreid, terwijl het geulprofiel plaatselijk vernauwd is.

De kaart van 1366 zou wijzen op grootere veranderingen, die zich
in het beschouwde gebied sinds de vorige opnamein korten tijd zouden
hebben voltrokken. Hierbij moet echter in het oog gehouden worden,
dat zooals hierboven reeds werd medegedeeld, de voorafgaande loodingen niet in 1865, doch blijkbaar reeds eerder zijn gedaan.
In 1366 werd het grootste gedeelte van het onderzochte gebied
gepeild. Alleen het Iaddengebied ten oosten van den Neridiaan door
Ballum ontbreekt, zoodat de kaart werd aangevuld met gegevens uit
187 1+. Hierdoor komt op de teekening reeds de dan naar -Ameland vor,
hoewel inet den aanleg ervan onder leiding van Jbr.'r.P.J.

Tedi:-

van Berkhout eerst in 1372 werd begonnen.
Het lloord-Iestgat, thans weder Akker:t zich vrijwel in het verlengde van het eigenlijke zeegat. .en ni:geul, het .'estgat, is onmiddellijk ten noorden van de Boschpla:t
ontstaan. De tusschen beide geulen gelegen banken hebben hunne orspronkelijke benarinen van Iitte 2 onsrug en Kof-v- nshu1t weer teruggekregen.
Het op de kaart van 135 voorkomende Nidtt

t

oostelijker naar ameland verschoven en heet thans Costgat, ter:
het toen nog bestaande Noord-Oostgat ver t.'eoen is o he ft

het Middelgat tot het Oostgat vereenigd0
Opmerkelijk is ook, dat de 100 d.rn. lijn 1:ngs den buitonAo
van de delta neer zeewaarts is komen te liggen. De afname van te
hoogteligging van het Bornrif kan daarmede verband houden. Het
erop, dat er bij eb een krachtige waterbeweging over deze plaat i
De geheele situatie van de buitendelta vertoont thans nog me;
overeenkomst met de schets van het Amelander Gat door
uit 1798, dan in 185

'3uys:

het geval was.

Het zeegat zelf heeft een meer gelijkmatiger doorstroost
profiel gekregen, De verdiepingen van de geul beneden 150
hebben zich aaneengesloten en deze roote diepte komt nu voor dic:t
onder
genomen.
Ook k:t ten zol ies van de eilanc;.en gelegen gebied verto;
-1angrijk-
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langrijke wijzigingen. Zoo treffen we in de omgeving van de Koffyboonenplaat thans eenige geulen aan, die op de vorige onimen niet
voorkwamen, hoewel de uitmondingen toen wel werden aangegeven. 'jij
schijnen dus reeds voor 1866 aanwezig te zijn geweest, maar in de
voorafgaande jaren is b.ijkbaar dit gebied nimmer opgenomen, want
het is niet te verklaren, dat zij binnen zoo'n korten tijd zouden
zijn ontstaan. Van deze geulen zijn de 3lauwe Baig en de geul ten
zuiden van de Boschplaat de voornaamste.
De Kromme I3alg heeft door uitschuring in de richting van den
destwal een meer gebogen verloop gekregen, terwijl het gedeelte van
deze geul in de richting van de viierbalg is verzand, hetgeen te verwachten was na het ontstaan van de nieuwe uitmonding omstreeks 1850
Het geulenstelsel ten oosten van de }Iaantjesplaat is met eenige
nieuwe doorschuringen uitgebreid, doch is nog steeds weinig belangrijk.
Echter de hoofdgeul het z.g. Borndiep vertoont veranderingen,
die voor het onderzoek van belang zijn. Het beneden 100 d.m. gelegen
geulgedeelte is ten zuiden van de Vrijheidspiaat verbreed, zoodt
op de kaart van 1365 voorkomende insnoering eheel is verdwenen.
Deze verbreeding is in hoofdzaak ten koste van de

uid-.Jest:n.

van Ameland geweest. De Vrijheidsplaat en de H..V.lijn ten zuiden v
Kaap Hollum zijn achteruitgegaan, terwijl de 100 d.m. dieptelijn
thans dicht onder deze kust loopt. Ook de geul is dieper geworden,
in het midden zelfs tot beneden 150 d.m.- N.A.,

l'n-

te was tot nu toe nog niet ter plaatse gevonden.
Ook ten noorden van de Haantjesplaat is h; orniep icee. geworden, waardoor deze plaat eenigszins is afgenomen. Dit oosteli:
gedelte van de geul is bovendien meer gericht op het Kikkergat, dat
tevens in diepte en breedte is toegenomen. Ook het Molengat blijkt
in 187+ dieper te zijn geworden, nu de gei ln :.ie:

uii'n1 vn

Ameland geheel heeft opgehouden te bestaan.
De wijzigingen, die de meer oostelijk ; 1 cker1 kedeelten vTn
het Molen- Kikker- en Dantzichgat na 1831 hebben ondergaan, zijn fl•
te constateeren, omdat de opname in 18714 zich daarvoor niet ver genoeg heeft uitgestrekt. Jel is in dat jaar de omgeving van het Pinkgat gelood, waaruit is te zien, dat de zich daar ten zuiden van
land bevindende geulen zich in oostelijke richting hebben teruggtrokken. Met stelligheid aan dus wel worden aangenomen, dat de dricbovengenoemde -'aten zich e1ijkti jdir

neer oostwaarts hebben uit.'e-

breid.

plaatst. Ook de omstandigheid, dat de dam Holwerd - imeland in

11,

ter niaatse van het wantij werd aange1ed, terwijl in 1831 c1itti

—t-)-

nog westelijk van deze plaats lag 1 hetgeen uit het geulenstelstel is
op te maken, wijst in deze richting.
Deze verplaatsing van het wantij heeft tot gevolg gehad de aangroeiing van de oostpunt van Ameland, hetgeen duidelijk op de kaart
tot uitdrukking komt, want hoewel bij de vorige kaarten deze oostpunt van het eiland nog geheel binnen het kader van de teekening lag,
is dit in 1873 niet meer het geval.
Ofschoon de in 185+ geconstateerde uitgroeiing van de aantjesplaat, als gevolg van het ontstaan van een nieuwe uitmonding van de
Kromme Baig, op de verdieping en de verbreeding van het orndiep aan
de zijde van ameland van invloed kan zijn geweest, moeten blijkbaar
de geconstateerde wijzigingen van het Borndiep ook ten deele als gevolg van een aanpassen van de hoofdgeul aan het veranderde stroomgebied worden aangezien.
De na 135 voorgekomen afn&tme van de Vrijheidsplrzt zou dus ook
in verband staan met hct verplaatsen van het wantij.
Tenslotte is nog op te merken, dat de verdieria
ten Jesten van de Koffyboonenplaat schijnbaar door uitschuring bi
vloed en de verdiering tea

tJieu

t

de e

li' it

ring bi
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na 1366, omdat in 1392 het geheele beschouwde gebied werd opgel
Uit de opneming blijkt, dat een rechte vrijwel N.. gericht
hoofdgeul aanwezig is. Het Akkepollegat heeft zich eenigszins oo
lijker verlegd, zoodat dit gat thans vrijwel in het verlengde v'
het Borndiep loopt. Aan het noordelijk einde van deze geul bevia
zich een bank, die echter nog beneden 7.50 m - N. .. is .eea en
ook ter plaatse nit zeer breed kan worden genoemJ.
Het Jestgat is noordelijker gekomen, waardoor de .ittte 1onsru
en Kofmansbult in hoogte zijn afgenomen.
Hierbij kan worden vermeld, dat uit de zeekaart van 1891, sas:e
gesteld door Hydrografie, blijkt, dat het 'iestgat het belangrijkst
voor de scheepvaart was, omdat alleen hier een
Het Akkepollegat is dus blijkbaar buiten gebrui
Het Oostgat is tot dicht onder den wal van

eIent.

:ot

en heet nu Strandgat. De bodem van deze geul ligt op 75 d.m. - 1 1

.

Het Bornrif is hooger geworden, zoodat een groot gedeelte erven
de z.g. Strandruggen, boven laagwater is komen te liggen. De 100 C.
lijn ten oorden van de::
meer zeewaarts verplaatst.
De hals van het zee

it_n

- N.7.P. te zijn verdiept, terwijl het geulgedeelte beneden 200 d.
-N . .

N.A.P. grooter is geworden.
Gelijktijdig met het ontstaan van deze grootere diepten is de as
van de geul veel oostelijker gekomen. Ter hoogte van de Noord-Kaap
bedraagt deze verschuiving sinds 1366 zelfs ca. 500 m.
De 3oschplaat is aan den oostkant flink uitgegroeid. De luidkaap staat nu binnen de H..J.lijn, terwijl ook aan de Noord-Oostzijde
deze lijn naar buiten is gegaan. Daarbuiten bevindt zich thans een
plaatselijk ongeveer 700 m breede bank, die boven 25 d.m. ligt. In deze omgeving is dus zeer veel zand terechtgekomen.
Je hoogwaterlijn van de .Jestpunt van Ameland is nabij Kaap Hollum ook naar buiten verplaatst, het geen blijkbaar een gevolg is van
de aanhechting van de in 1366 nog daarvoor gelegen tterdagsp1aat.
Ten uiclen van deze kaap is echter de Vrijheidsplarit weer verder
afgenomen. De afname bedraagt sinds 1866 ongeveer 300 M. Het Borndiep
is dan oob in de richting van Ameland verschoven. Vooral vergeleken met den toestand van 1865 is de as van dit deel van het Borndiep
door afname van de Amelanderkust veel estrekter geior1en.

O177ri

gans

is hier de diepte niet veel toegenomen.
Ten aanzien van de zijgeulen in L •;

':i.d bnn .;o:' en oi

gemerkt, dat de geul ten zuiden van Terschelling, thans Gat van de
Hoek genoemd, een naar het Noorden gebogen verloop heeft. De
plaat is hierdoor aan den Zuidkant teruggedrongen.
De Blauwe Baig heeft een Noordelijker uitmonding uitgescnuurc
hetgeen bij riem sterk gebogen vorm van 1366 wel te verachten was.

bn

loodingen voor deze beide geulen en het gebied ten zuiden van Terschelling zijn uitgebreider uitgevoerd dan voorheen. Voor het eernt
is de plaats van het wantij achter Terschelling ongeveer te bepalen.
liet gebied van de Kromme Balg schijnt zeer bewee1ijk te zi
lr is nu een oude Kromme Baig. Deze naam zou erop duiden, dat n
1866 de oorspronkelijke geul nogmaals westwaarts een nieuwe uit'
ding heeft gehad, waarvan de genoemde gei1 een overblijfsel is. De
Kromme Balr loopt thans dwers door de Heantjesplaat en heeft verbinding gekregen met de geul, die reeds in 1366 ten westen van deze
plaats ontstaan was, doch nu belangrijk in diepte is toegenomen.
De z.g. Maartensrug is daarbij nar het Poorden verschoven. De geni,
de Wierbaig, is geheel verdwenen.
Het geu]enstelsel van de Krorne

:Tlg dient thann hlijkbnr in

hoofdzaak voor het aan- en afvoeren van veter vin de 2mubbeloe naar
het Abt onder den Frieschen wal.
De overige drie ten zuiden van Ameland gelegen geulen zijn, voor
zoover dit uit de opneming van 1866 is na te gaan, over het algemeen
iets dieper geworden. Daar deze geulen in 1892 geheel zijn ongeloo,
is de plaats van het wantij achter Ameland vrij goed te bepalen.
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liet blijkt ten oosten van den gedeeltelijk doorbroken dam naar
-rneland te liggen. De aanleg van dezen dam werd na gedeeltelijke voltooiing, in verband niet de voorgekomen ernstie beschadigingeii door
ijsgang tenslotte geheel gestaakt.
Daar, zooals hierboven reedsrd medegedeeld, het wantij in

1372 ongeveer ter plaatse van bedoelden dam moet hebben gele;en, zou
uit het :eulenverloop zijn af te leiden, da.t het wantij zich in 20
jaren tijis ongeveer 1200 m oostelijker zou hebben verplaatst of 60 m
per jaar.
Dit feit stemt overeen met het :een op blz. 22 van de nota " Gro
ninger dodden", welke in l9fl Loor Ir.

.Jansen is samengesteld

wordt medegedeeld.
Daar wordt namelijk vermeld, dat de hoofdgeul van hot Pinke:':t
zich na 1373-174 zich ongeveer met dezelfde snelheid als voor dit
tijdstip (-i- 70 rn per jaar) naar het oosten bleef trekkend
Volgens de opneming van 1891 in dit gebied is sinds 1.'7 4
door het verder opdringen van het Pin-.
manplaat met ongeveer 1300 m afgenome.
Uit het bovenstaande is op te rn

•a

het Borniiep voor het duidelijk van /unelnnd gelegen Jaddengebi€
sinds 1872 nog grooter is geworden. De hierboven geconstateerdc
andering in den loop van deze hoofdgeul, waardoor de Vrijheidspi
is achteruitgegaan, zal dus o.a. hiermede wel in verband staan.
Uit de kaart van 1903-104 zijn de na 1892 plaatsgevonden
gin g en alleen na te gaan voor de buitengronden, het l3orndiep, dc
mondingen van het Gat om den Hoek en Blauwe Baig en de omgevin' v:o
de Kromme Balg, omdat hier alleen loodingen zijn verricht. Vccr

Ic

volledigheid werd de kaart aangevuld met de gegevens van 139P
Uit de opneming valt te zien, dat het Akkepollegat bel :;rij
is achteruitgegaan en de drempel aan hot zee-einde veel breeder i
geworden. Daarentegen blijkt het, dat het •iestgat zich verder naar
buiten heeft doorgeschuurd, zoodat de bank voor den mond vri:o2,
dwenen is. Hier staat nu 75 tot 100 d.s. water - N..P. Verdo:
ligt het Akkepollegat als gevolg van een ombuiri
niet meer in het verlengde van het Borndiep.
Het dtrandr-at is nog aanwezig, doch is aan de :oord-dostzij
geheel afgesloten. den gedeelte van het zand van de z.g. dtrandru
gen is blijkbaar door dit gat heen getrokken en heeft zich voor
kun3t van .meland neergezet, waardoor de laagwaterlijn sterk naar
buiten is gekomen, hetgeen ook blijkt uit de grafiek van de verrL*te strandmotingen op bijlage 10 (raai 1 t/m +).
Het Torndiep is tusschen Ameland en Terschelling weini
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derd, alleen heeft het over een grootere lengte een diepte van
250 d.ri. -

. verkegen.

De -.;1.lijn van de 0 ostpunt van de Boschplaat is zeer dicht de
hoofdgeul genaderd. Daar de L.d.lijn vrijwel op zijn oorspronkelijke
plaats is eb1even, is het beloop van den oever ter plaatse zeer steil
geworden.
De kust van Ameland ten Zuiden vaz Kaap Hollum is echter weer
belangrijk afgenomen, zoodat het droge strand van de Vrijheidsplaat
plaatselijk nu nog maar ongeveer 250 rn breed is, terwijl dit in 1392
nog ongeveer 500 rn bedroeg. De achteruitgan is dus ± 25 m per jaar
geweest. Uit de strandmetingen van Ameland (zie grafiek van bijlage
10, raai 1) is op te iaken, dat omstreeks dit tijdstip de afnane v&ri
de J.3.kust van Ameland tot voorij een unt ten westen
Hollum merkbaar is.
De verdieping van het Borndiep beneden 150 r1.. - .

• ten

zuiden van deze plaat heeft zich belangrijk in N.!.richtin.
breid, zoodat het onderwaterbeloop nu ook zeer stei1is.
De beide diep8te gedeelten van het Borndiep sch.eten thans
het ware langs elkaar heen en vertoonen duidelijk een vloed- en e1geul. Dit wijst erop, dat vooral bij eb een sterke strooei langs de
Vrijheidspiaat loopt, welke de wegschuring blijkbaar tot gevolg he
Voor de uitmondin- van de Kromme Baig is e1ijktijdig het banook Noord-ïestelijk uitgebreid. e

kengebied boven 75 d.m. -

in 1892 bestaande mond is achteruitgaande, terwijl een meer oostelijke is uitgeschuurd. Overigens is in dit gebied weinig veranderc'
,lleen is de Haantjesplaat door ontstaan van ees
richting van de Trubbelop nu in drien gesplitst.
1

De uitreondingen van het Gat van den Hoek en Je
zijn achteruitgegaan.
?enslotte blijkt uit de kaart, dat waar het Bom
int
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trekken. De opneming in dat jaar is voor het ./addeneied zeer a
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belangrijk is afgenomen, zoodat deze geul thans weer belangrijker
dan het lestgat.
De Kofmansbult is hoa"er
weinig veranderd.

iorde:'i.

reste'en is het 3ornriJ

t

-27De hoofdgeul in den hals van het .3eegat heeft zich weer belingrijk meer in oostelijke richting verlegd, waardoor gelijktijdig de
oostpunt van Terschelling beneden de hoogwaterlijn naar voren kwam.
Het diepste gedeelte van de geul beneden 250 d.m. - N.A.P. is daarbij
kleiner geworden.
Door bovengenoemde oostelijke verlegging is nu de 100 d.m. N.h.P. lijn aan den oostkant van het Borndiep bijna een rechte lijn
geworden.
De Z..I. punt van Ameland is nog verder achteruitgegaan. De
breedte van het droge strand is nu nog maar 1fl
laagwatrlijn elkaar zeer dicht zijn genader( 2,

tr'ijl e too--

0

Ten aanzien van de zijgeulen van het Boriit±
maken, dat het Gat van den Hoek dichter bij de Bosch I t
1

De kaart van 1919-19 20 berust op een klein anrai
de omgeving van het zeegat, daarentegen is hot gebied vrr t
in dit jaar door den Rijkswaterstaat nauwkeurig opgelooL

Het Akkepollegat heeft nu weer een westelijker ricitnveft-gen en is in diepte achteruitgegaan. Het lestgat is niet verander
Bij de N..i.punt van Ameland is de L..I. lijn zeer ver naar b
ten gekomen, hetgeen erop wijst, dat zich hier veel zand heeft no
gezet, dat naar alle waarschijnlijkheid afkomstig rc
van de uitschuring langs de Z.0.kust van dit eiland
De diepte en ligging 'ran den hals van het Zee
gewijzigd.
De ,.I.kust nam meer en meer af, zoodat nu vrijwel iiet ;eheel
droge strand is verdwenen. Ook ten noorden
lage l() raai 2) is thans de kust afnemend.
Het Gat van den Hoek loopt nu dicht oei to
een noordelijker richting. Deze geul is blijkbaar voor de aanvoer van water naar en van het Terschellinger oh nervan beo.ri
geworden, waardoor zij in diepte is toegenomen
-

De Koffyboonenplaat is thans door versch:Lt
kleiner geworden, doch 1or :.

to

sterk vooruitgekomen.
..
Van deze plaat kan worden vor,eld, dat
Borndiep tusschen 1866 en 1892 achteruitgaafl'Ô aas.

ho

.0

Na laatstgenoemd jaar is zij gelijktijdig mt de noordwart.
verplaatsing van h t tot v.

To h: o '.r' - r 1

waarts aangegroeid.
Ten aanzien vn le anhere eon vtt ot,
gedeelte van het Dantzichg

en Kikkergat dieper

t

-

-28Dar de geulen in cle ougeving van het waritij nauwkeurig zijn opgelood, is de verplaatsing van dit tij ainds de vorige opname van dit
gebied in 1392 weder na te gaan. Het blijkt sinds dat jaar ongeveer
800 m oostelijker te zijn gekomen of gemiddeld rond 25 m per jaar
verschoven. Het heeft zich dus minder snel dan tusschen 1872-1392 9
toen de verschuiving ongeveer 60 m per jaar was, verpLaatst.
De kaart van 1926-1927 geeft ons een duidelijk beeld van de veranderingen in het geheele onderzochte gebied, omdat in deze jaren
door Hydrografie een volledige opname ervan werd gemaakt. .3inds de
opneming in 1392 had dit niet meer p1aats-gevnden.
Allereerst kan uit de kaart worden opgemaakt, dat het Akkepollegat na 1920 sterk is achteruitgegaan, terwijl het lestgat vrijwel n1'
rt -t: vccl
is veranderd. De toestand v
komst met dien van 1903-19 0 .
D.

bel

van de N..._

t,:

gekomen. De bij de opname van 1920 voor dit punt eeds
de groote zandaanvoer is dus blijven aanhouden.
Het Borndiep vertoont thans tusshen de eilanden een gebo;e1
vorm, hetgeen blijkbaar is veroorzaakt door het opdringen van het
onder waterbeloop van de I3oschplaat. De as van de geul is bij ver
lijking met 1919-1920 ongeveer gemiddeld 250 m oostwaarts verschov
waardoor het Zuidelijk deel van het ornrif verder is afgenomen. He',
diepste gedeelte van deze geul beden 200 d.-. - .'. i • heeft

7

daarbij be1ngri 4 k uitgebreid0
Ds H...lijn van de Bosch:T1

lL 1

zijn gkomen. Deze is zelfs aan Noord- en Zuidzijde teruggegaa:,
waardoor de Uostpunt van de Boschplaat een spitsen vorm heeft
gen. Je achteruitgang aan den Zuidkant is het gevolg van het

s;2

verder naar 'net Noorden opdringen van het Gat van den Hoek, d:
thans 7 3oschgat wordt genoemd. Deze geul neemt, gezien de groot:.
diepte, blijkbaar nog steeds in belangrijkheid toe. In hoofdzaY:
schijnt dit te kunnen worden toegeschreven aan het naar het Zu
omzwaaien van de zuidelijke aftakking, waardoor

'l

stroorrigebied van de Blauwe Baig heeft overgenome:
De Koffyboonenplaat verplaatst zich nog ste .

l

-

meer in de richting van den hals van het eegat.
Je '-'.l.kust van Ameland is na 1920, vooral
desten van Kaap Hollum, verder aangetast, zoodat zelfs nu de duiuvoet is achteruitgegaan.

Vri

genomen.
De verdieping beneden 150 d.m. - N...i. in het J3orndiep t
zuiden van genoemde plaat is langer en breer 'er en0 Je
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diepe gedeelten in deze hoofdgeul schieten thans langs elkaar heen.
Het bankengebied voor de uitmonding van ,de Kromme Baig zou geheel verdwenen zijn. Het schijnt echter, dat de opname in 1926 voor
dit gebied niet geheel juist is geweest, want bij de opname in 1931+
zijn deze platen wel weer aanwezig en hebben zelfs een hoogere lig ging dan in 1903. en verklaring voor het tijdelijk verdwijnen van
deze aangroeiing is tenminste niet te geven.
Het Dantzichgat is sinds 1903 ook in diepte toegenomen en wel
op het gedeelte gelegen tusschen de Kromme Baig en het Kikkergat.
Van de zijgeulen van het Borndiep blijkt de Blauwe Baig sinds
dro oc
e 0
1903 nog verder te zijn achteruitgegaan, terwijl
bijna geheel verdwenen is.
De Kromme Baig heeft een meer 0000i lijh:o
en heeft zich iestwaarts verplaatste
Er blijkt verder oostelijk
van de gwarte Haan te zijn ontstaao
ootoij•.e oeii

In dit rebied schijnt zich teiens an

geul te vormen, weihe zich dan langzaam 7estwaarto verplaatst oo
weder te verdwijnen.
1i .;1ozoo voijoel

De oroo

vori on

r1

ij:

toestand.
Uit de uitoocie

Ie

ulu u.bij det wonttj h:o "or:en o'

merkt, dat het ':iantij zich blijkbaar sinds 1920 no 'voo
heeft verplaatst.
Volgens ruwe oetin -: zo
bedragen of ca 35

oo'

:o

onoo:

-

-:

n

m per jaao.

De kaart van l)jY+, geof .'oor 'ion:'C v-'
zien. De opnetning is in dat jaar vrijwel volledig geschie
kepoi1egat is nog verder in vermogen achteruit
is thans door een drempel, die boven 50 d.rn. - N.A.i . ligt, afgeslooou.
ten. De 100 d.m. - N..P. lijn aan
Het

•:.

-

daarbij naar het Noorden verschove:
Ook tuschen hetestgat en dot oiudiep :ef oo1

:i

gevormd, welke een voortzetting is van de Koffyboonplaat. Deze pia'
heeft zich sterk naar het Noorden en Oosten uitgebreid, waardoor hi
thans vrijwel geheel in den hals van het Zeegat is komen te liggen.
Zeer belangrijk is daarbij, dat het Boschgat een geul naar
Noorden heeft doorgeschuurd, zoodat dit gat thans rechtstreeks rnoo
het Ieutgat in verbinding is gekomen en niet meer in het Borndier
uitmondt. Het daarbij vrijgekomen zand heeft blijkbaar den rempcd
in het estgat gevormd en de uitbreiding van de Koffyboon-plaat
vorderd. Pe a::ileidio' tot.

:n

t:ro

:1

ol

Ho
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het steeds dichter onder den wal van de Boschplaat opdringen van
het Gat van den Hoek, waardoor tusschen deze geul en het Vestrat een
groot verhang is ontstaan, zoodat vooral bij stormvloeden groote
stroomsnelhedefl over de plaat zullen zijn opgetreden.
Door deze belangrijke verandering zijn thans twee geulen, waarvan het Borndiep nog verreweg de grootste is, in den hals van het
til

Zeegat aanwezig.
Het Borndiep heeft weer een meer restrekte ljgging, terwijl door
het opdringen van de Koffyboonplaat deze hoofdgeul gedwongen werd
zich eenigszins verder in oostelijke richting te verplaatsen, het •
opgemaakt kan worden uit den achteruitgang van de H.d.lijn bi

dc

N.'J.punt van Ameland en de afname van het Bornrif.
De veranderingen zijn echter in hoofdzaak ten koste, van de Oos
punt van de Boschplaat geweest, waardooc
dicht bij de H..I.lijn is komen te ligge;
De Z..punt van Ameland is weer vec
verdieping in het l3orndiep ten Zuiden van dit punt na lj2 :er

grooter is géworden.
Ten Zuid-Oosten van de Koffyboon-plaat blijkt het in 1920

eco

stateerde plaatje zich te hebben uitgebreid, waardoor een vloed
schaar in het Borndiep is ontstaan. en belangrijke ebstroom bIdd:
dus nog steeds vooral de geul la , :;.

cc e

plaat te volgen.
Van de zijgeulen valt op, dat een nieuwe uitmonding voor
Kromme Baig bezig is zich te vormen in de richting van de bovenv'1ts.:
noemde vloedschaar, hetgeen op een verderc cc cTij
van deze geul in de toekomst doet wijzen.
Het Dantzichgat en de overige zij':.
niet veranderd.
Tenslotte blijkt uit de kaaxt, dat het wantij steeds oostelijker komt te liggen. Uit de veranderingen van de geulen zou zijn op
maken,datsinJc.'
jaar is geweest.
De kaart van l9+0 geeft als laatste in de rees van jre.
waarin de opname werd verricht, geen groote wijzigingen te zie
In dit jaar kon wegens het uitbreken van den oorlog alleen
buitendelta, de hals van het zeegat, het Borndiep en het Dantzic
worden opgenomen. De kaart moest dus worden aangevuld met
van de voorafgaande loodingen.
Hoewel dit bij andere kaarten, waarvoor dit ook moest geuccden, een groote moeilijkheden opleverde, stuitte dit aanparc

-31de ongeving van het Boschgat op onoverkomenlijke bezwaren. De aansluiting is daarom op dit punt achterwege uelaten en dus niet geteekend.
De veranderingen, welke tuaschen 193+ en 1940 in den hals van
het eegnt en v66r de . .kust van Ameland in het Borndiep hebben
plaats gehad, zullen nog hieronder hij

e .car1oain ci

tailleerd besoroken worden.
Uit de kaart is te zien, dat in het tkhepol1e:at sinJa 1)3+
diepste gedeelte kleiner is geworden. Het .'Iestpat heeft den dremp
welke tusca
geschuurd.
IJI
De'„j'ut
het oosten opdringen van het Borndiep weder afgenomen, terwijl ooa
de Ii. .1 n ran e

°. ant

van

neland hirT)nJr /eer anherui.

gegaan.
Vooao;:
ook een meer oostelijker ligging te hebben verkregen, terwijl nu no.
een kleine geul onmiddellijk langs de Boschplaat loopt. Voor de uL
mondin van het Gat bevindt zich thans een drempel. De Koffyboonplaat is als gevolg van deze wijzigingen wat versmald, doch een
deelte is thans boven hoogwater komen te liggen. De Coutkant van
plaat is blijkbaar iets dichter hij Ameland gekomer ,
Op de Boschplaat komt thans voor de tusschen l
geleden Gtuifdijk, waardoor bij een hoogen vloecistand thans geen
water meer over deze plaat kan stroomen, zooals v6r 1932 het
was.
Het urofiel van het Zee,g1 nt is dus door Te
1

tuifdijk bij stormvloed kleiner geworden.
De .. .i.kust van

meland neemt nog sterk .1'.

....

.......- .

.

.

deze kust nog dieper geworden. Het ten Vesten van deze verdiepi
gelegen plaatje is afgenomen, waardoor de in 1931+ geconstateer
vloedschaar bijna is verdwenen. De breedte van het Borndiep is o
dit punt thans grooter dan in 193 4 . Deze wijzigingen schijnen wei
verband te houden met de oostwaartsche verschuiving van de Koffy
plaat. det in N.destelijke richting uitbreiden van de verdieping
de .. !.kust van Ameland wijst echter nog steeds op een uitschurin
door den ehstroom, die dicht langs den oever van dit eiland blij
loopen. De veranderingen nai .

e an ala,t kunnen hicrop :eini

van invloed zijn geweest.
Tenslot

c

.

T..

.

...:

..

:.
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B es chouwingen over de doorloodinEen.
.an de hand vi de film van de doorloodiflgefl (bijlage 6) zijn
de veranderingen, welke tusschen 1917 en 1939 in het eigenlijke eegat hebben plaats gehad, meer nauwkeurig na te gaan.
Gelijktijdig zullen hierbij de op bijlage 7 geteekende dwars1 , D 2 ea
profielen van de sinds 1917 gepeilde doorloodingSraaien D
D 3 in beschouwing worden genomen.
Hierbij kan nog worden vermeld, dat de raaien D 1 , D 2 , 3,
3 is de co
6, 7, 8 en 9 vanaf 1935 jaarlijks zijn opgelood. Voor D
spronkeli
aangehou
•:..

:.

Uit de kaarten van 1917
ringen te hebben plaatsgevonden
riet Borndiep is be1ngri:.

Jii1

I

profiel kleiner is dan in 1917. De grootste diepte van on
- N..P. ging daarbij terug tot ongeveer 15 â 20 rn
Vooral aan de zijde van Terschelling vond aanzanding
waardoor o.a. tusschen de raaien D 2 en D 3 de 5 n - lijn vooruitk
Dit bevestigt de reeds bij de hydrografi8ch

e 11l2C)

stateerde opschuiving van deKoffyboOflP1t
Het onderwaterbelooP van Ameland

1

oe;L

L....lijn achteruitgang vertoonde.
De kaart van

12.22

geeft te

t

.,

Borndiep weder belangrijk dieper is. liet diepste gedeelte (ca 25
N.A.P.) is dichter bij Ameland gekomen. In raai D 1 bedraagt de op-

1+50 m, daartegen is dit in rat
schuiving sinds 1917 zelfs ongeveer
veel minder. Hierbij heeft weer aananding langs de .Jestpunt vi
t e ofbTerschelling plaats gehad, hetgeen erop wijt
plaat verder naar het eegat is opgeschovene
Hoewel de H...-en L.7.lijn van Ameland

t'

r-

gen, blijkt het onderwaterbelooP ten zuiden van
en 15 m - N..P. te zijn aangegroeid
5 m - N.
Ten Hoorden van Kaap Hollum is in raai D 1 ht geoied, . 1
1920 tusschen 2.5 0 m - N.A.i'. en H.W. lag, in hoogte afgenoefl
Gelijktijdig is de
dwenen.
De kaart van 1926 vertoont een verdere verdieping en uit;roeiing in Zuidelijke richting van het diepste gedeelte van de geul.
grootste diepte is nu meer dan 25 m - N.A.P. en gelijk aan die i.

1917. Het onderwaterbelooP van de kust van Ae1and is vooral in -

-)-)-

raai D 2 afgenomen.
In deze raai is de 10 m - N.A.I.lijn 300 m in de richting van
dit eiland verschoven. an de zij"le van Terschelling is weer zand
neerges1aer.

In

e

. .ILtl 'ii

e

5

m

-

lijn on'eveer 1O 1

naar buiten.
De ii..- •'r.

