
'T

2244
RIJKSWATERSTAAT 1 •<
DIRECTIE W 4 W

„BIBLIOTHEEK"

BESCHRIJVING

VAN DE

"WESTBR-!

UITGEGEVEN DOOR HET

MINISTERIE VAN MARINE,

GKDBUKT TER ALGEMEENE LANDSDÏtUKKEKII

EN VEEKRUOIriAAB BIJ DE » GEBROEDERS VAN CLKEF.," SPUI 28

1884.
f \

Vx\\% f ©50.



I N H O U D .

Algemeene opmerkingen.

Lichten en Landmerken.

Betonning.

Watergetijden.

Zeil-aan wijzingen,

Be Schelde van Vliasingen tot Antwerpen,

Aanteekeningen.

Bjyiage. Geographische ligging yan kenbare punten,

Bladwijzer.



ALiiEHEENE OPMERKINGEN.

De koersen en peilingen in déze beschrijving zijn magnetisch
of per miswijzend kompas.

De declinatie der magneetnaald of do miswijzing bedraagt
vóór de Schelde in de Noordzee 16° 16' Noordwestering, op de
Schelde nabij Borssele 16° 6' en nabij Hans Keert 15° 35'; alles
op 1 Juli 1884, met eene jaarlijksche vermindering van 8' ge-
durendo de eerstvolgende jaren.

De diepte is opgegeven in decimeter (deciin.) herleid tot den
gemiddelden loagwaterstand, overeenkomende met 3,62 m. boven
de nul aan de peilschaal der vroegere Marinehaven te VHssmgen.

De aangenomene lengte van één vaclem ia 1,8 m. en van eene
kabellengte 225 m.

Bij de berekoning van den afstand, waarop lichten, enz. in
de kim uit zicht raken, is aangenomen 4,5 m. voor de hoogte
van het oog des waarnemers boveu den waterspiegel, terwijl de
hoogte der lichten opgegeven is boven hoogwater.

De batonning is opgegeven van uit zee naar binnen loopende,
waarbij als regel de witte tonnen aan stuurboord en de zwarte
aan bakboord moeten gehouden worden , behoudens de uitzon-
deringen , wanneer eene ton voor twee verschillende vaar-
waters dient.

Op de punt eener droogte, dis twee betonde vaarwaters va,n
elkander scheidt, ligt. tot aanduiding daarvan meestal eene
roode ton.
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A L G E M E E N E O P M E R K I N G E N ,
Tot aanduiding van een wrak dient gewoonlijk eene bonte

tsn, zwart en wit geblokt of gevierendeeld.
Door zeemijl wordt verstaan de kwartmijl of breedte-minuut»

die in het buitenland bijna algemeen door zeevarenden wordt
gebeaigd en gelijk is aan 7, Geographische of Vj Duitsche mijl.

De lengte van Greonwich (Observ.), die gebruikt wordt, is
gerekend 4° 53' 3 " , 81 beW. Amsterdam (Westertoren).

1NIB. De Chef der afdeeling Ktydrograpbio van het Ministerie
van Marine to 's Graveuhage beveelt zich aan voor mededeeling
(liefst rechtstreeks en schriftelijk) van in dene tot 1884 bijge-
werkte beschrijving voorkomondo leemten of fouten.



EN LANDMERKEN.
Cstlais, Licht.
Grevelingen, Licht.
Dyck, Liehtschip.
Snouw, »
Ruytingen, »
Duinkerken, Licht.
Noord-Hinder, Lichtschip.
West-Hinder, »
Pannes, Licht.
Broers- of Klooster-Duyn,
Oost-Duinkerken, Licht.
Nieuwpoort, Lichten.
Ostende, »
Wandelaar, Lichtscbip.
Btenkenberghe, Licht.
Ltsseweghe, Kerktoren.
Brugge, Kerktorens.
Wielingen, Lichtschip.
Heyst, Licht.
Knocke, »
Sluimche gat.
Kadzand, Laud.
Krui8hoofd.

» , Licht.
Groede, Kerktoren.
Nieuwe Sluis, G-eleidelichten.
Breskens, Havealichten,
fichouwenbank, Lichtschip.
West-Schouwen, Licht.
Weatkappel, Licht.
Westkappelschen dijk, Geleidelicht.
Domburg, Licht.
Oosterlioofd, >
Oostkapelle, Kerktoren.
Domburg, Kerktoren,
Oosteroog.
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HCflTBJ EN
't Roggeubrood.
Klinkersduitien.
Middelburg, Kerktoren.
Westkappelsche dijk,
Zuiderlioofd.
Walcherens-duineu.
Zoutelande, Gelëidelicht.
Kaapduinen, Geleidelichton»
Galgenschaar, >
Nolle, Duinen.
Yli^aingeu, I,,ichtem.
Walcherea, Kanaal'
de Ruyter, Fort.
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LICHTEN; EN I VN Ml 1,1! k I V
van Calals.

Te Calais brandt sedert 1 October 1883 een electriek draai-
licht op een steenen toren, geplaatst op een der bastions van
den stadsmuur. Het toont groepen van 4 witte schitteringen,
zoodanig dat de tusschenruimte van twee opvolgende groepen
het drievoud is van den tijd, die tusschen de schitteringen van
eene groep verloopt, is 58 m. boven' hoogwater en zichtbaar
tot op 25 zeemijl.

De achtkante toren ia 51 m. hoog en de dioptrieke lichttoe-
stel is van de 1ste grootte.

Ligging: 50°57'44" N.; 1°51'16" O.

Ongeveer S'/j zeemijl boW. Calais ligt do vrij hooge kaap
BUncnez of Calais-Mif, die haren naam ontleent aan de steile
kalk-klif, waaruit zij bestaat en zichtbaar is tot op 4 a 5 zee-
mijl. Behalve door de witte kleur is dit punt kenbaar door
een wachthuis op den top.

l i lcht , van Cfrevelingen.

Te Greeeüngen brandt sedert 1843 een wit vast licht op een
toren , geplaatst op het kleine fort Phüippe, aan de 0. zijde
van den haven-ingang. Het is 29 m, boven hoogwater en zicht-
baar lot op 15 zeemijl. De witte ronde toren is 27 m. hoog en
de dioptrieko liohttoestel van de 3de grootte.

Ligging: 51° 0' 18" N. ; 2° 6' 35" O.

Llclttscjitp Dyck. (Frankrijk.)

Het Uchtsrftip Dycl ligt geankerd tusschen de West Dyck-
banh en den vasten wal, N.t.W.s/4W. 3,5 zeemijl van don
lichttoren te Grewlingen', in 20 m. (11 vadem) water.

Het toont twee witte vaste lichten, 7en 10,5 m. boven hoog-
water, zichtbaar tot opllzeemLjl, en is een vaartuig mot twee
roodo maston , do romp geschilderd met horizontale banien, om
den andoren rood on zwart, waarop aan weerszijden met witto
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letters » DTCK". Als dagmerk voert het een rooden korf in eiken
top. De lichttoestel ia catoptriek van de 4de grootte.

Ligging: 51°2'52* N.; 2°3'57' O.
Het mistsein wordt gegeven door middel van eene miatklok,

die elke 3 minuut, 1 minuut lang geluid wordt en aanhoudend ,
wanneer een vaartuig bospeurd wordt, dat aanhoudend luidt.

Iilrfitschlp Snomr. (Frankrijk),

Het liekkohip Snouw of MariycTt ligt geankerd aan de bin-
nenzijde van de Snouw-hanh, N.O.t.O.Y^O. 5 zeemijl cvan den
lichttoren te Qrevelingen, in 20 m. (11 yadem) water.

Het toont eeu rood vast licht, 10 m, boven hoogwater, zicht-
baar tot op 7,5 zeemijl, en is een vaartuig met één rooden mast,
de romp geschilderd met horizontale banden, beurtelings rood
en zwart, waarop aan weerszijden met witte letters »SNOUW".
Als dagmerk voert hot een rooden korf in top. De lichttoestel
is catoptriek van de 4de grootte.

Ligging: 51° 3' 32" N.; 2° 12' 31 ' O.
Het mistsein is hetzelfde als op het liohtsohip Dyck.

litclitecMp Iluytlngon. (Frankrijk.)

Het liohtschip BttyUngm ligt goankerd in de Noordzee, tus-
schon 'de Ylaamsche banken, Et.W.'/aW. ll l /2 zeemijl van don
lichttoren te Duinkerken,, in 18 m. (10 vadem) water.

Het toont een rood draailicht met eene karakter-periode van
30 seconden, 10 m. boven hoogwater, zichtbaar tot op 10 zeemijl
en is een vaartuig' met één rooden mast, de romp rood geschil-
derd , waarop aan weerszijden met witte letters » RUYTINÖEN".
Als dagmork voert het een rooden korf in top. De lichttoestel
is catoptriek van de 4de grootte.

Ligging: 51° 12'52" N.; 2° 12' 15" O.
Het mistsein is hetzelfdo als op het lichtschip Dyck,

Licht van Duinkerken .

Het kustlicht, dat sedorfc 1843 to Duinkerken brandt, is een



LICHTEN M iANDMEUREN,
wit draailicht met eone karakter-periode van één minuut, 59 ra.
boveu hoogwater eu zichtbaar tot op 20 zeemijl. De steenen
toren, rond en lichtgeel, 57 m. hoog, ia geplaatst tussehen
het oude fort Risbtm on de groote spuiskda, en de dioptrieke
lichttoeatel is van de late grootte.

Ligging: 51° 3' 0* N.; 2" 21' 56*" O.
Binnen de 12 zeemijl is de verduistering onvolkomen. Er is

hier een reddingboot-station. gevestigd,

Llclriscblp Noord-Hinder (Nederland.)

Het MchtscMj) Noord-Hinder ligt geankerd in de Noordzee
beO. de Z.punt van de Noord-Hinder-, A.-banh of Polder, 'm
36 m. (20 vadem) grof aand en schelpen, N.N.W.3/4W 23
zeomijl van het liehtschip Wandelaar en N.W.tAV.B/,W.
33 zeemijl van het licht op den WesUappelschen dijk.

Het voer f; eon draoienden liohttoestel, en toont van zonsonder-
gang tot zonsopkomst, elke minuut zes "witte schitteringen, als -.

Schitiering, . . . . 3 sec.
Duister 7 »

Som 10 »
(» Single flashing" m 10 seconden"). Het licht is 12 tn. boven

1)oogwater en zichtbaar tot op 11 zeemijl. Met slecht weder of
lastige zee wordt de lichttoostel slechts 10 in. boven water ge-
hescheu.

Ligging: 51°36'45" N.; 2°34'30" O.
Hüt is een rood vaartuig met witten gang, waarop aan weers-

zijden met zwavto letters »NOOBDHINDKK", voert aan den grootön
mast den Hchttoestel eu als dagmerk eeu vooden bol in top.
De liehttoestel is catoptriek en bestaat uit 9 lampen.