3'kI

t i

ter in ra:.i J,

waardoor het onderwater'
j 2 zeer sterk teruggegaan (max. + 600 m),
loop zeer flauw is komen te liggen. Vlak langs deze punt van Terschelling 1oo't dun hlijkhr een sterke stron
van den Hoe
De kaart
Het Borndiep is echter niet veel veranderd, alleen is. rs.ti D, is
de 20 m - N.,-.P.lijn aan den kant van de Koffyboonplaat on:v'n
100 m westelijker gekomen.
De groote verandering is, zooals hierboven reeds werd econst'
teerd, het ontstaan van het Boschgat, onmiddellijk 1ngs de .!estpurt;
van Terschelling, waarbi
gat is komen te liggen.
Plaatselijk is het Bosck,nt rs tu

s.-. •.

i'

fyboon-plaat ligt o enkele punten boven L.
De kust van Terschelling is door de geulvorming sterk afgenoies
Het is opmerkelijk, dat het 3orndiep zoo weinig invloed van es.
veranderingen ondervond. Ook het onderwaterbeloOP van meland
toont geen groote wijzigingen, dit beloop is onder de 10 m-li,H
zelfs eenigszins hooger komen te liggen, hoewel de
lijn en thans zelfs de duinvoet teruggifl
Uit de kaart van 1932 is op te maken,
schuiving van de Koffyboon-plaat blijkbaar toch gevolgen heeft
voor het profiel van het Borndiep, al is het dan alleen in de s'sai,
en D 3 . In eerstgenoemde raai is de grootste diepte tot bijn
25 rn - N.\.i'. toegenomen, terwijl het diepste gedeelte beneden l'
- N..P. aan de zijde van ameland belangrijk breeder is gewordeso
In raai D 3 is op twee plaatsen nu ook een diepte beneden 2C
gelood. Daar staat tegenover, dat blijkbaar door de ster'
stroonischuring de Koffyboon-Plaat in de genoemde raaien aan deze
zijde van het Borndiep is afgenomen. Aan de andere zijde van dese
plaat heeft zich thans het Boschgat geheel naar het Noorden doornschuurd; de grootste diepte bedraagt ongeveer 12 m - N.A.P. Hierdos
is de 3oschplaat verder afgenomen en het onderwaterbelOoP zeer stei
-eworden. In raai D 3 zijn twee afzonderlijke geulen gevonden, wel

:"sp. 8 en 7.5 ri -

diep zijn. De Koffyboonplaat nam daarbi,

1

De rug tusschen de beide geulen ligt net haar bovenkant op

3.5
op te maken, is de Koffyboonplaat
'ooa1s Lit het bovenstaande IS
tTe.e:'Vh' '
smaller geworden, daartegen is zij over een .
L.i. komen te liren.
Uit de 1warsprofielefl 'ian bijlage 7 is zeer goed

ieii, h

tE

het anIerwaterbelOoP van de .V.kust van 2meland ook bei.ingrijk i
achteruitgegaan. In raai
kust gekomen.
T

• .
Tenslotte is op te merz,
is ontstiafl. De iI.J.lijn is 1:
een geul, diep ongeveer 5m-ii.A.1 ,
deze oageving teruggegaan. Uit het dwarsprofiel van raai D 2 blijke,
dat ook voor de Z.1.kust van Ameland een geul loopt (13.5 m - N.
4 1

diep), welke door een rug (bov.
van het orndiep gescheiden ir
Of beide geulvormiflgefl met elc:ceT'
heLden te zijn ontstaan tence TTJIL
te gaan. ;e
den ebstroc
rtf
geeft eei oee11 vn ea
De kaart v;.n i)
voor het teekenen nu.00k over de sinds 1935 ten behoeve
derzoek uitgevoerde extra loodingen kon worden beschikte
e:e j-; * 1i'ie 'r'n het horndi
h1? ' - cfl
In

het

le

gebleven
In ri
anderd, maar in de raaien D 2 en D,
ner geworden.
Het profiel van het 3ondiep heeft ziel: echter 'zei in
ting van Ameland verruimd.
Het Koffyboonplaat is weder aan de Oostzijde aangegroet':
0 m naar he':
raai D 2 en D 3 is de 5 m - ..'.P.lijn resp. 90 m en 25
orndiep gekomen. Het gedeelte,
ter.
itet Boschgat heeft een groote oostelijke verplatSiflI (±
veel
en D en
t:
'i.
ondergaa:
)

breeler.
De 'leul ee er de: za ve.
als gevolg, van het hooger en breeder worden van den rur, die tuct :
schen het loschgat en deze geul v6ôr 1932ontstaan vi'
terbeloop van de Boschpl-aat werd daardoor minder steel-.
Het eeultje onder de N.V.kust van Ameland is bijna verdwene:,
Uit extra-loodin,;efl is nu te constateerefl, dat in het Bornl
blijkbaar een vloed- en ebschaar is ontstaan. eeds bij de besc:.:efl van de hydrografiSChe opnaren
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lijke situatie zich gevormd had, doordat de verdieping in het 9orndie2
voor de '. !.kust van ameland zich steeds langzamerhand in N..i. richting had uitgebreid.
Uit de kaart is te zien, dat ie beide diepste gedeelten van het
ligt is gesch- s.
Borndiep door een plaat, welke boven 10 m Uit de dwarsprofielen van de raai D 3 blijkt, dat na 193 2
diepte voor de Z.J.kust van -tmeland nog is toegenomen. De 10 m.N.A.P. is in de drie door1oodin;5raaien tevens veel dichter bij
eiland gekomen; in raai D is de verplaatsing ongeveer 150 rn. Het
.r
volg is, dat de kust van ameland verder is af r
en Zuiden van Kaap Hollum zeer steil is geworderi
1s5te
De kaart van 1936 geeft weinig verandering in het iu
t

deelte van het 2eegat aan. Het onderwaterbelooP van
is wat flauwer geworden, hetgeen op aangroeiiflg wij ss
lan

De verdieping in het Borndiep voor de Z.Y.kust

zich tot voorbij loodingraai 4 noordelijk uitgebreid. De plaat t
schen de beide verdiepingen in de hoofdgeul is achteruitgegaan e
;ctanr
werd niet
afgenomen
Tusn

t

J.;fl

weer een et1 vlak onder den wal. In de raai D

s 7

e

te

geul twee vertakkingen.
Hedoschgat schijnt iets oostelijker te zijn ekoJen, .vaardoo:
t int en ii te 'ne
in
1 - t
de offyboonp1aat afn:
10 n - . . .

vonde

v
De kaart van 193? vartoont
diepte in het 3orndiep zoowel in den hals Iran het Zeegat als voor
d.d.kust van me1and. De vldschaar is tevens minder diep geworde
De Koffyboonplaat is aan de zijde van het Borndiet aangezan
Door het oostelijk opn..::-.
toc smaller geworden
Ook aan de Nooruzijae nam nij J. •et •n-im e:l

t t

ligt nu boven H..m.
Het B
wal gekomen.
Lan's

--

t --

aanwezig.
Alleen in de rani 1 i s ., e yoffyhoonp1aat sinds l>3no st-T.
(caO0 m) in de richting van het Borndiep aangegroeid. Noorde1ijke
daarvan is deze plaat kleiner geworden. Het
is komen te 1ien, is belangrijk rooter.

-36Het Hoschgnt kort steeds ooste1ijer te 1igen, waardoor de
Koffyboon)1at an die zijde wordt jeggeschuurd. Het profiel van
dit g't nam in de raci
Het eu1tje ltng de Hoschplaat breidde zich in Noordelijke
richting weer uit, waardoor de kust van Terschelling achteruitgang
vertoonde.
De diepte in deze ;eulen is ongeveer 3.50 m - N..P. reso.
2.50 m 6.53 m - N.'...; Je ploat ertusschen ligt or , ongeveer
De kaart van 1939 welke de laatste van de serie is, vertoont
weinig veridering in den hals van het zeegat. In de raaien J en

3 is de diepte iets kleiner dan in 1938.
De verbinding tusschen de heide diepe gedeelten van het dom
is weder verdwenen • De vloedschaar wordt

-

daarvan geler'en pl;katje trekt zich teru,
De Koffybonplant vertoont
de. De hoo'te is echter afnemend. Vooral het gedeelte,

i:t uoveu

H. 1. ligt is veel kleiner dan in 1938Het Boschgat komt nog steeds oostelijker; n rnnr d. o
100 n en in raai D 3 ongeveer 30 n sinds 193
r-iJ- dc

Door de aangroeiing aan de oostzijde n

boonplaat echter vrijwel zijn zelfde breedte behouden.
De 'eu1 onder den wal van rerschelling verruimt zic: i
lijke richtiar en is tevens iets dieper geworden.
.r t relror -'
In de ra-ien D 3 en 3 t/m 9 is
boven 10 m - N.

\,iJ•

iets afgenoMeli0

Het geultje langs de . .J.kust
oostelijk en is iets dieper ,g'worder..
Aangezien het van belang was, o.:
gevonden veranderingen in het deegat ook te weten of het doorstroomingsprofiel gewijzigd is, zijn met de beschikbare gegevens voor de
D en D 3 nog de oppervlakt
resp. voor de jaren 1392 en 1939_140 bepaa1
Het jaar 1892 is hiervoor gekozen, omd
loodingraaien

-

afname van de .Lpunt van Ameland in de om-:: vn ist ee t
werd geconstateerd.
Daar de loodingen van den iijkswaterstaat eerst in ll7 Zljfl
ingesteld, zijn de gegevens voor het profiel van 1892 ontleend
de opname van Hydrografie, welke in dit jaar werd verricht.
Op bijlage 8 zijn de bedoelde dwarsprofielen aangegeven.
De opoervlakteberekefling toont aan, dit 1et
fiel sinds 1892 is verruimd.

otrooflind;, r-

-37Voor 1892 werd gevonden als profiel van:
= 279 6 3 rn2
= 239 31 rri2
= 2629 6 m2

Voor 1939 -140 zijn de c'8:
= 30185 m2

= 275 00 m

D3 = 3+315 s.
Voor raai D bedraagt deze verruiming dus o:
rnai D 2 ongeveer 149 en voor raai J ongeveer 271i',
Dat voor de laatste twee profielen zooveel

r
.:rc

worden evonden, vindt zijn oorzaak in de omstandigheid, dat dc
raaien de as van de geul onder een hoek snijden, die meer vrou
is dan de hoek die de raai D met de as van de geul maakt.
Verder is op te merken, dat raai D zoowel in 1392

aL:

1939_ 11+0 het kleinste profiel van de verschillende raaien had,
entegen blijkt D 1 in 1392 en D 3 in 1939' 0 het grootste doorst
mingsprofiel te hebben. Dit laatste is
groote afname van de d.1.kust van Ame1ar:.
Uit de verruiming van de profielen zou kurn -:
dat de waterbeweging in het jeegat is toegenomen.
Tevens is uit de geteekende profielen nog
zien de groote verschuiving,
lijke richting heeft ondergaan
Op de plaats waar zich in i2 he

ieste

;eLe-tE? van

geul bevond, lit thans de Koffieboonplaat.
Voor raai D 2 blijkt deze oostelijke verplaatsifl

'n

te bedragen. Voor de overige raaien is het iets meer.
.
Tenslotte is nog nagegaan of ook na 193 2 n.l.
de afsluiting van de zuiderzee tot stand kwam, het d o orstrooraiflgspr
fiel veel gewijzigd is. Uit de gemaa:kte berekeningen is op te maken
dt vanaf 192 0 het profiel regelmatig grooter is geworden, doch dat
juist tussc'en 1932 en 1939 vrijwel hetzelfde doorstroomingsprofiel
aanwezig was. Van bedoelde afsluiting is dus thans nog niets te nerken, hoewel de commissie Lorenz berekend heeft, dat de doo;no
hoeveelheid van het eegat met ongeve n'
3eschouwingefl over cle strandmetinger.
De grafieken van bijlage 9 geven een oîrzo1

nn

ringen van de strandlijnen langs de oostpunt van het eiland Te.:scheiling na 1367. De grafieken van bijlage 10 geven de verander':'-na i30 aan van de strandli-

-3evan me1an 9 welke op een ondorlin;efl afstand van 1 km zijn e1egen.
4et het oor' op de studie van de afname van de zuidwestkust van
eland zijn sinds 193 6 in een viertal raaien aan de oostpunt van de
Boschplaat en in zeventien raaien 1angi de zuidwestkust van /trneland
cÇr- en najaar detailstrandmetiflen uitgevoerd. De grafieken
ieder
van bij1ar' 12 gevên een overzicht van de uitkomsten van deze metin-

gen.
trancHetin;en Terschel1ing Uit de grafieken van bijlage 9 blijkt,
3

van het heginpunt van telling, in geen van
dat v6r 1935, 'zeewaartS
de 13 003te1ijke raaien lands het Noordzeestrand van ersche1ling
een duinvoet is gemeten. In 192 6 had het duingebied op de oostpunt
van 2 ersche11iflg zich zoo ver uitgebreid, dat in raai 20 zeewaarts
van den nulpaal een duinvoet kon worden gemeten. In de overige raaien
is als duinvoet aangehouden de voet van den in de jaren 1932 t/m
193 8 op de I3oschplaat aangelegden dtuifdijk.
Ovr het algemeen kunnen in een raai van jaar op jaar voor-en
achteruitcafl van hoog- en laagwaterlijn elkaar nog wel eens afwisiets T'
selen. De v eranderingen van den duinvoet zijn in den regel
lijkrnatirer. Over een iets langere periode bezien is in de meesb
beschouwde raaien het verloop van hoog- en laagwaterlijn ongeveer
hetzelfde. Vel liggen in het algemeen de niaxima voor de hoogwaterY
waterlijn, terwijl e i
minder ver uit elkaar dan die voor e i
den recel ook iets later optrede
-inds de instelling van de tLan.

ii

westelijke raaien van de Boschplaat (de raaien 20 t/m 25) een sterk
af en toe onderbroken achteruitgang van H./.- en L.d.lijn. Duidelij
ker nog dan uit de afzonderlijke grafieken van bijlage 9 blijkt dit
uit de krommen van bijlage 11. Op deze bijlage is onder elkaar het
verloop van de over ongeveer 3 jaar gemiddelde plaats van de beschouwde H.:?.- en L.'.lijnen van Terschelling en Ameland aange'ee:
Uit de kronirnen van bijlage 11 ziet men verder, dat het ve:i
van de strandlijnen in de dichter bij het me1ander Gat gelegen
ruaierl 27 t/m 29 geheel anders is geweest, dan in de westelijke
raaien van de Boschplaat. In deze raaien ziet men n.l. tot ongcv-.

1880 een afname van het strand. Daarna begint er een voqruitgafl :
het strand te komen, en wel het eerst in de het dichtst bij het
lander Gat gelegen raai no.29. In de daaropvolgende jaren wordt dez
vooruitgang eveneens merkbaar in de raaien 28 en 27. Met eenige on•Jerbrekingefl blijft in deze raaien het strnd aangroeien tot ongev.
1927. Daarna jet een afname in - het eerst weer in raai 29. Deze a
rn
i
name duurt in raat 29 tot omstre:.: l' ,
is ze no niet tot staan gekomen.

De tussehen deze beide :eöie ion ;clen raai no. 26 'eeft een
zeer afwijkend verloop van H. 1.- en L.I.lijn te zien. In deze raai
.- en L..i.lijn zich soms in eenige jaren tijds een paar
hebben
honderd meter in land- of .e.iaartsche richting verplaatst. 3inds het
begin van de strandmetingen tot 1935 ziet men hier over het geheel
een strandafnarle. De vooruitgang in deze raai na 19+ 0 , kan dan ook
wel eens een zeer tijdelijk karakter hebben, hetgeen eveneens hot eval kan zijn met i 3e thans wanrgenomen vooruitgaz'g in de raaien 23
t/m 25.
Uit e situ)tie van bij1ne 9 ziet men, hoe de overang tusschen
de doorgaande kust en het bankengebied van de buitendelta van het
elander Gat ongeveer ter hoogte van de kilometerraaien 25 en 26
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De verschillende s t rancl rieetgrafiekefl wijzen er verder op, dat het
strand van de 3oschplaat, ook over die gedeelten, waar soms be1anrijke îooruitgang werd gemeten, sinds 1367 voortdurend is afgoro.::
In het gebied van de buitendelta kunrin zich tijdelijk v6r ht
strand meer of minder groote hoeveelheden zand neerzetten, waardoor
de strandlijnen somtijds belangrijk veranderen. Ook kunnen de geul..
door de buitendelta of in het zeegat ten gevolge van verschillende
ei.
oorzaken hun loop wijzigen, hetgeen weer invloed heeft op
H.i.lijn. tls geheel is de toestand van het bschouwde kuo
dus minder 3unstig dan in 1367.
e veranderingen in de naar ameland erichte raai 291 vrto een drge1ijk beeld als die in de nahurie loodrecht op het Noorc1ze
strand lig:ende raaie
g e r dan die in raai
r2USSC h Cfl de jaren

•.,

e

1)

...........

-.

uW-:.

e

de L..I.-lijn aan deze oostpunt van de Boschplaat zich ruim 1200 m.
oostwaartoche richting verplaatst. Tusochen 1922 en 1937 is het tr
wederom in ongeveer gelijke nute f'enomen, zoodot de toest
de;e raai niet belangrijk verschilt van die omstreeks 1370.
Ten gevolge van deze aangroeiiflg is het een naar jaar
rreweest in de op 1000 m ten oosten 1rr raai 29 gelegen raaien 30
30a, strandmetin;efl te verriehter. Nadat het Boschgat zijn mond L
verlegd en niet langer meer met het horndiep in ve'rhindiflg sta'
maar tea westen van de Koffiehoonplaat een rechtstreeksche verL ding met het Jestgat heeft verkregen, zijn deze raaien verloren
Ten gevolge van de verplaatsing van den mond van het Boshge,
is de laagwaterlijn in de aan de wadzijde van de Boschplaat gel
rani 29a sinds ongeveer 1900 in landwaartsche richting ver
hetzelfde, hoewel in mindere mate, ziet men in raai 28a.
Ten gevolge van de groote breedte, velke het stranc
zijde van de oschplaat heeft, konden de ..........

n1e

en J...lijn hier heel vchillend. zijn. De vrij roote veranderingen
van de H..lijri aan deze kant wan de plaat in een kort tijdsverloop
zan d v erplaatsiflgefl. ('mdat de
moeten het gevolg zijn van vrij grooe
stroomsnelheden hiorzoo ver buiten de geul v:n het Boschgat - gering
zijn, ligt het voor Je hand te veronderstellen, dat deze veranderingen in hoofdzaak bij hooge stormvloeden zijn ontstaan toen het water
nog dwars over de Boschplaat kon trekken, hetgeen na het aanleggen
groote veranderinefl
van den dtuifdijk niet neer mogelijk i. Je vrij
ook na de ioltooiing van dezen dtuifdijk in 193 8 , wijzen er echter
niet op, dat dit gebied na den a anleg van den dijk tot rust is geko ex
Amelrmd. De grafieken voor de strandmetingen op Ame3trandrnet
land (bijle 10) zijn op dezelfde wijze opgezet als die voor Terschellinry,. Uit de ieder jaar verriehte opmetingen ziet men, dat
hoog- en laa::waterlijflefl in

-

n jear tijds over ht 1

grooteie veranderingen vertoonen dan den duinvoet.
lans onze heele Nederlanische Noordzeekust

-•

oever nogal beweegljk. Onder invloed van golfslag en branding
zich buiten de L.1.lijn banken, welke zich in perioden van ru:ti
weer in landviaartsche richting verplaatsen. Na een stormperiode
der -elije banken geheel verdwenen en hee rt de onderzeesche oever
vaak eet ;elijknatig hellend beloop. Jet kan dus op de uitkomenste.
der strand tingen invloed hebben of men in een bepaald jaar v5rof n afloop van een stormperiode de nlaabs van de trandli
paalt.
Over het a1geen is in de versci1lende raiien het verlo
van de 1. .lijn en dat van de L. 7.lijn wel ongeveer hetzelfde.
verandering van den duinvoet vertoont vel eens eenige naijling.
het strand breed, dan kan men er bij een doelmatig onderhoud wel
slagen len duinvoet te behouden of naar voren te brengen, ook al '
toonen H.V. - en L. :.lijn achteruitgang. t3egint het strand al te
te worden, dan kan men den duinvoet niet meer vast houden en ga
oo':en
ook deze achteruit, zooal
geval is (zie h.v. raai l
Uit de grnieken van
raaien op Ameland, kan men niet bepaald een periodiciteit in de v:
anderin'en if1eiden. fel ziet men een enele maal, dat een
ncheruitg in een bepaalde raai na eenige jaren gevolgd wor
i --i
door
raai:
sp't:tLn
.venals de 'ndti
strindmetingefl op Ameland er op, dat er van went naar oost een zn
, : e .:ee eze veranc3ei
ve kust trekt. Pe snel

-!_
gen zich langn het strand verp1atnefl, kan nog al eens verschillen.
Gemiddeld valt in een volgende kiiometer:aai het maximum en minimum
in de strandlijnen ongeveer 4 jaar later dan in de vorige raai.
In de raaien 3 e.v. hebben de ii. .- en L..1.lijn zich sedert
1900 vrijwel voortdurend in zeewaartsche richting verplaatst. Omstreeks 1905 heeft de bank het iornrif zich ter hoogte van raai 3
roo te zeewaartsche verplaatmet het :-trand verhe1d. Dit heeft een
ten gevolge had,
sing van de 11. i.-en L.J.lijn in de raaien 3 t/m 6
waardoor de toestand v -in dit strandgede?lte belangrijk gunstiger is
dan (iie in 1830.
Verder oontwaartu wordt de invloed, van deen zandaanvoer t,-eds
inter merkbaar (+ 1+ jaar later voor iedere kilometer meer oostelij
terwijl de snelheid en de .çrootte van den vooruitgang bovendien
kleiner worden. Voorbij kilometerraai 10 is tot nog toe practisc
geen invloed te bespeuren van ht verhee
met het eiland Ameland.
In de aan dewestpunt van het eiianeeen raen no.l en 2.
zi j n de veranderingen geheel anders dan die langs het Noordzeestr:
, tengev
Na een nu en dan onderbroken 0o ruitgaflg is omstreeks 190 0
ge van den achteruitgang van de aansluitende duidweitkust, een afn.
ingezet, waardoor de toestand in de raai no.l aanzienlijk slechtea
is geworden, dan deze was
in 1880.
.i a arschijnlijk ten gevoi5e van het vrder saneii,,rneiefl van
Bornrif met het strand van me1and en het verdwijnen van de tusno'e.
gelegen geul heeft zich in raai 2 de i.1.lijn in 1925 plotselin
+50 m in zeewaartsche richting verplaatst. Daarna is ook in dez
1'nstc
i
:;
raai achteruitgang opgetreden,
zeer snel gaat.
De kustafnafle heeft langs de wentpunt van rneland een

e'

sterke versmalling van het natte en het droge strand ten gevolï€
gehad. De helling van deze strandgedeelten is dientengevolge vc'1
grooter geworden dan op andere plaatsen. Zoo is de helling van
natte strand (gelegen tuaschen de 1I.d.- en L.d.lijn) op het sterk
aangevallen gedeelte gemiddeld ongeveer 1 : 10, tegenove
delde helling bij de raiefl 8 - 10 van ongeveer 1 : 70.
A anv ankelijk slaagde men er nog in om den duinvoet in raai
in zeewaartsche richting uitte breiden. Sinds 1917 gaat de duinv
hier eveneens regelmatig achteruit. Op den duur zal men in r
eveneens een achteruitgang van den duinvoet
Detai1strafldnetinfefl. it de grafieken voor 1

:i1i

van bijlage 12 ziet men, dat op de oostpunt van de Boschplaat

LJ

-1+2toestand over het algemeen iets minder gunstig is dan in 19. In
raai 29 '° zijn de H.V.- ei L. /.lijn sinds 1936 iets in zeewas'tsche
290 is daarentegen achterrichting verp1aatt; in de raaien 291 en
uitgang opgetreden. De oontkop van de 3oschplaat is daardoor wat
vlakker geworden.
In de meest zuidelijke raai is ht natte strand het smalst
(+ 25 m). In zeewaartsche richting neemt de strandbreedte toe en bedraagt in raai 29d ruim 11+0 m.
In de meest noordelijke raaien op meland, de nos. 1 t/m l, is
na 193 6 de iI.I.lijn sterk achteruit;egaafl aen in raai 1 is deze
achteruitgang in 191+0 tot staan gekomen en daarna door een vooruitgang gevolgd. ,Jaarschijnlijk omdat het voor de rnelander kust door
het oostelijke deel van de buitendelta naar zee stroomende geultje
zich in zeewaartache richting verplaatst heeft, is in 1939 de aanvankelijke achteruitgang van de L.'i.lijn in deze raaien tot stilstand
gekomen en is deze lijn enkele honderden meters naar buiten verschoven. In de raaien nos. 1 en 1a gaat het strand sinds 191+1 echter weer
achteruit. In raai 1 heeft de verbreeding van het natte strand blijkbaar de hierbovenbedoelde zeewaartsche verplaatsing van de H.1.lijn
ten gevolge gehad; in de rani 1a t/m 1C is het droge strand na 1936
steeds smaller geworden.
In de neer naar binnen C.elegen raaien 2 t/m 8 zijn zooxel de
duinvoet als ae iL.d.- en de L.1.lijn voortdurend achteruitgegaan. De
verplaatsing van de verschillende strandlijnen is niet regelmatig
gegaan, zooals uit de hierna volgende tabel blijkt, welke voor verschillende strandgedeelten de gemiddelde verplaatsing per zomer- en
winterhalfjaar geeft.
Voor Terschelling omvatten deze gegevens de periode voorjaar
Op het eiland Ameland heeft men deze metingen
1936 - voorjaar 19 4 3in 19+2 in verband met het daaraan verbonden gevaar niet uitgevoerd.
De cijfers voor Ameland in de tabel hebben daarom betrekking op de
periode voorjaar 1936 - najaar 1941.
Strandlijn.

Terschelling
(1936 t/rn 19 1+3)
b
raaa. 29 t/rn
winter
[:zomer

De getallen geven de gemiddelde ver plaatsingen per halfjaar aan.

duinvôet

+ is zeeNaartsche verplaatsing.
- is landwaartsche verplaatsing.

H• 1.lijn

-

'+,l

L• . lijn

-

17,2

-

-

+

5,5

+ 15,6

-

Ameland (1936 t/m 19+1).

3trandlijn.
raaj

dUl
voet

lijn

-

raai

en

l

. 03a en 9rraai1t 9

t/m 7a

zomer winter

zomerLwinterzorner

winterLzorner winter

+ o,3 - 3,6

- 0,6

- 14,7+ 3,8

- 7,6 + 0,3 - 11,5

4,71 -25,9

- 5,5

, - 3,9
- 107

- 1,1

1-

5,1

- 6,7

-15,7

H

4, 4

+ H

:L:

- 11,7

1

- 1C,9

Uit deze tabel ziet men, hoe het strand van de Boschplaat in
den zomer afneemt en in den winter aangroeit. Voor de laagwaterlijn
is deze afname grooter dan de aanwinst in den winter; voor de hoogwaterlijn daarentegen iets kleiner.
De detailstrandmetingen langs de /uidwestkust van :tmeland wijzen op een heel ander gedrag van dit kustgedeelte. Hier is gemidde1
over het geheele jaar een achteruitgang gemeten; deze achteruitgang
is evenwel het sterkst in de wintermaanden en is dan, zoonis uit de
laatste twee kolommen van bovenstaande tabel blijkt, gemiddeld twee
maal zoo groot als die in de zomermaanden.
Voor de periode voorjaar 1936 - najaar 19 1+1 geeft de duinvoet
van de Juidwestkust van me1nd in de zömerhalfjaren gemiddeld nog
een kleine aanwinst te zien. Het verlies in de winterhalfjaren is van
dezelfde orde van grootte als de achteruitgang van H.V.- en L./.lijn,
zooals uit de laatste kolom van de tabel blijkt.
De bedragen van den achteruitgang in zomer en winter loopen voor
de verschillende gedeelten van de zuidwestkust van Ameland nogal uiteen. Vooral in de drie meest noordelijke raaien, de nos. 11a en
is in den winter een groote achteruitgang gemeten. In deze raaien is
in de zomerhalfjaren de L.I.lijn vrij belangrijk vooruitgegaan, de
11.4.1ijn vertoont daarentegen ook 's zomers een - afname, welke evenwel slechts ongeveer 1/5 bedraagt van den achteruitgang in den winter.
In de drie zuidelijkste raaien, de nos. 3,3a en 9, is eveneens
een belangrijke achteruitgang van de L.V.lijn gemeten in de winterhalfjaren; deze is bijna

21 x zoo groot als de achteruitgang in den

zomer. De H..I.lijn is echter in deze raaien veel minder veranderd,
hetgeen een smaller worden van het natte strand tengevolge heeft

ge-

had.
In bovengenoernde 2 x drie rartien is de duinvoet, tengevolge van
aanstuiving, in den zomer iets naar voren gekomen. Tijdens de 1 , erf3ten winterstormen wordt deze voorgestoven voet weer opgeruimd en
vindt zelfs aantasting van het duin plaats. ;angezien in çleze rien

- 14_

het droge strand nog vrij breed is, blijft deze jaarlijksche achteruitgang van den duinvoet kleiner dan die van H..- en L..i.lijn.
In de tusschengelegen raaieri, de nos. 10 t/m 7a, is de breedte
van het strand steeds zoo klein geworden, dat hier ook 's zomers
duinverlies optreedt, hetgeen tot gevolg heeft, dat de jaarlijksche
achteruitgang van duinvoet, H...- en L..'!.lijn vrijwel even groot
zijn. Dit gedeelte van de Zuidweotkust wordt dus het sterkst aangetast.
Bij het bovenstaande kan nog worden opgemerkt, dat de snellere
afname van de amelander kust in de winterhalfjaren vermoedelijk een
gevolg is van de open ligging voor stormen uit westelijke richtingen.
Ten gevolge van de ruwere waterbeweging wordt bij storm veel zand in
beweging gebracht, dat dan door den stroom weggevoerd wordt. Deze
invloed is blijkbaar het grootst in de drie meest noordelijke raa:Lcn0
Aan de zijde van Terschelling gelden deze windinvioeden niet.
De hescllaat IL

tnen uit 7:esteli:e rchtirh en v 1

beschutter.
Vernoee1ijk kont hier een groot gedeelte van het langs de
Terschellinger kust in beweging zijnde zand tot bezinking. Door den
stroom wordt dit neergeslagen zand weer wen"evoerd. In den winter,
wanneer er tengevolge van de ruwere waterbeweging meer zand in beeen L. J.lijn dan nu:r
ging is, overheerscht de aanvoer en komen
voren. In den zomer is blijkbaar daarentegen de aanvoer kleinere
Uit de detailstrandrnetingen blijkt, dat langs de zuidwest:uo
van ameland na 1936 de H.V.lijn en de L.7.lijn ongeveer gemiddeld
o em dde achteruit ann vn
120 m achteruitgegaan zijn, tr':iT
den duinvoet 75 ci bedraat.
De achteruitgang van den dLnvo t is ht groot t geoeet in

5a• Hoewel de achteruitgang van H.J.- en L.d.lijn in deze ra:.i
rai
ook zeer belangrijk is, blijkt toch dat deze lijnen in de raaien
en

no'

is te zien.

enr 'i'n

t ondern aane tdei
cooal3 uit

chteruit:rLn: strandlijnen in Je periode

1936 - 1 9 4 3.

-----

29
291
29
29u
Ges. Terschelling

-

1'O
2
3

sr a

1

- 129
- 109
- 94
- 117
+ 13
- 39
- 25

G
6a
77a
3
9
"ueland.