Als ankejrlicht wordt een Avit lantaarnlicht getoond, voorop
aan stag.

Wanneer het liohtschip liuitea station of driftig is , voert het
een rooden standaard in top boven den bol en toont in de plaats
der gewone lichton alleen twee roocte lichten , éón voor- en één
achterop.



LICHTEN EN UNDMERKEN,
Wanneer de draaitoestel onklaar is , wordt een wit lantaarn-

licht in top gevoerd , en buitendien om de 10 minuut een wit
üambou"wlicht, even boven de verschansing getoond.

Het mistseiu wordt gegeven door middel van eene mistklok,
die elk kwartier geluid wordt, gevolgd door eenige slagen op
de gong.

Wordt aan boord van het lichtschip gezien dat eenig schip
gevaar loopt door het sturen van verkeerden koers, dan zal van
het lichtschtp gewaarschuwd worden met een zoo noodig herhaald
kanonschot, en met de sein vlaggen J. D* van het internationale
seinboek (» Gij zijt in gevaar") te laten waaien, tot contraseiu
gedaan ia.

Een kanonschot onmiddellijk gevolgd door een vuurpijl, is
het aein bij nacht,. dat aan boord van het lichtschip hulp van
den wal wordt verlangd.

Tot blijvende aanwijzing van de vora* station van het licht-
schip gekozea plaats zijn twee roode tonnen gelegd, gemerkt
» HINDER". Deze liggen aan de O.zijde van de bank, Z.W.*/*Z.
1547m. van elkaar, de eene in 34m. (19 vartem) water N.'/.W.
720 in. en de andere in 32,4 m. {18 vadem) water "W.Z.W.
1210 m. van het anker van het lichtschip.

Ven 1858 tot 1876 brandde aan boord van dit lichtschip een
wit vast licht,

LlchtecliJp West-Hinder, (België)

Het lichtsohip West-Binder ligt sedert April 1864 geankerd
in de Noordzee tusschen de Vlaamsche banken, 7 •kaheHengte
beO.de Z.punt van de West-Iïinder-btmk, iu 31 m. (17 vadem)
grauw hard zand.

Het voert een draaiondon licht toestel en toont van zonsonder-
gang tot zonsopkomst elke halve minuut ééne schittering, twee
witte en één roode opvolgend. Het licht ia 12,3 ni. boven hoog-
water en zichtbaar tot op 12 zeemijl. De catoptrieke lichttoestel
is van do 3da grootte.

_ _ j.
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LICHTEN M UNDMERHEN.
Van het lichtscbip is de koers en verheid naar:
Lichtschip Wielingen . ; O Z.O.'/jO. 30 zeemijl.
Lichttoren Osiende Z,0.T/40. 20 »
N.punt van de Oo*£-ZtycA-ftaiik. . . Z.O. 3 ' f4 *
Tou tegen den W.kant van de Bergues-hmk Z.W.t.W.^W.

8 zeemijl.
Ligging ! 51° 22' 30" N. -, 2° 26'26" O.

Het is een zwart vaartuig met rooden gang, waarop aan
•weerszijden met witte letters » WBSTHINDER". Als dagmerk
voert het een afgeknotten kegel in top.

Als ankerlicbt wordt eeh wit lantaarnlicht getoond, voorop
aan stag, 2 m. boven de rfteÜng,

Wanneer het lichtscbip buiten station of driftig ia, voert het
eene roode vlag half top, en toont in de plaats der gewone
lichten alleen twee witte lichten, één voor- en één. achterop.

Ruim 0,5 aeemijl N.'/^W. van het lichtschip en nagenoeg
midden tuesoben dit en het Z.W. uiteinde van het ondiepe ge-
deelte der bank, waarop slechts 5 m. (2% vadem) water, ligt
in ongeveer 16 m. (9 vadem) water eene zwarte tferèerts-hoei
met stang en rooden bol, waarop met witte letters aan twee
zijden » W. H.". Het is niét raadzaam beN. deze boei te houden.

Licht van Pannes..

Ta Pannes , op het ze^duin dwars van AdinkerAe, tusschen
Duinkerken en Nieutupoort, brandt sedert 1 Juni 1877 een g-roen
vast licht ten dienste der viaschers-vaartuigen , 15 m. boven hoog-
water en zichtbaar tot op 5 zeemijl. De lichtopstand is een ijzeren
lantaarnpaal en de dioptrieke lichttoestel ia van de 6de grootte.

Ligging: 5 1 % ' 12" N.;-2° 35' 15' O.
De kust van af Galais .tot Nieuwpoort is laag en met zand-

duinen bezet, doch daar het land meer naar binnen langzamer-
hand hooger wordt, kan smen de verschillende kerktorens en
molens nog al vet in zee onderscheiden. De voornaamsten zijn :

de spitse toren van Leffrinekowke, de vierkante toren van
Zuydooote, de beide spitse torens van ongelijke hoogte van Furnes
en de spitse toreu van e
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Ruim 1 zeemijl beO. Duinkerken staat op het duin een groot
baken , de Loodsmast genaamd , en in de duinen nabij Zuydcoote
een oude vervallen toren.

De grens tuaschen Frankrijk en België bevindt zich 7 zeemijl
beO. Duinkerken.

Te Pannes is een reddingboot-station gevestigd.

Broers- of Klooster-Dnyn.

Ongeveer 11 zeemijl beO, Duinkerken en N. l/40. van Furnea
ligt de Broer$-Duyn, zijnde een lange witte zandheuvel, die
vrij kennelijk is, daar hij een weinig hooger is dan de nabij-
gelegene duinen en in het geheel niet begroeid. In de peiling Z.,
ziet men de beide kerktorens van Furnes nagenoeg in Broers-Duyn.

Licht van Oogt-Dulnkerken.

Op do duinen van Oo8t-*Dv/inktrhm bij het uiteinde van don
weg van Oost-Duinkerken naar zee, brandt sedert 1 Juli 1884
een wit vast licht, voornamelijk ten diensteder visschers, 12,5 m,
boven hoogwater en zichtbaar tot op 5 a 6 zeemijl. De lieht-
toeatel is van de 6de grootte.

Ligging: 51°8'0" N.; 2°40'31" 0.

lichten van Bfleuwpoort.

Te Niemopoort, dat 4 zeemijl beO, de Broers-Duyn en 15 zee-
mijl beO. Duinkerken ligt, branden de volgende lichten:

Ie. BeO. de haven in de duinen sedert 1 Augustus 1883 een
rood vast licht, 30 m. boven hoogwater en zichtbaar tot op
14 zeemijl over 216° van N.53°O. door O.enZ. tot W.1°Z.
Het is geplaatst op een achtkanten steenen toren, 27,ö m.
hoog on. de dioptrieke lichttoestel is "van de 3de grootte.

Ligging: 51°9'20' N.; 2°44'15" O.
Van om de W. komende mat den wil naat de Wester^Sclielde,

moet men zich verkennen aan de lichten op de Belgische kust
en de verschillende lichtschepen.
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L I C H T E N fify L A N D H E R K M
2e. Aan den W. havenkanl binnen den mond sedert 5 April

1825 een -wit vast getijlicht, 9,8 m. boven hoogwater en
zichtbaar tot op 6 zeemijl. Het ia geplaatst op een steen en
voetstuk, de opstand is 8,5 m. hoog en het wordt getoond,
•wanneer bij vloeiend water de diepte op de baar 3,7 m.
bedraagt.

Ligging: 51°8'55" N.; 2° 43'51' O.

3e. Op den W. havendam brandt sedert 15 Februari 1880 op
een steenen toren een groen vast licht, 6m, boven hoog-*
water en zichtbaar tot op 3 zeemijl. De liehttoestel is
dioptrieki

Ligging : 51° 9' 10" N.; 2" 43' 30' 0.

4e. Op de koppen der beide havenhoofden twee havenlichten,
dienende tot aanduiding van den mond, en wel een
groen licht op het "W. havenhoofd, zichtbaar tot op
4 zeemijl en een rood licht op het O. havenhoofd, zicht-
baar tot op 5 zeemijl. Ze zijn 1 Juni 1884 ontstoken,
geplaatst op ijzeren geraamten en beiden 8 m. boven
hoogwater.

Ligging licht op W. havenhoofd: 51° 9' 25* N.; 2° 42' 41 ' O.

» » » O. » ;51 O 9 '2T» 2° 42 '50 '»

Niemopoort in kenbaar door verschillende torens en molens,
die van uit zee gezien veelal op eene menigte schepen gelijken.
Het duidelijkst van allen is de groote vierkante kerktoren. Er
is hier een reddingboot-station gevestigd, en wel één boot aan
elke zijde van de haven. j

De kuat van Nieuwpoort tot Ostende is weder laag en met
duinen bezet, waarboven men de volgende kerktorens ziet. On-
geveer 1 zeemijl NO. van Nieuwpoort de hooge platte toren van
Lombarzyde, en verder de spitse toren van Westende, de hooga
witte spitse toren van MUdëlkwke, deze laatste vooral zeer ken-
baar en eindelijk de kleine toren met korte spita van MaHekerhê,
dje echter slechts nu en dan zichtbaar is.
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Lichten van Ostciulc,

Te Ostende, dat bijna 9 zeemijl beO. Nieuwpoort ïigt, brart
den de volgende lichten:

Ie. BcO. den haven-ingang1, O.t.Z. 750 ra, van den NO.hoek
van de stad, sedert 1860 een wit vast kustlioht, 57,5 m-
boven hoogwater en zichtbaar tot op 20 zeemijl van O. y4 N.
door O. en Z. tot ZW.'/jZ. De ronde steenen toren is
52,2 m. hoog en de dioptrieke lichttoestel van de 1stegrootte.

Ligging: 51° 14' 12" N. ; 2° 55' 51" O.

2c. Twee havenlichten, den havenmond aanduidende, sedert
1849 , en wel een groen licht op den kop van het W. haven-
hoofd en een rood op dien van het O, havenhoofd. Ze zijn
beiden 7,6 m. boven hoogwater geplaatst en zichtbaar tot
op 5 zeemijl. Het groene licht wordt getoond, wanneer
de diepte op de baai' 2,7 m, bedraagt, en wanneer het
roode licht niet brandt, is het niet raadzaam de haven
binnen te loopen.

3e. Sedert 1868 op den hoek van den havenmuur een rood
vast getijlicht, 9,2 m. boven hoogwater en zichtbaar tot
op 5 zeemijl Dit brandt alleen, wanneer de diepte op
de baar van 3,4 tot 4,9 m. bedraagt.