-

75

+ 47
-44
-51
+
3

+ 10

11

-31
- 706
- 99
- 126
117
- 7ox

4
24
41
76
106
6ox

-86
- 113
-118

4

+131
-42
-32
- 18
--

--

1

laagwnter

oogwat

Paai no .duinvoet

-no
- 123
-14
-14+
- 11+6
- 128
-133
- 135
-140

-93
- 81
+ 32
- 111
127
-111
-116
- 128
-116
-139
- 138
- 122
-127
- 11+0
-17

+ 17

162

- 119

-

1

1

- 113__x is 1?36 - 1941

:)e 1
Dit oeververlies van ongeveer 119 = 17
7
jaar, zal bij de geniddelde diepte van 20 rn, welke oniddel1i': vor
'3
de kt aanwezig is, op een
K.1. per jaar zijn neergekone:-

dt de erit:e1le 1e: -

Uit de hydrogr-afiecbe opne
te van

'(Ut

f'

•:

t

ht ooerilik

±

te stellen.

t
De
aaneval1en gedeelte on;eveer volgens een parabolische kromme,, zoodat er langs den 'me1ander oever van de geul per j ar on veer

6 x 340.000 = 1.360.000 m3 zand wordt weggevoerd.
Aangezien de oever aan den kant van de 1offiehoonp1aat ondevor
met dezelfde snelheid naar voren komt, zal aai die iiJe -er
een vrijwel gelijke hoeveelheid zand wordn
De kustlijnen van de 3oschplaat en trçe1arid.
In het voorafgaande werd alleen aandacht

'i VL

gen van de kustlijnen, welke de bègrenzing vormen van het ^rielanier
Gat. dooals daarbij bleek, is het van be1an o o, dc vr

x

1

—'+0—

van de volledige kustlijnen van -'neland en, voorzoover dit nog niet
geschied is, van de Boschplaat in het onderzoek te betrekken.
Een beeld van bedoelde wijzigingen, zooals deze zich vanif het
begin van de 17e eeuw zouden hebben voorgedaan, eeft bijlage 13 te
zien.
r b1ijt allereerst uit, dat de ligdin: van Ameland na 1700
steeds nagenoeg Oost-Jest is geweest. Ook is sindsdien geen verandering in ligging, ten opzichte van Terschelling voorgekomen.
Het valt echter op, dat zoowel Terschelling als Ameland aan den
Oostkant belangrijk is aangeproeid. Voor Terschelling is dit het evolg van de reeds geconstateerde aanhechting van de Boschplaat, hetgeen in de tweede helft van de iSde eeuw plaatsvond, waardoor de
breedte van het zeegat zeer verminderde. V oor itmeland blijkt uitgroeiing in oostelijke richting reeds vanaf de eerste opname van het
eiland (1731) voor te komen. Gelijktijdig nam daarbij echter de •Jestpunt van het eiland af, zoodat dientengevolge het eiland in oostelijke richtinr is verschoven. Aangezien de aangroeiing .groster dan de
afname is geweest, is het eiland tevens langer geworden.
Het duingebied, dat v66r ca. 1850 nog 01) twee plaatsen, n.l.
ten westen van het dorp Nes en ten westen van de Oerderduinen, geheel
doorbroken was, en tevens de daarachter gelegen lagere gronden, hebben vrijwel hun oorspronkelijke ligging behouden. Door het aanleggen
1 ' reit, dzt het dainabied thans een
van verschillende zanddij
aanngesloten geheel vorst.
De afsluiting van deze
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liepen, zal niet zonder invloed zijn geweest op het Amelander Gt,
want zooals uit oude beschrijvingen van Ameland is op te maken,
stroomde hij strevloecl veel sater uit de Noordzee door deze slea:ee
naar de .Iadden.
Hoe groot Ie iz'loed vzn set ihten 1er oseata
gat is geweest, kan echter niet worden nagegaan.
ez
Omtrent de veranderingen van de - ezcselz

zee-

eland uneen

volgende bijzonderheden worden vermeL
De kustlijn van de Boschpiaat. In hoor
beschrijving gegeven van de veranderingen, welke zich tuszaen idOC
en 1800 volgens verschillende kaarten hebben voorgedaan. '
Zooals hierin werd vermeld en op de bijlage 13 is aangegeven,
waren in 1623 volgens de zeekaart van 'iillern Jansz.Blaeuw twee geule:
tusschen Terschelling en r'me1and aanwezig, n.l. het Coggediep en het

-Amelander1) Zie ook Ir.J.H.van den Burgt: 2apport "Het Zeegat van het Viie,
Oct. 1935, Hoorn.
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tot ongeveer het einde van de l3de eeuw zou deze situatie zich hebben gehandhaafd, want volgens de kaart van het eiland Terschelling
van J.?eereboom van 179+ was het Ooggediep toen niet moer aanwezig
en wordt de i3oschplaat als &n groot bij Terschelling aangesloten
zandviakte aangegeven.
Tegen het einde van de 19e eeuw is weinig verandering in de
kustlijn van de Boschplaat te bespeuren. De otrandmetingen van 1330
wijzen alleen uit, dat de hoog- en laagwaterlijnen aan de Noordzijde
plantoelijk iets voor- en achteruit zijn gegaan.
Ook de kustlijn van 191+0 wijkt niet veel af van die van

1380,

an de Noordzijde is de kuetlijn achtoruit,e;aafl, zoonlo bij het over•
te :l Je

zicht van de strandmetingen ree
kant minder hochtig is geworder.

liulJi

In het algemeen kan worden geze :, dat

ve;

de 3oschplaat niet veel afwijkt van die in 1791.
.el heeft omstreeks 19 2 2 de Ocotpunt van erro'e:1Lie ce.
1200 m. oostelijker gelegen, doch deze tijdelijke aaa-...
het ontstnan vti het Boschgat weder verloren gegaan.
De groote verandering in deze omgeving sinds .. t ecee van Je
13de eeuw is dan ook de ligging van de Koffyhoonplaat voor deze kust.
Ten aanzien van het boven hoog water gelegen gedeelte van de
Boschplaat valt op te merken de aanwezigheid van de tusschen 1929 en
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groeen.
De tuifdijk zal van invloed kunnen zijn op de ear:lnJefl
van het zeegat, aangezien v66r den aanleg van dezen dijk het zeewater
bij stormvloeden uit het Noordwesten over de Boschplaat kon stroomen.
Het profiel van het zeegat is daardoor thans bij stormvloedefl kleine:
Dat de stroomsnelhedefl dientengevolge bij N.,V.storrfl belangrijk grooter zijn geworden, is niet aan te nemen. Zr zal nog moeten worden afgewacht of de Stuifdijk over de volle lengte kan worden gehandhaafd.
Den laatsten tijd is namelijk het strand ten Noorden van het Oosteil
uiteinde iets lager geworden, waardoor zich een slenk op dit stran
gedeelte heeft gevormd, welke dicht langi den Stuifdijk loopt en
reeds een gedeelte van het Oostelijkste duin heeft aangetast. Ook uit
de strandrneting blijkt, dat de kust hier afnemend was. Op het ooenblik schijnt de H.i. en L...lijn weinig te veranderen. Door het
plaatsen van schermen ongeveer loodrecht op den .tuifdijk wordt t.ens
getracht de slenk verder naar buiten te brengen.
De kustlijn van Ameland. Uit de oudste tijden in oereet Je .zetertaatkundigen toectnn 1 van .nelan weimie"
1

kenJ.

Het eenige geschrift, dat hierover eenig licht doet schijnen is
de "Memorie, 'Negens den vroegeren en lateren staat der beide Vriesche
Eilanden, ;reland en S c hi emonn ik_ oog hh l) in i8+8 samengesteld door
Ir. A.C.Kros, hoofdingenieur van den Nijkswaterstaat in Friesland.
Hij deelt daarin o.a. mede, "dat in vroegere eeuwen, v66r onze
tijdrekening, Ameland evenals de andere Iadeneilanden door lage
waterachtige landen aan den vasten wal aangesloten is geweest, zoodat
men dezelven bij Ebbe of laagwater meest droog van het vaste land te
voet kon naderen, als men zich hier en daar laat overzetten."
Volgens deze beschrijving zou dus het daddengebied sindsdien
niet veel veranderd zijn.
;Lls gevolg van het ovistreka 50 jaar vôôr onze tij diekening
ontstaan van verschillende doorbraken in onze duinenreeks, .iaarbij
ook de Middelzee zou zijn gevormd, zijn zeker wijzigingen in de
situatie rekomen. Vanif dat oogenblik konden toen ook de stornivloeden
tot het aaddengebied doordringen.
Volgens Ir.Kros zouden ook tijdens latere stormvloeden groote
deden van tmeland met o.a. de dorpen Sier, Oosthuizen en Oert zijn
verdronken • Jaar deze dorpen lagen wordt niat door hem aangegeven.
De eenige schrijver, die over de ligging en het verdwijnen van
deze dorpen uitvoerige bijzonderheden heeft vermeld, is F.Allan in
"Het eiland Ameland en zijnde bewoners."
Hij vermeldt, dat Sier of Het Sier "vroeger een dorp op Ameland
was, dat tea Noordweaten van Hollum (ongeveer ter plaatse, waar nu
een eekaap staat) gelegen was en waar men een tamelijk ruime visschershaven vond." Door een ooggetuige werd Allan medegedeeld, d - t
omstreeks 1730 het laatste huis te 3ier door brand werd verwoest.
Ook uit andere berichten meent hij te mogen opmaken, dat "het
vroeger bestaan van Sier aan die zijde des eilands op een afdoende
wijze wordt bewezen, daar men bij den watervloed van Februari 1825
ter dien plaatse, bij verstuiving der duinen en hoogen vloeJ, de
grondvesten van onderscheidene gebouwen bloot zag komen.
Over e dorpen "Oosthuizen" of "Oert" is dilan van eenin ,

t

met deze beide namen één en hetzelfde dorp wordt bedoeld en hij deelt
mede, rLt het "eenigermate Noordwestelijk van het tegenwoordige Ce
(zijnde een door duinen ingeslotene grasakte) lag." Met het Oercl
worden blijkbaar hedoeld Je aan :iet oostelijk uiteinde van -nelaaJ
-gelegen-Meriorie Ir.d..Hros,
F.11ai: Liet eilan.
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gelegen Oerderduinen.
Uit deze plaatsaanduiding is op te maken, dat het Corp ter
hoote vn e Oostelijke doorbraak in de duinenreeks mot hebben gelegen.
Allan ze;t, 'itt het dorp "in den loop ier eeuwen door herhaalde
t e iterd en sedert de eeroverstroomingen en zandverstuivingen is
ste helft der iSde eeuw in tenietgegsan, terwijl de bewoners zich
voor het grootste gedeelte met der woon te Buren vestigden."
Ook hier bracht volgens dezen schrijver de watervloed van

1825

de fundamenten van de vergane huizen aan het licht.
Hoe erg -rneland in den loop der tijd vnn stornes t lijen heeft
gehad, blijkt ook zeer goed uit de mededeeling van Ir.Kros, dat in

1675 door een watervloed de meeste dijken van itmeland werden verwoest
en vele landerijen verloren gingen. Ook de stormvloed van 1136, "toen
het water tot zoodanige hoogte was gerezen, dat een schip uit de
Noordzee naar de uiuidzijde van het eiland op de 3adden wierd gedreven
door de zoogenaamde Slenk tusschen T3allum en Nes" moet ernstige gevolgen voor Ameland hebben gehad. Nadien schijnt Ameland nog door
vele rampen geteisterd te zijn.
Door het ontstaan van doorbraken in de duinen en van sienken was
tenslotte volgens Ir.Kros "het eiland bij stormvloed als het ware in
een Westelijk en Oostelijk deel gescheiden." Rekent men daarbij nog
de doorbraak in de duinen ten d. van het Oerd, dn viel AmEland ei;enlijk bij stormvloed in drie gedeelten uiteen.
oangezien volgens het bovenstaande blijkbaar in Je tweee helft
van de 17e eeuw groote rampen zijn voorgekomen als evolg van de
aanwezigheid van duindoorbraken, kan men wel aannemen, dat omstreeks
het begin van de 17de eeuw de beide groote doorbraken in de duinen
zijn ontstaan.
Behalve de aantasting aan de Noordzijde had, tenrevole van het
opdringen van de ten Zuiden van het eiL: i

•

sla' van den Zuidelijken oever plaats.
A ls gevolg van het vele grondverlies ginen de bevoners z
meer op meer op de scheepvart orinteeren. ienoegzaam bekend is hot
groote aandeel, dat de Amelanders in vroeger jaren in de walvischvaart hebben gehad. Heden ten dage herinneren op Ameland de twee of
n rijen steentjes in de gevels van de verschillende z.g. Commandeurs- of Stuurlieienhuisjes ons nog aan deze Droenlandvaarders
de hier en daar nog voorkomende afsheidin n van walvisbotten i
daarvan een tastbaar bewijs.
Dat net grondverlies

ZiCL

in de eerste silft von de le ee i

heeft uitgebreid, blijkt wel uit de nededeeling van Ir.Kros, dat vol-
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gens de kadastrale opmetingen van 1330 en 187, in 17 jaar tijds ca.
126 bunder grond verloren ging.
Uit de weinige kaarten, welke van hot eiland gemaakt zijn, is
het ho'Tengeschetste vrijwel terug te vinden (bijlage 13). Helaas is
er geen landkaart van 'meland v66r het ontsttari van de doorbraken in
de duinen bekend.
De kaart van 1623 van 1illem Jansz.Blaeuw, welke een echte zeekaart is en waarop slechts het .Jestelijk gedeelte van ïuieland voor komt, doet alleen zien, dat in dat jaar nog een breed duingebied ten
Jesten van Kaap Hollum aanwezig moet zijn geweest. Hier zou dus het
dorp dier hebben gelegen.
Voorzoover bekend, verscheen de eerste landkaart van meland
eer5t in 17 4 9. Deze werd geteekend door den Ingenieur D..d.iIattinga
naar een opneming van den Ingenieur F.de la dive, anno 1731.
Uit de figur-atie van deze kaart is te zien, dat in 1731, als
volg van de plaatsgevonden doorbraken, de duinen uit drie afzonderlijke groepen bestonden. Aan de e3tzijde van het eiland blijkt het
breedste duingebied zich te bevinden.
Bij vergelijking met de kaart van 1 6 23, hoewel deze zeer onnauwkeurig moet zijn, zou men opmaken, dat de "'estpunt sterk is afgenomen
De dorpen dier en Oosthuizen komen niet op de kaart voor. de
zijn, zooals hierboven reeds werd vermeld, blijkbaar reeds v6r 1730
verloren gegaan.
Verder is op te merken, dat zich voor de dL.inen een breed strand
bevindt, vooral aan den Nestkant. Aan de Zuidzijde liep blijkbaar het
iacJ bij laag water over een groote breedte droog. Ten Zuiden van Hollan is dit gebied zeer breed.
Ten .lesten van Nes is de dlenk als een breede geul aangegeven,
terwijl ten ?esten van het Oerd, waar het dorp Oosthuizen moet hebLn
n1at
ben elegen, verschillenr 1 e geulen, w.o. de
zijn geteekend.
In 1809 werd door P.A. Overduyn een nieuwe naart van meland
tain
l7i. da
vervaardigd. Deze is vollediger dan de opname v
ook de hoogwaterlijn langs de duinen aangegeven.
r blijkt uit, dat er omstreeks 1800 ten
van Hollum een nog zeer breed droog strand is. Volgens de opnernia
zou de breedte gemiddeld 75C m hebben bedragen. Meer naar het Noorion
wordt deze breedte geleidelijk kleiner en langs de N.V.kust valt de
hoogwaterlijfl samen met den duinvoet. De kust is hier steil, want
ook de laagwaterlijn nadert zeer dicht dan duinvoet. De duinen zijn
sinds 1731 op dit punt belangrijk afgenomen. Doordat zij zich, waarschijnlijk door het overstuiven van zand, gelijktijdig aan e binnen

-51zijde hebben uitgebreid, is de duinhreedte vrijwel gelijk gebleven.
- ÂarL de Noordzijde van het eiland is het duingebied bij de tegenwoordige strandpaal no.5 het smaist.
iie afname van den N.,.-oever kan worden verklaard uit hot naar
de kust opdringeïi vn het Noord-Oostgat, dat omstreeks 1800 zich
daar bevond. (zie Co kaart van 179 8 van ijlage 5).
Voor het overige duingebied vertoont de duinvoet afv;isselend
v66r- of achteruitgang van geringe beteekenis, terwijl daar nog een
behoorlijk breed droog strand aanwezir schijnt te zijn.
De beide groote onderbrekingen in de duinen en de daarin gevormde eulen vertoonen weinig verandering. Ten uiden van de strandpalen
10 en 15 vertoont het duin neiging on door te breken. ElijkhRnr omstreeks 1800 is ter voorkoming van doorhraak de a1lumer dtifdijk
aangelegd, waardoor duinaangroeii-ng aan de 1andijde oerd bevorderd.
Het juiste tijdstip van aanleg van dezen dijk is niet gevonden. Cok
H.V. Elenket, die in het gedenkboek van het Kon.TnstituUt van Ingeeen uitvorige beschrijving heet gegeven van cle in
nieurs van 197
cle l9de eeuw op Ameland gemaakte duin- en oeverwerken, maakt van den
aanleg geen melding.
Verder wijst (Ie opneming van 1809 uit, dat cle uidkut van het
eiland door de zee wordt aangetast. Vooral ten 'esten van de dienk,
waar de Zuidoever vrijwel uit dand;rond hestnnt, is cle nfname 'ee b,
zoodat het eiland daar ter rlaatse veel smaller is dan in 1731. iioor
deze afname liepen eenige poldertjes ten d.C. van 73alluri in.
De laagwatorlijn daarentegen is langs den zuidkant van het eiland bijna o alle punten iets vooruitgekomen. ian de Costzijde is
een belanRrijke aangroeiing te constateeren. De L...lijn is hier oneveer 1250 m. oostelljker gekomen.
Zooals uit het bovenstaande is op te maken, was de toestand van
Ameland omstreeks 1800 verre van rooskleurig.
In het begin van de l9de eeuw begint echter het inzicht te rijpen, dat he behoud van de 7ac3deneilanden o hun tegenwoordige plaath
en in hun bestaande vorm een a1gemen belang is, omdat dientenge
geee 'oelangrijke verruiming van zeearmen of het vormen van nieuwe
'
meer zal plaats vinden, terwijl (lie eilanden een onmisbar'
ting vormen voor de zeeweringen der Noordelijke rovincin.
't1s gevolg hiervan is sindsdien de verdedigin:,

.

Rijkswege geschied.
'Dit heeft er toe geleid, dat men in de 19de eeco er toe is
eie roote onerge-'aan om door het aanleggen van zanddi :e'
brekinen in het duingebied te dichten.
Een uitvoerige beschrijving van deze werken
1)
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-5?boven reeds werd vermeld, door H.M.Henket gegeven.
an de hand hiervan worIt hironder in het kort het verloop
van deze werken geschetst.
Het herstellen van de duinenreeks op kunstrnatige wijze heeft
eerst ten iesten van Nes en later nabij het Oosteinde van het eiland
p1tsgevonc1en.
De eerste zanddijk nabij Nes werd op kosten van het Joneinbestuur in 1303 aangelegd tusschen de Zuidelijke einden van de duinen
ter weerszijden van de -lenk. Deze dijk ving in hetzelfde jaar weder
verloren.
In 1323 werd het werk opnieuw aanevan'efl, thans door daterstaat
De plaats van de door aanstuiving te vormen zanddijk werd meer Noordelijk gekozen, omdat daar sterker aaristuiving werd verwacht, wegens
de minder grootenafstand tot het Noordzeestrafld. Herhaaldelijk werd
echter de onvoltooide dijk weder geheel of .redeeltelijk vernield,
zi.tt in 1345 de resultaten onbeduidend waren.
dedert 18+6 werd met kracht het werk aangevat en in jaren van
weinig 1 anstuiving het dijksprofiel door mol1en" verzwaard. De naam
"Moldijk" is daarvan afkomsti,. De dijk, welkeflOO rn lang is, werd
in 1351 voltooid. De bovenkant lag toen op 4 m + V.Z.
Door aanstuiving versterkt en door aanleg in 1390 van een 1+00
m 1 nen taifdijk ten Noordwesten van den Noldijk, ook wel "Slenkdijk'.! genoemd, 'ierd de zeewering tenslotte in goeden staat gebracht.
De laatsthedoelde dijk, de " wanen w a terstuifdijk" genaamd, werd daarna in de jaren 1391 tot 1912 nog belangrijk verzwaard.
De eerste pogingen tot het vereenigen van de Kooijduinen, welke ten N.van Buren zijn gelegen, en de Oerderduinen werden tusschen

1355 en 1353 gedaan, toen vruchteloos werd gepoogd door aanstuiving
een zanddijk tot stand te brengen tusschen de Kooiduinen en de 700 m
ten Oosten daarvan gelegen lage duinen, het "Njeuwlandsrijd" genaamd.
Het werk werd eerst in 1830 hervat, In dat jaar werd een dijk
gevormd, lang 3160 m en hoog 1.50 + V.Z., gelegen van ongeveer het
midden van de Kooiduinen over het Nieuwlandsrijd naar de zuidzijde
ier echter in hotzeifde jaar weder vt'van de ?e er i'n. De 1ij
nield.
$uccefl 1:33 en 1 93 -„ier- i te:slotte de th:ns he3t1ande dooiOeristuifdijk gelegd, welke proefondervindeliik heeft bewezen aai
zeer zware stormen weerstand te kunnen bieden. Deze dijk, welke ce:.
lengte van 3600 m heeft, werd in tegenstelling met vroeger op het
Noorderstrand gelegd, omdat gebleken ws, dat de bodem in de richt:
van het Nieuwlandsrijd eenigszins kleihoudend is en te ia lag ( t
strand), zoodat geringe aanstuiving plaats vond.

vormd.
Over de overiTe op ne1anJ uitgevûcFe Luin; - 'er en nn tenoiot:e
nog worden vermeld, dat in de 19e eeuw tusschen Hollum en I3allum de
natuurlijke duinen verdwenen door groote afn'ime van het strand, zoodat door het vormen en onderhouden vn stuifdijken, werd voorkomen,
dat de duinreel werc1 verbroken. Ook tegen Je sterke afname van den
Zuidoever, welke zoowel door uitschurinfr door de diepe eul "de Baig'
tusschen Nes en T3alium werd veroorzaakt, als door afbrokkeling bij
storm van den stellen kant van het oeverland even ton Oosten van Iollum tot het duidoosteinde van de 1ooiduinen, werden rnaatre;elen getroffen.
1347 een stroomTegen de afname door "de 3n17„" werd in 156 en
leidende dam --emaakt, loopende door deze geul en over de zandalaat
de "duida1', teneinde de stroom door het 1o1engat te leiden. (zie
bijlage T). Jet beoogde doel werd volkomen bereikt. De dan, welke
1206 m lanoj in, werd gedeeltelijk met minkstakkefl en ten deele met
rijspakwerk op hoogte gebracht en daarna boven dc. ad'oodem met steen
bezet.
Tot het beteugelen van de afbrokkeling van den duidoever werd ir1
1843 aangevanren met het maken van voorzienifl;èfl, welke sedert dien
nog regelmatig zijn verbeterd, vooral in de jaren 1913-1914 en 1929 1930. Thans is de oever geheel verdedigd.

Ook uit strandmetingen, welke voor het eerst in 1380 op Ameland
door den :Iaterstaat werden uitgevoerd, zijn nauwkeurig de in de 19de
eeuw opgetreden veranderingen na te gaan. Op de bijlage 13 zijn de
duinvoet, hoog- en laagwaterlijnen volgens deze metingen nader aangegeven.
Ten aanzien van het verloop Vifl deze lijnen is allereerst op te
merken, dat de duinvoet aan de N.J.-zijde vn het eiland ten Jesten
van den strandpaal 9 is afgenomen. TTierboven werd reeds verneid, dat
dit aanleiding was tot het maken van zanddijken om doorbraken te
voorkomen.
In ie omgevin van 'ie oorsronke1i.ke este1ijke onderbrednT
in de duinenreeks, waar in 1330 alleen nog maar de oldijk was votooid, heeft naozFtrtding van de duinen aan beide zijden a1ts eha
De situatie is hier door den aanleg gunstig beinvioec.
Ook de Kooirluinen zijn aan den Oostkant vooruitge1105er'., liabaar als gevolg van de gedane poginen om een zanddijk naar de duin
van het Nieuwlandsriicl aan te leggen. De afiluiting van deze openin
in het duingebied werd
zich tevens uitebreid
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Verder blij•en de 1;. J.- en L. . i:Ljnen o; de plaatsen, waar de
te zijn gekomen.
duinvoet is teruggeweken, gelijktijdig landwaarts
Zooals bij de beschouwingen van de hydrografiSChe opnemingen reeds
kon worden geconstateerd, zijn deze lijnen voor de Z.V.kust van het
eiland belangrijk dichter bij den duinvoet gekomen. Langs de kust
ten N.van den Moldijk is ook afname van den oever te constateeren.
Bij het oostelijk uiteinde van Ameland is weer veel zand terechtgekomen. Het boven hoogwater gelegen strandgedeelte is dientengevolge grooter geworden, waarbij de hoog- en ].aagwaterliifl nabij de
oostelijke punt van het eiland sinds 1809 ca. 750 m. naar het Oosten
is verschoven.
Tenslotte valt uit de figuratie op te maken, dat in de l9de
eeuw de aantasting van den Zuidoever nog groot is geweest. Iien moet
daarbij echter in het oog houden, dat eerst omstreeks het midden van
deze eeuw met den aanleg van den stroomleidefldefl dam door "de Baig"
en het vastleggen van den oever werd begonnen.
1
Met betrekking tot de waterstaatkundige geschiedenis van tmeland
dient hier volledigheidshalVe te worden gememoreerd, de aanleg van
den dam van Ameland naar de Friesland, welk werk onder leiding van
Jhr.P.J.11.Teding van Berkho'ut in de l9de eeuw tot uitvoering werd
gebracht. Het doel van deze onderneming was het bevorderen van de
aanslibbing van het dad, zoodat na eenigen tijd tot inpoldering van
het gebied ten Zuiden van Ameland zou kunnen worden overgegaan.
Hoewel door de voor deze onderneming gestichte maatschappij,
welke in 1869 van het iijk concessie verkreeg tot het uitvoeren van
de beoogde werken, belangrijke geldbedragefl aan den aanleg werden besteed en ook het Rijk door het verleenen van een subsidie in deze
kosten had bijgedragen, moest de onderneming tenslotte gestaakt worhet proden. Gedurende de uitvoering bleek zoowel de constructie als
fiel van den dam niet voldoende om bestand te zijn tegen het geweld
van de overstortende golven bij stormvloedefl. Het gevolg was, dat
en verhOOgiflg van den dam roote vernielingen voowr'!aril
ook na
kwamen.

De aanleg, waarie

in 1371 werci beonr1en, was oncanks de on

vonden moeilijkheden in 1878 zoover gevorderd, dat de geheele dam op
hoogte was gebracht en met steen bezet. Het resultaat van de aanslibwerd overgegaan tot het
bing was echter onbeduidend, zoodat in 1879
begreppelen van de voor den dijk gelegen Iadgedee1tefl. Toen echter
na 1880 ateeds weder bij atormWeer groote gaten in den dijk werden
geslagen, waarvan het herstellen groote bedragen vorderde, raakte
tenslotte het kapitaal van de maatschappij geheel uitgeput
Aangezien de deelnemers niet bereid gevonden werden on o•nieu.'
-kapitaal-

-))-

kapitaal beschikbaar te stellen kon het werk niet worden voortgezet,
met het gevolg, dat de dam spoedig in zeer slechte toestand kwam te
verkeren.
Nadat in 19 0 3 door het Rijk van de maatschappij gevorderd was
om het werk te voltooien en deze toen in gebreke bleef om hieraan te
voldoen werd tenslotte de concessie vervallen verklaard.
Omtrent den huidigen toestand, waarin het eiland verkeert, kan
4
aan de hand van de in 19+0 uitgevoerde s trandmetingen en de in 193
gedane hydrografisChe opneming nog het volgende worden medegedeeld.
(bijlage 13).
Het duingebied van Ameland is thans door den aanleg tusschen
oj_0erdstuifdijk één gesloten geheel. De Zwanen1883 en 1893 van J o
stuifdijk, v.elke in de jaren 1891 tot 191 2 door aanstuiving werd
gemaakt, heeft de situatie ten N.O. van Ies aanmerkelijk verbeterd.
en ter
De duinvoetis na 1880 alleen bij de .V.-kust (strandpaal 3)
hoote van de palen 7, 8 en 9 iets afgenomen.
De duinvoet van de Z.VI.kust ligt volgens de kaart op dezelfde
Uit de op bijlage 10 voorkomende grafieken van
plaats als in 1880.
1880
de s trandmetingen is reeds gebleken, dat in raai no. 1 tusschen
en 1917 de duinvoet naar buiten was gekomen, doch als gevolg van de
verdere afname van de kust is deze aanwinst thans weder verloren gegaan.
De hoog- en laagwaterlijnen van 1940 vertoonen groote wijzigingen ten opzichte van de vorige opname.
De verandering van deze lijnen nabij de Z.V.kust is reeds bij
Ue beschouwingen over de hydrografiSChe opnemingen en strandmetingeri
voldoende besproken. Uit de figuratie van de kaart is nogeens duidelijk te zien, dat de laagwaterliin voor dit kustgedeelte tusschen

1809 en 15+O/1931+ - de 1. W.lijn voor den Zuidkant van het eiland
moest aan hydrografisch opneming van 193+ worden ontleend - zeer
belangrijk (ca.l Km.) is teruggeweken.
Ook voor de ..punt van het eiland kan naar genoemde beschouwingen wordn verwezen. Op de kaart'komt uit hoe belangrijk ie
vooruitgang sinds 190+ daar is geweest.
Voor de Noordkust is tusschen de strandpalen nr. 8 en 18 afname
te zien, doch uit de verrichte strandmetingen is op te maken, dat
na 1920 weer verbetering valt te constateeren.
en zeer belangrijke verandering heeft bij het Costlijk uiteinde van Ameland plaats gehad. Hier heeft de plast "De Horn" zich
zeer sterk Oostwaarts uitgebreid. Na 1880 heeft de aangroeiing ongeveer 3,5 K.N. bedragen. Ook vcr de perioden tusschen de jaren
l731-lC9-

-56l'731-18C9 en 109-1880 werd reeds een vooruitgang van rep. 1250 in
en 750 m geconstateerd. Hoe het juiste verloop daarvan was, kon wegens gebrek aan gegevens niet worden nagegaan. Voor de jaren 188019+0 kan dit echter thans uit de jar1ijksche strandmetingen worden
beoordeeld.
In verband hiermede is in onderstaanden staat vor verschillende jaren de ligging van de hoogwaterlijn van den Oostpunt van het
eiland gegeven.

Jaar
1880

+ 236 in.

192

- lLfl in.

1913

- 57+

1519

- 310 in.

1927

+640m.

193

+2049

19+0

+3695
+3670 m.

1941

- betekent afstand ten Oosten 0-punt.
' Westen 0-punt.
+
"
"
Zoals uit het staatje blijkt, lag de hoogwaterlijn in 1880 oostwaarts van het nulpunt in de gemeten Oost-West loopende raai.
In de jaren 1880-1913 is achteruitgang (ca. 800 in.) en in de
1927
jaren 1913 - 1940 belangrijke vooruitgang gevonden; tusachen
en 19+0 is deze zeer groot. (ca. 3 kin)
De omstandigheid, dat Ameland na 1800 aan de oostzijde meer dan
k kin. is verlengd, is blijkbaar het gevolg van de verplaatsing van
het ten Zuiden van Ameland gelegen wantij, welke reeds bij het beschouwen van de hydrografisChe opnemirigen werd opgemerkt.
NabeschOuWing.
1. Betreffende de veranderingen van de buitengronden in de
laatste 100 jaren kan het volgende worden gezegd.
In het Vestelijk gedeelte van de buitendelta blijken na 1800
vrijwel steeds twee geulen n.l. het West- en Akkepollegat aanwezi
te zijn geweest, waarvan de eerste, welke in hoofdzaak door den
vloedstroom op diepte wordt gehouden, meestentijde de belangrijkste
en ll+ ner van bewas. Het Akkepo1leat 'as alleen in 131,
teekenis.
Een zekere regelmaat in het ontstaan en v;eder vriijnen van
- deze-
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deze jeulen is niet te vinder
In hoofdstuk 1 werd op;emerkt, dt uit de kurten v66r 10
is op te maken, dat het Vvestgat telkens na 100 jaren (1600
1800) weder hear hoogtepunt zou bereiken, doch dit sluit niet aan
bij het hierbovenstaande. Deze schijnbare tegenstelling is te wijten
aan de zeer weinige en veel minder betrouwbare egevens, welke aan
de beschouwingen van hoofdstuk 1 ten grondslag liggen.
In het Oostelijk gedeelte van de delta, dat door het Bornrif
gevormd wordt, kwamen nA 1800 slechts geulen van wéinig beteekenis
vor. /,j waren nimmer als vaarwater in gebruik.
Hoewel het ontstaan van deze geulen blijkbaar een gevolg was
van het in Oostelijke richting "omzwaaien" van de geulen in de
buitengronden, hetgeen ook bij de andere zeegaten werd waargenomen,
valt na 1903 hier weinig meer van te bespeuren. Mogelijk houdt dit
verband met een afname van het transport van zand langs de kust of
een versterking van de getijatroomen naar en uit het zeegat.
De zandrijkdom van het Bornrif was het grootste omstreeks de
jaren 1800, 1850 en 1500. De plaat breidde zich tusschen 1860 en

1890 in NoordwaartsChe richting uit.
2. Met betrekking tot het eigenlijke zeegat kan het onderstaande worden opgemerkt.
Een zeer ingrijpende wijziging voor het zeegat was het verdwijnen van het Coggediep omstreeks het einde van de 18de eeuw, waardoor
de Boschplaat zich met Terschelling kon verhelen en het zeegat werd
versmald.
Ook de veranderingen in de tweede helft van de l;e, doch vooral
die in de 20ste eeuw waren voor den hals van het zeegat belangrijk.
In dien tijd is haar as door afname van de Vestpunt van Ameland
ongeveer 1 1+00 m in oostelijke richting verschoven, terwijl het diepste gedeelte van het gat zich uitbreidde. Gelijktijdig nam de grootste diepte van 20 m tot meer dan 25 m -

A.P. toe.

De Oostpunt van de i3oschplaat, welke tot 1880 afnemend was, ve
toonde vanaf dit jaar sterke aangroeiing, zoodat dit punt in 1922
1200 m was vooruitgekomeri. Na 1922 ging deze vooruitgang weder geheel verloren, als gevolg van wegschuring door het Boschgat, waardoor in 1929 deze geul een rechtstreeksChe uitmonding in het estgat verkreeg.
Sedert 1929 zijn dus twee geulen in den hals van het zeegat
aanwezig. De Kof'fieboonplaat, welke reeds vanaf 1E92 een geleidelijke verschuiving in 1. ,rictiL; '.crtir

ij

in het zeegat te ligger.
Bovengenoemde verundrirefl

aaL veel zn in
-omevir

-5e omgeving van de Oostpunt van de Boschplaat werd neergeslagen. Ook
thans is dit nog het gevalvn.l. in het winterhalfiaar, want dan
groeit de plaat aan.
Voor de Koffieboonplaat vas tot 1939 de zandafzetting ook belanrijk. In 1939 en 1940 nam de hoogte en breedte van deze plaot echter
weder af.
De Oostelijke verschuiving van het zeegat was in 19 40 nog niet
tot staan gekomen. De KoffieboonPlaat en het Boschgat vertoonden
eveneens een doorgaande verplaatsing in oostelijke richting. In de
afgelopen twintig jaren bedroeg de verschuiving nog ongeveer 300 in.
Uit de doorstroomingsPrOfielefl van de doorloodingsraai D 1 zou
zijn op te maken, dat het profiel van het zeegat tuascheri 1892 en
1940 ongeveer 8 grooter is geworden.
3. De veranderingen aan de '.Vstkust van Ameland geven het volgende te zien.
Hoewel de beschikbare gegevens minder betrouwbaar zijn, schijnt
in de 17e en 18e eeuw de kust sterk achteruitgegaan te zijn, waardoor o.a. het dorp Sier verloren ging.
In de eerste helft van de 19e eeuw blijkt alleen de Vrijheidsplaat te zijn afgenomen. Na 1850 breidde deze aantasting zich echter
meer en meer Noordwaarts uit en werd omstreeks 1900 te esten van
Kaap Hollum merkbaar. Cok na 1900 ging de kustlijn belangrijk achteruit (L..lijn ca. 700 in en H.W.lijn ca. 500 in) en de strandrnetingen van 1043 wijzen uit, dat de afname thans nog in onverminderde mate voortgaat. (genidde1d 20 in per jaar).
Het droge strand, dat in 1892 ten Westen van Kaap Hollum nog
een breedte van oneveer 500 in. had, was in 1917 geheel rdwenen,
zoodat vanaf dat tijdstip de duinvoet ook achteruitgaande is.
Volgens de kaart van 180 9 en de opneming van 1940 zijn in de
daartuascheri gelegen perioden de FL..- en L. .'.lijnen van de ..kust
gemiddeld meer dan 1 kin landwaarts verplaatst.
Deachteruigang van den duinvoet ten Zuiden van Kaap Hollum
bedroeg tot 1943 gemiddeld 200 in. Alleen al tijdens het onderzoek
werd dit duingebied ongeveer 120 in smaller.
1936
Uit de d e t a il s trandmetirigen is nog te zier., at tus:chei
en 19 4 1 de achteruitgang aan de Z.,.punt van het eiland het grootst
is geweest en dat in het winterhalfjaar, blijkbaar als gevolg
in het
van storminv.oeden, de afn.re bT.nrijk rooter was dan
zomerhalfjaar.
r. is p ta maken,
Voor zoovei uit de hydrog afische oprr!;ir.

zou als directe oorzaak van de aantasting de stroomschuring langs
de

kust gedurende de eb zijn aan te wijzen. Er blijkt namelijk
-uit

- 7 C_
uit, at het 3orndiep onmiddellijk 1i;gs het oe5;hou. e ku5teeelte
breeder en dieper is ïgaworden, terwijl deze verdieping zich steeds
eleirielijk in de richting van den ebstroom heeft uitgebreid.
4 Voor het eigenlijke Waddengebied kn 'orden geconstateerd,
dat de Oostelijke verpiaatsin.g van het wantij achter Ameland, hetgeen valt te constateren uit de OostwaartsChe uitbreiding var het
ten Z. van het eiland gelegen geulenstelsel van het Borndiep, waarbij gelijktijdig de Vdestelijke uitloopers van het Pinkegat zich
meer en meer terugtrokken, zeer ingrij9efld is eweest.
Het stroom'ebied van het 3orndiep ten Z. van Ameland werd dientengevolge grooter. Deze hoofdgeUl en de zijgeulen in dit Wadgedeelte hebben zich aan deze verandering moeten aanpassen.
Uit de hydrografische opnemingen blijkt, dat het Borndiep na

1850 - ook omstreeks dit tijdstip is de verplaatsing van het wantij
begonnen - veel breeder en dieper is geworden. Of dit echter alleen
een gevolg is van het verleggen van het tij kan niet met zekerheid
uit de opnemingen worden opgemaakt. Ook andere omstandigheden hebben
hiertoe ku.nen medewerken.
Toch schijnt de vergrooting van het stroomgebied daarop een
niet geringen invloed te hebben gehad, aangezien ook het Dantzich,
Molen- en Fikkertgat - vooral de eerstgenoemde geul - zeer in belangrijkheid zijn toegenQmen en dit alleen een gevolg kan zijn van de
verschuiving van het waritij.
Volgens de verschillende opnemingen na 10 van dit gebied zou
het tij zich als volgt hebben verplaatst:
13 00 m of gemiddeld ca. 65 m/jaar
tusachen 1851+ - 172
"

172 - 1892

1200 m "

:892 - 1919

800 m

1919 - 1926
1926 - 1931+

200 m "

"

200 m '

"

"

ce. 60 m/jaar
ca.

25 m/jaar

"

ca.

35 m/jaar

"

ca. 30 m/jaar

De totale verplaatsing tunschen 1F51+ en 1931+ heeft dus ongeveer

3700 m bedragen, hetgeen een zeer belangrijke afstand is. Daar na
193 1+ het gebied in de omgeving van het wantij niet moer is opgenomen,

1+ km., aannemende dat
is waa rschijnlijk deze afstand thans ongeveer
de verplaatsing iii hetzelfde tempo nog is voortgegaari.

f

Aangezien het verleggen van het wantij een gevol moet zijn van
een verplaatsing in Oostelijke richUng van het Pnkgat, is nagegaan hoe groet deze na iSoo is geweest.
roniner ,adien worden de volgende afstanden dar
In de nota
voor gegeven:
tusschen 1832 - 1I73

1873 - 1891
1891 - 1927

2800 m of gemiddeld 70 m/jaar
"
70 m/jear
"
1300 m "
geen verplaatsing.

-
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Tot 1927 bedroeg dus de totale verplaatsing +100 m. Hieruit is
op te maken, dat de verschuiving van het wantij in langzamer tempo
plaatsvind dan die van het Pinkegat, hetgeen te verwachten is, gezien de geringe stroomsnelheden in de omgeving van het wantij.
Dat na 1891 geen aanwijzing meer voor het Pinkegat werd gevonden, hoewel deze wel verwacht kon worden, wordt in de nota verklaard
uit de omstandigheid, dat onder de Engelsmanp1aat zich een vaste
kleilaag bevindt, welke blijkbaar een zeer grooten weerstand tegen
wegschuren bezit.
Of het Pinkegat na 1927 nog is verschoven, kon wegens het ontbreken van gegevens niet worden nagegaan.
Als gevolg van de verplaatsing van het Pinkegat, groeide de
Oostpunt van Ameland aan. Deze bedroeg tusscheri 1809 en 1880 ongeveer 750 m en tusschen 1880 en 1940 ongeveer 3500

M.

of te zamen on-

geveer +250 m.
Vooral in de laatste 10 jaren was de vooruitgang van de H..en L..lijn van de Horn zeer ïgroot.
Uit het bovenstaande valt op te maken, dat zoowel de verplaatsing van het Pinkegat en het wantij achter Ameland, als de uitgroeiing van dit eiland na 1800 vrijwel een gelijke afstand n.1. rond
1

km h'eft bedragen.
Ten aanzien van het Waddengebied ten Zuiden van het 3rondiep

kan worden opgemerkt, dat de omgeving van de Kromme l3alg zeer veranderlijk is.
Hiervoor is de volgende verklaring te geven.
De geuleri vertoonen meestal een naar het esten uitgebogen verloop.
Blijkbaar door bochtwerkirig verlegt het Zuidelijk gedeelte van deze
geulen zich steeds meer westwaarts. Op een zeker oogenblik is de
gebogen vorm zoo groot geworden, dat zich een nieuwe utmonding
Vente1ijk van de oospronkelijke doorschuurt. Dit verschijnsel herhaalt zich na verloop van tijd opnieuw, zoodat de geuleri langzamerhand zoover Vjestwaarts zijn opgeschoven, dat zij hun belang voor het
aan- en afvoeren van water naar het gcbied onder Frieschen wal gaan
verliezen. Hun vermogen gaat dientengevolge min of meer achteruit en
zij worden tenslotte geulen van minder beteeknis. Het gevolg hiervzn
is weer, dat telkens nieuwe geulen aan de oostzijde van het gebied
ontstaan, . lk dan de func tie van de oorspronkelijk hoofdgeul overriemen.
Zjoo blijkt in 1±66 de ironae T3alg de •haofdgeul te zijn, echter
in 1892 heeft zij reeds een daarvoor te veel Vestelijke ligging
verkregen, zoodat een meer Oostelijk gelegen geul haar taak heeft
moeten overnemen. Haar naam is daarbij gewijzigd in oude Kromre7n1

-

Ook uit de opneming van 1926 is een dergelijke verandering te
zien. Het vaarwater van de Zwarte Haan is dan ontstaan en schijnt
reeds belangrijker dan de Kromme J3alg te zijn.
De boveri;eschetste veranderingen hebben ertoe geleid, oot
hoewel oorspronkelijk slechts enkele keulen in deze omgeving aanwezig waren, er thans verscheidene zijn, welke de in 1866 nog aanwezige Haantjesplaat sterk hebben doen afnemen.
Behalve de wijziging van het geulenstelsel is ook uit de opnemingen te zien, dat de geulen na 1920 veel minder van belang zijn
geworden voor het Oostelijk daarvan gelegen gedeelte van de Friesche
Wadden. De vertakkingen in deze richting, zijn n.l. in 1934 vrijwel
geheel verdwenen.
Verder is op te merken, dat voor de uitmondingen van de geulen
in het Borridiep zich banken vormen, die r.anigen tijd weder geheel
of gedeeltelijk verdwijnen. De aanleiding hiertoe zal zijn de veranderlijkheid van het gebied van de Kromme ]3alg, welke met zich
mede brengt, dat steeds veel zand in beweging is, vooral als er
weder eer: nieuwe uitmonding ontstaat. Dit was b.v. het geval in

185 4 . Het l3orndiep werd hierdoor versmald. Deze hoofdgeul was echter
in 1866 weder veel breeder en dieper, terwijl haar as daarbij Noordwaarts was verschoven. Door deze verbreedirig nam de Vrijheidspl'at
aanmerkelijk af. In 1903 heeft zich weder een belangrijke plaat gevormd, waardoor het Borndiep in breedte afnam. Nadien trok de plaat
had
l
zich slechts weinig terug, en de verbreeding van de hoofdgeu
weder uitsluitend door afname van de Zuid-Westkust van Ameland plaatn.
In 1934 heeft de plaat zich zoover Noordelijk uitgebreid, dat
een duidelijke vloedschaar is ontstaan. De beide diepste gedeelten
van het 3orndiep schieten dan geheel langs elkaar heen.
Sinds 1537 neemt de plaat weer af, terwijl de verdieping langs
de A.W.kust zich nog Noordwaarts uitbreidde, zoodat in 1538 de diepste gedeelten met elkander in verbinding kwamen.
Dat het verdiepen en verbreeden van genoemd gedeelte van het
Borndiep, waardoor de Zuid-Vestpunt van Ameland is afgenomen, uitsluitend het gevolg zou zijn geweest van de plaatvorming is niet aan
te nemen. Dat zij daarbij ook een rol gespeeld heeft, is welz2ker.
Omtrent de wijzigingen, welke de Blauwe Baig en het Gat van den
Toek hebben ondergaan, kan nog worden gezegd, dat deze geulen een ve
plaatsing in N.V.richting hebben ondergaan. Gelijktijdig verkregen
zij daarbij een neer Noordelijk verloop. iervan was het gevolg dat
omstreeks 1526 de eerstgenoemde geul een groot gedeelte van haar
stroomgebied aan het Boschgat moest afstaan, waardoor zij in betee-kenis afnam. Sindsdien is dan ook piet oschgat verreweg de belang-

-62rijkste toe- en afvooreu1 voor ht addeneied ten . van Terschelling.
Tenslotte dient te worden vermeld, dat Ameland na 1800 door de
afname aan de Vdestzijde en aangroeiing aan de Oostzijde een meer
Oost1ijker ligging heeft verkregen. haar totale len.te is daarbij
met rond 3 1cm ver.root.
Door het in de le eeuw dichten van de uind;orbraken, bezit
zij thans een .ehee1 aan&n;es1oten duinebied. liet is dus nu niet
meer mogelijk, zooals vr 1892 het eva1 was, dat bij stormvloed
water via onderbrekiriien in de duinenreeks en de daarin gelegen
slenken naar de Vaddenzee stroomt.
Ook de na 1932 op de Boschplaat aangelegde Stuifdijk maakt het
thans niet neer mogelijk, dat bij een stormgetij water over deze
plaat kan stroomen.

TWEEDE
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Waarnemingen.
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Hoofdstuk III. Het verticale getij.

Gegevens.
In verband met de te verrichten stroommetingen, zijn gedurende
eenigen tijd op een drietal punten binnen het stroomgebied van het
melander 'at registreerende etijmeters geplaatst. h1et behulp van
de hiermede verzamelde gegevens is een overzich van het verloop van
het verticale getij in dit gebied verkregen.
De plaats van deze peilschalen is op de situatie van bijlage 14
aangegeven. e zijn geplaatst in het
Reediep - nabij es
Dantzichgat - nabij Holwerd
Boschgat - nabij raai 29 op de B;schplaat.
De beide eerste peilschalen hebben met eenige onderbrekingen

VE

de tweede helft van September 1937 tot begin December 1938 gewerkt.
oor ijsgang zijn ze toen beiden verloren gegaan. De daarna geplaatste nieuwe peilschalen zijn in bedrijf geweest van begin Augustus
tot eind December 139. De peilschaal in het Boschgat heeft - ij het
ook met eenige onderbrekingen - van half Augustus 193+ tot Juni 193
gewerkt.
Ter vergelijking zijn op bijlage l+, behalve de gegevens van d
ze tijdelijke peilschalen, eveneens de gegevens van de in de havens
van Terschelling en llarlingeri opgestelde vaste registreerende peilschalen opgenomen.
De registraties van de huippeilschalen vertoonen ten gevolge
van verschillende oorzaken - zooals storm en ijsgang - meerdere
hiaten. De betrouwbaarheid der registraties is over het algemeen
minder gunstig be3:nvloed door de weinige frequentie contrôle,
waardoor een accumulatie van tijdfouten op kon treden. Door den
langer registratietermijn was het in enkele gevallen zeer moeilijk
de vele op een blad voorkomende krommen te ontwarren.
De Algemeene Dienst van den Hijkswaterstaat.heeft de bewerking
der verzamelde gegevens verzorgd. Slechts door een zeer :orgvuldige
schif'ting is men er in geslaagd een eenigszins betrouwbaar resultaat
uit aeze waarnemingen af te leiden.
lenoemde dienst heeft het resultaat van deze en van andere
door den Studiedienst verrichte peilschaalwaarneming opgenomen in
een door ir. P.J. Wemeisfelder opgemaakt algemeen rapport over het
verloop van het getij in het Iederlandsche Vba dd enge bi e d. Voor zooveel zij op het stroomgebied van het Amelander lat betrekking hebber
zijn de bij dit rapport behoorende tabellen en emidde1 de getijkrom-

-6kmen op bijlage i+ weergegeven. Bijlage 15 bevat eenige overzichtskaartjes, welke een beeld even van het verloop van het getij in
de Waddenzee.
Standaardwaarden verticaal getij.
De geevens van de tijdelijke stations hebben op een Vrij korte
waarnemingsperiode betrekking; voorals die van de peilschalen nabij
Nes en Holwerd. De over dezen termijn verzakelde gegevens komen daa
door over het algemeen niet overeen met een veeljarig gemiddelde.
In hoofdzaak zijn de optredende toevallige afwijkingen toe te

schrijven aan meteorologische invloeden 5 tot 8 cm of zelfs nog meer
bedragen.
Behoudens kleine onderlinge verschillen zijn alle peilschalen
langs onze kust echter aan dezelfde afwijkingen onderworpen. Ht is
daardoor mogelijk om waarnemingen, die slechts gedurende korten tijd
zijn verricht, door vergelijking met die van andere stations van de
- als gevolg van den korten termijn van waarneming optredende - toevallige meteorologische invloeden te bevrijden.
Voor de Vaddenzee kan men als basis van vergelijking de stations den Helder - Harlingen - Terschelling - Oostmahorn en Delfzijl
nemen. Tengevo1e van de afsluiting der Luiderzee is na 1932 ïn het
westelijke deel van cie Waddenzee een geheel nieuwe toestand ingetreden. let is gebleken, dat zich van 1932 tot 1936

1937 een voort-

durende geleidelijke wijziging heeft docrgezet. en vijfjarig gemiddelde geeft dus zonder meer ook nog geen juist beeld van den tegenwoordigen toestand. Voor de reductie der gegevens is daarom ook nog
met buiten de invloedssfeer van de afsluiting elegen stations rekening gehouden.
ils standaardwaarde voor de 5 vergelijkingsstation' heeft ir.
V.errelsfelder den toestand van omstreeks 1 JFrluari 137, bij - ricldelde meteorologische condities nomen.
Door zorgvuldige vergelijking zijn je uit de waarnemingen aan
de in het gebied van het Amelander Gat gelegen tijdelijke peilschrles afgleide hoogte cijfer vervolgens gereduceerd tot overeenkomstige standaardwaarden, geldende voor 1 Januari 1937.
De verschillende standaardwaarden hebben betre:in op e..
H..., gem. L.I.., gem. zeespiegel en dus ook op het getijverschil
op halftij. Deze grootheden zijn weergegeven in de tabel onder aan
bijlage 14, vaarin tevens een overzicht van de binnen de waarnemin
periode vallende hoo-ste en laagste H.. en L.. .standen wordt

gega

ven.
cie voor de peilschaal Boschgat berekende gemiddelde zeespiegel
van 0.13 in - N.A.P. is zeer laag ten opzichte van die te Nes (0.01w
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N.Â.P.). ien bepaalde aanwijzing van foutieve registratie of van een
fout in de waterpassing is er echter niet. De berekende gegevens zijr
daarom gehandhaafd.
Vorm van de gemiddelde jetijkromme.
De spring- en dootijkrommen voor de verschillende stations georinteerd ten opzichte van de maanculminatie ter plaatse - zijn
op bijlae l+ weergegeven. Op deze bijlage zijn eveneens de gemiddelde getijkrornmen van die stations met de bijbehoorende dagelijksche ong-lijkheder opgenomen.
In het Boschgat ter plaatse van de peilschaal daalt het water
tusschen 1 uur na

en 1 uur voor L.'.. Vrij gelijkmatig met een

gemiddelde snelheid van ongeveer 35 cm/uur. Na het tijdstip van L..
stijgt het v:ater de eerste lj- uur vrij snel. Nadat een stand van
oneveer 0.30 m - V.A.P. is bereikt, wordt de snelheid, waarmede het
water stijgt, steeds kleiner (zié h-ijlage 1 1+). De H.'. .-top van deze
getijkromme is dientengevolge veel vlakker. Tengevolge van het vrij
snel doorzetten van den vloed teekent het L..dal zich veel scherper
af dan de

.-top.

In nog sterker mate is dit het geval in de dichter aan den rand
van het stroomgehied ;elegen waarneniingspunten, zooals Nes en Holwerd.
Bij Nes neemt de snelheid, waarmede het water daalt na het droogvallen van het Wad, nog toe, terwijl in het begin vanch vloedperiode het

water ten;evolge van het eringe oppervlak van de kom die dan gevuld
moet worden - zeer snel stijgt.
Bij Holwerd gaat die stijging van het water minder snel. Het
L.W.dal is hier echter zeer scherp afgeteekend, doordat het water
na het droogvallen van het Wad (ongeveer 5 uur N..) bijna tweemaal
zoo snel daalt als tevoren.
Verloop van de H.;..- en de L.'.standen.
Bijlage 15 geeft de uit de verzamelde getijgegevens afgleide
lijnen voor gelijktijdig II.. • en L... Veet men op een bepaalden dag
het uur van maansculrninatie te ireenwich - hetwelk gemiddels slechts
+0 sec. verschilt met dat ter plaatse van de Friesche Wadden - dan
is met behulp van deze bijlage voor ieder punt het tijdstip van

ÎLT.,..

en L.'. te bepalen door het culminatieuur op te tellen bij het uit
deze bijlage afgeleide cijfer. Als tijd moet men in dat geval den
v:erkelijken zonnetijd volgens de plaatselijke meridiaan aanhouden.
Op bijlage 15 zijn voort nog de lijnen voor gelijk H.'. en de
dnruit afgeleide lijnen voor gelijk tijverschil aangegeven.
Op de Noordzee ziet men van .est naar Oost gaande een hooger
orden vn het

.. en een 1rer wegvallen van het T
- ooa1

Zooals uit de lijnen voor gelijktijdig H.V. en L.... blijk,
wordt de snelheid waarmee de getijgolf zich voortpant na het binnentrekken door de zeegaten in het ondiepe waddengebied sterk eremd. Het te vullen stroomgebied bezit een groot oppervlak. Gedur.nde een groot deel van het getij gaat de waterbeweging via de gaulen;
de voortpiantingasnelheid van de getijgoig is dientengevolge aanzienlijk kleiner dan volgt uit

gh (g = voorsnelling zwaerte-

kracht, h = waterdiepte in de geul).

In het beschouwde :ebie zijn de wrijvingsinvloeden evenwel nie
van zoodanigen aard, dat men de amplitude van het getij landwaarts
af ziet nemen. "aar de randen van het stroomgebied toe ziet men in
tegendeel een grooter worden van het getijverschil, doordat de
traagheidskracht omstreeks het tijdstip van TL.. en I..'.

in dit ge-

bied over ht algemeen gr ooter is dan de wrijvir.gskracht.
Laagwaterstand te Holwerd.
Vergelijkt men de laagwaterstanden van de verschillenie peilschaal-stations (bijlage i+), dan ziet men, dat het laagwater te
Holwerd aanzienlijk lager is dan dat in het Boschgat, terwijl het
verschil tüsschen L.W. î'es en L... T3oschgat veel minder is.
Dit verschijnsel vindt zijn oorzaak in het feit, dat het water
tegevolge van de traagheid bij laagwater in een bepaald punt nog
eeriigeri tijd zeewaarts zal blijven stroomen. De stroomkentering
treet eerst op, wanneer zich een naar binnen gericht verhang heeft
ontwikkels, dat op de waterdeeltjes een evengroote kracht uitoefent
als de traagheidskracht. Iet •water van den rand van het stroombiec
zal daardoor langer zeewaarts kunnen stroomen, waardoor hier een
laagwaterstand op kan treden, die lager is dan die in de zeegaten.
Dit verschijnsel wordt nog geaccentueerd, wanneer men een smallere
geul heeft, die zich zeewaarts sterk verwijdt. Op het tijdstip van
laagwater in een punt wordt het verhang bepaald door de algebrasche som van trragheidskracht en weerstandskracht. De eerste doet
het water dalen in de richting van het einde, de nere
doet het stijgen.
Tengevolge van de reringe stroomsnelheden is de weerstandkracht op het oogenblik van L.. klein. Vooral indien de ceuler
zich zeewaarts sterk verruinen ie de tra;heidckracht - welke evenredig is met de snelheidsveranderin- - aanzienlijk rooter. T-Tot
verval is dus zoo gericht, iat het L.. aan het einde van
geulen lager is dan in meer zeewaarts gelegen punten.
Dit is het geval ter plaatse van de vrijwel aan het einde van
de geul gelegen peilschaal te Holwerd. De peilschaal te Nes stond
veel verder van het einde van de geul, vandaar dat deze stand niet
-zoovee
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Bij hoogwater doet zich in principe hetzelfde voor als bij
laagwater. De diepte is dan veel grooter en de traagheidskracht
kleiner. De snelheidsverandering is bovendien nog kleiner door de
vertraging in de vulling van het wad.
Samenvatting.
Hoewel het aantal - met behulp van de tijdelijke registreerendE
peilschalen verzamelde - gegevens zeer gering is, kan men er toch
een globaal beeld van het verloop van het getij uit afleiden.
Op zee neemt van West naar Oost gaande het getijverschil toe.
enigszins gestoord door de aanwezigheid van de zeegaten is dit
eveneens het geval op het achter de eilanden gelegen waddengebied.
Van zee naar binnen gaande ziet men een hcoger oploopen van het
en een lager wegvallen van het L.. Dit laatste kan bij niet
te groote stroomgebieden aanleiding geven tot zeer lage L. . standen
aan den rand, voorals indien de geulen zih in zeewaartsche richting
sterk verruimen.

Hoofdstuk IV. Strccmmetingen.

Overzicht der waarnemingen.
Een overzicht van het verloop van de snelheid en de richting
van den stroom langs de Zuidwestkust van Ameland is verkregen door
in een aantal punten in het Borndiep gedurende een volldig getij
(+ 121 uur) stroommetingen uit te voeren. Bovendien zijn nog eenige metingen verricht in den mond van eenige der meer naar binnen
gelegen geulen, waarin het Borndiep zich vertakt en in een aantal
rondom de buitendelta van het zeegat gel-gen meetpunten (zie bijlage 16).
De eerste stroommetingen zijn in Juni 1935 met behulp van het
directievaartuig'ioordholland" verricht. In een aantal rondom de
buitendelta van het zeegat gelegen punten zijn in het najaar van

1935, in het voorjaar van

1 5 36 en in den zomer van

1939 met behulp

van het s.s. "Oceaan" stroom- en materiaaltransportmetingen uitevoerd.

In de jaren 1937 t/rn 1939 is met behulp van het m.s. !Vli e landr
een 17-tal binnen het zeegat gelegen punten bemeten, terwijl bovendien nog in een tweetal ?unten in de geulen door de buitendelta Vn
het zeegat metingen zijn verricht.
In een groot deel van de punten welke men de latere jaren heeft
bemeten,zijn tenminste driemaal edurende een volledig getij stroommetingen vrricht. Daar de uitwendige omstandigheden op alle meetdagen waarschijnlijk wel niet hetzelfde zullen zijn geweest, kan de
invloed van toevllige afwijkinen door middelen voor een groot
del geiimineerd worden.
Behalve stroomsnelheidsmetingen in de verschillende punten zijn
in 3eptember 1936 ook nog een aantal rijvinen uitgevoerd.
en overzicht van de uitkomsten der verschillende metingen is
als bijlage 17 in dit rapport opgenomen.
i'.ijze van meten. De stroomsne1heidsmetinen zijn met behulp van een
door de firma Ott te Kempen (A11gu) geleverden schroefstroommeter
uit evoerd.
der halfuur is op verschillende - regelmatig tusschen bodem
en oppervlakte gelegen - hoogten de grootte van de stroornsnelheid
bepaald.
In den tijd, die verloopt tijdens de verschillende metingen
in een erticaal, zullen de snelheden veranderen. Teneinde het
gemiddelde zoo zuiver mogelijk vast te kunnen stellen, is de helft
van de metingen in opgaande zin, de rest in neergaande zin Opgenomen.

- - van-

EnVan den bodem naar de oppervlakte gaande heeft men dan waarnemingen, die afwisselend nagenoeg evenveel v66 r en na het remiddelde
tijdstip van de metingen zijn verricht. De bodemstroom, welke in h
algemeen nog al eens Vrij onregelmatig kan veranderen, wordt daarb
tweemaal gemeten.
In afwijking van de hierboven aangegeven methode, heeft men
aan boord van het s.s. "Oceaan" de snelheden in den verticaal van
de oppervlakte naar den bodem gaande gemeten. Indien de diepte zooals in de zeemeetpunten rond het Amelander at - niet zeer groot
is, zal deze vijze van werken geen aanleiding geven tot het maken
van groote fouten.
Stroommeters van het gebruikte type hebben het voordeel, dat
men de stroomsnelheid op de ewenschte diepte beneden den -.aterspie.
gel vrij nauwkeurig kan meten. Bij goede contrôle blijven de fouten
van het instrument over het algemeen klein.
Grootere verschillen kunnen echter ontstaan, wanneer men vanaf
een gierend schip meet, of vanaf een schip dat erg op zijn ankerketting rijdt. Bij ruw weer kan men tenslotte fouten maken tengevolge van het slingeren en stampen van het meetvaartuig. Door het
nemen van een zeer langen waornemingstermijn kon men in dergelijke
gevallen de fouten voor een gedeelte elimineeren.
Voor het meten van de richting von den stroom is van een aan
een staaidraad opgehangen weerstandslicham gebruik gemaakt. De
ophan;draad loopt door een radiale sleuf in een draaibaar opgestelie
schijf. De aan deze schijf afgelezen hoek en de gelijktijdig aan
het compas afgelezen koers geven de stroomrichting ten opzichte van
de noordrichting.
Aan boord van het s.s. "Oceaan" is voor het meten van ee
stroomrichtingen van een z.g. Jacobsen stroommeter gebruik gemaakt.
In plaats van aan een plaat, wordt bij dit instrument de stroomrichting aan een stel cardanisch opgehangen doosniveau's afgele
Verschillende omstandigheden kunnen invloed hebben op de
etroomsnelheid en -richting. Tijdens de metingen zijn daarom ook
gegevens verzameld omtrent den wind, den toestand van de zee,

eriz.

en overzicht van het verloop der stroombarien in het Borndiep
is Verkregen door middel vat. drijvingen. Op verschillende dagen
heeft men een 3, 3 of 1 m langen stokdrijver in het water geworpen
en dezen drijver met een motorvlet gevolgd. De baan van den drijver
is vastgelegd door gereed hoeken op eenige vaste unten op den
wal te schieten.
Ook heeft men voor eenige drijvers den tijd, die verl000t
tusschen den doorgang dvor eenigen op den wal uitgezette raaien, e
- paal d -
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bepaald.
Peductie der stroomsnelheden.
De factoren zooals getij, wind, e.d., welke de grootte van de
stroomsnelheid bepalen, loopen op de verschillende meetdagen nog
al uit een. De in den staat van bijlage 17 opgenomen, over den verticaal gemiddelde, snelheden kunnen dientengevolge niet direct
vergeleken worden. 1-let invoeren van een correctie voor den wind
zal moeilijk zijn, vooral voor dagen met een veranderlijken wind.
Ondanks het vele rekenwerk, dat men daaraan ten koste zou leggen,
zouden de resultaten met een vrij 7roote reserve beschouwd moeten
worden.
De invloed, die het getijverschil op de uitkomsten der stroomsnelheidsmetinen heeft, is gelimineerd door alle snelheden te
betrekken op hetzelfde "normale" getijverschil aan de peilschaal
in het Boschgat. Voor dit "normale" getijverschil is genomen de,
door den Algemeenen "ienst uit de waarnemingen afgeleide, standaardwaarde voor het gemiddelde getijverschil (zie hoofstuk III).
In het algemeen bestaat er wel eenig verband tusecheri de barmonische constanten van het verticale getij en die van het horizontale getij. De gereduceerde waarden zouden dus b.v. bepaald kunnen
worden aan de hand van een harmonische analyse van de getijlijn.
In een niet al te groot stroomgebied zal echter weinig rondstroomin; optreden; de komvulling van het stroom.gebied van de geul
is dus oneveer evenredig met het etijverschil te stellen. Verwaarloost men de verandering van het doorstromingsprofiel van de
geul, dan is dus cok de snelheid in het meetpunt evenredig met het
gettjverschil.
De gereduceerie v; rlen v or de snelheden in e-?nzelfde meetpunt geven een enkele maal vrij groote verschillen te zien. Dit
kan behalve van den wind, ook een gevolg zijn van en ioot vrncbT
in de emiddelde waterstand op de beide meetdagen.
In een sterk veranderlijk ;ebied kunnen ook verschiUen cptrden, doordat de geul zich in het tijdsverloop tusschen beide metingen verplaatst heeft. Heeft men een vermoeden, dat dit het :evl
is, an wordt bij de volgende metingen zoo veel mogelijk getracht
het meetvaartuig in een overeenkomstig punt van de guul ten anker
te leggen.
Voor de in het 3orndiep gelegen meetpunten was in het algemeer
een nauwkeuriger plaatsbepaling mogelijk dan voor die op zee. In dn;
regel heeft men dan ook een tweede of derde maal het meetvaartuig
vrij goed op dezelfde plaats gele.;d, zoodat een middelen vnn de

O
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Lagen de. meetpiaatsen tenslotte te ver uit elkaar, dan is afgezien van een samenvoeging der uitkomsten. Dit is b.v. het geval
geweest met de meetpunten nos. 11 en 12 en met de nos. 81 en 19.
'iaa nuurkaar ten.
Alle in een meetpunt op een dag verzamelde gegevens zijn op ee
meet;rafiek ingeteekend. Zen voorbeeld van een derelijke meetgrafiek is als bijlage 18 bij dit rapport gevoegd. Aan de hand van deze
meetgrafieken zijn de z.g. maanuurkaarter. samengesteld.
Onder een maanuur wordt in dit verband verstaan het twaalfde
gedeelte van den tijd die verloopt tusschen de op den meetdag aan
de peilschaal in het 13oschgat gere;istreerde hoogwatertoppen.
Op de maanuurkaarten voor de gemiddelde stroomsnelheden (bijlage l) zijn de gemiddelden van de gereduceerde waarden der snelheden en de emiddelde stroomrichtingn aangegeven.
Voor de drijvingen is op de maanuurkaarten de baan, welke door'
loopen is tusschen een halfuur vior het betreffende maanuur en een
half uur erna, aangegeven
In den regel werden meerdere drijvers tegelijk losgelaten.

Waar

dat mogelijk was, zijn de banen van alle drijvers ineteekend. Aaar
de banen van eenige drijvers eheel of nagenoeg geheel samenvallen,
is als regel die drijverbaan aanegeven, welke door hoeken of eenig
vaste punten op den wal het zuiverst is vastgelegd.
Onbetrouwbare deelen van drijverbanen, b.v gedeelten waar de
drijver vermoedelijk aan den grond is geloopen, zijn weggelaten.
De blauwe lijn stelt de baan van den 1 m drijver voor, terwijl
de banen van de 3 en

m drijvers met groene resp. met zwarte lijn

Zijn aan;egeven.
0e maanuur.
Op het tijdstip van hoogwater aan de peilschaal in het Boschgat is in nagenoeg alle meetpunten nog vloed gemeten. De eenige
uitzondering hierop maakt het ten westen van de geul van het 13oschgat gelegen meetpunt no. 3. In dit punt heeft men twee maal gmeten
De eerste maal vond men, evenals in andere punten in den hals van
het zeegat, een naar binnen gerichten stroor:. De tweede maal werkte
de peilechaal in het Boschgat niet.
gebruikmakend van dedor den Algemene Dienst berekende standaar
waarden voor de tijstippen van H.W. aan de verschillende peilschalen in de Waddenzee, is toen aan de hand van de peilschaalkromme
van Nes de maanuurverdeeling vastgesteld. Het is mogelijk, dat
tengevolge van den op deze meetdag heerschenden sterken wind uit
-zuidelijke-
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zuidelijke richtin'en, het tijdaverloop tusschen het hoog water in
het 9oschgat en dat aan de peilschaal te Nes grooter is geweest dar
onder normale omstandiheden. C

eze wijze is het misschien te vex'

klaren, dat op het Ce maanuur dien dag een ebstroom is gemeten. Mn•
gezien deze ebstroomsnelheid grooter is dan de op den eersten meetdag gemeten vloedsnelheid is op de maanuurkaarten een ebsnelheid
u i t gezet.
In deneste meetpunten in het 3orndiep wijkt de stroomrichting
weinig af van de geulrichting. Het gemiddelde van de snelheden in
het binnen het zeegat çelegen

3,

ebied bedraagt on-eveer 40 cm/sec.