4e. Sedert 1859, op den O. havendatn, 90 m. binnen den kop,
een wit vast getijlieht, geplaatst op een opstand van 6,1 m.
hoogte, 12,2 m. boven hoogwater en zichtbaar tot op
7 zeemijl. Het wordt alleen getoond, wanneer er 4,9 m,
water op de baar staat, terwijl een tweede wit licht er
onder wordt getoond, wanneer de 5,8 m. is bereikt.

Over dag- waait de blauwe vlag1, wanneer er 4,9 m,
op de baar staat.

Qstmde of Oostende heeft uit zee het voorkomen van een eiland
en ligt dicht bij de kust. De voornaamste kenbare punten zijn
verder de groote toren van de kathedraal met eene korie spita,
l>et stadhuis met vierkanten toren en een molen, dicht bij den •
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grooten lichttoron. Er ia hier eenreddingboot-station gevestigd,
en wel één boot aan elke zijde van de haven en een in de haven.

Do kust van Qstmde tot BlanAeiiberghe ia weder vlak met lage
duinen. 3 zeemijl boO. Ostende liggen eenige zandheuvels,
Spaiijaanlsduia genaamd , die iets hooger dan de overige duinen
üijn. Vorder ziet men meer om de 0, den witten vierkanten toren
van Wendupne, terwijl de duinen daar ook hooger zijn dan de
nabij gelegene heuvels.

Llchtscïilp Wandelaar, (België.)
Het UchUckip Wandelaar ligt sedert 24 September 1882 ge-

aulcerd ia de Noordzee, vöórgaats van de Wielingen, bij den
ZW.hoek van de Wandelaarbant, in 9 m. (5 vadem) slijkgrond.

Het voert een draaien den lichttoestel en -toont van zonsonder-
gang tot zonsopkomst elko 5 seconden ééne witte schittering
(» single JlasMntf' iii 5 seconden). Het licht is 10,5 m. boven
hoogwater en zichtbaar tot op 11 zeemijl.

Met slecht weder of lastige zee wordt de lichttoestel, die
catoptriek is , slechts 9 of 7,5 m. boven water geneschen.

Het Kchtsebip ligfc op de volgende peilingen en afstand:
Lielittoren Ostenie . . . Z.W.'/jZ, 9 zeemijl.
Kerktoren Wen&ivyne . . Z.^',,0. 5 »

» Brugge . . . . Z.Z.0. 13 »
Liohttoren Blankeuberghe, Z.Z O.VjO. 5 »
Kerktoren Heysl . . . Z.O.t.O.VsO. 8 »
Lichtschip Wielingen , . O.?/8Z. 8 »

Ton van de Wandelaar. . O.N.O.^O. 4,5 kabellengte.
Ligging: 51° 23'16" N,; 3° 1'W O.

Het is een rood vaartuig met zwarten gang, waarop aan
weerszijden mot witte letters * WANDELAAR". Als dagmerk voert
hot twee roode bullen boven elkander in top.

Als ankerlicht wordt een wit:lantaarnlicht getoond, voorop
aau stag.

Wanneer het lioktschip buiten station of driftig is , voert het
eene roodo vlag aan den gaffel en toont in de plaats der gewono
lichten, 3 lichten boven elkander aan den gaffel, het bovenste
wit en de beide anderen rood.

2
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Wanneer de draaitoestel onklaar is, wordt een wit lantaarn,

licht in top gevoerd en buitendien om de 10 minuut een wit
flambouwlicht, even boven de verschansing getoond.

Het mistsein , dat gegeven wordt door middel van eene sirene,
door verwarmde lucht gedreven (calorische machine) bestaat uit
twee snel opvolgende korto geluirlsiooten te loevert opgericht,
gevolgd door eene pauze, alles om de twee minuut. Wanneer
de sirene onklaar is , wordt elke twee minuut tweemaal achter-
een de klok geluid.

Wanneer hot lichtschip in nood verkeert, bijseht het de sein-
vlaggen N. G. van liet internationale seinboek (»In gevaar, heb
kuip noodüf'); in dat geval wordt des nachts, behalve de ge-
noemde lichten , nog1 een wit licht achterop getoond.

O.N.O.^O. 4,5 kabellengte van het lichtschip ligt aan den
Z.W.kant van de Wandelaar, in ongeveer 90 deciro. eene rood
en zwart horizontaal gestreepte boei met bol, gesmet kt » "WAH-
EELAAU". (Zie » Betonning")

Ueïit van Blankenbcrghc,
Ruim 8 zeemijl beO. Ostende en ongeveer 2 zeemijl beO, Wen-

duyne ligt BlanlenbergTie of Blanlienberg, waar de volgende
lichten branden.

Ie. Een wit vast kustlicht, sedert 1824, op don dijkaanden
O.kant van de haven , W . ^ Z . 0,5 zeemi.jl van het kleine
fort, 25,3 m. boven hoogwater on zichtbaar tot op 14
zeemijl. De steenen toren is achtkant on rood en 20,7 m, boog
en do dioptrieke Hehttoostel is van do 3de grootte,

Ligging: 61* 18'47" N; 3°6'54" O.
2e. Een groen havenlicht op den kop van het W. havenhoofd ,

sedert 1 Juni 1877, ten dienste der visschers,8m.bovon
hoogwater en zichtbaar tot op 4 zeomijl. De dioptrieke
lichttoestel is van de 6de grootte en de opstand is een
ijzeren lantaarnpaal.

Ligging : 51" 19' (T N; 3" 7' 55" O.
BlmlcnbeygJie heeft een stompen toren met klein spits dak en

is verder kenbaar uit zee door do menigtü op het strand gehaalde
vaartuigen en do badkoetsen , benevens door een klein fort nabij
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den liehttoren en verscheidene molens. De dijk be\V. Blanken-
berghe draagt den naam van Dijk van Qraaf Jan.

Er is hier een ïvddicgboot-station gevestigd.
De kust beO. Blankenberghe bestaat uit lage duinen, waar-

van het Hooge- of Lticifersduin, ruim 1 zeemijl beO, do stad
vrij kennelijk is, evenals bet Staherditm of Stakertje , iets beW.
Heyst. Deze beide duinen dienen soms als merk voor van om de W,
komende vaartuigen, bij bet aandoen van de Wielingen.

Tusscuen BlaiiUnbefghe eu Heyst aiet men de spitse kerk-
torens van Uylkerke eu RanscafélU en den

Reikt oren van Lisseireghe.
Dit is een hooge stompe toren, die osn goed merk oplevert

voor van om de N. komende vaartuigen, bij het aandoen van da
Weater-Schelde.

Kerktorens van Brugge.
De beide hooge kerktorens van Brugge, die ongeveer 7 zeemijl

landwaarts in, Z.'/jO. yan Blanken berg staau, zijn op grooten
afstand uit zee te zien én leveren in verband met de torens van
"Wenduyne, Blankenberghe, Lisseweghe en Heyst een goed
merk op bij het aandoep. van de Wester-Schelde, voor van om
de N. komende vaartuigen.

IJcMschlp Wielingen, (België.)
Het lichtschip Wielingen ligt sedert 1866 geankerd in het

vaarwater van de Wielingen in 9 m. (5 vadem) zwarte slijkgrond.
Het voert een draaientjen liehttoestel en toont van aonsondev-

ke halve minuut eene roode schittering1

(» single fiashing" m 30 seconden) Het
tot aonsopkomst ê

van 15 seconden duur.
Jicht is 11,9 m, boven hpogwater en zichtbaar tot op 9 zeemijl.
Da catoptvieke liehttoestel is van de 3de grootte.

Het lichtscLip ligt op ;de volgende peilingen eu afstand:
Kerktorens Brugge en tfeyst in één . Z.t.W.3/.,W.
Lichten Nieuwe Sluis in. één . O.t-Z. 10 zeemijl.
Lichtschip Wandelaar . . . . W.'/.N. 8 »
Lichttoren BlanhenUrgbe . . Z.W.t. W.'/aW. 6VS »
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Lichttoren Knoehe Z.Z.O.V^O, 23/4 zeemtjl.

» WestMppcl . . . N.O.tO.^O. l l ' / j »
Ligging; 51°23'18" N ; 3° 14'28* O.

Het is een rood en zwart horizontaal gesSreept vaartuig, waarop
aan weerszijden met witte letters » WIELINGEN" , voer f; aan den
grootea mast den lichltoestel, on als dagmerk een roodeii bo)
ïa tap; achterop staat de druilsmast, die voor seinen dient.

Ala ankerlicht wordt een wit lantearalicht getoond, voorop
aan stag.

Wanneer het. lichtschip buiten station of driftig- is, voert het
eene roode vlag in top , en toont in de plaats der gewone licMen ,
3 lichten boven elkander in top, het bovenste rood en de beide
anderen wit.

Wanneer de dmaitoestel onklaar is; wordt een rood lantaarn-
licht in top gevoerd en buitendien om de 5 minuut een wit
flambouwlicht, even boven de verschansing getoond.

Het mistseiu bestaat in het aanhoudend luiden van de klok,
WanneeK het lichtschip in nood verkeert, hijscht het de sein.

flaggen N 0. van het internationalo seinboek (»In geva&r, heb
hulp nooèig"1); in dat geval wordt des nachts, behalve de ge-

lichten, nog een wit licht achterop getoond.

litcht. van Heyst,

Te Heyst, ongeveer S zeemijl beO. Blankenbergho, brandt
sedert 1874 op den zeedijk beO. het O. badhuis een groen vast
visscherslicht, 8 m, boven hoogwater , zichtbaar tot op 3 zee-
mijl en geplaatst op een lantaarnpaal tegen hot douane-gebouw.
Be lichttoestel is catoptriek.

Ligging: 51°20'30* N.; 3° 14'30" O.
De kerk van Ileyst is vrij lang en heeft een toren met klein

spits dak; dichtbij staat een rooien.. De lichtopstand ziet men
uit zee WO. van den kerktoren. Ongeveer 0,6 zeemijl beW. het
licht van 'Heyst ziet men de sluizen van het Leopolds-hanaal.
Voor poilschaal Heyst, zie » Watorgetijden".

De kenbare punten op de kust tot linacltts zijn de stompe
toren van Wcstcapetle en verder een kennelijk duin met platten
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top, het Gaanpad genaamd. Daar ibeO, liggen het Grauwe duin
en het Bosje.

Licht van Hnocke.
Op het zeeduin "beïï. bet dorp Knocle, 2 zeemijl beO.ÏÏeyst,

brandt sedert 1872 een wit vast kustlicht, 36,5 m. boven hoog-
water en zichtbaar tot op 15 zeonujl. liet is geplaatst op een
rooden vierkanten steenen toren , 21,7 m. hoog, die boven de
•wachters-woning uitsteekt en de dioptrieke licbttoestel is van de
3Je grootte.

Ligging: 51°21'15" N.; 3° 17'29' O.
De kerktoren van Knoclie ü wit eu stomp met een klein spita

dak en NO. hiervan ziet men een wachthuiaje en vlaggestok op
de duinen. Er ia hier_een reddingboot-station gevestigd.

Ongeveer een aeeniijl boO, den kerktoren van Knoeke staat
een molen, de Molen van het Haesegrm genaamd.

De lage zandkust van Knoeke tot de grens tusschen Belgiö
en Nederland, die zich nagenoeg 3 zeemijl beO. het licht van
Knoeke bevindt, levert overigens geene kenbare punten meer op.
Men ziet op deze hoogte allee» nog den stompen toren van Sb. Anna.

Slulsschc gat.
Nabij de grens tusschen Belgiö en Nederland bocht da kust

belangrijk in , en draagt bier den naam van bet Sluisscke gat.
De duinen van het Shisscliegat dienen , in verband met de torens
van Belgisch "Westcapelle en Knoeke, als merk bij. het bevaren
van de Wielingen. Iets heW. de grens neemt do Zmnda/M een
aanvang, die in 18^2 is aangelegd voor het indijken van het
Zwin, en even beO. c|e grens ligt de mond van het Uitwaterings-
kanaal.

Nagenoeg 4 zeemijl landwaarts in staat do stompe toren van
Sluis, die als meik dient bij het bevaren van het O.gedeelte
van de /Spleet.

Land van Kadznnd.
De duinrei, die mep langs de Belgische kust vindt, eindigt

ongeveer 2,5 zeemijl beO. de grens, en wordt dan vervangen
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door dijken, dio tot indijking1 van verschillende poLlers op het
K. gedeelte van het Land, van Kadtamd dienen. Deze dijken
zijn door rijzen, met steeoen bekleeile dammen verdedigd. Dicht
langs da koppen dier dammen ia het vaarwater steil fin diep.
-Tot de Nieuwe Sluis zijn hier verscheidene merken te zien voor
het bevaren van de Wielingen en de Spleet. Bij den mond van
het Uitwaterings-kanaal staat dicht bij de Sluis aan ds Wielingen,
do Directie^Aeet en beO. daarvan in de duinen een badhuis,
dwars van het dorp JCadzand met een kerktoren, waarop een
spUs dak en waarbij tweo molens. Dicht bij de grens en iets
landwaarts in* is de kerk van Cassandria, met eon klein torentje
midden op het dak, en een molen beN. daarvan. BeW. den
Zwarten Polder staat in het dnin het Huisje van de Gaten, dat
als merk dient bij liet sturen uit de Spleet naar de Wielingen,
tusschen de Bol van Knocke en van Heijst door.

Voor peilschaal Wielingen , zie » Watergetijden".
Hruishoofil.

Het Krnishoofd ia een konbare dijkhoek beO. den Zwarten
Polder en even be\V. den Verklikker van, Nieuwe Sluis. liet
dwarsmerk * Kruishoofd in kerktursn Nieuwvliet" dient in het
0. gedeelte van de Spleet; de toren van Nieuwvliet of St. Pieter
hosft üeti spits dak. Er staaa twee molens bij.

Licht van Krulslioofd.
(Voor rekening van België.)

Iets beO. het Kruishoofd brandt sedert 18G8 op den zeedijk
een rood en wit vast bakonlicht als verklikker, 8 m. boven
•hoogwater, zichtbaar buitcnwaarts rood tot op 4 zeem ijl in
O.t.Z. door Z. tot Z.Z.W.*/4W. en verder binnenwanrts wit tot
op 8zeemijl. Het van kleur veranderen in de peiling Z.Z.\V.3/4W.
is dwarstnerk in het binnen gedeelte van de Wielingen , dwars
van de O.punt der Hompels, en kan men dan het merk » lichten
Nieuwe Siuis in édn " verlaten en op 'Vlissmgen aansturen.

Het is geplaatst in een lantaarn, 5 m, hoog, in den zijgovel
van de steenen wachterswoning met blauw dak. De lichttoostel
is catoptriek.

Ligging : 51Ü 23'42" N.; 3° 28' 17" O.



Op den kop vau den derden ste&nen dam beO, den Verklikker
Van Kruishoofd ia een bakan mat bol geplaatst, 4,5 m. hoog
boven gewoon hoogwater en een weinig verder ziet men het
Boschje van Wulpen.

K e r k t o r e n van CJrocde,

De hooge spitse kerktoren van Gfroede, staande landwaarts in
iusschea Kruishoofd en Nieuwe Sluis, ia een goed merk bij
het bevaren van het O. gedeelte van de Spleet eu soms in het
Oostgat, Er staan twee molens bij.

Ctclcfdellcliten van Wfeuwe Sluis.
(Voor.rekening van België",)

Bij de sluis heW. Bresktns branden sedert IQ Januari 1868
op den zeedijk de twee witte vaste geleidelichten van Nieuwe
Sluis, die in verband met de lichtschepen » Wandelaar" en
» Wielingen" als langamerk inde Wielingen dienen, cu in Gén
moeten gehouden worden totdat de Verklikker bij Kruishoofd
door kleur-verandering waarschuwt, wanneer men het hoogste
of binnenste licht beN. het laagste moet houden.

Het lage of W.licht ia 13 m, boven hoogwater, zichtbaar tot
op 12 aeemijl on geplaatst in een lichthuis op een ijzeren zes*
kant geraamte. De opstand is 10 m. hoog en zwart geschilderd
en de dioptrieke lichttoestel van de 4de grootte.

Liggiug •. 51° 24' 23" N . ; 'óa 30' 24" O.
Het hooge of O.licht staat O.t.Z. 1062m. van het lage licht,

eveneens op den zeedijk, 25,5 m, boven hoogwater en zichtbaar
tot op 14 «eemijL in Z.O.t.O.^O. doov 0. tot O.VjN., zijnde
binnenwaarts verduisterd. De lichtopstand ia een ijzeren toreu,
achtkant en geel, 21,3 jn. hoog en de dioptrieko lichttoestel ia
van de 3de grootte (klein soort).

Ligging: 51°24'26" N.; 3°31'19" O.
Naast den opstand vau hei; W.liclit is het mistsignaal ge-

plaatst , zijado eone sirene of misthoorn, door stoom gedreven,
die sedert 15 December 1832 in werking' is gesteld en als mist-
sem elke halve minuut een korten gelnidatoot doet hooreu.
Wanneer deae onklaar mocht wezen, wordt eene stoomiluit ge-
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bruikt, dJe elke minuut drie geluidstooten doet hooren, de
eerste lang- en de tweede en derde zeer kort.

Bij het W. licht staat een huisje, dat als merk dient bij het
"bevaren van den O. uitloop van de Spleet.

Havenliclifen van Brcskens.
Te Bnskens beO. Nieuwe Sluis, liggende in don W. ingang

van het vaarwater langs Hoofdplaat, brandt sedert 1809 op den
kop van het W. havenhoofd een wit vast licht, 6 m. boven
hoogwater en zichtbaar tot op 6 zeomijl. De eatoptrioke lieht-
toeatel is geplaatst op een gesehoorden zwarten houten lantaarn-
paal van 5 m. hoogte.

Ligging: 51Ö24'3" N.; 3° 34'5" O.
Binnenwaarts op den W. haven kant, Z,vVr.t.W.1/4'W. van het

vorige licht, brandt sedert 1866 nog een -wit vast licht, 6,5 ra.
boven hoogwater en zichtbaar tot op 6 zeemijl. De catoptrieke
lichttoestel staat op een gesehoorden zwarten houten lantaarn-
paal van 5,4 m. hoog-te,

Ligging: 51° 23' 50" N.; 3° 33' 47" O.
Deze beWe lichten in óón geven leiding in de haven. Beiden

•worden door de Waterstaat onderhouden.

Llcliisclifp Scliomvenhank.
Het UchUchip SchouwenbanA ligt sedert 23 September 1881 ge-

ankerd in de Noordzee aan de binnen- of Z zijde van den droogen
ing der Schouwenlanl in 25 m. (14 vademj bij gewoon laag-
water, fijn wit en bruin zand met zwarte spikkels en schelpen.

Het voert een draaieaden lichttoestel, en toont van zonsonder-
gang tot zonsopkomst, elke halve minuut drio snel op elkander
volgende witte schitteringen, gevolgd dooi- eene verduistering
(* ir/ple jlasMng" in 30 seconden). Het licht is 10,9 m. boven
hoogwater en dus zichtbaar tot op 11 zeemijl, Met slecht woder
of lastige zee wordt de lichttoeatel, die catoptriek ia en uit
9 kmpen bestaat, slechts 9,4 m. boven water geheschen

Van het liebtschip is do koers on verheid naar:
Lichttoren Bokevmmgen . . . . . O.N,O.:/3O. 36 zeemijl,
PJuitboei Watenwg O.N,O,B/SO. 241/,, »
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Uiterton Slijkgat Goeree- O.V„Z. 16 zeemrjl.
Ton v a n den Oosier (Gestreepte Ezel) 0 . % Z . 8 7 J »
Licbttoi-en Goeree . . - O.t.Z. 20
Uitevton Brouwershaven . . , . . Z.O.VaO. 6 »
Lichtforen West-Schouwen. . . . . Z.O.3/8O. 11 »

» WestUppel • Z.t.W.7*W. 15 »
Ton Noord-Steenbank Z.W.%Z. 8
Liehtschip Noord-Hinder , , . . W.VSZ. 3 i »

Ligging: S l ' ^ ' O ' N.j 3°26'16" O.
Het is esn rood vaartuig met witten gang, waarop aan weers-

zijden met zwarte letters » SOHOUWENBA-NK" , voert aan öen
grooten mast den lichttoestel, en ak dagmerk een zwarten bol
in top; achterop staat de druilsiïiast, die voor seinen dient.

Als ankerliclit wordt een wit lantaarnlicht getoond, voorop
aan stag.

Wanneer het licliisehip buiten station of driftig is , voert het
als dagmerk een rooden standaard in top boven den bol, en toont
in de plaats der gewone Jichten twee roode vaste lantaarnlichten ,
één voor- en öón achterop.

Wanneer de draaitoestel onklaar is, wordt een wit:lantaarn-
licht in top gevoerd, en buitendien om de 10 minuut een wit
flambouwlicht, even boven de verschansing getoond.

Het misfsein, dat gegeven wordt door middel van eene sirene
door verwarmde lucht gedreven (calorische machine), bestaat uit
drie snel opvolgende geluidstooten te kevert op gerioht, gevolgd
door eene pauze, alles om de twee minuten. Wanneer desireno
onklaar is, wordt de klok geluid, elke halve minuut drie snel
opvolgende slagen, gevolgd door eene pauze.