De grootste snelheden zijn in het midden van het Horndiep
gemeten: ze bedra'en 40 tot 60 cm/sec. Naar de kanten van deze geul
nemen de snelheden af tot slechts enkele cm/sec. Zeer duidelijk is
dit te zien in de meetraai over den hals van het zeegat en ook in
de groep van meetpunten voor de Z.W.kust van Ameland.
Uit enige omstreeks het Ce rnaariuur ter hoogte van de Vrijhei
plaat verrichte drijvingen ziet men duidelijk hoe de sn2lheden omstreeks het 0e maanuur Vrij sterk terug lopen.
De bij de zwarte drijverbaan geschreven snelheid van 63 cm/sec,
heeft op ongeveer - uur voor M_ betrekking, vandaar dat deze snel
heid iets grooter is dan de snelheden in de in de gelegen meetpunt
De banen van de gelijktijdig losgelaten 1 en 3 m drijvers verschilden zoo weinig van die van den 5 m drijver, dat ze niet op de
maanuurart zijn aangegeven.
Ten tijde van hoogwater aan de peilschaal in het 9oschgat
schijnt van de beide geulen door de buitendelta van het zeegat het
'.estgat het meeste water te trekken, In het in deze geul gelegen
meetpunt heeft men op ditwgeriblik tnminste een snelheid gemeten,
welke ruim drie maal zoo roct i als die in het rn9etpunt in het
Akkepollegat.
In de verschillende buiten unten zijn snelheden gemeten, welke vareren van 14 tot 63 cm/sec. Het gemiddelde is 35 cm/sec.
Het heeft in de bedoeling gelegen, dat het s.s. "Oceaan" in
een viertal rond de buitendelta van het zeegat gelegen meetpunten
gedurende een paar uiteenloopende getijen stroommetingen uit zou
voeren. Tengevolge van verschillende oorzaken is het meetvaartuig
niet steeds in hetzelfde pulit ten anker gelegd. De uiterste punten
liggen soms tot 1000 iv uit elkaar. Hoewel de bodem Vrij vlak is en
bij dezelfden afstand srielheidsverschillen dus nooit zoo groot zullen zijn als voor in een geul gelegen rneetpunten, is toch afezie
van een samenvoegen en middelen cer metingen.
Dientengevolge is in elk van de op de situatio van bijlage 16
-aangeg
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eenmaal bemeten.
Verschillen in den op de meetdagen heerschenden wind en in de
andere uitwendige omstandigheden kunnen de vrij roote ;nelheidsverschillen, welke tusschen de punten van een groep bestaan, voor
een gedeelte verklaren.
De richting van den stroom in de verschillende meetpunten op
zee is nagenoeg evenwijdig aan de kustrichting.
le maanuur.
iuim j- uur na

aan de peilschaal in het Boschgat begint de

stroom in de me3ste binnen het zeegat gelegen metpunten te kenterer
Op zee kentert in sonirrige meetpunteri de stroom reeds omstreeks het
0e maanuur. Afhankelijk van de kracht en de richting van den wind
gedurende de voorafgaande etmalen kan bet tijdstip van stroomkentering nog wel eens verschillen. 'rootendeels kan dit de vaak zeer
uiteenloopende stroomsnelheden en -richtingen in dicht bij elkaar
gelegen meetpunten verklaren.
In het algemeen ziet men uit de bij de stroompijlen geschreven
snelheden, hoe de stroomkentering zich op zee van West naar Oost
en in een zeegat van zee naar binnen toe voortpiant.
De grootste ebsnelheid is gemeten is het Boschgat en bedraagt
76 cm/sec. In het Borndiep bedraagt de snelheid in het gedeelte nabij de zuidwestkust gemiddeld ongeveer +0 cm/sec. heer naar binnen
nemen de snelheden af tot 10 & 15 cm/sec. in Dantzichgat en Molengat
Het eenige meetpunt waarin nog wat vloed is gemeten is meetpurt no. 19. Op den eersten meertdag in dit punt was er een N...
wind. Hen heeft toen een naar de Kromme Baig trekkenden vloedstroom
gevonden. De tweede keer heeft men hij een Westelijken wind een
vloed in de richting van het Borndiep gemeten. Beide stroomrichtingen maken een hoek van 1100 met elkaar. De op de maanuurkaarten uit
gezette snelheid is door vectorisch middelen bepaald.
Meetpunt no. 20 is slechts een maal bemeten op een dag met een
çrachtigeri Z..wjnd. De stroomsnelheid heeft op het eerste maanunr
ongeveer dezelfde richting als de wind.
In de beide meetpunten in de geulen door de buitendelta heeft
men op het eerste maanuur nagenoeg

even groote stroornsnelheden ge-

meten. Daar beide meetpunten in het midden van de geul zijn gelegen
zal de door deze beide geulen trekkende ebstroo'm waarschijnlijk dus
niet veel verschillen.
In de meetraai door den hals van het zeeat ziet men, hoe de
stroonisnelhed?n aan de kanten van de geul aanzienlijk

rooter zijn

-dan-
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dan die in het midden. Ook in de roep van metpunten voor de Z..
kust van Ameland ziet menItzelfde, hoewel in iets mindere mate.
De vrij rçroote snelheden in de meetpunten nos. P ,l5 en 16 wijzen
erop, dat in het bein de eb vooral naar de Arnelander kust is

e-

richt.
Zooals reeds is medegedeeld, zijn op de verschillende maanuurkaarten de drijverbanen van

uur voor het betreffende maanuur tot

uur erna aangegeven. De bij het laatste deel van de drijverbanen
geschreven snelheden hebben dus op een iets later tijdstip betrekking dan die in de me'tpunten. Vandaar dat deze drijver - snelheden
iets rooter kunnen zijn dan de gemiddelde snelheden van in de nabijheid gelegen meetpunten.
Gedeeltelijk zijn deze verschillen ook nog een gevolg van de
vrij geringe lengte van de gebruikte drijvers. In het 3orndiep bedraagt de waterdiepte over het gedeelte voor de Z.W.kust van Ameland 15 tot 18 m, terwijl de gebruikte drijvers 5, 3 of 1 m lang
zijn. Ht is uit de metingen op verschillende hoogten in den verticaal wel gebleken, dat de snelheden aan de oppervlakte in den
regel iets grooter zijn dan de gemiddelde snelheden.
Uit de bij de baan van een bezuiden de Vrijheidsplaat losgelaten 3 m drijver geschreven snelheidscijfers ziet men duidelijk, hoe
de stroomsnelheden na de keritering vrij snel toenemen. Ook de snelheid van een dichter onder de kust losgelaten 3 m drijver is ongeveer l uur na H... reeds vrij groot.
De banen van de in het Dantzichgat lasgelaten 1 en
verschillen zoo weinig, dat aHeen die van den
maanuurkaart is aangegeven. Ook hier

zijn do

3

3

m drijver

m drijver op de

snelheden tusscher. 1

en l uur na T!. . vrij snel toesosen.
2e maanuur.
Ruim

.sr no

. . is ue strocr in olie op zo

geleen rnet-

punten gekenterd. De hier op het 2e maanuur gemeten ebsnelheden
rieeren van 26 tot 44 cm/sec.; het

1

J0l
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o is von de orde v n

grootte van 30 cm/sec.
l3ewesten de buiterdeit
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de Terschellinger kust gericht. In de meer oostelijk gelegen Zeemeetpunten is de stroom onder invloed van het via de gaulen door
de buitendelta naar buiten trekkende water en mede tengevolge von
de aanwezigheid van het Jornrif meer uit de kust gericht.
Vergeleken met het vorige maanuur is de stroomsnelheid in de
geulen door de buitendelta belanrijk toegenomen. Deze toeneming is
het grootst in het hestgat, waar de snelheid op dit oogenhlik ongoveer 11 maal zoo groot is als die in het Akkepollegat. In de raai
- door

-75door den hals van het zeegat is de gemiddelde snelheid toegenomen
van + 50 cm/sec. op het eerste maanuur tot gemiddeld ruim 100 cm/
sec. De verdeeling van de snelheden over het geulprofiel is veel
regelmatiger geworden. De snelheden in het midden van de geul verschillen slechts weinig van die aan de kanten, terwijl ze op het
vorige maanuur nog niet de helft bedroegen van die dichter onder
den wal.
Uit de metinen in de meer niar binnen, nabij de Z..kust van
Ameland gelegen groep van meetpunten ziet men eveneens hoe in het
midden van de geul de snelheden meer zijn toegenomen dan aan de
kanten.
ken uur tevor•n bedroeg voor dit edeelte de gemiddelde stroom
snelheid ongeveer 35 cm/sec. , thans is ze aangegroeid tot 'emiddeld
bijna 100 cm/sec.
De verdeeling van de snelheden over de rechter en de linkerhelft van de geul is niet dezelde. Langs de Amelander kust zijn
grootere stroomsnelheden gemeten dan in overeenkomstige punten aan
den kant van de Koffieboonplaat.
De stroomrichtin,g komt in de verschillende rneetpunten in het
Borndiep ongeveer overeen met de geulrichting. De afiees-nauwkeurigheid van de voor stroonirichtingsmeting gebruikte instrumenten is niet zoo groot, dat men aan kleine afwijkingen als in de
punten nos. 11+ en 15 veel beteekenis kari hechten.
in het 3oschgat bereikt de stroornsnelheid op dit manuur haar
maxiale waarde (97 cm/sec. ). In het gedeelte van het Borndiep voor
de Z.W.kust van Ameland zijn de snelheden nu grooter dan die in het
iBosch,gat. De grootste snelheid is gemeten in meetpunt no.

15, dat

dicht onder de Z..kust ligt en bedraagt 126 cm/sec.
Het gedeelte van de baan van een langs de Z.W.kust van Ameland
gaande 3 m drijver heeft op ongeveer ij- uur ria H.. betrekking, van
daar de iets kleinere snelheden dan in de meetpunten.
De in het Dantzichgat losgelaten 1 en 3 m drijvers gaan nog
steeds gelijk op. Uit de bijgeschrven snelheidscijfers ziet men
duidelijk hoe omstreeks het 2e mnanuur de stroomsnelheden in het
Borndiep Vrij snel toenemen.

3e maanuur.
Op zee zijn de over den verticaal gemiddelde stroomsnelheden
sinds het vorig maanuur vrij belangrijk toegenomen. gemiddeld bedraagt de ebsnelheid hier op het 3e maanuur + 50 cm/sec. De stroomrichtingen verschillen niet veel van die op het tweede maanuur; ove
het algemeen is in de oostelijke meetpunten de stroom iets minder
uit de kust gericht.

-76De ebstroom door het estgat is, vergeleken met het vorige
maanuur, reeds Vrij belangrijk afgenomen. In de andere geul door
de uitendelta, in het Akkepollegat, neemt de snelheid daarentegen
nog toe. Omstreeks dit maanuur gaat dus waarschijnlijk meer eb
door laatstgenoemde geul dan door het Vestgat.
In het Boschgat heeft de stroomsnelheid omstreeks iet vorige
maanuur haar maximale waarde reeds bereikt. De gemiddelde snelheid
is hier sindsdien met ongeveer 10 cm/sec. verminderd.
In het diepste gedeelte van de geul van het }3orndiep ziet men
nog een kleine toename der stroomsne1heden Aan de kanten beginnen
ze daarentegen reeds af te nemen. 7ooals uit de estippelde capaciteitskromme van bijlage 23 te zien is, is de totale afvoer van
het Borndiep op dit maanuur evenwel nog ongeveer even groot als op
het 2e maanuur.
De stroomrichting komt in de meeste rneetpunten in het 9orndiep
Vrij goed overeen met de geulrichting.
De convergentie van de stroomrichtingen in de meetpunten non.
t/m 7 zou er op kunnen wijzen dat de eb vooral naar het Akkepollegat jericht is. De afwijkende richting in meetpunt no. 2 wijst
er op, dat ook een deel van de eb over het Bornrif ivar Zee trekt.
(emiddeld is in het zevental nabij de Zuidwestkust van Ameland
gelegen meetpunten de stroomsnelheid sinds het vorige maanuur nog
iets toegenomen. Dit is vooral een gevolg van het grooter worden
van de snelheden in het midden van de geul. Ook in het nabij de
Amelander kust gelegen meetpunt no. 16 ziet men nog een kleine
toename van de ebsnelheid. In de aan den anderenkant van de geul
gelegen rneetpunten non. 5 en 10 neemt ce stroomsrelheid darentegen reeds af.
De grootste ebsnelheid is op dit inaanuUr gemeten en bedraagt
131 cm/sec. )jt j

eder in ht dicht cner Telnd elegen meet-

punt no. 15.
De omstreeks het Ie nrLir Ir.

ntrih gat losgeir ton 1

en 3 m drijvers, die op het 2e rnaanuur nog vrijwel gik orga'n,
beginnen nu verschillende banen te volgen.
Uit de bij de baan van den 3 m drijver geschreven sne1heirmcxicijfer ziet men, hoe de stroom omstreeks het 3e aanur
male waarde bereikt, om dacrna weer af te nemen.
liet verschil tusschen den oppervlaktestroom en den

iddelde

stroom over de bovenste 3 rn blijkt vrij aanzienlijk te zijn.
Uit sommige der verticaalbiaden van in de nabijheid gelegen
meetpunten ziet men omstreeks het 3e maanu'ir eveneens zeer dujde1g
een sterk snelheidsverloop over de eerste 3 - 5 m beneden de oper
- vi
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In het vaarwater van de Zwarte Haan zijn omstreeks 2j- uur na
9.. een 3 en een 1 m drijver 1osgelate. Ook uit deze drijverbaan
blijkt, dat de snelheden tot omstreeks het derde maanuur toenemen
om daarna weer kleiner te worden.
In de meer naar binnen gelegen meetpunten (nos. 18 e.v.) is tusschen het tweede en het derde maanuur over het geheel en vrij belang
rijke toename der anelheden gemeten.
maanuur.
In het meest westelijke vijftal meetpunten op zee zijn sinds
het vorige maanuur ac stroomsnelheden reeds iets afgenomen. In de
beide andere groepen van buitenpunten ziet men daarentegen nog een
kleine toename der snelheden.
De totale stroom door de beide geulen in de buitendelta is rsog
niet veel kleiner dan die op het 3e rnaanuur. In het Westgat is de
atroomsnelheid weer iets toegenomen. In het meetpunt in het Akkepolle
gat heeft de emiddelde stroomsnelheid het vorige niaanuur haar ma'imale waarde bereikt. Hier ziet men reeds een kleiner worden van de
snelheid.
Niet alleen in het ioschgat maar ook in den mond van het orndiep ziet men nu een afnemen der ebsnelheden. Langs de kanten van de
geul gaat dit sneller dan in het diepere gedeelte. De stroomverdeeling over de geulbreedte wordt dus minder gelijkmatig en de afvoer
van de geul wordt meer in het diepe gedeelte geconcentreerd.
In de voor de Z. W.kust van Ameland gelegen groep van metpunten
ziet men eveneens een sterke vermindering der stroomsnelheden. Alleen
in de verder van het zeegat gelegen meetpunten nos. 20 en 21 neemt
de snelheid nog iets toe.
In het diepste gedeelte van het Borndiep bedraagt de ebanelheid
nog 100 tot 120 cm/sec. Op dit maanuur is de grootste snelheid ook
weer in metpunt 15 gemeten, ze bedraagt 120 cm/sec. 1ar de kanten
van de geul nerne

J•-:

neJ heci?n af tot on'eVer 2Y3 vr-n d e Jn het

diepst3 gedeelt.
In de meeste meetpurten io een stroornrichting gevonden die
wel met de geulrichting overeenkomt. Ifwijkirigen als in de meetp.unten
nos. l er. 15 kunnen een gevolg zijn van onnauskeurigheden in de aflezing van stroomrichtingsmeter en compas. Mocht de stroom werkelij:
de op de maanuurkaart aangegeven richting hebben, dan wou men laatselijk een ophooping van water krijgen en op andere plaatsen een kuil
in het wateroppervlak, hetgeen niet waarschijnlijk is.
De in het vaarwater van de Zwarte Haan losgelatn

en

vers, die in het begin vrij gelijk op gingen, beinnen nu verscil1er
-de-

-78de banexi te volgen. ia de aanvankelijke afname van de snelheden na
het 3e maanuur ziet men vlak voor het 14e maanuur een toename van de
snelheid tot 125 1 140 cm/ec. om daarna weer vrij snel af te nemen
tot ruim 40 cm/sec. op ongever 4 uur na H. ..
Uit sommige van de in hetzelfde deel ver, het 3orndiep verrichte
stroommetingen ziet men eveneens na een aanvankelijke afname weer een
toename der snelheden. Deze tweede top in de snelheidskromme is in
den regel lager, hoogstens bereikt hij dezelfde hoogte als de eerste.
i)ichter bij de Vrijheidspiaat zijn 1, 3 en 5 m drijver belaten. Dnar de baan van de 3 m drijver het best is vastgelegd en de
andere drijv'r oneveer eenzelfde baan volgen, is op de maanuurkaart
alleen deze drijver aangegeven. Het verloop van de snelheden is zo
onregelmatig, dat men zich afvraagt of er bij ht aflezen en opschrij
ven van tijd en hoeken geen fouten zijn gemaakt.
5e maanuur.
Tuaschen het 4e er. het 5e maanuur ziet men in nagenoeg alle
meetpunten op zee een afname der stroomsnelheden. Het gemiddelde bedraagt nu nog ongeveer 45 cm/sec. Ook in de beide geulen door de
buitendelta zijn de snelheden iets kleiner geworden.
Sinds het 4e maanuur zijn de snelheden in den hals van het zeegat gemiddeld met ruim 20 verminderd. Deze afname is het sterkst aan
de kanten van de geul; de snelheden in de meetpunten nos. '4 en 8 bedragen op dit tijdstip nog niet de helft van die in de meetpunten,
gelegen in het midden van de geul.
Voor de Z..kust van Aneland doet zich hetzelfde voor als in de
eerdergenoemde meetraai.
Neer naar binnen ziet men ook een afname van de over den verticaal remiddelde stroomsnelheden.
Vn de omstreeks het 3e maanuur ir. het vaarwater van de Zwarte
Haan losgelaten drijvers in omstreeks het 4e rnaanuur de 1 m drijver
uit het water genomen. Zoosis uit de snelheidscij±ers bij de baan va
den 3 rn drijver blijkt, zijn de stroomanelheden dichter bij den hals
van het zeegat nog Vrij groot.
De snelheden van de op het vorige rraanuur ten zuiden van de Vrij
heidspiaat losgelaten drij Vers blijven ook dit maanuur Vrij onregelmatig veranderen.
Aangezien over het verdere gedeelte van de drijving de plaatsbepaling van den 5 rn drijver nauwkeuriger is geschied dan die van
den 3 m drijver is de baan van eerst genoemden drijver op de maanuurkaart aangegeven. De baan van den 3 rn drijver verschilt slechts weinig van die van den 5 m drijver. De 1 m drijver is inmiddels uit het
water

gehaald.
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maanuur.-

-796e maanuur.
De stroonisnelheden op zee zijn tot g-uniddeld 30 cm/sec. afgenomen
In Vestgat en Akkepollegat zijn ze nog terker teruggeloopen en bedragen nu nog slechts 23 c/sec.
In de meetpuntera in de raai door des hals van het zeegat &n ook
in die gelegen voor de Z. .kust ziet men, hoe de snelhedan aan de
kanten van de geul sterker zijn verminderd dan die in het midien. De
verhouding tusschen deze snelheden nedrangt nu nog on;eveer 1 : 3.
1fl het op deze raai gelegen meetpunt no.

S is de stroom op dit

maanuur reeds gekenterd.
Ir, de r'ieer naar binnenelegen rnetpunten nemen de stroomsnelhede

omstreeks het 6e maanuur eveneens sterk af.
Op dit maanuur is de reeds eerder genoemde, in het vaarwater van
de Zwarte Haan losgelaten, drijver verder naar Zee gedreven. De baan
is niet op de teekening ;ezet en srelheidscijfersjn uit deze drijver.
baan sterk onder den invloed van den wind stond.
7e rnaanuur.
In een groot d?el van de rne-tpunten op zee is op dit maanuur de
stroom reeds gekenterd. ..ir.dinvloeden e.d. kunnen soms Vrij groote
verschillen in het tijdstip van stroomkentering geven, vandaar de zeer
uiteenloopende stroomsnelheden en -richtingen, welke men hier gemeten
heeft.
In alle overige meetpunten loop eveneens reeds vloed. Ook de kentering van eb en vloed voltrekt zich in meetpunt no.

3 iets eerder dan

in de overie punten in de raai door den hals van het zeegat (met uitzondering van ht slechts eenmaal bemeten meetpunt no.

S).

In het zeewaartsche deel van het Borndiep tot aan de Z.W.kust
van Ameland bedraagt de gemiddelde vloedanelheid ongeveer 40 cm/sec.
Voor de meer naar binnen gelegen punten is het gemiddelde ongeveer

30 cm/sec. In het begin van den vloed is er nog geen belangrijk verschil tusschen de snelheden in het iitapJ.te gedeelte van het I3orndiep
en die langs de kanten van deze geul.
Vooral in meetpunt no. 3 is de strooznsnelheid indc vloedsnelheid
op dit maanuur is in dit metpunt en i

etn'nt r:c..9 gemeten en be-

draagt 57 cm/sec.
De in het v,rij

ni'r

:ec

river is verder

naar zee gedreven. Ten;evolge van de geringe snelheid van het water
staat dit deel van de drijverbaan zeer sterk onder invloed van den
wind. Om deze reden is de dT rloopen baan nietop de kaart voor het
7e maanuur nngegeven.
maanuur.
-C -

Cp het e maanuur is in de meeste meetpunten op zee de over den verticaal gemiddelde vloednelheid van de orde van grootte van 50 cm/
sec.
In de meetpunten ten Westen van de buitendelta en in die voor
het Akkepollegat is de stroorrichting ongeveer evenwijdig aan de
kust. In de ooste1ijmeetunt3n is de stroom naar de kust gericht.
V'oral door het V.estt trekt de vloed met groote snelheid naar
binnen. De hier gemeten snelheid is ruim 2 maal zoo groot als op
het vorige maanuur.
De onder de vorige maanuren reeds genoemde 3 m drijver trekt
Vrij dicht onder de Koffieboonplaat naar binnen. Uit de bijgeschreven srielheidscijf'ers ziet men duidelijk de toename van de stroomsnel
heden langs den kRrit van de geul.
Tengevolge van den op den dag van de drijving heerschende zuidoostalijken 'ind is deze drijver tijdens de kenterin.g nar het esten afgedreven. Tegen het einde van het be maanuur is de drijver
zoo dicht bij de Yoffie'000nplaat gekomen, dat men hem uit het water
heeft gehaald.
In het meetpunt in het dochgat bereikt de vloed omstreeks 8
uur na PA. reedE har maximale i aarde (7

cm'secJ.

rIet stroomgebied van dit gat ligt westeijker dan aat van het
Borndiep.

{... en 1... vallen hier dientenevolge iets eerder. e-

deeltelijk kan dit het vroeger vallen van tijdstip stroonkentrnT
en dat van maximale stroom in het 3osch.gat verklaren.
In het .orndiep zijn de snelheden toegenomen tot on -7've-r
100 cm/sec. in het diepste gedeelte van de geul. In de dichter
aan de kanten van de geul gelegen meetpunten zijn de over der, vr
caal gemiddelde snelheden oneveer 1/3 van

rHr

in

eu1.
In de meeste meetpunten wijkt

tr

e ri:htkr. v n

niet

belangrijk af van iie van de geu.
t

De geleidelijke vre.nderin
deelte van d meetrai tusschen de neetpunten nos.

, 7 en

zou

er op kunnen wijzen, dat een deel van het vloedwater over ht orrrif naar het 3orndiep stroomt.
Uit de drijving langs de

kust van mel2nl ziet :-n ri

het 7e maanuur een toenemen der stroomsrelh€den
Vooral in de meer naar binnen gelegen meetiinten de noz. 1 7
e.v. - zijn de stroomsnelheden na het vorige maanuur zeer snel toegenomen. In de meeste van deze punten is de snelheid in en uur ti
van een waarde van ongeveer 30 cm/sec. aangegroeid tot

2

3 maal

deze waarde.
-

9e rnaanuur -

9e maanuur.

Op zee zijn de snelheden aangegroeid tot gemiddeld ongeveer 60
cm/sec. De richting van den stroom verschilt in deze punten slechts
weinig van die op het vorige maanuir.
In de beide geulen door de buitendelta zijn de snelheden vergeleken met het Ee maanuur reeds iets afgenomen. Ook in het Boschgat ziet ren een afname der snelheden.
In het Borndiep zijn de stroomsnelheden daarentegen nog toegenomen. De grootste vloednelheid is op dit maanuur in het orndiep
gemeten (meetpunt no. 6 ) en bedraagt 122 cm/sec. De snelheden langs
de kanten van de geul zijn in verhouding meer toegenomen dan die in
het diepere gedeelte; toch Ulijven ze nog onder de helft van die in
het midden van de geul.
Cok in de iets meer naar bini en 7elegen groep van meetpunten
ziet nen in het midden van de geul snelheden van meer dan 100 cm/sec
In tegenstelling met de eb zijr. de snelheden in de punten 9 en
10 iets grocter dan die in de meer naar de Z..kust gelegen punten,
hetgeen erop wijst, dat de vloed langs de estzijde van de geul veel
belangrijker is can de eb. De aanwezige vloedschaar wordt hierdoor
verklaard.
In een groot deel van de rneetpunten hinnen het zeegat bereikt de
vloedstroou omstreeks 9 uur na H.D. haar maximale warde. Voor de
meetpunten in het l3 o r n diep in de omgeving vande Z.V.kust blijft deze
grootste vloedsne he id kl ner dan de rreotste v.aarde van de ebstroomsnelheid.
Voor de meer rur oinren vele 'en ir t » urten zijn echter maximale vloedsneiheden het grootst.
De op de vorige maanuurkcart rangegeven drijver is vruer narr
tinnen getrokken. Ter.evo1ge van het aan der. •rond loopen e.d. is
de baart en zijn de snelheden niet erg betrouwbaar, reden waarom er
van afgezi
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10e maanuur
In de meest v.estea ij:e

etpunten op zee oe;int de stroomsnel-

heid reeds iets af te nemen. In de overige meetpunten verschilt de
sne1hei
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maanuur.
Ir. c.e ;edlerl uuor de eeiterita zi j :. ci
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van het vorige maanuur met cngeveer 20 verminderJ.

In de rneetraai d o o r den hcl:-; van h e t eegat zijc

crelhede.

nog niet zoo sterk af;enomen.
3emiddeld is hier de sneheiu ii

uit

jur + 71 ,5 cm, ce. kleier
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gewordan. In de iets verder naar binnen gelegen

-troep van meetpunten

bedraat de verrindering oneveer 10 cm/sec. In de neetpungen 1 e.v.
is de stroonsnelheid met ongeveer eenzelfde naarde afenomen.
De geleidelijke vermir.derr.g van de vloedstroomsnelheden is ever
eens zeerduidelijk te zien uit de sne1heidsijfers bij de baan van
de nabij de :offieboonplaat 1oselaten 1 en 3 m drijvers.
De op het 9e maanuur uit het water gehFalde 3 m drijver is tegelijk met een 1 m langendrijver ter hoote van de :offieboonp1at
;eer losgelaten. 3ij het naar binnen trekken tijdens den vloed vo1ge
deze drijvers oen geheel andere baan, dan tijdens de eb, vergelijk
bv. dit kaartje met dat voor het 3e rnaanuur.
Behalve van den op den meetdag heerschenden 7.0.v:ind zal dit
ook een gevolg zijn van de verschillende wijzen, waarop vloed- en
ebstroom zich over het 3orndiep verdeelen. De vloed is ser naar het
ten uid-costen van de Koffieboonplaat gelegen schaar gericht. 3eide
drijvers ziet ien dan ook dit vloedschaar intrekken.
Toch zijn over het geheel de vloedsnelheden in het diepste gedeelte van degeulen omstreeks dit 10e naanuur nog Vrij hoog (90 &
100 cul/sec.).
Over het algemeen verschilt de richting van den stroom in de
verschillende meetpunteri slechts weinig van de geulrichtirg. )e
afwijkende naar het duiden gerichte stroom in de meetpunten nos.

7 en C zou er op kunnen wijzen, dat een deel van den anvoer van
het vloedwater naar het Borndiep dars over het arrri' en dcor de
onder de I ... kust van fmeland
lie maanuur.
De snelheden in de meetpunten up zoe zij n sinds het

te Piaan

uur verminderd en bedragen gemiddeld on;eveer 50 cm/sec.
In de beide geulen door de buitendelta zijn de sn

n verder

teruggeloopen. Deze vermindering is in het meer westelijk gelege
o
•
estgat sterker dan in het kkepo11
geul nog het meeste water te trekken
mj aiour
In het 7 orndiep zijn de sne1hedn siro. h-t vari
er
zienlijk kleiner geworden. ii e t sterkst is deze verminderin
snelheden in de aan de kanten van de geul gelegen meetounten
In de neer naar bir.nei :

iQ -i

:rtr

te

zi

rnen oe vdoesr

heden ook reeds af te nemen.
en uitzondering vormt meetpunt no. l, aar de snelheid nog ict
toegenomen is. Deze snelheid van ll' cn,'sec. is de drootste van all
op dit maanuur gemeten snelheden.
De omstreeks het 10e maanuur nabij

de

offieboonplrnr onei-

ten drijvers zijn een van de zijgeulen van het 3orndiep ingetrokken.
î\nbij de Z.W.kust van Ameland is omstreeks dit maanuur eenstel

5 m en een 3 m drijver losgelaten. erst-gene-e-md€
drijveis volgen ongeveer dezelfde baan, waarom alleen die van den 5 m

drijvers van 1, 3 en

drijver op de maanuurkaart aange;even is. De bij de drijverbanen
geschreven snelheden zouden er op wijzen, dat bij het verder naar
binnen trel<ken de stroomsnelheden niet belangrijk veranderen.
0e maanuur.
De vloedsnelheden op zee zijn reeds beduidend minder dan die
op het lie maariuur. Cok in de geulen door de buitendelte beginnen
de snelheden reeds Vrij kleir. te worden. In den hals van het zeegat,
waar in het 11e maan'ur snelheden van 30 - 90 cm/sec. zijn gemeten,
zijn ze in het midden van de geul teruggeloopen tot ongeveer de helft
aan de kanten tot on;eveer een derde van de waarden op het vorige
rnaanuur.
In de meer naar binnen gelegen meetpunten ziet en hetzelfde.
Het zuidelijk trekken van de drijvers, in een richting,die
sterk afwijkt van de geulrichting, zal wel ee.n gevolg zijn van den
op den dag van de drijving heerschenden oostelijkeri wind.
emidde1de ebonelheid
p het eerste kaartje van bijlage 20 zijn voor de vrschi11ende
meetpunten de over de geheele ebperiode gemiddelde stroomsnelhederi
uitgezet. De bijbehoorende richtirg is op het og over de eo gemiddeld.
'Joor de verschillende ir de eulen gee.geri meetounten kan dit
op het oog riddeien zonder bezwaar geschieden. Als regel heeft men
hier gedurende de .geheele eb een stroomrichting gemeten, welke weinig van de geulrichtin afoijkt. Tegen de kentering, wannrer de sr
heden gering zijn, kan d? rchtirg cdor irvoed

vrn der wind hier-

van wel eens verschillen.
In deze in de geulen eiegen ceetpun ton voltrekt zich als regel de kentering door een afname van de strcomsnelheden tot een wasr•
de gelijk nul, gevolgd door een aangroeiiing in tegengestelde rich'ting. Op zee voltrekt zich de kentering in de meeste gevallen door
een geleidelijk ornzwaaien van den stroom, zonder dan deze een waarde
nul bereikt. De stroomrichtir.gen loopen hier' dr oI: eer iiteen
dan in de geulen.
In de op zee gelegen meetpunten, nos. 24 t/m34, varieert de
gemiddelde ebsnelheid van 24 tot

56 cm,'sec. De kleinste snelheden

zijn in de beneden strooms van het zeegat voor de Terschellinger
kust gelegen rneetpunten bepaald. De invloed van de buitendelta is
-duidelijk-

-8 +-duidelijk zichtbaar uit de stroomrichtinen in deze meetpunten en
ook uit de hij eschreven snelheidscijfers. Deze snelheden nemen van
+ 35 crn/sec. voor de Amelander kust toe, tot + 55 cm/sec. voor den
kop van de buitendelta, om darna weer af te nemen tot 25 1 35 cm/sec
benedenstrooms van de buitendelta.
Van de beide geulen door de buitendelta schijnt het Akkepollegat
voor den afvoer van de eb het belanrijkst te zijn. 3emiddeld bedraagt
de snelheid in de beide geulen ongeveer 50 cm/Tec.
De snelheden op de meetraai Uitkijk (Ameland) - paal 29 (Terschelling varieeren van + 65 tot + 85 cm/sec. Het gemiddelde van deze raai bedraagt ongeveer 75 cm/sec.
In de meetraai voor de Z. '.kust van Ameland zijn de ebsnelheden
aan de Costzijde van de geul grooter dan aan de .estzijde.
De snelheid van den ebstroom is ce. 50 grooter lans ae kust
van Ameland dan langs de Koffieboonplaat.
In het verdere gedeelte van het Horndiep en in het in het verlengde ervan gelegen Dantzichgat bedraagt de erniddelde ebsnelheid
ongeveer EO cm/sec. Langs de kanten van deze geul en ir de er op uitkomende dwarsgeulen zijn de snelheden belangrijk minder.
Gemiddelde vloedsnelheden.
Het tweede kaartje van bijlage 20 geeft de over de vloedperiode
gemiddelde stroornsnelheden. Het vloedgemiddelde op zee bedraat ongeveer +7 cm/sec., dat is 10 cm/sec. meer dan het gemiddelde over de
eb.
In het V.estgat is het gemiddelde over den vloed ruim de helft
meer dan dat in het Akkepollegat.
De door deze beide geulen naar binrientrekkende vloed volgt veel
meer het diepste gedeelte van de geul dan de eb. De sLelheidsverdeeling in de meetraai IJitkijk (Ameland) - paal 25 (Terschelling) is
dan ook veel onregelmatiger; de snelheden varieeren van 35 tot 85
cm/sec. Het

miJceiLe is kleiner an dat van de eb er. bedraat

+ 60 cm/sec.
Verder naar binnen, ter hoogte van de kuiduestDust van Ameland
zijn in het diepere gedeelte van de ;eul minder uiteenloopende gemiddelde snelheden gevonden dan tijdens de eb. De •;rootste .gemidde1d
snelheden zijn gemeten voor het ten 'ujdoosten van de Foffieboonplaat gelegen v1oedschar.
De gemiddelde vloedanelhejd in ht v r e uidastkugt van
Ameland gemeten meetpunt no. 16 bedraagt slechts een derde van de
gemiddelde snelheid in het diepere gedeelte van de geuJ.
In het meer naar binnen gelegen gedeelte van het dorndiep be-dran 't-

bedraagt de gemiddelde snelheid in het diepste gedeelte 70

0

75 cm/

sec. Aan de kanten en in de zijgeulen is deze snelheid veel kleiner.
Snelheidsoverschotten.
Over het algemeen verschilt de duur van den vloed niet veel van
die van de eb. In het rneerendeel der meetpunten zal het snelheidsoverschot dus dezelfde richting hebben als het verschil van de eb- en
vloedgemiddelden.
Deze overschotten zijn berekend door het verschil der producten
van snelheid en bijbehooreriden tijdsduur voor eb en voor vloed te
deelen door den duur van het geheele getij.
De grootte van dit product is met de bijbehoorende richting uitgezet op het kaartje van bijlae 21.
Het grootste deel van de meetpunten is in het Borndiep of in
een van zijn vertakkingen gelegen.
Omdat in een geul de eb- en vloedrichting ongeveer

samenvallen

met de geulrichting, zal de richting van het op bovenstaande wijze
verkregen snelheidsoverschot in den regel niet veel van het op
nauwkeuriger wijze bepaalde overschot afwijken.
Op zee kan de stroomrichting in den loop van het getij nog al
eens veranderen. In die ;evallen zou een vectorische of analytische
bepaling van de resultante misschien de voorkeur verdienen.
Omdat de richting tijdens de stetkste eb en vloed vrij constant
is, is ook voor deze punten volstaan niet een op het oog middelen der
richtingen, terwijl de grootte van de resultante op dezelfde wijze
is bepaald als voor de overige meetpunten.
De kentering van vloed op eb en die van eb op vloed vallen niet
samen met H.... resp. 1..'.., maar komen even later. Het gemiddelde profiel van de geul tijdens den vloed is dus iets grooter dan tijdens
de eb. Daar de duur van eb en vloed weinig verschillen zal in een
geulprofiel dus een eboverschot van de snelheden gemeten moeten
worden.
Op zee is in het meerendeel der punten een overschot in de
vloedrichting ter grootte van gemiddeld + 9 cm/sec. gemeten. Uitzondering vormen de twee nabij de Kofmansbult gelegen meetpunten
29 en 30. Het is niet mogelijk aan te geven of het in deze punten
gemeten eboverschot een evolg is van het eboverschot van het Akkepol legat.
Van de beide geulen door de buitendelta heeft het westgat een
overschot ir de vIoedrichtin, terijl het .kkepol1egat een eboverschot heeft.
Bij de bespreking der mnnuurkaarten is er reeds op gewezen,
dat de vloed in den hals van het zeegat meer het midden van d geuJ
-vol gt-

- S 6volgt, terwijl de eb gelijkmatiger over het profiel van de geul 'erdeeld is. In de a.eetpunten aan de kanten is dan ook een Vrij root
ehoverschot gemeten, terwijl ht eboverschq. i. het midden van de
geul slechts enkele cm/sec. bedraagt.
Verder naar binnen is de verdeeling van de eb- en vloedstroomsnelheden over het geulprofiel zeer verschillend. De eb is Vooral
langs de .W.kust van Ameland gericht, terwijl de vloed meer op het
aan den anderen kant van de geul gelegen schaar ;ericht is.
Van de meer nr ar binnen gelegen meetpunten hebben alleen die in
het Dantzichgat en een van de twee voor den mond van de Kromre i3alg
een ehoverschot. In de ov-rige punten is een vi oedov rschot gemeten.
in deze geulen is echter slechts in één punt gemeten. aet is
mogelijk, dat de gemeten vloedoverschotten samenhangen met het optre.
den van een kringstroom in de waterbeweging. liet is echter waarschij
lijker, dat ze samenhangen met de plaats van het meetpunt tn: pzich.
te van het midden van de geul; bij de bespreking van de verchii1ende maanuurkaarten hebben we irners gezien, dat de vloed over het algemeen veel meer in het diepste gedeelte van de geul geconcentreeerd
is dan de eb.
Stroomrichtinçe.
Bij het bespreken van de maanuurkaarten is er reeds op gewezen,
dat de richting van den stroom v'oral tijdens de grootere stroomanelheden in cie meeste punten ongeveer sainenvalt met de geulrichting.
Uit bijlage 22 blijkt dat nog eens zeer duidelijk. Tegen de kentering kan de wind wel eens een afwijking geven. Uit de verschillende
stroompijlen en de meetpurten 7 en 8 (bijlage 22) ziet men, hoe naarmate de vloed langer trekt en het Tornrif dieper onder water komt,
roomt.

steeds meer water dwars over deze plaat naar het Bornrif

De ebrichting wijkt in deze punten nagenoeg niet van de geulrichting
af. In de voor de ingangen van zij geulen gelegen meetpunten - de non.
17 en 20 - ziet men een sterk veranderen van de stroomrichting, f hankelijk van de verhaudin tusschen den doorgaanden stroom en den
stroom uit de zijgeul.
Bij de besprekin. v
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dat de kentering op zee zich voltrekt door een geleidelijk veranderen van de stroomrichting. In het gr.atste deel der punten draait
de stroom link om. Uit de aan de hanu van stroomwaarnemingen aan
boord van de lichtschepen verkregen en op de zeekarten opgenomen
stroomrozen blijkt, dat de stroom bij het lichtschip Terschellin er
bank links om draait. Voor den mond van de Eems - lichtschip 3orkur
hjff - draait de stroo rechts om; de metingen zouden er dus op
- v i j ze n

-87wijzen, dat de scheiding tusschen deze twee •geb-i--eden ten Oosten van
het Amelander lat ligt.
indirvloeden.
et is misschien goed om er, na de bespreking van de verschillende stroomkaartjes, nog eens op te wijzen, dat de verschillende
metingen alleen onder niot al te ongunstige weersornstaridigheden mogelijk waren.
Het Amelander lat ligt nog al open op het . en N.. 3ij een
eenigszins krachtigen wind was het daarom niet mogelijk nabij de
Z.Vv.kust van Ameland met een vaartuig als het u.s. "Vlieland" metingen te verrichten. el is getracht de tijd zoo veel mogelijk »roductief te maken, door de metingen io meer noar binnen gelegen punten
als de nos. 18 t/m 23, zooveel mogelijk voor dergelijke slechte weerdagen te reserveeren. Bij stormachtige winden was ht echtr uitgesloten zei fs in der Telijke meer beschut gelegen punten te meten.
Bovendien zijn in dan winter de dagen te kort voor metingen gedurende een heel getij en is ook de kans op slecht weer te groot. De metingen zijn dus 'Lr hoofdzaak tusschen April en ctober hij niet te
ongunstie weersomstandigheden verricht.
Normaal is het gebied, dat via het meiander let zijn water or.tvangt door de z.g. vantijen vrij scherp berensd.
Uit de bij sterken wind verrichte verticaalstroomnietingen en uit
laboratoriurnproeven (zie o.a. Rapport Ironinger hadden bis.

66 e.v.

58 en 59 en blz. 66) i
wel gebleken, dat bij groute windsnelheden belangrijke windstroomen
en Verslag Staatscommissie áuiderzee blz.

op kunnen treden. Tijdelijk kan dan het stroombeeld heel anders

'or--

den dan onder de omstandigheden waarbij gemeten is. Bij storm kon
dientenevole een. vrij groote hoeveelheid water over deze wantr
stroomen, vooral ook doordat dan als regel de gemiddelde waterspiegel
ho.ger en het doorstroomingsprofiel nabij de wantijen dus belan ri:
grooter is. De metingen stellen ons dus niet in staat aan te geveo
hoe groot de stroomsnelheden zijn onde gemiddelde omstandigheder
van wind, weer en getij. Behalve een reductie van de snelheden tot
"normaal" tijverschil oou or - rtoe e'r:

rr'oti vor den ootre

-

wiadstroom noodig
> Capaciteitsberekenin.
ooals bij de besrer von de rr oi

ree
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deeld, heeft men in een zestal punten van de raai gaande door strar.paal 29 op de Boschplaat van Terschelling en de Uitkijk op meland
op een of merdere dagen ;edurene eer vofledg gtij het verl000
van de stroomsnelheden bepaald.
- e:o-

Deze punten - de meetpunten nos.

3 t/m 8 - zijn nog eens aangegeven

ozi de situtie van bijln;e 23.
'n verband met de lengte van de ankerketting e.d. is het zeer
moeilijk het schip precies in de raai voor anker te leggen. Zooals
uit de situatie van deze bijlage blijkt, zijn de afwijkingen echter
niet be1anrijk.
De metingen in deze zes punten zijn gebruikt voor een berekenirig van de capaciteit van het Arnelander 'at onder "normale" getijomstandigheden.
Op bijlage 23 is na de situatie allereerst het profiel van de
meetraai aangegeven. Aangezien de meetraai niet samenviel m?t een
doorloodingsraai is het profielopiervlak door iriterpolatatie tusschen de twee aan weerskanten elegen raaien D 1 en D 2 bepaald. Het
grootste deel van de stroonmetingen in de punten 3 t/m 6 is in 137
verricht. In verband hiernede is voor de capaciteitsbereker.i-ng de
doorlooding van datzelfde jar ;ebruikt.
Op bijlage 23 is vervol ;ens de etijkromme voor het oschat
aangegeven. De capaciteitsberekening is opezet voor het emiddelde
- het z. g. normale" - geval. D voor deze berekening gebruikte getijkromme is daarom door middeling van de twee takken van de emiddelde getijkrornme van bijlage

14

verkregen; de dagelijksche ongelijk

heden komen in deze kromme dus niet meer voor.
Door reductie zijn de op dè verschillende

etdagen erneten

snelheden herleid tot die, geldende voor normaal tij. De op de bijlage aangegeven stroomsnelheidskrornmen zijn de over de verschillende meetdagen "normale" stroomsnelheidskrornrnen.
Aan de hand van deze gegevens is telkens voor een eriode van
20 minuten het verloop van de stroomsnelheden over de geuloredte
bepaald. In de dicht onder de Amelander kust gelegen meest oostelijkE
geul lag geen enkel meetpunt. De voor dit geuledeelte aangnomen
snelheidsverdeeling is zoo veel mogelijk aongepast aan het;een in
de andere zeegaten is gevonden.
Het profiel van het zeegat is in een aantal vakken verdeeld
in elk wacrvan in den regel een meetpunt i gelegen. Uit het product
van de gemiddelde snelheid ie om de 20 rnnuten de afvoer vnn e verschillende vakken bepaald.
De ;etrokken lijn in de liiatnte krore von iige

ft het

verloop van den totalen afvoer van het zeegat.
lijf van de zes meetpunten zijn elegen in de geul van het
Borndiep. Over dit gedeelte van het zeegat kon de stroomverdeelin;
dus met grootere nauwkeurigheid worden bepaald dan di over de overige vakken. Net een gestippelde lijn is in de laatste figuur van
-bijlage-

bijlage 23 het verloop van den afvoer van deze geul aaneeven.
Ujt de stroomsnelheidskrornrnen van bijlage 23 ziet men dat de
eb in het Amelander Gat ongeveer even lang duurt als de vloed. Alleen meetpunt no. 3 schijnt hierop een uitzondering te maken. In
hoeverre echter de Vrij sterke zuidelijk wind, die heerschte op de
beide daen, dat er iii cbt punt gemeten is, invloed heeft gehad op
de stroom door het I3oschgat, valt moeilijk aan te geven.
Over het algemeen ziet men, dat in de meeste meetpunten in
den hals van het zeegat de ebatroom gedurende de eerste uren na de
kentering Vrij gelijkmatig toeneemt. De maximale snelheden, die de
stroom bereikt, zijn van de orde van rootte van l0

120 cm/sec.

"adat de stroom haar maximale waarde heeft bereikt nemen de
snelheden vrij g'lijkmatig af mt een kleine onderbreking op ongeveer

1+

uur na de kentering.

1'uim 2 uur na de kentering van eb op vloed wordt in de meeste
meetpuriten de grootste vloedsnelheid bereikt. i)eze snelheid bedraagt
ruim 50 cm/sec. in de langs de kanten van de geul gelegen meetpunteri
en ongeveer 115 cm/sec. in het midden van de geul.
Het verloop van den afvoer van het Amelander 'at vertoont een
der elijk beeld als dat van de emiddelde snelheden in de meetpunten
Uit een planimetratie van de beide takken van de capaciteitskrotrme blijkt, dat de ebstroom door dit zeegat ongeveer 4 31 x 10 m3
bedraagt, terwijl er met vloed ongeveer 1406 x 106 m3 naar binnen
stroomt. De metingen zouden dus op een ehoverschot van dit zeegat
van 25 x 10 m3 wijzen.
Voor het 3orndiep alleen bedragen deze cijfers resp. 361 en
370 x 10 m3, v:at op een vloedovershot van ¶ x 10 m3 zou wijzen.
Uiteraard zullen richting en grootte van den resulterenden
stroom door het Amelander Gat in sterke mate door windkracht en
windrichting bepaald worden.
Uit eenige in het Schuitengat in de voor-zomer van 1C41 verrich
te stroommetingen is voor deze reul een vloedoverschot gevonden van
6
17 x 10 ni3. Het is mogelijk dat dit vloedoverschot niet door andere
geuln weer naar het zeegat van ht Viie terug stroomt, mar dat
het achter het eiland Terschelling langs, in het kmelander at terecht komt er daar bijdraagt tot het eboverschot van het zeegat.
Doar de overschotten als verschil van twee capaciteiten bepaald
worden, mag men aan de getalwaarde van deze resultaten niet al te
veel beteelçenis toekennen. el geven ze een indruk van de richting
van den resulteerenden stroom onder de gemidoelde omatandigheden
waarbij gemeten is.
Samenvatting.

-

-90De uitgevoerde stroommetingen geven een overzicht van het verloop der stroomsnelheden over den duur van het getij.
De op de verschillende daen verrichte metingen zijn vergelijkbaar gemaakt door ze allen op eenzelfde normale" getijvershil te
betrekken.
Uit de verschiflende maanuurkaarten blijkt, dat de stroom in den
loop van het getij nogal uiteenloopt, Vooral in den hals van het
zeegat, waar in verschillende punten van het geulprofiel metingen
zijn verricht, blijkt dat na de kentering van vloed op eb (+

uur

na H..) de sterkste eb aan de kanten van de geul loopt. L)e snelheidsverdeelin; over het geulprofiel wordt later gelijkmati.er. ta het
tijdstip van den maximalen stroom (+ 3 uur na

worden de ebsnel-

heden in het midden van de geul aanzienlijk grooter dan die aan de
kanten. De gemiddelde ebsnelheden in de verschillende punten van het
geulirofiel loopen dan ook niet sterk uiteen. De richting valt nagenoeg samen met de geulrichting.
Na de stroomkentering (6- A 7 uur na H...) begint de vloed in
het midden van de geul al zeer spoedig grooter te worden dan die aan
de kanten. 'a den maximalen vloed

(+

9 uur na H..) wordt dit verschil

nog grooter.
Als gevolg van deze verschillende verdeeling vn eb- en vloedsnelheden heeft men in de meetpunten aan de kanten van de geul een
eboverschot geconntateerd en in het midden wen vloedoverschot.
De aantasting van de Amelander kust zal vermoedelijk ook in
hoofdzaak een gevolg zijn van de schurende werking van den ebstroom.
Vooral vlak na de kentering (op het le en 2e maanuur) trekt aan dezen kant van de geul een sterke ebstroorn.
Op het eerste maanuur is de ebsnelheid dicht onder de kust zelfs
grooter dan die in het diepere gedeelte van het Borndiep. Daarna nemen de snelheden in het midden van de geul toe, zoodat op het 2e

en

3e naanuur de snelheden in het diepere gedeelte ongeveer l- maal
zoo groot zijn als die aan den kant van de geul.
Na het tijdstip van den maximale stroom blijft deze verhouding
nog eenigen tijd dezelfde. Eerst na het 5e maanuur beginnen de stroomsnelheden langs de kanten van de geul sterker af te nemen dan die in
het midden.
De verdeelin; van de snelheden over de geulbreedte is niet
symetrisch. De eb trekt vooral.langs de 7juidwestkust van Ameland.
Aan dezen kant van het 3orndiep h?eft men dan ook ebsnelheden gemeten, welke l-- maal zoo groot zijn als die in overeenkomstige punten
aan den anderen kant van de geul
Tijdens den vloed is het verschil in snelheid in overeenkomstige
-punten-

-l-

punten van het geulprofiel •eriner. De strooi trekt nu meer langs
den anderen kant van de geul; de grcotste vloedsnelheden zijn emeten in de ten Oosten van de }o.f-fi-eboonplaat voor het vloedschaar gelegen meetpunten.
Uit de emjdde1de snelheden ziet men eveneen5 deze verschillen
tusscheri eb en vloed. Van het midden van de .eul naar de Amelander
kust gaande heeft men dan ook een grooter ordend ebovershot van
de snelheden, terwijl voor het schaar aan den kant van de geul een
vloeritoverschot ;emeten is.
Omdat de stroomkenterinen even na M... en 1.".. vallen, zal de
emiddelde ebsnelheid iets grooter moeten zijn dan de 'emiddelde
vloedsrelheid. In verband met de verschillende wijzen, warop de
troomsnelheder.over het geulprofiel verdeeld zijr., zal men in de in
het diepste gedeelte van het zeeat gelegen meetpunteri vaak of een
klein eboverschot, of een vloedoverschot ;antreffen. Op zee heeft men
- evenals in de nabijheid van de reeds eerder bemeten zeegaten - een
vloedoverschot remeten.
Hoewel het stroomgebied van het Amelander Gat slechts klein is,
ziet men toch wel uit de troomrnetingen hoe het tijdstip van maximalen stroom en dat van struornkentering voor verder nnar binnen gelegen punten steeds later valt.
De metingen in een zestal punten op een raai door den hals van
het zeegat zijn ebruikt vr een globale berekening van de capaciteit van het zeegat onder "normale" omstandigheden. Volgens deze berekening heeft het zeegat een totale capaciteit van bijna 8'+O x
terwijl de eb oneveer 25 x 10 m3 sterker is dan de vloed.
Van de beide geulen door de buitendelta heeft het Akkepollegat
het grootste aandeel in den ebafvoer. et estnt heefr dairentegen
een ov-ershot in Je vl oedr chting.
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Hoofdstuk V. 1ateriaa1transporten.

Overzicht der waarnemingen.
Teneinde een cverzicht te verkrijgen van de hoeveelheden materiaal die met het water in beweging zijn, is in de verschillende
meetpunten (zie bijlage 16) tegelijk met de stroommetingen het
zand- en slibgehalte van het vater op 0.10 m boven den bodem bepaald
Hiertoe heeft men met behulp van een z.g. gehaltemeter ieder half
uur op deze hoogte boven den boder, een watermonster genomen.
Bovendien heeft men ieder half uur ook nog de grootte van het
zandtransport op dezelfde hoote boven den bodem met behulp van een
zandtransportmeter type "Carter jremers 11 gemeten.
In de meetpunten op zee, welke met behulp van het s.s. "Oceaan"
zijn bemeten, heft men wel zandgehalten maar geen sliPgehalten bepaald. De voor deze zeemetingen gebruikte gehaltemeter bevat k bakken boven elkaar. Aan de hand van deze metingen kan men zich dus een
indruk vormen van het verloop van het zandgehalte dicht bij den bodem.
De aan boord van het s.s. "Oceaan" gebruikten zandvanger type
"Canter Orerners" heeft men in den regel gedurende een geheele eben vloedperiode op een bepaalde hoogte boven den bodem gehangen.
Hijlage 17 geeft een overzicht van de uitkomsten der met behulp
van hot m.s. IlVljelandl? verrichte metingen, zooals deze op de meetgrafieken zijn uitgezet. Aan de hand van deze grafieken zijn de maar.
uurkaarten voor het zandtransport saengested.
Op deze maanuurkaarten zijn uitgezet de stroornenelheid

op 0.15n

boven den bodem en ce uit de gehaltemetingen bepaalde zandtransporte:
Bodematroom.
Zooals in Hoofdstuk IV reeds is medegedeeld heeft men aan het
begin vn het einde van iedere verticaalstroommeting de stroomsnelheic
op 0.15 m boven den bodem bepaald. Bovendien heeft men tusschen twee
verticaaistroommetingen in, dat is dus om het kwartier, ook nog
eens dezen z.g. bodemstroom gemeten. Deze metingen zijn allen met
behulp van den reeds in Hoofdstuk 1V genoemden schroefstroommeter
uitgevoerd.
In de meetpunten op zee, waarin met het s.s. "Oceaan" is gemeten, heeft men met behulp van een registreerende bodemstroommeter
telkens voor 2en perde van 5 minuten, de grootte der snelheden op
0.15 en 0.50 m boven den bodem bepaald.
Het voor deze laatste metingen gebruikte instrument berust op
-ho tzelfde-
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hetzelfde principe als de voor de verticaalstroommetim;en ebruikte
Ott-rneter.
zand- en Slibgehlte.
Ieder half uur heeft men met behulp van een z.g. gehaltemeter
op orieveer 0.10 m boven :en bodem een watermonster genomen. Deze
gehaltemeter bestaat uit een bak met een inhoud van 5 L., welke in
een raamwerk is opgehanen. Door middel van een roer stelt de bak
zich in de stroomrjchtjri. Het vater kan er dus met de minst mogeli$e
storing door heen stroomen.
Op de gewenschte diepte gekomen, wordt de bak door twee kleppen
afgesloten. D2 bediening der kleppen geschiedt door middel van een
valgewichtje, dat een pal lost.
De inhoud van den eha1temeter wordt in een trechter geoten.
Het materiaal met grooten diameter - zand - heeft een grootere valsnelheid dan het fijnere materiaal - slib -. Het zal dus het eerst
tot neerslar, komen in het onder den trechter bevestide, gecalibreerde buisje.
Tijdens de metingen is gebleken, dat de turbuleritie van het wate
in het buisje zoo groot is, dat tegelijk met het zarnagenoeg geen
slib tot bezinking komt. -erst wanneer al het zand neergeslagen is,
komt het slib tot bezinking. Het scheidingsviak tusschen zand- en
slib teekent zich dan in den regel moer of minder scherp af.
Ter contrôle op de gemeten hoeveelheid zand wordt direct na de
eerste waarneming nog een tweede verricht. In den tijG, die tusschen
deze beide waarnemingen verloopt, kan het vaste stofgehalte van het
water echter veranderd zijn. Ook zullen kleine afwijkingen altijd
op kunnen treden als gevolg van pulsaties of onregelmatigheden in
den stroom. Beide waarneming zullen dus bijna nooit hetzelfde zandgehalte opleveren.
In die gevallen, waarin het verschil tusschen de beide duplobep 9 lingen zeer groot is, zoodat het vermoeden bestaat, dat er b.v.

materiaal op is gewoeld ten gevole van een onzacht neerkomen van
het instruent, wordt nog eencbrde monster genomen.
Het laatste monster blijft in den trechter staan voor een bepaling van het slib 'eha1te van het water.
In den regel wordt om het halve uur een dergelijke duplobepaling
verricht. De bezinktijd voor de bepaling van de slibgehalten blijft
dienten evolge beperkt tot ongeveer O minuten.
•

Op de hierboven aangegeven wijze heeft men dus ieder half uur
het zand;ehalte en ook het zand + slibgehalte van het water op 0.10 ç
boven den bodem bepaald. Het verschil van deze waarnemingen geeft
-het-
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het slibgehalte van het water in cm3/5 liter.
verschillende waarneminen worden in de z.g. meetgrafieken
uitezet. Uit deze rafieken kan men dus voor de verschillende maanuren de zand- en slib eha1ten van het v;ter aflezen.
ooals reeds is medegedeld bestaat de aan voord van het s.s.
t'(ceean" ebruikte gehaltemeter uit k bakken boven elkaar, wlke zich
tijdens de metingen in den regel op 8 - 28 -

en 68 cm boven den

bodem bevinden. De met dezen gehaltemeter bepaalde zandgehalten geven oneveer een indruk van de verdeling van de gehalten over den
verticaal.
Slib-;ehalten heeft men op zee niet gemeten.
ateriaal trans oor ten.
Vermenigvuldigt men voor de verschillende ciaanurer1 het zand- en
slibgehalte van het water niet dop dezelfde hoo.;te emeten stroomsnelheid, dan krijgt men de op deze hoogte per oppervlakte eenheid
getrtnsorteerde hoeveelheid vaste stof.
In de meeste ;evallen heft men de zand- en .!libgehalten van het
v:ater op oneveer 0.10 iii boven den bodem ;erneten, terwijl de bodemstroom op een hoote

van ongeveer 0.15 in boven den bodem betrekking

heeft. In den regel neemt de stroomsnelheid toe met de hoogte boven
den boden. Het product van deze beide grootheden zal dus iets rooter
zijn, dan het materiaatransport op 0.10

in

boven den bodem.

In alle m.eetpur.ten h?oft men de metinen op dezelfde ;ijze verricht. De door vermenigvuldiging van deze beide rootheden verkregen
transporten leenen zich dus wel voor onder1ir.e vergelijking.
De transporten kan men, behalve uit de gehaltemeter-metingen,
ook direct bepalen. Zooals reeds is medegedeela, is drartoe van eer
zandtransportrieter type "•anter Oremers' gebruik gemaakt. Aan den
voorkant van dit ir.strumet bevindt zich een aanziiigopening. liet
hierdoor naar binnentredende water wordt in de zich er achter b-vindende grootere ruimte zoodanig vertraE. ,

t ht n et »ster zveven

de zand in deze ruimte neer slaat.
Het schoone

atr verlaat het instrument vin eer paar achter

een afzuigkraag aanwezige openingen. Een achter het instrument anrt
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alle omstandigheden de snelheid in den mond eer1 roote is als aie
van het water in de omgeving ervan.
Een nadeel van deze zandvanger iz, iat ue vertraging,welke de
stroom ondergaat, niet root genoeg is om alle in het water aanwe- z i ge -
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zige zand tot nerslag te doen komen. Het percentage van het in het
water zwevende zand, dat erin bezinkt, is, behalve van de stroomsnelheid, ook afhankelijk van den korreldiameter en de korrelverdeeling
van het in het water zwevende zand. Een algemeen geldige ijkgrafiek
laat zih dus voor dezen zandvanger niet opstellen. Dit is dan ook
de reden, waarom bij de samenstelling van de maanuurkaarten geen
gebruik van deze metingen is gem8akt.
Reeds eerder is medegedeeld, dat men aan boord van het s.s.
"Oceaan" dezandvanger gedurende een heele eb- en vloedperiode op

ongeveer 3 m boven den oodern heeft gehangen.
Het is practiscri niet mogelijk, deze waarnemingen te vergelijken
met de gesommeerde waarden van de metingen, welke aan boord van het
m.s. "Vlieland" zijn verricht, omdat - zooals bij eenige proeven is
gebleken - bij het grooter worden der stroomsnelheden een deel van
het reeds in den zandvanger neergeslagen materiaal weer wordt opgewoeld en weggevoerd.
Maanuurkaarten Zandtransport.
In den regel heeft men in ieder der meetpunten gedurende meerdere getijden de grootte der zandtransporten bepaald.
Op de maanuurkaarten van bijlage 2+ is voor ieder meetpunt de
gemiddelde waarde der bodemstroomsnelheden met de bijbehoorende gemiddelde richting uitgezet.
Een betrouwbare herleiding van de gemeten transporten tot die
bij gemiddelde omstandigheden is moeilijk uitvoerbaar, omdat in een
gebied als dat van het Amelander 3at behalve het getij waarschijnhij1
ook andere factoren, zooals b.v. wind engolfslag een zeer grooten
invloed op het zand- en slibgehalte van het water hebben. Op de
maanuurkaarten zijndaarom de rekenkundige gemiddelden van de op de
verschillende meetdagen bepaalde transporten en snelheden aanegeven.
Zooveel mogelijk heeft men er naar gestreefd in ieder punt zoowel bij spring- als bij Liood- en gemiddeld tij te meten. Voor de verschillende meetpunten krijgt men daardoor waarden, die wel ongeveer
vergeleken kunnen worden.
Op de kaartjes van bijlae 24 stelt de cirkel bij ieder meetpunt op een bepaalde schaal het materiaal-transport in crn31cm2 sec.
voor.
Zandtransportmetingen kunnen alleen hij rustig weer uitgevoerd
worden. 9ij ruw weer is het niet mogelijk vanaf een slingerend
schip op een zoo geringe hoogte boven den bodem waarnemingen te verrichten. De verzamlde gegevens benaderen de waarden, welke voor ge,
-middelde-

middelde omstandigheden gelden daarom waarschijnlijk in mindere mate
dan dat dit met de snelheden ht eval is.
Aan de hand van de verzamelde waarnemin;en zou men soms den
indruk krij ;en, dat de materiaaltr:nsporten bij ruw weer vele malen
grooter zijn, dan die bij rustig wer.
De juiste grootte van den invloed van wind en goifsiag kan men
echter uit het verzamelde materiaal niet afleiden.
Ce Naanuur.
In de meete m-etpunten verschilt de richting van den bodemstroou
niet belangrijk van die van den gemiddelden stroom.In op

n na alle

punten heeft men dan ook een in de vloedrichting gaariden bodemstroom
gemeten; deze enige uitzondering vormt het in het 3oschgat gelegen
meetpunt no. 3.
In de beide geulen door de buitendelta begint op het tijdstip
van hoogwater aan de peilschaal in het doschgat de stroom te kenteren
De bodemstroosnelheden zijn hier niet grooter dan 10 cm/sec. In het
Borndiep ziet men naar de kanten van de geul een sterk afnemen der
bodemsnelheden. Eiven als de ;emiddelde stroom is aan het eind van
den vloed de bodemstroorn het sterkst in het midden van de geul.
Gaat men van zee naar binnen, dan ziet men een toenemen van den
bodemstroom, terwijl in deze richting ook de verhouding tusschen
bodemstroomsnelheid en gemiddelde stroomanelheid steeds grooter wordt
gemiddeld over alle meetpunten, dus zoowel over die op zee, als die
in de geulen, bedraagt deze verhouding op het 0e maanuur ongeveer
0.50.

Zoo kort voor het tijdstip van stroomkentering is het zandtransport in de meeste meetpunten vrij klein. Alleen in het midden van
het J3orndiep is nog wat zand in beweging. In de verschillende meetpunten van deze hcofdgeul zijn op ht Ce maariuur dan ook de grootste
transporten gemeten.
Voor zoover hier zand in bewering is, bedraagt het zandtransport
in de met behulp van het s.s. "Oceaan" bemeten buitenpunten ongeveer
0.002 cm3/cm2 sec.
le manuur.
In alle in het 3orndiep gelegen meetpunten loopt de bodemstroom
evenals de emiddelde stroom in de ebrichting. Ir. de meer naar binnen
gelegen meetpunten, zooals die in het Nolengat en Ln het Daritzichgat
begint op dit oogenblik de bodemstroom te kenteren. Op zee loopt nog
vloed.
In het Jorndiep en in de geulen door de buitendelta varirt de
bodemstroomsnelheid van ca. 10 tot 0 cm/sec. Deze stroomsnelheden
-zij

-97zijn reeds voldoende om zand in beweging te brengen. Vooral langs de
kanten van de eul, war vlak na de kestering de snelheden het grootst
zijn, wordt in de meetraai over den hals van het zeegat (TJitkijk
Ameland - paal 29 Terschelling) reeds v.at zand ;etransport3erd.
In het metpunt, dat ht dichts nabij de Z. .kust van Ameland
is gelegen en dat in het Boschgat, waar de bodemstroomsrielheid reeds

43 resP. 38 cm/sec. bedraagt, werden de grootste zandtransporten gemeten.
In de iets meer naar binten gelegen n.etpunten van het Borndiep
is de stroom nog maar juist gekenterd. Mier is dan ook nog practisch
geen zand in beweging.
0

fl1 Cl Cl fl1111 Y

Op dit maanuur is ook op zee de bodemstroom evenals de gemiddelde stroom gekenterd. De zandtransporten zijn in de verschillende buitenpunten nog Vrij gering (+ 0.001 cm3/cm2 sec.).
In het APkepollegat zijn de boden,stroomsnelheid en het materiaal
transport sinds het vorige maanuur niet belangrijk veranderd. In het
Vestgat is tusachen het eerste en het tweede inaanuur de snelheidn
den bodemstroom verdutbeld. Op het tweede maanuur is in dit aunt het
grootste zandtransport bepaald; het bedraagt ruim 0.1 cm3/cm2 sec.
In het -3orndiep is de stroomsnelheid op 0.15 m boven den bodem
Vrij belangrijk toegenomen. Voor de verschillende meetpunten varieert
ze van 50 tot 110 cm/sec. De verdeeling van de bodemstroomsnelheden
over de geulbreedte is iets gelijkmatiger eworden, toch is de stroc
snelheid in hetmidden van de geul op dit tij dstip slechts on veer
213 van di aan de kanten. Zooals uit de maanuurkaart blijkt is het
zandtransport in de meetpunten 5 en 6 (midden van de geul) slechts
half zoo groot als dat in de punten + en 8 (zijkanten van de geul);
in meetpunt no.