Wordt aan boord vanj het lichtschip gezien, dat eenig schip
gevaar loopt door bet sturen van verkeerden koera , dan zal van
hot lichtschip gewaarschuwd worden met een zoo noodig herhaald
kanonschot, en met dé semvlaggen J. B, van het internatio-
nale seinboek (» Gij njt in gevaar") te laten waaien, tot contra-
sein gedaan is.

Een kanonschot, onmiddellijk gevolgd door een vuurpijl, is
het sein bij nacht, dat1 aan boord van het lichtschip hulp van
den wal wordt verlangd.
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Tot blijvende aanwijzing van de voorstation van hst lichtachip

gekomen plaats, zijn twee spitse tonnen gelegd, beiden rood
met een witten horizontalen band, waarop in zwarte letters
». B . m0. I en 2 staat.

KT°. 1 ligt "W. op 8 kabellengte (1800 m.) afafcand van liet
anker van het licatschip, aan den binnenkant van de W.punt
van den Noordelijksten droogen rug der Schouwenbank in 15,3 m.
(8Va vadem).

TH°. 3 ligt N. op 5 kabellengte (1100 m.) van het anker van
liet lichtschip en N.O.t.O.'^O. 2100 m. van ton nB. 1, aan den
binnenkant van het middengedeelte van den N. droogen rug der
Sehouwenbtink, in 15,3 m, (8% vadem).

lilolit van Wes#-§cltouwen.
Op den lichttoren van West-Schouwen brandt een kustlicht van

do 1ste grootte, 52,5 m. boven hoogwater en zichtbaar tot op
19 zeemijl. De lichttoestel, dioptriek en draaiende, toont elke
halve minuut twee snel op elkander volgend e witte schitteringen,
gevolgd door eena verduistering (»doubléflashing" in 30 seconden),
als volgt:

scüitteriog . . . 4 seconden.
duister . . . . 3 »
schittering . . . 4 »
duister . . . . 19 »

Som . . . 30 seconden.
Het licht is rondom zichtbaar, waar het niet blind raakt

achter het duin. De ronde steenen toren staat op eene vlakte
binnen het W\duin van het eiland Svhonwm; de klaar ia licht
grijs (Portland cement) met zwarten omgaag, vertoont zich uit
zee gezien en door de zon besehenon witachtig, en ia daardoor
niet gemakkelijk te verkennen bij heiig weSr. Da hoogte be-
draagt 50 m.

Ligging: 51°42'34* N.; 3*41'32* 0.
Geschiedenis van don bouw, zie: » TINDAL on SWASI", Verhan-

delingen en berichten, Amsterdam, II. van Keulen, 3de deel, 1841.
Van 1744 tot op het jaar 1840 brandden op West-Schouwen
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twee kolenvuren. Toen werd een draatlicht ontstoken op den
tegen woordigen toren, dat. om de l'/a minuut 25 seconden hel-
der scheen en 65 seconden verduisterd was. In den zomer van
het jaar 18S2 werd er een anderen lichttoestel op geplaatst met
het tegenwoordige karakter.

Door de plaatsing vaa het lichtschip Schouwenbank dient het
licht van West-Schouwen niet meer uitsluitend tot verkenning
bij het aandoen der kust. Daar het lichtschip Schouwenbank
eveneens een schitterlieht .vertoont, doch met drie witte schitte-
ringen in de halve minuut, moet de n'oodige voorzichtigheid bij
het verkennen dezer lichten in acht genomen worden.

Deze toren is in het rijka-telegraafnet opgenomen, (Zie » Noot
achter Lichten en landmerken".)

Licht van Westkappel.

Het witte vaste kustlicht van de 1ste grootte te Westkappel
of Westkapélle brandt sedert 1814 op den ouden kerktoren dier
plaats, die in 1470 gebouwd ia, bij hot dorp op de W.punt
van Walckeren. Het is 44,6 m. boven hoogwater geplaatst en
zichtbaar tot op 18 zeemijl in Z.t.W.'/jW. door Z . , O. en N.
tot in W.t.N., zijnde verduisterd over de gronden van den Ban-
jaard en in de Roompot. '

De steenen toren, 41,6 m. hoog, is vierkant en rood en de
lichttoestel dioptriek.

Ligging: 51°31'47" H.j 3°2ö'52" O.
Dit licht dient tot verkenning bij het aandoen van de kust en

voornamelijk bij hot bevaren van het Oostgat. De lichttoren is
een der kenbaarste puntep op het eiland Walcneren en in den
regel reeds ver buiten de banken te zien.

Deze toren wordt in het rijks-telegraafnet opgenomen. (Zie
» Noot achter Lichten en landmerken.")

«elefdeltcht van Westkappelsdien tlflk.
Op den Westkapplschen dijk, N.t.W.'^W. 1400 in. van den

lichttoren van Westkappel, bi'andt sedert 10 Juli 1876 een wit
vast geleideliclit, 18 m. boven hoogwater en zichtbaar tot op
13 zeemijl in Z.t.NV, door Z. en O. tot N.O.t.N., zvjcde aan den
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binnenkant verduisterd. Hot is geplaatst op een ijzeren toren ,
fond en roodbruin on 16 m, hoog, en de dioptrieke lichttoestel
is van de 3de grootte.

Het merk van dit licht Z.t.O.V.,0. in één met het grooto licht
van Westkappel, dient om midden tusschen de Staenbanken door
te loopen en het Oostgat aan te doen. Men moet dit merk los-
laten, zoodra de verklikker van Domburg door kleurverandering,
van rood in wit, hiervoor waarschuwt.

Ligging: 51° 32' 27" N.; 3° 26' 14" O,

l i c h t van Homburg,

Op een hoog1 buitenduin be"W. het dorp Domburg brandt sedert
JO Juli 1876 eon wit en rood vast bakenlicht als verklikker,
14,5 m. boven hoogwater en zichtbaar rood tot op 6 zeemijl in
Z.O.'/A tot O.Z.O.%0. en wit tot op 12 zeemijl binnenwaarts
in 0.Z.O\O. tot O.N.O.V.O. De lantaarn, 5 in. hoog, is ge-
plaatst in den zijgevel van de steenen wachterswoning met blauw
dak. De dioptrieko lichttoestel is van de 4de grootte.

Ligging: 51°33'48" N.; 3°29'28" O.

Het van kleur veranderen in 0 Z.O.';SO., nagenoeg ophet merk
•» kerktorens van Oostkappel en Domburg in écu" is dwaramerk
in het buitengedeelte van hfit Oostgat, dienende tot waarschuwing
dat men het merk » geleidelicht en licht van Wostkappel in één"
moet loslaten.

van OostcrhoofcL
Op een kalen duinhoek, N.N.O. van Oostiapelle, het Ooster-

hoofd, genaamd, brandt sedert 1867 oen rood vast oeverlicht,
12 m. boven hoogwater en zichtbaar tot op 5 zeemijl in het
buitengedeelte van de Roompot in O.N.O. door O. en Z. tot
"W Z.W. De opstand is een ijzeren schilderhuis, vierkant en
Kwart en 2,3 m. hoog en de dioptrieke lichttoestel is van de 6de
grootte.

Ligging: 51°35'27" N.; 3°33'41" 0.
Dit licht dient voornamelijk tot leiding voor de visschers, die

het Veeregat bevaren en bij het binnenkomen van deKoompot.



29

L I C H T E N E N L A N D M E R K E N .
Kerktoren van Oostkapelle,

De apitse kerktoren van OostÈapeïïe of Qostkappel is een good
merk, zoowel bij het aandoen van het Oosfgat, nis bij het bin-
nenkomen van de Roompot en bet ten anker komen vóór den
Deurloo, indien men daar op rijzend water moet wachten, In-
dien men van om de N. langs den Banjaard komt, is » Oosfc-
kappel in Middelburg" het merk om vrij te blijven van de N.punt
der Steenbank,

Kerktoren van Dombnrg.
Deze apitse toren doet als merk dienst bij het aandoen en be-

varen van hot Oostgat en de Deurloo, Z.Z.O. er van en meer
landwaarts in staat een molan en beN. ziet men in het duin
een hadhuis, dat als merk -dienst doet.

De W.kust van het eiland Walen eren, van af Oosterhoofd tot
nabij Vlissingen bestaat nagenoeg1 geheel uit eene steile en
vrij hooge duinrei, waarvan de W^. duinen hooger zijn dan de
overigen. Tot behoud van deae duinen zijn ze van ongeveer
0,5 zeemijl beZ. Oosterhoofd door rijzen, met steenen bekleede
dammen verdedigd. Van af het licht van Oosterhoofd tot Dom-
burg zijn eenige kennelijke duinen , die als merk dienst doen
bij het bevaren van het Oostgat.

Oosteroog.
Oosteroog ia een kennelijk vrij hoog duin, dicht bij en beN.

Domburg, dat een goed merk ia , om binnen de Steenbank zijnde,
vrij van de N.zij Ie van Caloo te loopen. Hiertoe houde men
Oostkappel beN. het Oosteroog.

Daar beZ. liggen het Westeroog en de Rassen, benevens het
Do-mburgsduin, waarop bet badhuis staat.

't Roggenbrood.
Dit duin, even beZ. Domburg gelegen, is in verband met

de torens van Middelburg en Domburg, een goed merk , om
van om de N. uit aea komende, tusschen deSteenbaükendoor ,
het Oostgat aan te doen.

De overige kennolijke duinen tot den N.hoek van den West-
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kappelschen dijk, die allen beurtelings als merk dienst doen bij
hot bevaren van het Oostgat, zijn 't fframv,'tHecht, ICoeduin,
Trommel, 't Lage land,, de KlinUrscluinen en de Haklietingen.

Meer landwaarts in ziet men op deze hoogte nog den spitsen
kerktoren van Aagtekerke.

Kltnkersdulncn.
Be Klinker sduinen zijn lange kenbare duinen, en doen dienst

als merk, indien men beZ de Steenbanken langs het Oostgat
aandoet. Men moet deze dan niet beZ. den kerktoren van Mid-
delburg brengen , voordat men de Z.punt der bank en de daarbij
liggende ton gepasseerd is,

Kerktoren van Middelburg.
De hooge spitse kerktoren van Middelburg is zeer kenbaar en

een uitmuntend merk , zoowel bij hot aandoen als bij hot bevaren
van Deurloo en. Oostgat, daar deze bij goed zicht reeda buiten
de banken te zien is.

Westkappelsclie dijk
Tot bescherming van den W.hoek van hot eiland "Walchoren,

•waai', van af hetgeleidelichttot de Walcherens-duinen, do duinrei
afgebroken is, dient een hooge zeedijk, <3e We&tkappelsche dijt
genaamd. Deze is even als de geheele duinrei door dammen.
verdedigd; het diepe vaarwater loopt er dicht langs. Op den
N.hoek staat het geleidelicht en nabij den Z.hoek een molen (

die bij het bevaren van het Oostgat als merk dienst doet en de
Wesikappelsche molen wordt genoemd.