7 is het nog kleiner. In het Boschgat is zoowel ho-

dernstroom als zandtransport sterk vermeerderd.
Van de voor de L.,,.kut van irneland ;elegen punten nos. 13, 14,
15 en 16 is in 135 slechts een meting gedaan, terwijl deze bovendien
voor no. 11+ niet gedurende het geheele retij werd verricht. In deze
punten blijken nu de zandtransporten aanzienlijk kleiner te zijn dan
die gevon.en in de in latere jaren bemeten naburge punten no. 5, 11
en 12. Ht is nit meer nogelijd na te gaan of deze verschillen soms
een gevolg zijn van een andere wijze van meten dan in de itere jaren
In de meer naar binnen gelegen meetpunten is de ebstrooni sinds
het vori s e maan.iur aanzienlijk toegenomen. L)e zanstransporten in deze punten varieeren flU van 0.005 tot onçever 0.01) cm5,'cr2 nec.
3e maanuur.

- Op -
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Op zee zijn sinds het vorige maanuir de bodemstrcornsnelheden
over het algemeen iets grooter reivorden. De zandtransporten zijn
evenwel nog van on.eveer dezelfde orde van rrootte.
In het estgat is de snelheid op 0.15 rn bovn den hodem sinds
het vorige maanuur teruggeloopen van 58 tot 37 cm/se. Het zandtransport in dit meetpunt bedrat nu nog slechts 0.002 crn3,'cm2 sec.
In het Borndiep heeft de bodemstroom omstreeks het tweede
maanuur haar maximale waarde bereikt. In de meeste meetpunten van
de raai in den hals van het zeegat is de bodemstroomsrielheid reeds
ruim 10 minder dan op het tweede maanuur. iJoordat vooral in de
langs de kanten van de eul elegen meetpunten de snelheden zijn
afgenomen is de verdeelin; van de bodemstroomsnelheden over de
geulbreedte iets gelijkaatiger geworden. Ook het verschiln de
grootte van de zandtransporten in deze meetpunten is kleiner dan op
het vorige maanuur. In de onder de Amelander kust gelegen punten is
het zandtransport over het geheel iets grooter dan dat in de punten
aan den kant van de Koffieboonplaat.
In de neer naar binnen, voor de -...kust van Ameland eleen
groep van meetpunten heeft men zeer uiteenloopende waarden voor de
grootte van de zandtransporten gevonden. V o or a l voor punt 11 is een
belangrijk transport gemeten, terwijl aangenomen kan wordn, dat ook
bij meetpunt 11+ veel zand in beweging zal zijn geweest, aangezien
hier een bijna tweemaal zoo groote bodemstroornsnelheid werd 7evonder
dan in eerstgenoemd punt. Het transport in meetpunt no 11 lijkt
evenwel, inien men het vergelijkt met dat in de naburige punten,
iets aan den hoogen kant te wezen. De in 135 bemeten outen no.
14 en 16 geven weer een veel kleiner transport aan. In het Boschgat is de bodemstroomsnelheid en tevens het zandtransport kleiner
geworden.
In meetpunt no. 17 ja gedurende de geheele ebperiode geen zand
in den gehaltemeter aangetroffen. "el werd hier een vrij groote
hoeveelheid slib gevangen.
In de nog verder naar binnen gelegen meetpunten, de nos. 18
e.v. is de bodemstroom sinds het tweede maanuur nog toegenomen.
Het zandtransport in deze punten bedraagt gmidde1d oneveer 0.020
cm31cm2 sec., dat is ongeveer d±ie maal zoo veel als een uur tevorer.
Lfe maanuur.
Op zee hebben de bodemsnelheden hun maximale waarde reeds bereikt. De zandtransporten zijn hier o dit tijdstip over het algemeen iets grooter dan die op het 3e maanuur.
In de beide geulen door de buitendelta: het estgat én het
-Akkepollegat-
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Akkepollegat, zijn de bodemstroomsnelheden en oo de zandtransporten
iets toegenomen.
In het 3orndiep neemt aan de kanten van Je geul de bodematroom
verder af. De zandtransporten zijn hier dan ook kleiner dan een uur
tevoren. Ir. hot diep te gedeelte van de geul zijn de snelheden nog
slechts weini' minder; in punt 7 is deze zelfs iets grooter; aan de
zijde van AmeJand en het Bornrif treden de grootste transporten van
dit maanuur op. (meetpunten 6, 7 en ii).
In het meetpunt no. 15 is nu oo1' waargenomen. Het gemeten transport is echter kleiner, dan op de nabij :elegen plaatsen.
Voor het meetpunt no. 3 in het oschgat bleef de toestand vrijwel stationnair.
In de meer naar binnen gelegen meetpunten, zooals de nos. 18 e.v
ziet merk eveneens een afname der bodemstroomsnelheden en daarmede der
zandtransporten, met uitzondering van no. L0 en de in het Dantzich;at gelegen punt no. 21, waar toename van deze transporten is waargenomen, zoodat de verplaatste hoeveelheden zand daar nog belangrijk
zijn.
5e maanuur.
Op zee zijn alle bodemstroomsnelheden na het

1+e maanuur afgeno-

men. Ook de zandtranoorten zijn hier kleiner dan een uur tevoren.
In de beide geulen door de buitendelta is de snelheid van den
bodemstroom teruggeloopen, vooral in het bestgat. De bodemstroom in
het Akkepollegat is nu evenals de gemiddelde stroom sterker dan die
in het Viestgat. Het zandtransport is in deze beide geulen kleiner
geworden.
Langs de kanten van de geul van het i3orndiep, is op het vijfde
maanuur nagenoeg geen zand moer in beweging. Het bodemmateriaal
wordt tegen het einde van de oostkant en voor de .W.kust van Ameland meer in het diee gedeelte van de geul verplaatst (zie de meetpunten nos. 6, 7 en ii).
Hier zijn de transporten sinds het vorige maanuur zelfs iets
grooter geworden. iiemiddels over de heele geul blijft het zandtraneport in het Borndiep echter onder dat op het +e maanuur.
De in ht boschgat gemeten snelheid en het transpDrt bleek veel
kleiner dan in het 4e maanuur.
De meer naar binnen gelegen meetpunten nos. 18, 19 en 22 hebben
evenals deze voor de Z. V..kust van Ameland gelegen zneetpunten een
kleinere bodemstroomsnelheid en een geringer zandtransport dan een
uur tevoren. In de meetpunten nos. 20 en l is de bodemstroomsnelheid nog iets toegenomen. Het zandtransport in eerstgenoemd punt is
-daarbij-
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daarbij grooter, doch in punt l kleiner 'eworden.
6e maanuur.
Op zee zijn de bodemstroornsnelheder sinds het vorige maanuur
verder afgenomen. Ook de materiaaltransporten zijn hi'r kleiner geworden.
Le ztroomsnelhedn in de beide euien door de buitendeita zijn
sinds het vorige maanuur met ruim 70 verminderd. De verhouding tusschen de snelheid van den bodemstroom en de ernidde1de snelheid in
de verticaal, welke een uur tevoren nog 1 : ruim 2 bedroeg is nu
teruggeloopen tot 1
3.
Het grootste zandtransport vindt ook op dit maanuur in het diepere gedeelte van de geul van het Borndiep plaats (de zneetpunten nca

6 en ii). Vergeleken met het 5e maariuur is dit zandtransport in het
diepste gedeelte van de geul sterk teruggelo9pen; het gedraagt nu
+ 0.007 cm3/cm2 sec. tegen ongeveer 0.08 cm3/cm2 sec. op het vorige
rnaanuur. In de meetpunten aan de kanten van de geul wordt nu nagenoeg geen zand meer getransporteerd.
In de overige me tpunten werden de transporten belangrijk kleiner.
7e maanuur.
De stroom begint op zee omstreeks het 7e maanuur juist te kenteren. In verband met de geringe snelheden wordt hier nu nog maar
weinig zand getransporteerd.
In nagenoeg alle overjg meetpunten is op dit manur reeds
vloed gemeten. Ue eenige uitzondering wordt gevormd door het nabij
de Kokkertpiaat geegen meetpunt no.

23. In dit meetpunt heeft men
op een stormdag gedurende slechts eenige uren metingen verricht.
Ondr invloed van den wind kan op dien dag de kentering dus wel
iets later zijn Jevallen.
Van de in de beide geulen door de buitendelta g elegen meetpunten heeft dat in het estgat een grootere bodemstroomsnelheid dan
dat in hot Akkepollegat. In laatstgenoemde geul is evenwel reeds
wat zand in beweging.
Zocwel de bodemst oom als het zandtransport hebben op dit maan'ur hun grootste warde in het in het Boschgat gelegen moetpunt no.

3, indien men de afvijkende zeer groote w8arde, die de bodemstroom
heeft, in meetpunt no. 14 buiten beschouwing laat.
/an de kanten van het 3orndiep zijn de stroomsnelheden over het
algemeen iets grooter dan die in het diepere gedeelte. Het zandtransport in deze geul is vlak na de kentering nog slechts gering.
P.
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In alle meetpunten op Zee is de stroom nu gekenterd; de snelheid op 0.15

in

boven den bodem varieert in deze punten van 0.19 tot

0.43 cm/sec. Deze groote verschiflende omstandigheden, waarbij gemeten is. Zou men voor de bodemstroomsnelheden, evenals dit geschied
is met de over de verticaal gemiddelde snelheden, een reductie invoeren welke evenredig is met het getijverschil, dan zou de spreiding
minder worden en zouden deze snelheden op zee liggen tusschen de 22
en 32 cm/sec. Het in deze punten gemeten zandtransport ligt ongeveer
tusschen 0.001 en 0.01 cm3/cm2 sec.
Sinds het vorige maanuur is in de beide eulen door de buitendelte de snelheid van den bodemstroom ongeveer de helft grooter geworden. Ook het zandtransport is hier toegenomen, vooral in het Vestgat. De bodemstroomsnelheid en de zandbeweging zijn in het West-

en

het Boschgat thans vrijwel aan elkaar gelijk.
In het Borndiep zijn in een uur tijds de bodemstroomsnelheden
gemiddeld twee maal zoo groot geworden. In het diepste gedeelte van
de geul zijn snelheden van ongeveer 60 - 80 cm/sec. gemeten, terwijl
meer naar de kanten de snelheid aan de zijde van Ameland minder dan

25 cm/sec. en aan de Westzijde van de hoofdgeul minder dan +5 cm/sec.
bedraagt. Ook de zandtransporten zijn het grootst in het diepste
gedeelte van de geul.
Ook in het punt no. 18, gelegen ter hoogte van de plaats voor
de Kromme i3al3 is een belangrijk zandtransport gemeten.
Çe maanuur.
De bodemstroomsnelheden zijn op zee sinds het vorige maanuur
gemiddeld nog ongeveer 5 cm/sec. grooter geworden. De zandtransporten
verschillen evenwel slechts weinig van die op het 8e maanuur.
In de meetpunten, gelegen in de beide geulen door de buitendelta
en ook in dat in het Boschgat zijn de bodemstroomsnelheid en ook het
zandtransport kleiner geworden. In nagenoeg alle overige meetpunten
is de stroomsnelheid op 0.15 m boven den bodem sinds het 8e maanuur
nog vrij belangrijk toegenomen. Ook de zandtransporten zijn aanzienlijk grooter, vooral die in de verder van het zeegat gelegen meetpunten (no. 23). Ook nu weer zijn de grootste zandtransporten bepaald
in de rneetpunten nos. 6 en 11. In het diepste gedeelte van den hals
van het zeegat is zoowel de bodemstroom als het zandtransport veel
kleiner (no. 5). Ook v:or het meetpunt no. 10, waar de grootste
bodemstroomsnelheid (o cm/sec.) werd gevonden, is de zandbeweging
gen ner.
10e maanuur.
ra het 9e maanuur beginnen op zee de bodemstroomsnelhedn af te
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nemen. In de verschillende zeemeetpuriten bedraagt de bodemstroomsnel
heid gemiddeld ongeveer 35 cm/sec.

en het zandtransport 0.002 crri3/

cm2 sec.
De snelheid op 0.15 m boven den bodem is ook in het Westgat afgenomen, in het Akkepollegat daarentegen toegenomen, in tegenstelling met de gemiddelde snelheid, welke sinds het 9e maanuur is deze
beide geulen met + 10 cm/sec. verminderd is.
In de m-etpunten in het Borndiep is de stroomsnelheid gemiddeld
met ongeveer 10 cm/sec. afgenomen. Vooral in het midden van de geul
is het zandtransport aanzienlijk minder dan een uur tevoren; de verdeeling over het geulprofiel is dientengevolge veel gelijkmatiger geworden. In het meetpunt no. 10, waar nog steeds de grootste snelheid
(62 cm'sec.) werd bepaald, is het transport thans ook het grootst.
In de meer naar binnen gele;en meetpunten met uitzondering van
meetpunt no. 18 zijn de bodemstroomsnlheden kleiner geworden. Ook
de z-ndtransporten zijn kleiner en blijven onder de + 15 cm3/cm2 sec.
als men de groote waarde van het transport in meetpunt no. 20 buiten
beschouwing laat.
11e maanuur.
Op zee zijn op dit tijdstip de bodemstroomsnelheden niet veel
kleiner dan die op het vorige maanuur. el zijn de transporten hier
nog iets teruggeloopen.
In de meetpunten in de beide geulen door de buitendelta zijn de
snelheden op 0.15 m boven den bodem ongeveer 10 cm/sec. kleiner geworden. De zandtransporten zijn evenwel niet in dezelfde verhouding
verminderd.
Zoowel bodemstroom als transport zijn in West- en Boschgat
thans weder vrijwel gelijk gewordan.
De stroomsnelheden in het Borndiep zijn slechts enkele crn/sec.
verminderd. De zandtransporten zijn vooral in de meetpunten aan den
Westkant van de geul (no. l') kleiner geworden, het meeste zand
wordt op dit tijdstip dus in het u.idden van de geul verplaatst.
In het meer binnenwa'rtsche gedeelte van het berneten gebied
zijn de bodemstroomsnelheden sedert het 10e xnaanuur sterk verminderd.
Ook de zandtransporten in deze meetpunten zijn kleiner geworden in
de punten 21 en 22 en vooral in meetpunt no. 20. In de meetpunten no.
18 en 19 i ondanks de geringere snelheden op dit tijdstip meer zand
gevangen.
Bodemstroomsnelheid en materiaal transport.
De met behulp van den gehaltemeter bpaalde zandtransporten
leenen zich over het algemeen vrij goed voor onderlinge vergelijking,
-veel-
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veel beter althans dan de bepaalde slibtransporteri, omdat dit fijner
materiaal niet altijd op dezelfde manIer neerslaat, waardoor volumebepalingen een juist beeld ven van de hoeveelheden slib in het
water. De gevangen hoeveelheden zand hebben weliswaar betrekking
op een strook dicht bij den bodem, maar omdat de zandverplaatsingen,
blijkens de rnetinen van het s.s. "Oceaan" in hoofdzaak beperkt zijn
tot de dicht bij den bodem gelegen laa, even ze tevens een inzicht
in de hoeveelheid hoderrmateriaal, die In totaal in beweging is.
Voor een eheele eb- en een geheele vloedperiode zijn op de
kaartjes van de bijlagen 25 en 26 de op de verschillende maanuren
getransporteerde zandhoeveelheden nog eens naast elkaar uitgezet.
? omm i ge nieetpunten lagen zoo dicht bij elkaar, dat het niet mogelijk
was, de afzonderlijke grafiekjes naast elkaar te tekenen. In die gevallen zijn dan de zandtransporten van deze nmetpuriten gemiddeld en
in een enkele grafiek uitgezet. Net een cijfer is dan op de kaartjes
aangegeven over hoeveel meetpunten dit gemiddelde is genomen. voor
het gedeelte van het J3orndiep nabij de Z..kust van Ameland zijn de
grafieken voor de verschillende meetpunten afzonderlijk nog eens
op een op grootere schaal geteekende detailkaartje uitgezet. De
beide kaartjes van bijlage- 27 geven een overzicht van de over eb en
vloed gemiddelde hoeveelheden zand, die volgens de metingen nabij
den bodem verplaatst worden. Zooals bij de bespreking van de maanuurkaarten voor materiaaltransport reeds is medegedeeld, was het
niet mogelijk, deze transporten te herleiden tot die bij "normale"
omstandigheden. De uitgezette hoeveelheden zijn gewone rekenkundige
gerriddelden. Ook de uitgezette bodemstroom is op dezelfde wijze
bepaald.
Ibtransporten.
De richting van des bodemstroom en dus ook die van het zandtransport loopt op de verschillende maanuren niet veel uiteen. Kijkend in de richting van des gemiddelden ebstroom is nu in de verschillende meetpunten van links naar rechts gaande op de eerste kaartjes van de bijlagen 25 en 26 het zandtransport op het le t/m 6e
maanuur uitgezet.
Uit deze kaartje ziet men nog eens zeer duidelijk, dat in de
verschillende meetpunten op zee veel minder zand wordt getransporteerd, dan in die in het i3orndiep gelegen. Ziet men af van de groote
waarde, welke het zandtransport in het Vestgat

op het tweede maan-

uur heeft, dan blijkt, dat in de beide geulen door de buitendelta de
zandtransporten grooter zijn dan die op zee, maar dat ze toch nog
Vrij ver beneden die in het i3orndiep blijven.

-De-

i5 dit meentpunt is slechts eenmaal bemeten. ezien de transporten o
de andere maanuren wordt gemeend,dat dit groote zandtransport op het

-lokDe grootste ioeveeleder zand, die ter hoogte van de guidwestkust
van Ameland in ht water zweven, komen tot nerslag nog voor den uiteLL
sten rand van de buitendelta bereikt is. - Bepaald men n.1. de grootte
van de snelheid in de verschillende punten van de baan, die een zanddeeltje doorloopt en commeert men deze snelheden over een heele ebperiode, dan blijkt het, dat rolgenc de 5nelheden van het water op
0.15 rn boven den bodem deze weg hoogstens 6 - 8 km kan bedragen.
Op het tijdstip van stroomkentering is er nog geen zand in deweging, terwijl uit de verrichte metingen is gbleken, dat het zand
in den regel eerst in beweging raakt als de snelheden grooter zijn
dan 30 cm/sec. verder kan er "slip" optreden, de snelheid, waarmede
eèr zanddeeltje zich voortheweegt, kan ni. kleiber zijn dan de snelheid van het water. TTt merendeel van het zand, dat bij eb de meetraai-paal 29 Terschelling-Uitkijk Ameland passeert komt dus tot neersla voor de rneetpurten in destgat en Akkepol legat bereikt zijn.
Voor een groot deel wordt dit transport in zeewatsche richting gecompenseerd door het daarop volgende vioedtransport; Het grootste

l

van de materiaaltransporten speelt zich dus af binnen deitendelta
en slechts een zeer klein gedeelte er van komt binnen het bereik vn
den zeestrcom.
De op het detailka rtje van bijlage 26 aangegeven metingen in
een raai over dan hals van het zeegat, gaande van paal 29 op de
doschplaat naar de Uitkijk op Ameland, wijzen erop, dat het verloop
van het zandtransport aan de kanten van de geul verschilt van dat in
het midden. r"a een kleine waarde van het transport in het begin van
de eb, neemt h't in de meetpunten no. 6, 7 en 8 aan den Oostkant snel
toe en bereikt reeds op het tweede maanuur har maximale waarde, om
daarna geleidelijk ar te nemen gedurende het verdere verloop vaneb.
Aan den Vestkant (no. -i-) daarentegen heeft het transport eerst in het
vijfde maanuur haar grootste waarde. dij neemt daarna snel af.
In het diepste gedeelte van de geul wordt het zandtransport na
het eerste maanuur geleidelijk grooter en bereikt eerst omstreeks het
derde rnaanuur haar maximale waarde, om tegen de ken ering langzaam
terug te loopen tot de waarde nul.
In het boschgat blijkt bij eb ook een belangrijk zandtransport
te zijn, dat gedurende het vijfde maanuur het grootste is. Het vertoont veel overeenkomst met dat van meetpunt 110. k aan de Oostzijde
van de Koffie'000nplaat.
De verrichte metingen wijzen er wel op, dat het meeste zan bij
eb langs den Oostkant van het 3orndiep verplaatst wordt, hetgeen, ezien de groote afname van de . ,.ku;t van meland te verwachten was.
-Voor-

-105-

Voor de meer naar binnen gelegen punten, blijken die in het
L)aritzichgat en de beide ter hoote van de Kromme Baig, een vrij be1an'rijk zandtransport te hebben.
Het eerste kaartje van bijlage 27 geeft nog eens de over een
geheele periode gemiddelde waarden van materiaaltransporten en bodemstroom.
Op zee bedraagt de gemiddelde ebsnelheid ongeveer 18 cm/sec.,
terwijl de zandtransporten hier zeer gering zijn. In het Akkepollegat verschilt de gemiddelde bodemstroom niet veel van die op zee, het
zandtransport is hier evenwel al iets .;rooter. In de andere eul door
de buitendelta - in het estgat - is de bodemstroom rui de helft grter, terwijl het gemiddelde zandtransport hier ongeveer 0.02 cm3/cm2
sec. bedraagt, een waarde die - tegevolge van het groote transport op
het tweede maanuur - waarschijnlijk wel iet.s aan den hooen kant i..
De bodemstroomsnelheden in de verschillende meetpunten op de imeLpaal 29 (Terschelling) - Uitkijk (Ameland) loopen nog minder uiteen,
dan de over ;en verticaal gemiddelde streo:snelheden indeze raal. De
bodemstroomsnelheden zijn niet gereduceerd. Vaas dat wel het geval, dal
zouden deze snelheden zelfs nog minder uiteen loopen. In de meetpunte:
nos. , 7 en 8 ziet men een vrij gelij matige afname van de zandtran
porten naar de Oostkanten van de geul. Aan den kant van de Koffiebcor
plaat is dit niet meer het geval.
Van de meer naar binnen gelegen meetpunten - de nos. 9 t/m 16 heeft het eveneens in het diepste gedeelte van de geul gelegen meetpunt no. 11 een belangrijk grooter zandtrans)ort dan de andere punter
Voor de verschillr.de rneetpunten binnen het zeegat liggen de gemiddelde transporten tusschen 0.001 en 0.04 cm3/cm2 sec., terwijl ze op
zee in de meeste punten kleiner zijn dan 0.001 cm3/cm2 sec.
Vloedgeniiddelden.
Op de tweede der beide kaartjes van de bijlagen 25 en 26 zijn in
de verschillende rneetpunten aangegeven de zandtransporten tijdens de
maanureri van de v1oederiode. Eijkt men in de stroonirichting, dan geven van links naar recht: ;erekend de verschillende blokjes de grootten van de zandtransporten op het 7e tot en met het Ce msanuuur can.
In meetpunt no. 3 liep op het Ce maarriur reeds eb, doch het :'ardtransport was practisch gelijk nul, zcoals dan ook op de beide kaartjes aan is gegeven.
Ook tijdens den vloed is op zee slechtE- weinig zend in beweng.
De zandtransporten in de beide geulen door de bitendeita zijn al
iets grooter. Het meeste zand wnrdt echter omgewoeld tusschen deze
meetDurten en die nabij de ...ku - t van Ameland. Verder naar bina
-zi:-

-ic6zijn de zandtransporten nog wel Vrij groot, maar men mag bij het
bekijken van deze kaartjes niet uit het oog verliezen, dat de meer
naar binnen gelegen meetunten zooals de nos. 18 t/m 23 in hoofdzaak bemeten zijn op dagen, waarop het weer te rum was voor metingen
in dichter bij zee gelegen meetpunten en dat dit wel eens invloe
kan hebben gehad op de •rootte der gemeten zandtransporten.
Over het a1emeen valt het op, dat het. grootste zandtransport
in de geulen door de buitendelta in het bein van den vloed is gemeten en dat het maximum in het alemeen later valt naarmate men
verder naar binnen komt. Tegen h't tijdstip van den maxmaie vloed
is vooral in het diepste gedeelte van het Borndiep een groot zandtransport 1emeten.
De zandtransporten op zee tijdens den vloed zijn over h9t algemeen van dezelfde orde van grootte s die tijdens de eb. Vcor zoover
de ounten gedurende een heden vloed zijn bereten, heeft men gernidl.
de bodemstroornsnelheden gevonden, welke iets grootor zijn dan de ebgemiddelden. 'emiddelde bodemstroom en gomiddels meteriaaltransport
in het Akkepollegat zijn ongeveer even groot als die in de zeerrieetpurten.
In het estat is ook tijdens den vloed meer zandtransport en
een sterkere bodemnstroomn dan op zee of in het kkepollegat. Ook nu
weer zijn de grootste snelheden en transporten in het Borndiep gemeten. 7e zijn het grootst in het midden van de geul en nemen af nar
de kanten. Vooral met het zandtransport its dit het geval.
H.t tweede kbartje van bijlage 27

eeft nog eens weer de gemid-

delde zandtransporten en den gemiddelden bodemstroon gedurende de
vloedperiode.
esilteerende bodemstroon er. zandtransporten.
Op analoge wijze als dit vor den gemideldex4 stroom geschie is
is het overschot van de stroomsnelheid op 0.15 m boven den bodem bepaald. 3ij de berekening van het overschot is evenwel een reductie
toegepast.
Op het kaartje van bijlae 28 is dit overschot met zijn bijbehcorende geniddende richting uitgezet. Verder is op dit kaartje de
grootte van het totale vloed- en ebtransport aangegven met een rooden

resp. blauwen cirkel. In meotpunten iziet een overschot van

vloedzandtransport is de ring tusschen deze beide cirkels rood gekleurd. In unten met een tegenesteld gericht overschot is deze
ring blauw.
Zooals bij de andere reeds eerder bemeten zeegaten al was gecon - tateerd hebben op zee de bodemstroom en het materiaaltransport
- e e-
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eer. overschot in het Vestgat de vloedrichting. De eenige uitzondering v:rmt hier meetpunt no. 25 wrar een eboverschot van het zandtransport is gemeten bij een vloedovershot van den bodemstroom.
H-?t overschot van den bodernstroorr bedraat op zee orgeveer

5 cm/sec., dat is + 2.25 km/getij.
Blijkens bijlage 21 heeft de gemiddelde stroomsnelheid in het
Akkepollegat een naar zee gericht overschot, terwijl het overschot
in het estgat de vloedrichting heeft. De geringe overschotten van
den bodernstroom in deze beide geulen (1 A 2 cm/ec.) hebben een
richting, die tegengesteld is aan die van den gemiddelden stroom.
Alleen in het estgat heeft het zandoverschot een richting, die
gelijk is aan die van den bodenistroom. Het is groot ongeveer 250

cm3/cm2 per getij. Omdat het zandtransport in hoofdzaak beperkt is
tot de onderste 0.20 m boven den bodeni,
per getij per 1.0

in

vervolgens deze metingen

breedte dus een hoeveelheid van 5C0 m3 naar zee

evoerd worden. (435000 m3/jaar).
In het oachgat hebben zoowel de gemiddelde stroom als de boder
stroom en het zandtransport een nar buiten gericht overschot.
Ter plaatse van den hals van het zoe;at, in de raai paal 29
]3oschplaat-Uitkijk Ameland, heeft men - tengevolge van de verschilende wijze waarop de eb en de vloedstroom over het iorndiep verdeeld zijn - een naar binnen gericht overschot van de bodemstroom
in het midden van de geul en een eboverschot aan de kanten. Van de
drie rneerpunten met een vloedoverschot van den bodamstroom heeft al1'en meetpunt no. 5 een in dezelfde richting gaand resulteerend
zandtransport.
eha1ve de beide aan de kanten van de geul gelegen meetpunten
met een eboverschot van den bodemstrooni hebben ook de aan den kant
van het Bornrif e1egen meetpunten nos. 6 en 7 een eboverschot van
het materiaaltransport. haar de kanten van de geul worden deze
overschotten steeds grooter. :et eboverschot bedraagt in de punten
6, 7 en 8 reap. 147, 253 en 228 c03/cm2 getij.
oowel de bodemstroom als het zandtransport heeft in de voor
het vloedschaar gelegen rneetpunten nos.

5, 10, 13 en 17 een vloed-

overschot. De op ongeveer dezelfde hoogte in de doorgaande geul van
het orndiep gelegen meetpunten hebben nieerendeels een eboverschot.
In de overige meetpunterL ziet mer ook niet steeds een gelijk
gerichten bodematroom en zanddrift. In de meetpunten nos. 19 en 20
hebben zoowel de bodemstroom als de gemiddelde stroom een vloedoverschot, de overige een eboverschot. Aan den rechteroever van het
orndiep trekt het zand naar binnen, terwijl in de diepste gedeel- t en-

ten van Nolengat en Dantzichgat, waar de meetpunten nos. 21 en 22
zijn gelegen, het zand een naar zee ericht overschot h eft.
Op analoe wijze als voor de gehaltemetingen geeft bijlage 29.
een overzicht van de resulteerende zandtransporten volgens de metinen, verricht met den zannvanger type "Canter Crerers'h
Zooals aan het be;in van dit hoofdstuk reeds is medegedeeld,
is de vertraging in het instrument niet groot •;enoeg om alle ir.
het water zwevende zand tot neerslag te doen komen. iiet instrument
geft dus kleinere eb- en vloedtransporten dan de gehalteneter. Om
de schaal niet al te klein te maken stelt 1 nm2 van ijlagen 29
een half zeo ;root transport voor als 1 mm2 van )ijlage 28.
Zooals uit een vergelijking van de beide overschotkaartjes te
zien is, geven aeze beide soort metinen in de verschillende meetpunten niet altijd dezelfde richtin voor het resulteerd zanatransport. De overschotten vo1ens de metinren met der zandvanger type
"anter Cremers 11 hebben, behalve in de beide Jeulen door de buitendelta.en het in het oler.gat gelegen meetpunt no.

22, dezelfde

richtin; als die van de stroomsnelheid op 0.15 m boven der. bodem.
In het Akkepollegat is

dUs

een eboverschot remeten en in het est-

gat een vloedoverschot. De verdeeling over de tneetraai Uitkijk (Ameland) paal 29 (Terschelling) is nu uok anders g worden. In het midden van het 13 orndiep een voedov?rschot. Aan de kanten van deze geul
en in het oschgat zijn de overschotten van het zandtransport naar
zee gericht. Deze overschotten zijn in verhouding kleiner dan die1
gens d gehaltemeterruetingen. In de in 136 bemeten meetpunten nos.
13, 14, 15 en 16 zijn geen zandtransporten met behulp ver. de Oenter
Crerrers bepaald; van de overige hier gelegen meetpunten hebben die
vor het vloedschaar, evenals reeds met behulp van den gehaltemeter
was s evonden, een vloedtrer1soort, terwijl die in het orndiep beiden
een eboverschot hebben. O zee hebben de verschillende punten zeer
eringe vloed- of eooverschotten. Omdat hier een grooter instrument
is gebruikt hebbec deze icetingen echter op een iets grootere hoogte
betrehking, ni. op 0.15 m boven dan bodem. De op 3 m boven den bodem
tijdens een heele vloed- en ebperiode, gevanen hoeveelheden waren
zoo gering, dat ze niet op de teekening zijn riangeeven.
Tenslotte blijkt echter vel, dat het totale beeld van de zandtransporten, behalve plaatselijk verschillen, welke de bijla;en 28.
en 29 weergeven, veel overeenkomst vertoont.

Landtransort door het zegat.
Voor da rai paal 29 (Terschelling)-'Jitkijk (Areland), waarvoor
ook reeds een capaciteitsberekening is op.ezet, is nage.aan hoe groo
de hoeveelhei zand is, die deze rnai passeert. Voor oeze berekenng
—is-
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is uitgegaan van de ;e :evens van de inaanuurkaarten van bijlage 2+.
Daartoe zijnvoor de verschillende oiieetpunten allereerst de componenten loodrecht op de meetrEai van deze zandtransporten bepaald. Deze
transporten op de verschillende maanuren zijn in eon grafiek uitgezet en uit deze I:romrnen is voor ieder meetpunt de hoeveelheid,die
per cn2 dcorstromirigsoppervlak tijdens de eb rep. vloed passeert,
bepaald.
De grootte van deze zandtransporten - uitgedrukt in rn3/m2 - zijn
uitgezet ir. bijlage 30. Het door de beide kromrnen omsioten qpervlak
tlt dus voor de totale hoeveelheid zand, die de rieetraai tijdens
eb resp. vloed passeert, uitgedrukt in m31m.
ket behulp van den gebruikten gehalteweter is in de verschillende ueetpunten ieder half uur een vatermor.str

nomen, dat betrekking

heeft op de waterlaag tusschen 6-1 en 13 3/4 cm. boven den bodem. De
gemeten gehaltes hebben dus betrekking c het gemiddelde van deze
laag.
In hoofdzaak wordt ht zand getransporteerd in de onderste 0.20n
boven den bodem. -jou men het gemiddelde transort in deze laag gelijl4
mogen stellen aan het met behulp van den ehaltemeter gevonden zandtransport, dan bedra en voor deze rnetraai:
het ebtran:.ort

0.2 x 11550 = 21550 ni3

ht v1odtransport G.2 x

5950 = 1790 a3

Het overschot per getij is dus groot:

-

6c0 m3

Aangezien niet bekend is in hoeverre de gemaakte verorderstellirgen juist zijn,

zal men

in deze cijfers niet meer dan een aandui-

ding van de orde van rrootte der zandtransporten n.oen zien.
Zou inderdaad met ieder getij een derelijke oevee1heid van
6111c rn3 naar zee gevoerd worden, dan zou dit een zandverlies voor het

stroomebied van het Amelander lat zijn ter grootte van 706 x 600 =
423 600 m3 per jaar d.i. + - millioen m3, hetgeen ongeveer overeenkomt

met het overschot van een 100 m breede atrooi: door het netpunt in
het estgat volgens deze zandgehaltemetingen. Het oppervlak van dit
stroomgebied bedraagt + 303 km2. Per jaar zou dot dus beteekenen
het wegvoeren van een l.'+ mm dik laagje zand of per 100 jaar een
gemiddelde verlaging van het gebied ter grootte van + 1'+ cm.
Vijfvan de zes rneetpunten, die voor deze berekening gebruikt
zijn, liggen in het Borndiep. Het zandtransport door dit gedeelte van
de raai is dus met grooter nauwkeurigheid te bepalen dn dat door
het Boschgat. Het gedeelte van de kromme, dat geldt voor het 3orndiep geeft een overschot voor deze geul groot:

1310 rn3/m, wat voor

een zanutransporteerende laag van 0.20 m n.erkomt op een eboerschot
van 262 m3 per getij of + 185 0 0 0 m3 per jaar. Volgens de in Hoofdstuk
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IV uitgevoerde berekeniri g bedraagt de capaciteit van deze geul

87

Van de totale capaciteit van het zrgat. D±t eboverschot zou dus
beteekenen een verlcin van het wad met 7 cm per euuw, hetgeen
slechts de helft is van de uit de totale transoorten berekende afname.
Het i3occhgat heeft blijkens bovenstaande ge;evens dus een :eer
groot aandeel in het zeewaarts gericht overschot van, het materiaaltransport. In deze geul is in slechts een enkel punt gemeten. Tengevolge van het ontbreken van metinen dichter bij de oevers is het
niet mogelijk na te raan of de interpalatie voor de geul-gedeelten
aan vwerskanten van het meetpunt iLCt ear den orÂgunsti en kant zijn.
3ij de bespreking van de hydrografische opneninger achter Terschelling in een nota over den toestand der op dit eiland gelegen
'riegronden, is er reeds op gewezen, dat de sinds 1892 verrichte - oprieminen erop vijzen, ciat het wd achter Ternchellis verlaagd
wordt. Ook de Verlenging van de teenvcorzieninn der dijken van den
Terscheilinçerpolder in den loop der jaren wijt in deze richting.
Het is moeilijker na te gaan of er achter Ameland een verlaging
van het wad plaats heft.
el val t uit de hvdrografische oprer. n en een oostwaatsche verplaatsing von het wantij af te leiden; de hierdoor verocrzaakte vergrooting van het stroomgebed veroorzaakt waarachislijk eer, vergrooting van het doorstromingsprofiel der geulen.

Het is in dit ver-

band dan ook niet onwaarschijnlijk, dat via h-'t '3crniep zand naar
zee wordt ;evoerd.
Aan den anderen kant van het wantij, waar het stroomgebied van
de verschillende geulen voortdurend kleiner wordt, zou zich het omgekeerde voor moeten doen, doordat het doorstoomingsrcfiel van de
toevoergeulen kleiner wordt. {et in het Pinkegat bemeten punt (zie
rapport roninger adden) had -inderdaad een vlo-'doverschot van het
zandtransport ter grootte van c.o4 cm3/cxn2 sec., wat bij een 100 m
breede zandtransoorteereflde laag ongeveer neerkomt op

252000 m3

per jaar.
Al te veel waarde mag men aan deze meting evenwel niet hechten,
omdat dit meetpunt slechts een maal gedurende een volledig getij bemet'n is.
OrLtrent de verdeeling van het transport over de geulbreedte en
de grootte en richting van het r'-suIteerende zandtransport door de
geul van het Pinkegat, laat zich uit deze eene naetin, juist in de
buitencocht van een sterk gebogen gedeelte, weinig afleiden.
De zandtranspertnetingen met den zandtranspoi tmeter type "anter
Or''iers" ;veri iets andere resultaten dan die van den ehaltemeter.
- 'ezien-

-111Gezien de nadeeleri van dit instrument wordt gemeend, dat men aan het
hiermee gevonden zandtransportoverschot geen al te groote beteekeni
kan toekennen.
Voor het geheele zeegat wijzen ook deze metingen op een eboverschot van het zandtransport, ter grootte van 76 m3 per getij

(600 m3

volgens de zandgehaltemetingen) en voor het Borndiep a'leen een
vloedoverschot van 6 m3/getij.
Slib transporten.
Op dezelfde wijze als op bijlage 25 voor de zandtransporten is
gedaan, is op de kaartjes van bijlage 31 het verloop van de slibtrari-

sporten in de verschillende meetpunten tijdens eb en voed aangegever
Vaar ie verschillende rneetpunten te dicht bij elkaar lagen zijn ze
samen genomen en is door een cijfer aangegeven over hoeveel meetpunten gemiddeld is. Op zee zijn geen slibtranportmetinger. verricht.
Uit het eerste kaartje, dat voor de eb, ziet men, dat de slibtransporten in het Akkepollegat, vergeleken met die in andere meetpunten slechts zeer gering zijn. In.het .estgat was vrij veel slib
in beweging. Laat men het grootste slibtransport op het eerste maanuur buiten beschouwing, dan ziet men een Vrij ree1matig verloop,
met een maximale w'arde van het slibtransport op het ke maanuur. Over
het algemeen verwacht men niet direct aan het begin van de eb een
groot slibtransport. 1en zal bij dit veel makkelijker op te woelen
materiaal dus nog meer bedacht moeten zijn op rneetouten, tengevolge

van het onzacht neerkomen van het instrument. Juist bij kleine stroorp
snelheden, wanneer er in den korten tijd, dat het instrument op den
bodem stuit slechts weinig water dcorheen stroomt, is de kans op
fouten groot.
In het Joschgat bereikt hct slibtransport, evenals in de twee
meetpunten aan den estkant van het orndiep, haar grootste waarde
in het begin van de eb en neemt daarna vrij regelmatig af. In de
drie andere meetpunten op de raai paal 29 (3oschplaat) - Uitkijk
(Ameland) valt het maximum gemiddeld iets later. Jet gemidelde van
deze drie punten geeft niet een zuivere voor.telling van het verloop
der slibtransporten in dit geulgedeelte, aangezien in het slechts
eenmaal bemeteri meetpunt no. 7 op het 2e en 3e maanuur geen waarnemingen zijn verricht, terwijl op de overige uren in dit punt ruim
10 x zoo groote slibtransporten zijn gevonden als in de punten no.
6 en 8.

In een deel der meer naar binnen gelegen punten, s in het begin
en het eind van de eb een grooter slibtransport gevonden dan tijdens
de periode van je mFximale ebanelheden. In andere, zooals de nos.
-17-
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17, l + 1C en 22, zijn daarenteen de ;rotste transporten omstree1
het midden van de eb gemeten.
en bepaald verband tusschen stroomsnelheid, zandtransport en
slibtransport valt uit de verzamelde egevens niet af te leiden.
Ook tijdens den vloed is het slibtransport in het Westgat

vele

malen grooter dan in ht Akkepollegat. De :rootste waarde wordt hier
evenals in -oschgat en in de rneetpunten no. 4 en 5 van het :orndiep,
in het begin van den vloed bereikt. In de groep von punten aan den
anderen kant van het 3orndiep valt het maximum later, vooral tengevolge van de onverklaarbaar groote waarden, welke in meetpunt no.

7 op het 10e, 11e en 0e maanuur zijn gevonden.
In de meetpunten nos. ' t/m 21 ziet men over het algemeen gedu-

rende den heelen vloed een Vrij constant blijven van de slibtranspor.
ten, de verschillende maanuren hangen vrijwel in het geheel niet samen met een toe- of afnemen van de gemiddelde- of van de bodemstroor
snelheden, zoosis dat met de zandtransporten het geval is. Alleen
meetpunt 22 in hot Nolengat geeft een toenemen tot het 9e maanuur,
wanneer zoowel zand- als slibtransport bun grootste waarde bereik&n,
om daai'na weer regelmatig af te nemen.
Een verschil tusschen de zand- en slibtransportmetin;en is, zoo.
als reeds eerder is medegedeeld, gelegen in het feit, dat het zand
in hoofdzaak dicht uij den bodem wordt verplaatst, terwijl het slib
veel hooger wordt op;ewoeld. Aangezien hieromtrent geen gegevens
zijn verzameld, is het ni.t bekenu tot relke hoogte het slib wordt
opgewoeld en welk verband er bestaat tusschen het gemeten slib ;ehalte en het over dn verticaal gemiddelde gehalte. Evenmin kan
worden aangegeven in hoeverre de veronderstelling, dat de s1ibehalten bij den bodem afnemen bij toenemende snelheid en dientenevol-;e hooger opwoelen van het materiaal, onjuist is.
Samenvatting.
Bij de bespreking van de maanuurkaarten is er reeds op gewezen,
dat de grootte van ht zandtransport niet alleen afhankelijk is van
de stroomsnelheid, maar ook van andere factoren. Net het slibtransport is dit in nog veel sterkere mate het geval. Zeifd is het niet
mogelijk om uit de op de verschillende maanuren verrichte slibwaarnemingen af te leiden of er wel eeni verband bestaat tusschen stroomsnelheid, stroomrichtirig en slibtransport. Vooral ir ondiep water
kan de door windinvloeden veroorzaakte go1fbewegin en driftstroom
veel bodemmateriaal opwoelen en de transporten doen toenemen.
Net het trekken van 2onclusies uit de grootten en de verhoudingen der gemeten transporten en de richting van hun resultaten
-zal-
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zal men, gezien de zeer uiteenloopende • rootter v;r: de verschillendE
dagen in eenzelfde punt gemeten zand- en slibtransortn, uiterst
voorzichtig moeten zijn.
Wel wijzen de mettnen erop, dat tijdens eb veel bodemmateriaa
in de verschillende geulen wordt opgewoeld en door het zeegat naar
buiten trekt. uor de rand van de buitendelta bereikt wordt, is een
groot deel van het zand reeds neergeslagen. Op zee treden slechts
geringe transporten op.
Bij vloed wordt in de buitendelta Vrij veel zand opgewoeld, dt
door het zeegat weer naar binnen trekt. 1en aan de hand van de zandgehaltemetixi;en uit ;evoerde berekening zou er op wijzen, dat dit
vloedtransport voor de raai paal 29 (Terschelling) - Uitkijk (Ame1nc
kleiner is dan het ebtransport en dat er per jaar uit het gebied van
het Amelander 3at een laagje zand van 0.7 A lif mm verloren ;aat.
Omdat dit overschot bepaald is uit het verschil van eb- en vloedtran
porten, die bij niet al te onunstige ;eersomstandigheden zijn gemeten, en waarin ook tengevolge van onaere oorzaken groote afwijkingen
van het gemiddelde kunnen optreden, mag men aan de

telwaarde van

dit overschot niet al te veel beteekenis hechten.
De metingen wijzen er wel op, dat tijaens den vloed het meste
zand in het midden van de geul verplaatst wordt, terwijl - vooral
het begin - tijdens de eb de transaorten langs de kanten in verhouding vrijveel grooter zijn don die tijdens vloed.
Nabij de Z. .'..kust var, Ameland worat tijdens de eb ev eens het
meeste zand in het midden van de geul getransporteerd.
Cver het algemeen zijn dendtrinsporten het r::otst in het
begin van de eb. ?ijdens •en vloed zijn de zandtransporten in de
ten Oosten van de Koffieboonplaat gelegen meetunten nos.

9 en 10

aanzienhijk grooter dan die, tijdens de eb; aan dezen kant van de
geul is dan oo': een vloedovrchot van het zandtransport gemeten 1
terwijl het ovrschot in de neetpunten dicht voor ae '.,.kust van
meland naar zee gericht is.
Op het geholteseter-overschotkaartje van bijlage

en ook op

het janter Cremers-overschotkaartje van bijlage 29 is a:negeven het
gebied, waar binnen vloedoverschotten zijn gemeten. Hoewel de uitkomsten van deze beide soort metingen op sommige punten nogal verschillen, geven ze toch ongeveer een gelijk gebied voor de vloe overschotten in het 3orLdiep, terwijl de bodematroom in hetzelae
rebied of een vloedoverschot heeft, of een zeer klein eboverschot.
Het gebied met een vloedoverschot van het zandtransort is aan
den linkeroever van het 3orndiep gelegen. Het begint ten Zuiden van
de }offieboonplat en omv3t het zeer veror:derlij:e gebied, warm
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de verschillende zijeulen, als de Kromme Baig en het Vaarwater van
de :warte Haan, in het 3orndiep uitmonden.
De metirien wijzen erop, dat de a&ntasting vn de zuidwestkust
van c1and niet een evol is van de vloedstroom, maar veroorzaakt
wordt door den sterken langs deze kust trekkende ebstroom en dat de
verzandin van het ten zuiden van de Koffieboonplaat gelegen vloedschaar geschiedt met behulp van uit zee aangevoerd matriaal.
Uit de richting der overschotten der zandtransporten valt niet
af te leiden op welke wijze de zeewaartsche aangroeiicg van de Koffieboonplaat heeft plaats gehad. De verplaatsing van deze plaat in
Oostelijke richting zou misschien een gevolg kunnen zijn van een
dwars over ue plaat van het Boschgat nrar het Borndiep trekkenden
ebstroom. Het door dit water meegevoerde zand zou dan een naar voren
komen van den Oostkant van deze plaat ten gevolge hebben.
Blijkens de hydrografische opnerningen zijn in den loop der

jare

in de buitendelta van het zeegat vrij belangrijke veranderingen opgetreden. Jet aantal waarneminen in dit gebied is evenwel volstrekt
onvoldoende om aan de hand ervan op bevredigende wijze de veranderin
gen van banken en geulen te kunnen verklaren.
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Hoofd tu1
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oie.onerzoek.

ijze vzin onderzoek.
Tijdens de trucm- en rateriaaltransportmetingen i :e jeren
155 tot 13Ç heeft men - teneinde een over:icht te verkrijn van
de samenstelling vn der, bodem in het bemeten rebied - in de verschï
lende m'etpunten tijders de kenterin. een hoder'monter enomen.
Voor, deze tiontername werd een gewijzigde Petersen-grijer met
een inhoud von 7 L. ebruikt. Deze ;rijper drin;t niet vr in den
bodem door. De eri:ee enoruen monsters hebben Jusslecht8 op de bovenste 1eg v:3n or veer 10 cm betrekking..
In verband met ce bijzondere tijdsomstnndiheden is het voor
het Aelander &t op;este1 'Je neetprogramma in 13 beindid.

DOC-

doende is een itvori';e onstern:•me in het ebied van dit zeeg:t
achterwege ;ebleven en zijn bijna uitsluitend in de meetunteri nonsters v'rzamel d.
irect na et trkkn van h:t 'rcr»ter

ji het uiterlij:, e

;leur, ht vjcrr:ornen van znrd, slib, klei, veer., schelpen, steentjes
.d.
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De volume eroenta- nlib von de cde monsters wisselen tas-

-116scheri de 0 en 54. In het algemeen zullen de percentages wel het
laagst zijn op zee en in de buitendelta.
Uit de slibercentages gevonden in de verschillende monsterpunten in het orndiep laat zich niet direct een bepaalde verdeeling
van het slib over deze geul afleiden. De cijfers in de meetraai over
den hals van het zeegat varieeren b.v. van 0 tot 23, terwijl in een
viertal ongeveer ter hoote van de Koffieboonplaat dicht bij elkaar
gelegen punten 3 to.t i6 slib in het bodernmonster is aanetroffen.
In het algemeen mag men wel verwachten, dat in de verder van het
zeegat gelegen kleinere geulen de percentages slib in het bodemmonst
toe zullen nemen. In het Nolengat is wel zeer veel slib in de bodemmonsters aangetroffen. Zooals uit Je overzichtskaarten voor slibtransport van bijlage 31 blijkt, heeft dit grootere slibgehalte van
het bodemmaterinal niet direct een ergrootinj van de slibtransporten
in deze geul tengevolge. et eb en vloed gemiddelde in meetpunt no.
22 is tenminste ongeveer even groot als in andere rneetpunten met
dezelfden gemiddelden bodemotroom.
Gemiddelde korreldiarneter.
Na de bepaling van de slibgehalten is een deel van het monster
met zoutzuur behandeld. Door het zuur wordt de in het monster aanwezige kalk en organische stof opgelost. Het overblijvende wordt
daarna zoo lang met schooL zoet water omgespoeld en opgeschud tot
het zand volkomen slibvrij is.
Net behulp van een 2 m lange bezinkingskoker is daarna van deze
in hoofdzaak uit zand bestaande rest het korrelverdeelingsdia.gram
bepaald. Uit dit korrelverdeelingsdiagram kan men den geriddelden
diameter van het in het bodemmateriaal aanwezige zand vaststellen.
De bezinkingstijd is beperkt tot 5 minuten; het materiaal
fijrer dan 60

wordt daardoor verwaarloosd. In der regel is het

volume van de fractie, kleiner dan 60

, niet zoo groot, dat men

door dit gedelte te verwaarloozen belangrijke fouten maakt.
Aan boord van het s.s. "Oceaan" was men in de gelegenheid de
monsters direct aan boord te bezinken. Deze bezirikin;en zijn dus
uitgevoerd in zout water. Naar uit eenige desbetreffende proefnemingen, welke dezerzijds genomen zijn, is . gebleken, zal men in 't
algemeen aan boord van het s.s. "Oceaan" daardoor voor hetzelfde materiaal een iets grooteren korreldiameter hebben gevonden.
De bijlage 33 geeft een voorbeeld van eenige korrelverdeelingsdiagrammen. Hiervoor zijn genomen de diagrammen voor een grof monster (Neetpunt no. 6 Borndiep)voor een fijn monster (Neetpunt no.
22 Nolengat) en een voor een gemiddeld bodemmonster.
- Rij lage-

-117Bijlage 34 geeft een overzicht van de gemiddelde korreldianieter
in de verschillende monsterpunten. Op zee loopen deze gemiddelden
uiteen van 124 tot 2L7

(

= iobo

m.m.). :Tet gemiddelde bedraag

hier oneveer 170
In de geulen door de buitendelta is het gemiddelde van dezelfde
orde van grootte.
In het midden van het Borndiep heeft men iets grover bodemmateriaal aangetroffen. De gemiddelde korreldiameter bedraagt hier ongeveer 200

. Aan de kanten van de geul is het in het bodemmateri.

aal aanwezige zand weer fijner. De gemiddelde korreldiameter ligt
hier in de buurt van de 150

. In de geul van het I'olengat heeft

men het fijnste zand aangetroffen. De gemiddelde korreldiameter blijf
voor drie van de vier opgehaalde monsters zelfs nog beneden de 120
Dit zou er wel op wijzen, dat het bodemmateriaal, naarmate men verder
naar binnen komt, steeds fijner wordt. Het aantal gegevens is niet
er: groot, meer dan een Vrij globaal overzicht lnat zich er dus niet
uit afleiden.
Gronddborin gen.
J'iet het oog op mogelijke verrassingen hij een verdere kustafname, is in October 1936 in een drietal punten nabij de uidwestkust
van Ameland een boring uitgevoerd tot ongeveer 30 m - .' .P., dat
is dus tot een iets grootere diepte dan maximaal in het 'rre1ander 'at
is gebed (28 m in 1 5 35).
De uitkomsten van deze boringen zijn op bijla;e

35 aangeeven.

De boringen zijn onder toezicht van personeel van het arrondissement Leeuwarden uitgevoerd. In zijn schrijven zegt de Hoofdinnieur in dit arrondissement over de resultaten van deze boringen
het volgende:
"Uit de boringen blijkt, dat de gelaagdheid van den grond vrij ca"regelmatig is en daardoor de thans aangevallen onderzeesche cever
"weinig bestendig tegen stroomschuring. De ;eaardheid van den grond
"van boring III is wat vaster dan die der beide andere boringen."
Een tel van de uit de verschillende lagen genomen monsters is
toegezonden aan de 'eologische Stichting, waor de verschillende
monsters onderzocht zijn. De directeur van deze stichting dr. P.
Tesch deelt omtrent dit onderzoek het volgende mede,:
"Ter platse is op 23 A 28 m -

het glaciale niveau aanwezig

"in den vorm van "kleileem" en het daaronder liggende fluvioglaciaal

"mci. "potklei". In boring II is een kleilaag ter dikte van 2 rn
"daarboven nog tot de "Eemlagen" te rekenen; overigens behoort de
"bedekking van het giaciaal geheel tot de hoboceene zeeafzetting;
"in boring 1 en II bevindt zich daarboven nog jong duinzand."

-Vcor-

-118Voor de verdedigin der ku:t

i7,

van belang, dat vorminen met

wat grootereri vierstand teen afslag eerst op een diepte grooter dar
F.A.P. beginnen en voor het vraagstuk der kustafname dus gee
23 m
nerlei beteekenis hebben.
De ;rotste diepte in deze geul voor de A.kust van Ameland s
n.l. in 119 gelood en bedroeg 15.20 m - .A.P. De bodem van de geul
ligt dus no ongeveer 3 - m boven deze mr weerstand biedende z.g.
Itkl e il eem ? laden.
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Eindbeschouwing.
Uit de hiervoor gaande beschouwingen is gebleken, dat de afname
van de 1. ..kust van Ameland geenszins een verschijnsel is, dat zici
alleen in de laatste jaren heeft voorgedaan.
Volgens de beschikbare gegevens is deze kut reeds sedert het
begin van de 17e eeuw achteruitgaande, hoewel dit niet altijd in
even sterke mate het :'eval was als thans.
Het begin van de huidige sterke afname valt in de eerste helft
van de le eeuw. Zij deed zich tot 1850 alleen bij de Vrijheidsplaa
voor, daarna heeft zij zich meer en meer Noordwaarts uigebreid.
-Ioewel aanvankelijk alleen de H...- en de L....lijn zich landwaarts verplaatsten, is sedert 1917 ook de duinvoet achteruitgaande
In 1943 was de verplaatsing van H..- en L..lijn reeds meer
dan 1 Km., terwijl het duingebied ten uiden van Kaap Hollum waar de grootste aantasting is - op dat cogenblik reeds 200 m.
smaller was geworden. Tijdens de duur van het onderzoek (1935 - 1943
bedroeg deze v,rsma1ling alleen al 120 m.
De aantasting gaat thans nog steeds in onverminderde mate voort
(gemiddels 20 m per jaar).
Voor het meest aangevallen kustgedeelte zijn zoowel het droge
als het natte strand vrijwel geheel verdwenen, terwijl het onderzeesche beloop zeer steil is geworden (i:+).
Daar de Z.V.kust geheel open ligt voor de meest heerschende
windrichting, is de toestand zeer ongunstig en gaat thans ook veel
duingebied door goifsiag verloren.
De verrichte borinlern geven verder aan, dat de onderzeesche
oever weinig bestendigd is tegen stroomschuring, omdat de grond onregelmatig gelaagd is en de lagen met wat grooteren weerstand eerst
beneden 23 m - r.A.P. liggen.
Uit de verrichte stroom- r materiaaltranspoi'tmetiflgefl kon
worden vaste.;esteld, dat de aantasting vermoedelijk in hoofdzaak het
gevolg is van de schurende werking van den ebstroom.
De eb in het 3orndiep trekt vooral langs de kust van Ameland,
o otste gemeten ebsnelde vloed meer langs deoffieboonp1aat. De gr
heid (131 om. per nec.) werd. nabij deze kust gevonden.
Gedurenden de eb komen ook de grootste zandtransporten nabij
deze kut vor. Het 3orndiep heeft zich dan ook nmiddellijk langs
het afneend kustgedeelte steeds in de richting yan den ebstroom
verdiept.
Ir overeehstemrning daarmede werd een eboverschot voor het materiaaltrnsport voor deze omgeving gevonden.

-120De hoeveelheid zand, die jaarlijks wordt weggevoerd, is zeer
groot en kan globaal op meer dan 1 millioen m3 worden gesteld. Zij
levert waarschijnlijk een groot aandeel in het zandtransport van hel
Amelander Gat, dat zich, blijkens de metingen, voor het grootste
gedeelte binnen het zeegat schijnt af te spelen.
Hoewel aan de getalwaarde van de gemeten overschotten niet al
te veel beteekenis mag worden gehecht, zou volgens de gemaakte berekeningen het materiaaltransport van het zeegat een eboverschot hebben, waarbij echter slechts ongeveer

gedeelte van het bij eb in

beweging zijnde zand naar zee wordt gevoerd.
Omtrent de in de 19e en 20e eeuw voorgekomen belangrijke wijzigingen in den toestand van het Amelander Gat kan worden gezegd, dat
het schijnt, dat al deze veranderingen in meer- of mindere mate hun
aandeel hebben gehad in de aantasting van de
Alleen voor de veranderingen in de butendelta is geen direct
verband daarmede aan te geven.
De wijzigingen, welke onmiddellijk invloed op de afname hebben
gehad, zijn:
le. h - t verbreeden en verdiepen aan de zijde van Ameland van
het meer naar binnen gelegea gedeelte van het 3orndiep.
Reeds voor de eerste helft van de 19e eeuw kon deze profielsverbreeding worden geconstateerd. De Vrijheidsplaat bleek daardoor
tusschen 1831 en 1851+ te zijn afgenomen.
Tot op heden heeft deze verbreeding zich voortezet. Voor Jeze
verandering zijn verschillende oorzaken aan te geven.
Allereerst schijnt daarop van invloed te zijn het verplaatsen
in oostelijke richting van het wantij achter Ameland, waardoor het
stroomgebied van het 3orndiep is toegenomen. Sedert 1850 heeft dit
wantij zich ongeveer 1 km verplaatst.
Het Borndiep en de zijgeulen in het V.addenebied ten zuiden var
Ameland hebben zich daarbij moeten aanpassen. Uit de opnemingen is
dan ook gebleken, dat zoowel het Dantzich- als het Molengat na 1850
in belangrijkheiu zijn toegenomen.
Dat het Borndiep zich alleen aan de zijde van Ameland heeft ver
breed, vindt zijn verklariri in de omstandigheid, dat blijkens de
metingen het materiaaltransport nabij de Z..kust een naar zee toenemend eboverschot heeft, zoodat langs dezen oever steeds zand wordi
weggevoerd, terwijl vicr het daar tegenoverli;gend .ebied van de
Kromme Baig een naar binnen toe afnemens vloedoverschot is gevonden.
T3ovendien vormen zich banken in het Borndiep, voor de uitmondingen van de geulen van dit ebied, dat zeer bewegerilijk is. Na
eeni gen tijd verdwijnen zij weder geheel of 'edeeltelijk. 3ij ont-staan-
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staan vcral, als er zich een nieuwe uitmonding doorshuurt. De hier
van het gevolg zijnde vornauwingen van ht 3orndiep, welke onstreeke
de jaren 180 en 1900 zeer belangrijk waren, zu len de afname van de
Z.W.kust niet gering hebben beïnvloed. De thans voor de uitmonding
van de Kromme aal; aanwezige plaat is sedert 1937 afnemend.
Met betrekking tot den sterken ebstroom langs de .3. ..ku:t dient
in dit verband nog het volgende te worden opgemerkt.
Uit de verrichte stroornrnetingen is ni?t op te maken, waarom de
ebstroom vooral lags de Amelander kunt loopt. De verklaring voor
deze omstandigheid, welke zoo'n groote rol bij de kustaframe speelt,
schijnt te zijn - gezien de ligging van de westelijke zij geulen tas
opzichte van het Borndiep - dat bij eb het water uit deze zijgeulen
den strooi in het dorndiep tegen den Amelander wal drukt. 0mgekerd
zal bij vloed ht binnenstroomende water naar deze geulen worden
toegetrokken, waardoor zooals gevonden werd, de vloedstroom neer
langs de Koffyboonplaat gaat.
Ze. de grooto verplaatsing van dn hals van het zeegat in ooste
lijke richting.
Zij ving aan omstreeks 1890 en bedroeg in 191+0 ongeveer 11+00 m.
Ofschoon o het o2,-enb1ik, :at deze verandering inzette, de
uat van Ameland reeds vijftig jaren afnemend was,heeft zij voor
al op den achteruitgang van de ". punt van he t eiland grooteninvioed
gehad.
Het is gebleken, dat niet deze verplaatsing een verdiepen van
den hals van het zeegat van 20 m tot 25 m - r.A.P. ;epaard ging,
wanrdoor het doorstroomin;sprofiel met ongeveer 7 is toegenomen.
3elijktijdig hiermede is de Oostpunt van de 3oschplaat sterk
uitgegroeid. De herkon:t van de in deze omgeving tot bezinking
gekomen .;roote zand hoeveel:ieden kon niet worden vastgesteld.
:a 1922 is deze Oostpunt van Terschefling weder Lelangrijk afgenomen, als gevolg van de vorming van een rschtstreeksche uitrnonding van het 3osc- in het Vestgat, welke in 1929 geheel was dooreschu'ird, zoodat vanaf dat jaar twee geulen in het zeegat aanwezig
zijn. De Koffyboonolaat kwam daarbij in het zeegat te liggen.
De verplaatsing van het zeegat en de omstandigheid, dat het
3oschgat na 182 een neer Tcordelijk verloop heeft verkregen, waarbij tevens har stroomgebied in belangrijkheid toenam, hadden blijkbaar tenslotte een zoodanige situatie doen ontstan, dat de geul een
korteren weg naar zee heeft gezocht.
!ls gevolg van de wijziging van het verloop van het T3oschgat
verplaatste de Koffieboonplat zich meer en neer in de richting van

-het-
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het zeegat.

t bij het wegschuren van de Oostpunt van de Boschplaal

vrijgekomen zand heeft daarna blijkbaar haar uitgroeiing in Noordelijke richting teweeggebracht.
Uit het verloop vzn de veranderirien in de omgeving van het
zeeg t zou zijn op te maken, dat de verplaatsing van het zeegat de
hcofdoorzaak voor de afr.arne van de .'.kust is, al zal dan ook het
vocruitkornen van de Koffieboonplaat, welke ten deele als een gevolg
van deze verplaatsing moet worden aangemerkt, den toestand verergerc
hebben.
Uit de loodingen van de laatste jaren blijkt, dat het zeegat
zich rio: steeds Costwaarts verlegt, terwijl het i3oschgat deze verschuiving in vrijwel gelijk tempo volgt. De koffieboonplaat behoudt
nagenoe; haar zelfde breedte, hoewel zij in den laatsten tijd in
hoogte afrernt.
Ten aanzien van de vraag, waaraan de hierboven aangegeven veranderingen, welke hun ir4vloed hebben op de afname van de . .kust,
moeten worden toegeschreven, kan het volgende worden opgemerkt.
vena1s voor hét Amelander Gat sedert 1890 het geval is, heeft
ook het Oostelijk van Zme1and gelegen ?inh egat tusschen 1832 en 189
een Oostelijke verplaatsing ondergaan, met als gevolg de verschuiving van het wantij achter Ameland en ae belangrijke uitgroeiing vax
de Costpunt van ht eiland.
Door de afname aan de estzijde en de aangroeiing aann Oostkant heeft Ameland een meer Oostelijke ligging verkregen.
-den dergelijk verplaatsen naar het Oosten is een verschijne1,
dat bij alle Waddeneilanden, die meer Costelijk dan Ameland zijn
geegen - met inbegrip van de Cost-Friesche eilanden -, is waar;enomen.
De figuratie van deze eilanden vertoont dientengevolge vrij
veel overeenkomsten n.l. aan de Costzijde een steile kust met duinex
en aan den Voestkant een min of meer uitgebreide vlakte.
Het zich verleggen is Oostelijke richting van de tusschen dez
eilanden gelegen zeegaten, blijkt dus typeerend voor hen te zijn.
Velke oorzaak daarvan is, kan net met zekerheid worden gezegd.
De meest aannemelijke verklaring zou hiervoor kunnen zijn, dat zij
een gevolg is van windinvioeden.
De nagenoeg gelijke ligging van de eilanden n.1. Oost- est zal
daarbij wel van invloed zijn.
Hierbij is nog op te merken, dat Texel en Vlieland juist een
tegengestelde figuratie dan bovenbedoelde eilanden hebben, terwijl
Terschelling een overgangsvorm te zien geeft.

-Deze

Deze te-enstellinS zou kunnen worden verklanrd uit hun verschil
in li;ing t.o.z. van de h-erschende windrichting.
1 enslotte kn nog worden opgemerkt, dat het wenschelijk zou

zijn t.z.t. no eens na te gaan:
le. of verwacht kan worden, dat het antij achter Arnelang nog binner
kort meer Oostelijk zal komen;
2e. welke invloed de bestelijke zijgeulen van het Borndiep hebben o
den ebstroom in deze hccfdgul.
'ezien het feit, uat de afname van de Zuid-',,estkust van meland
thans nog gemiddeld 20 m per jaar bedraagt en de breedte van het
duingebied plaatselijk zelfs tot 300 m is versmald en uit de waari1emngn, welke in de laatste jaren voor het onderzoek zijn verricht
niet de indruk is verkregen, dat de afname van de uid-estkust
sDoedig zal verminderen, kan worden verwacht, dat dit gebied over
15 jaar geheel doorbroken zal zijn.
Op de door luchfotografie verkregen kaart van bijlage 36, welke
in 1937 werd verv.ardid om op elk moment te kunnen vaststellen of
de waterkeering ;evar loopt, is daarom nog ees de huii±ge toentand
aangegeven.
Het schijnt dan ook zeer wenschelijk, dat er wordt overgegaan
tot het rraken vnn voorzieningen ter beteugeling van de aantasting
van der. oever.
Zelfs al zou binnen niet al te langen tijd de snelheid van de
afname belangrijk teruggaan, dan zal ermede rekening gehouden moeten
worden, dat dit van tijdelijken aard zal zijn.
Tlierhij mag niet onvermeld blijven, dat voor de Oost-Friesche
e±landen blijkbaar deze con;equentie reeds is retrokken, aangezien
van al deze eilanden de .estpunt thans reeds van strandhoofden
is vncrzien.
Hoorn, September 15, 43.
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