BeW. den lichttoren van Westkappel staan binnen dea dijk
nog twee molens en de kerk van WesUapelle, met een klein
torentje op bet midden.

Voor peilscbaal Westkapelle, zie » Watergetijden1'.

Znlderhoofd.

De Z.hoek van den Westkappelschen dijk draagt den naam
van Zuiderhoofd of cok wel hoek van WesUappel, en dient als
merk bij het bevaren van het Oostgat van af de uiterton naar binnen-
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De hooge kenbare duinen van Westkapelle, ook Walckerens*
duinen genaamd , staan bij het Zuiderhoofd en zijn in één ge-
bracht met den kerktoren van Middelburg, een goed merk bij
hot binnenkomen van den Dourloo. Zoodva men in dit merk is,
kan men in den koers O.Z.O, naar den wal toesturen. BeZ. deze
duinen ziet men verder nog het Zaalduin en de Zeventig Roeden.

CScltldeliclit van Zowtclande.
(Voor rekening van België.)

Op een hoog duin, NW. van het dorp Zouteïande, brandt
sedert 1 December 1866 een -wit vast geleide-licht, 14m. boven
hoogwater en zichtbaar tot op 12 zeemijl alleen binnenwaarts
in N. tot in N.N.W."/S*W. Het is geplaatst op een ijzeren
vierkant zwart Behilderbuis, dat 2,1 m. hoog ia, en de dioptrieke
lichttoestel is van de 6de grootte.

Ligging: 51°30' 16" N.: 3cg8 29" O.
Het merk van dit licht, N.t.W.VsW. in één met het groote

licht van Westkappel, geeft leiding in het Oostgat, in de bocht
van Zouteïande langs de liaapdninen, "Wanneer men het merk
der geleide-lichten van Kaapduinen moet verlaten , loopt men in
bovengenoemd merk don verder naar binnen tusschen het Banlje
van- Zouteïande en den wal, tot in de lijn der geleide-lichten
van Galgenschaar,

De kerktoren van Zouteïande is kort en spits. N.N.0. er van
staat een molen.

(teleldo-lfebten van Kaapduinen.
(Voor [rekening van België),

Ten einde binnenkomende leiding in het Oostgflt te hebben
van af het Zuiderhoofd dwars tot in de bocht van Zoutelande,
dienen sedert 1 December 1666 de beide witte vaste geleide-
lichten van Eaapduifiew, geplaatst op het duin van dien naam
beW, het dorp Koude&erke, die in één moeten gehouden worden
in het Z.O.t.Z,, totdat men in het merk » geleidelicht van Zoute-
laude, in licht van Westkapelle" komt.
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Het W. of lage licht is 14,5 tn. boven hoogwater, zichtbaar

tot op 13 zeemijl en het O of hooge licht, Z.O.t.Z. 115 m. van
het voorgaande, 27,5 m, boven hoogwater, zichtbaar tot op 15
sseemijl. Ze zijn geplaatst op ijzeren vierkante schilderhuizea ,
die zwart geschilderd en 2,1 m. hoog zijnen dedioptriekelicht-
toestellen zijn van de 6de grootte; terwijl ze alleen bui ten waarts
zichtbaar zijn in Z.O.'/aO. tot in Z.t.0.&/80.

Ligging lage licht: 51° 28'32" N; 3° 30'59" O.
hooge » 51° 28'30" » 3° 31' 3" »

Gelcldcllchtcn van Cïalgenscliaar.
Tot verdere leiding in het Z. gedeelte vau het Oostgat of de

Galgenput en in het smalle vaarwater tusschen den Elleboog en
de NolUplmt, zijn sedert 10 Maart 1883 op het buitsnduin
Vijgeneter beZ, de Kaapduinen de twee witte vaste geleidelichten
van Qalgenschaar geplaatst, die in één moeten gehouden -worden
in het N.24°O., zoodra men het merk » geleidelieht van Zoute-
lande, in licht van Westkapelie" loslaat.

Het lage of Z. licht ia 9 m. boven hoogwater, zichtbaar tot
op 10 zeemijl en het hooge of N. licht, N.24°O. 50 m. van het
voorgaande, 28 m. boven hoogwater, zichtbaar tot op 15 zeemijl.
De eatoptrieke lichttoestellen zijn geplaatst op roode palen van
1,9 m, hoogte. Ze zijn alleen binnemvaarts zichtbaar in N.N.W.
door N. tot O.

Ligging lage licht: 51°27'34" N.; 3°33'13" O.
» hooge » 51° 27' 35" N.; 3° 32' 14" »

Behalve de reeds genoemde kenbare duinen op de kust van
Walcheren van af het Zuiderhoofd tot Vlissingen, heeft men
nog tusschen de Kaapduinen en het Galgenschaar, de Dishoeiï,,
en het Galgeduin, en verdor beZ, Yijgeneter, Zwanenburg en
d© duinen van de Nolle.

Duinen van de Nolle,
Het merk » molen beW. Vlissingen , zichtbaar bij de kenbare

duinen van de Nolle" 19 het eenige langsmerk, dat voor het
inzeilen van den Deurloo gevonden wordt en kan dit tot aan de
4de zwarte ton worden behouden. Tdvens dienen deze duinen
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als merk bij het naar de reede van, Ylissingen loopeu. Zoodra
Middelburg binnen de Folie te, is men tusschen Elleboog en
Nolleplaat door en kan men 0.2.0, Daar zee sturen.

Nabij deze duinen staat op den Z.W.hoek van Walcheren het
fort -oan de Nolle.

Lich ten van VHssingfcn,

Te Vlissingeu branden' de volgende lichten.

Ie. Binnen waarts op het bastion aan den W.kant van de
koopvaiirdersbaven sedert 1830 een wit en rood vast haven,
licht, 15 m. boven hoogwater, zichtbaar wit tot op 12
zeemijl buiteuwaarts in het Oostgat, rood tot op 6 zeemijl
in Z.Z.0.>/<0. over de Nolleplaat tot in O.Z.O.V„0. en
verder binnenwaarts weder wit.

De opstand te een ijzeren vijfkant geraamte met lichthuis
en lantaarn, allea roodbruin' geschilderd en 9,5 m. hoog
en do dioptrieke lichttoestel is van de 6de grootte.

Ligging: 51° 26'24" N.; 3° 34' 32" O.
2e. Een wit vast ha^enlicht sedert 21 Maart 1872 op den kop

van het "W.boofd van de koopvaardera-haven, 4,3 m.
boven hoogwater; en zichtbaar tot op 8 zeemijl. Da lamp
is geplaatat op een lantaarnpaal, die 2 m. hoog ia.

Ligging: èl°26'19" N ; 3° 34'33" O.
Het merk van dit licht N.t.O.^,,0. in één met het voor-

gaande licht, kan dienen om de koopvaardors-haven aan
te loopen.

3e. Twee groene vaste havenlichten, dienende tot aanduiding
van den ingang- der spoor weghalen , éón bij den kop van
het W.hoofd, 5,^ m. boven hoogwater, zichtbaar tot op
4 zeemijl en geplaatst op een vierkanten ijzeren stool,
•waarop het lichthuis staat, alles geel geschilderd en 4 m.
hoog, en één bijl den kop van het O.hoofd, 6,4 m, boven
hoogwater, zichtbaar tot op 4 zeemijl en geplaatst op
een zeskanten ijzeren stoel, waarop het lichthuis staat,
ook allea geel geschilderd an 4 m. hoog. Dezo lichton,
die sedert 6 November 1873 branden, worden door den
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"Waterstaat onderhouden. De dioptrieke licht-toestellen zijn
van de 6de grootte.

Ligging licht op W.hoofd: 51° 26' 26' S ; 3° 36' 6" O.
» » » O. » 51° 26' 27" » ; 3° 36' 16* »

Wanneer de haven ontoegankelijk is , brandt het groene
licht bij den kop van het "W.hoo.'d niet, doch wordt,
meer buiten waarts een rood licht getoond. Het gelijk-
tijdig- toonen van het groene en roode licht op het W.hoofd ,
is eene waarschuwing, dat de toegang tot de spoorweg--
haven met meer dan 6 m. diepgang niet geoorloofd is.

4e. Binnenwaarts op den O.kant van de spoorweghaven brandt
sedert 6 November 1873 , eveneens door den Waterstaat
onderhouden, een wit vast havenlicht, 8 m. boven hoog-
water en zichtbaar tot op 10 zeem ijl, dat als merk of
looper dient bij het op de haven loopen. De opstand ia
een ijzeren zeskant geraamte met liehthuis, alles geel
geschilderd en 7,3 m. hoog en de dioptrieke liohttoestel
ia van de 6de grootte.

Ligging: 51°26'40' N.; 3°35'59' 0.
De verdere kenbare punten van Vlissitigen zijn: de groote

spitse AerMoren, de Jï, K. kerktoren, de Oranje-molen aan do
O.KÏjde en de Nieuwe 'molen aan de W.zVjde van de stad, een
molm beW. de stad, de tijdbal op den toren bij de kanaal-sluis,
een ronde toren beZ. den Nieuwen molen en het station. Som-
mige dezer punten doen dienst ala merk in de verscbillende vaar-
waters en meer naar binnen op de Reede en in de Bonte, Do
tijdbal valt sedert 24 Mei 1877 dagelijks op den middelbaren
middag en dus

ten 12n- O»- 0a- middelbaren tijd to Vlisswyen.
of ten 1111- 4£>m- 36,s-8 » » » Greemoioh,

geplaatst op een steenen toren, staande tegen de woning
van den sluiswachter, aan den "W.kant van de groote zeesluis
der spoorweghaven. Do seintoestel of tijdklep is van ijzer, 19,5 m.
hoven den grond en bestaat uit vier zwarte ronde borden of
kleppen van roosterwerk, aan de armen van een horizontaal kruis ,
dat in liet midden gedragen wordt door een verticalen standaard.
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De borden worden vijf minuten te voren in verticalen stond

zichtbaar gesteld en vallen op het juiste oogenblik van den
middelberen middag te Vlissingen in horizontalen stand.

Het slinger-uurwerk,, dat bij het sftinen dient, is in hetzelfde
gebouw geplaatst en -wordt tweemaal in de weok geregeld, door
middel van tülegrapluscbe-tijdseiaen met de Sterrenwacht te Leidon.

Van 1846 tot 1855 had het vallen van een tijdbal plaata aan
boord van het wachtschip en van. 1855 tot 1877 op het grooto
magazijn van 'sRijks uitrusting-werf,

Ligging: 5V»26'33' N.j 3Ü35'48" 0.
VHssiagea, aan den mond der Schelde gunstig gelegen voor

handel en scheepvaart, is door «ene spoorlijn met Middelburg en
het verdere spoorwegnet verbonden , terwijl eene geregelde ver-
binding met Engeland door de Stoom vaart-Maatschappij * Zeeland1'
wordt onderhouden. Verder vindt men hier eene uitmuntende
gelegenheid voor het bouwen en herstellen van ijzeren en houten
vaartuigen aan de Scheepsbouw- en Werktuigen-fabriek van de
Koninklijke Maatschappij » DE SOHBLDB". De afmetingen van
het droog dok zijn: lengte 74,15 m., breedte 16 m. eu diepte 4,27 m.

Te Vlissingen is een reddingboot-sfetion gevestigd en eeme
standplaats, zoowel voor Nederlantfsche als Belgische loodsen.

Voor peüschaal Vlissingeo, zie » Watergetijden".
Kanaal van Walcheren.

Dwars door het eiland Walcheren ia van Vlissingen langs
Middelburg tot Veere het Kanaal van Walcheren gegraven. Het
is 13,266 kilometer lang, de minste breedte op het kanaalpeil
bedraagt 48,3 m. en de minste diepte onder het kanaalpeil 7,45 m,

De hoogte van het kanaalpeil is 0,9 m boven A-insterdarascb peil.
Door de binnenkeer-sluis ^krijgt men toegang tot dit kanaal

uit het Verbindings-kanaal. ^an deze sluis is de lengte der schut-
kolk 110 m., de breedte 20 m. en de diepte op den drempel
onder het kanaalpeü 7,3 ra.

Tusschen de buiten- of spoorweghaven en het Verbreed kanaal,
waardoor men langs de twee binnenhavens naar het Kanaal van
Walcheren gaat, heeft men.de groote zeesluis, 146 m. lang,
20 m, breed eu eeno diepte op den drempel van 8,1 m. bij ge-
woon hoogwater.

De diepte van de buiten- of spoorweghaven bedraagt 6,7 m.
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bij laagwater, en van de binnenhavens en net verbreed kanaal
8,25 m bij gewoon hoogwater.

Te Middelburg is ook een droog dok.
In liet Kauaal van Walcheren ia een paarden- en stoomsleepdienst.

Fort do Ruyter.
Dit fort ligt binneudijks beO. de spoorweghaven en doet dienst

als merk op de Reede en in de Honte.
Bij bet fort de Nolle beW. Ylissingen eindigt de duin rei, orn plaats

te maken voordijken, die men langsdegeheeleZ.enO.kustvan
Walcheren vindt. Tot verdediging dezer dijken zijn weder van
VHsaingen tot het Port Rammeketis steeneii dammen acgebracht.

Bij en beO. Vlissingen tot den ingang van bet She loopt
het diepe vaarwatw dicht langs den dijk.

Op deze hoogte ziet men landwaarts in nog de kerktorens van
Oost-Soirfyarg N.N 0. e.n dien van Rithem O. van Yliasingen,
beiden met een klein spits dak. Nabij den laatsten staat een
kenbare kroonboom,

AJa verdere kennelijke punten zijn hier nog te noemen het
buis de Sckoone Waardin op den Zwidipatering-dijk bij den ZO.hoek
van Walcheren en het Fort Rammektns op de ZO.kust

Over het onderhoud van kerktorens als landmerken, zte
» Koninklijk 'besluit van 28 Juni 1830, n". 54".

In de instructie betrekkelijk deu telegraafdienst voor de opzichters
der met hot rijks-telegraafnet verbonden kustlichten (vastgesteld
bij Ministerieele beschikking1 vati 11 Januari 1884) komt voor o. a,

§ 1. De opzichten der kustlichten geven dadelijk kennis van
hetgeen door hen wordt -waargenomen omtrent in nood verkee-
rende schepen, stranding of andere zeerampen, het voorbijgaan anv
Nederlandsche of vreemde oorlogsschepen, gelijk ook vau koopvnar-
ders, die bekende seinen doen , en in het algemeen nopens het-
geen betrekking heeft op de kustbewaking of andere dringende
Marine-belangen, aan den Minister van Marine, dea daarbij
betrokken Commandant der Marine, den Inspecteur van bet
Loods wezen en den Commissaris der loodsen in het district,
-waartoe de verlichting behoort

N.B. Voor lichten Westef-Schelde, zie » Ds Schelde van
"Vlissingen tot Antwerpen".
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BETONNING.

BüITKNGllONDEN.

WlELINCtBN.

DBUBLOO (DOOBLOIJ).

GOSTGAT.

N.B. De betonning der Westpr-ScheHe Nnnenwaarts, vindt
men ia het hoofdstuk » De Schelde van Ylissïngen tot Antwerpeu".
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51° 20' 42' N.

3° O' 50" 0.

BETONNING, BUITENGRONDEN.
Wcnfluljnc. Bakenton of boei lBt0 grootte, zijnde rood en wit verti-

caal gestreept, met witten bol aan statig bo-venop.
Liggende tegen den buitenkant van het NO. gedeelte der Wendtiijne-

bank, 3,5 zeemijl dwars uit den wal, in 67,5 deeim. (3sjt vadem).
Liclittoren Ostende ZWtZ.
Kerktoren Wenditijne . . . . . ZO'/9O,
Liehttoren BlanlenbergJie. . . . Z0t07B0.
Lichtscbip Wielingen O'/4N. 10,7 zeemijl,

» Wandelaar NO%0. 3,4 »
liiehtschip Wandelaar , toonende elke 5 seconden ééne witte schit-

tering. (Zie » Lichten en land merken").

Wandelaar. Balcenton of boei lsto grootte, zijnde zwart en rood
horizontaal gestreept, waarop met witte letters > WASDELA.AU " , möt
zwarten bol aan stang bovenop.

Liggende tegen den ZW.kant van de Wandelaar-bank, in 90 decim.
(5 vadem).

' Kerktoren Uijtker&e, even vrij van
W.kant der W. hooge gebou-
wen van Blankenberghe . . . ZZ0.3js0.

Lichtsehip Wandelaar . . . WZW'LW.^Bkabellengte.
Kerktoren Wmduijm Zlf,O.
Lichtscbip Wielingen, OtZ.7a/a zeemijl.
üiterton Wielingen . . . - , . OsJ42.2f5 >
Roode uiterfcon Deurho . . . . NOtQw/zN,12zeemvjl.

üenrloo nlterton. Buikton lst0 gro&tte, rood.
Liggende tegen de buitengronden van den Dearloo, in 99 decim. (5'/j vadem).

Kerktoren Middelburg, in 3aooduin
van Westtapclle Z0t0r/80.

Kerktoren Qosthapelle, in V Rog-
genbrood O'^Zw/zZ.

Kerktoren Dom lurg, 'm'tQraauw. 0l/2Z.
Roode uiterton Oostgat of ton van

Caloo OtN". 7,5 zeemijt.
Oostgat ulférton. Bakenton of boei lst0 grootte, rood, met rooden

bol aan stang bovenop, genaamd » TON VAN CALOO".

Liggende tegen den vlakken Wkant van do Kwerem of Domlurger
M$sen, in 90 decim, (5 vadem),

öl°22'36" N.

3° 2' 0* O.

61°3Z'54*

3» 14' r

N.

O.
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5 1 ° 3 5 ' 2 5 ' N .

iü O.O, m o l e n v a n
h o o g d u i n •

L i c h t t o r e n Westkapelle . . . .
Kerktoren Middelburg, in 't Rog-

51° 34'15'N.
3° 0' 15' O.

genbrood Z0BfaZ.
3° 24'52' O. Kerktoren Oosttopelle, ten halve

in Zang duin ZOtO»/sO.
Ton Noord*8teenbank NtW. l/aW. 4,5 zee mijl.
Ton Zuid-Steenbank NWtWJ/sW. 51/, >

Thornton-tif. Bakenton of boei \m grootte, zijnde rood en wij; ge-
blokt, met witten bol aan staag bovenop.

Liggende sedert 1880 in' de Noordzee tegen den NO.kant van het
of de Oosterbani, in 11 m. (6 vadem).

'Kerktoren Brugge, tusschenBlan-
kenberghe en Lmeweghe, het
naast aan BlanAenberghe . . . Z'/,,O.

Lichtaehip Noordhinder . . . NWtWa/4W. 16,4zeemijl.
Wandelaar ZtW^W. 12,1 »

Uiterton Dewloo Z0t0l/80. 9,1 *
, Ton Zuid-SteenbanA O9/BZ. 10,3 »

Het voornemen bestaat t^gen den O.kant van het Thonton-rA eene
gasboei (groot soort »Pintsph") te leggen, toonende een wit vast licht,
3,5 ra. boven hoogwater en zichtbaar tot op 5 zeemijl,

Zatd-gteeubank. Bakenton of boei lBt" grootte, zijnde zwart en wit
horizontaal gestreept, waarop met roode letters » Z. STEENBANK" , met
witten bol aan stang bovenop.

Liggende sedert 1864 tegen de ZW.punt van de Zuid-Steenbank, in
14 m. (8 vadem). j

Lichttoren Westlafpel ZOS/«Z.
Kerktoren pfiddelburg, even beO.

Klinker skuia ZOw/zO.
Kerk to ren Ifivmburg, eene kle ine

spaaks leng te beO. YrahhÜ . . ZO'/gO.
Roode ui tef ton Oostgat. . . . . ZOtO ' / jO .B 1 ^ zeemijl,
Lichttoren \West-Schowwea . . . O»/8N.

, Ton NoordrSteenbanl NOtOB/90. 3,7 zeemijl.
BaWenton of boei lBts) grootte, zijnde rood en wit

goruit (diagonaalsgowijao geblokt) met rooden driehoek aan stang bovenop.

51" 36 34' N..
3° 16' 22" O.



B E T O N N Ï N G , B U I T E N G H O N D E N .

51° 39' 9* N.

3° 20'50* O.

51° 41' 55* N.

3" 27 26' O.

Liggende sedert 1880 tegen de Z W.punt van de Noord-SteenbanK , in
15,3 m, (8'/s vadem). "

Kerktoren West&appel, 1 scheeps-
,]engto beW, N. molen aldaar . Z3/,,O.

Liohttoren WestAappdschen, dijk,
evon vrij van W.kant Zaalduin. Z?/(O.

Kerktoren Middelburg, in groot
of 0° badhuis te Domburg . . ZZOS/<O.

Lichttoren West-Schouwen . . . O'/4Z,
Roode uiterton Oostgat . , . . ZtO'/aO- 4,5 zeemijl.
Ton West-Badaard ONOl/sO. bijna 5 »

West-Banjanrd. IJzeren bakenton of booi lBto grootte, wit, waarop
met zwarte letters B. Jd,, met rooden top en rooden bol aan stang bovenop.

Liggende sedert 1854 op de W.punt der buitenzijde van den Banjaard,
in 14,4 m. (8 vadem).

Lïchtschip Schouwenbanh • . . . N'/jO. Ö1/̂  zeemijl.
, Lichttoren West-Schouwen . . , OZO'/80.

* Westhapette Z t W ^ W .
Roode uiterton Oostgat . . . . ZZW3/4W. §% »

, Ton Oost-Banjaard O'/4N. l6/8 »
Oost-Banjaard. Ijzeren bakenton of boei lBt0 grootte, wit, waarop

met zwarte letters B. Jd., met rooden top en zwarten halven bol aan
stang bovenop.

Liggende sedert 1854 togen don N W.kant van den Bol, in 16,2 m. (9 vadem)
Lichttoren Weslhappel ZZW'/sW.
Kerktoren Veere, goed vrij aan

O kant Schans of fort Dm Haak. ZtO3/8O.
Lichttoren West-Schouwen . . , OZO'/jO.
Steen en lichttoren Noord-Schouwen,

midden in Wester-doodHst . . O'j,Z.
Lichtschip Sehouwenbank. . - . NtW. 5 zeemvjl.
Roodo uiterton Oostgat ZW/^Z. 75/„ »
Witte » BrouwersTiaven . . ONO3/O. 3,5 »
Ton van dm Ooster W0t0s/80. 81/, »

W I E L I N G E N .
K>tclitschlp Wandelaar , toonende elke 5 seconden dcjae witta schit-

tering. (Zie » Lichten en landrnerken").

51° 43'34' N.

3° 30' 5"O.
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B E T O N N I N G , W I E L I N G E N .
Wandelaar. Bakenton of boei lata grootte , zijnde zwart en rood hori

aontaal gestreept, waarop met witte letters » WANDELAAR" , met zwarten
bol aaa staug bovenop, vöórgaats. (Zie » Batonning Buitengronden".)

Woord- of zwarÉetons-kant, aan bakboord bU blnnenloopen.

Zwarte uiterton Wielingen n°. 1 , buikton lBto grootte, boW. het
ffièzcmd, in 90 decim.:

Lichtschip Wandelaar W ^ N . 3 zeemijl.

51'22'57" N.

3° 6' ¥ O.

Uchtloren'.Ostende ZWtW.
Kerktoren Brwgge, inZucifersduin. Zl\tO.
Lichttoren Rept ZO'/SO.
Volgende zwarte ton ¥ 2 , op 2s/a

zeemijl OZO^O.

Zwarte ton W n°. 3 , buikton 5de grootte, tegen den vlakken Z.kant
van het Ribzand, in 90 decim.:

' Lichttoren' Slanlenberqhe. . . .
.Kerktoren, Brugge, in kerktoren

51° 23' 5' N.
ZZ0 l/30w/z0.L i c h t t o r e n y / /

L i c h t 8 c h i p wielingen, OtZw/aZ. 2,5 zeemijl.
Volgende zwarte ton ¥ 3 , op la/s

zeemijl - 0%Z.
Zwarte ton W. n°. 3 , buikton 23s groolte, iegen den stellen ZW.kant

van den Sol van Heyst, beW. lichtschip Wielingen, in 81 decim.:
ƒ Kerktoren; JBrugge, in Slakerduin. ZtW*/8W.

» I limnsAapelle, in den
51° 23'30' N. m o i e n , ' Zuid.

3° 12' 54" O. Lichtschip Wielingen . . . . ZOtO^Ow/zO. 1 zeemijl.
folgendé .zwarte boei W 4 , op

3 zeemyl O^üï.

Llchtschlp Wie l ingen , toonende elke halve minuut eene roode
achitteriog van 15 seconden duur. (Zie » Lichten en landmarken".)

Zwarte ton W n ' . I , .boei 2do grootte,, met zwarten-bol, tegen den
ateilen Z.kant van den Hoepel of Bol van Knooke, in 90 decim.:

Lichtschip Wielingm . . . . ZWtW r/sW. %% zeemijl.



51* 34' 46' N.

3° 17' 10" O.

B E T O N N I N G , W I E L I N G E N .
Kerktoren Ramskapelh, tusschen

H$yst en KnocU ZZWJ/sWw/zW.
Kerktoren Brugge, in hoog duin

van Knoole ZZW'j8W,
Volgende zwarte ton W 5, op le/„

zeemijl OZOJ/,O,
Zwarte ton W n*. Ü, buiktou 3d« grootte, tegen de W.punt der Sluissche

JJompels, in 90 decim.:

61* 24'52* N.
3° 20' 6* O.

Lichttoren Kmeke ZW'j,Z,
Molen van Retranckement {Cassan-

dria) beW. of in het afgaan van
lof8 duin Stwissche Qat. . . . Zr/8O.

Kerktoren Vlissingen, in toren
grooto Kazerne 0l/3Z.

rolgende zwarte ton "W 6, op 1*/,
zeemijl OtZ.

Zwarte ton W n°. e , Imikton. 3^ grootte, tegen don steilen Z.kant
van den Jiug vcttt de Hompels, in 90 decim.:

Kerktoren /S£. Anna, in sluis SMs-
sche Gat ZZW'/aW.

Kerktoren Qroede ZO'/4O.
Oranjemolen, een halve spaaks-

lengte beN. Iichtop3tand te Vïïs-

l ° 2 5 ' r N.

3'23'8" O.

Volgende zwarte ton W. 7, op 2'/3
zeemijl OZO'/<().

Zwarte ton W. n°. 7 , buikton 3de grootte, tegen den Z.kant der
Hompels, in 81 decim.:

1 Kerktoren St. Pieter, tegen O,zijde
lst° hoofd beZ. Kruishoofd . . Z'jfi.

51° 2451 ' N.

3" 27' 4 ' O.

Lichttoren Nieuwe Sluis .
R. C. kerktoren, in grooten kerk-

toren te Vlissingea . . . . . O3/SN.
Volgende zwarte ton W. 8, op a/3

zeemijl Z0t03/4O.
Zwarte ton. XV, n". 8, buikton 3̂ » grootte, tegen do steile ZO.punt

van do Hompels, in 78 decim.:



B E T O N N I N G , W I E L I N G E N .

51° 24' 45* N.

3° 28'10* O.

O. molen $ . Pieter, een spaaks-
lengte beW, huis Yerklikker
KrüisAoo/d ^

Bolbaakbij pHlüher Zruiskoofd . ZtO'/aO.
Li NLichttoren Nieuwe Sluis . . Z0t0 !( 40.
Kerktoren Mithew, tegen Z.kant

Oranjemojen; . . . . . . . O'^Nw/zN.
Zuid- of wl t te- toni i -kant , aan s tuu rboord Wy Ibtnnenloopcn.

Witte ton W. n°. 1 , boei 2d9 grootte, tegen de Binnen-PaurdenmarAt
in 75 decim.: >

Lichtschip Wielingen . . . . NWtW3/4W. 2lj3 zeemijL
Kerktoren Enocle, even beO. het

JJ_ wachthuisje Z Z W ' I J W W / Z W .

oo ia- /,' r> Kerktoren Qroede, even beZ. bad-
rf 18 4 U. h u i 3 y a n £admnd 0Z03/90.

Volgende bonte boei W 2, op 4
zeemijl 0'/&Z,

Rood en -wit horizontaal gestreepte ton W. n°. 9, ijzeren Herbertsboei
jate grootte, met roodea bol aan stang bovenop, dwara van het Huisje
van de Gaten, tegen het steile binnen- of (Xeinde van de Binnen-Paar den-
markt, iu 100 decim.:

Wachthuis;, even vrij van Z.kant
lichttoren Knocke. . . . . . WZW*/,W.

51° 23'38' N.

3° 24'28' O.

Kerktoren Sluis, tegen O.kant duinen
SMmHGdt . . . . . . . ZZW'^W.

Huisje vmu de Qatea . . . . . Z O » / S Z .
Volgende Tuitte boei W 3 , op 5'/3

zeemijl • OS/SZ,

Witte ton W . n°. 3 , boei 3do grootte, met witten bol aan stang
bovenop, op de NW.punt van de Plaat van Breskens, in 81

Ijzeren liohtopatand Nieuwe Sluis,
midden tusschen lichttoren en
landsgebouw51° 24'46* N.

3° 33' 9" O. Kerktoren iffroede ZWtWw/zW.
Kerk Breshens, tegen O.kant rood

dak Z'/,W.



BETONNING, DEUKLOO (DOOKLOV),
Roode uiterton Oeurloo, Buikton le'° grootte, vóórgaats. (Zie » Beton-

niüg Buitengronden".)

Woord- of zwarte (ons-kant, aan bakboord b(J bliraenloojpen.
Zwarte toa Deurloo n". 1 , buikton lst« grootte, togen de vlakke

NW.punt van de Rassen, in 72 decim,:
Licbttoren Westhappél OtZw/zZ.
Kerktoren OosUapelle, in Klinken-

51° 31' 18" N.

3° 17' 13* O.
Kerktoren Dombwg, in 'tRoggen-

Irood
Volgende zwarte ton D. 2, op 17

zeemijl
Zwarte ton D. n°, 2 , buikton 2ia grootte, tegen den Z.kant der

Noorder-Rassen , in 72 decim.:
Kerktoren Middelburg . , . . OZO7ffO.
Z° molen Westküfélls, een halve

51° 30' 50' N. spaakslengte vrij van molen op
dijk . O'/sZwjzZ.

3° 19'28' 0. Lichttoren Westhapelle 0'/aZw/zN.
Volgende zwarte ton B. 3 , op 1

zeemijl ZO3/aZ.
Zwarte ton D . n'. 3 , buikton 3d<i grootte, op de O.punt der Ooster-Rassm*

in 72 decim.:
' Kerktoren Middelburg OZ08/sO.
Lichttoren Westhapelle, in molen

op dijk51° 30'15' N.

3° 20' 54' O. Liehttoren Westlappélsehe dijk. . ONO'/30.
Volgende awarte ton D. 4 , op 27a

zeemvjl ZO3/SO.
Zwarte ton » . n°. 4 , buikton 3do grootte, tegen de vlakke Z.zijde van

de Rassm, in 72 decim.:
/ Kerktoren Vlissingen, tusseben de

beide molens ZÜ^O.

51° 29'16' N.

TW2Q" O*

Kerktoren Middelburg OtZ.
Licbttoren WesUapeUe, in Wal-

cherensduin NO7aO.
Volgende zwarto ton D 5 , op 2

zo 107,0.



B B T O N N 1 N G , D E U R L O O ,
Zwarte ton D. n°. A, buikton 3d0 grootte, tegen de steile ZO.punt

van de Rassen, in 72 decim,;
Oranjemoleu , in grooten kerktoren

ZO'/sOwjaO.
51° 28' 42" N.

3° 27' 38* O,

Kerk en molen Zontelande in één, ^
Lichttoren Westkapélle N5/sOw/zO.
Volgende rpode booi. O, 5 , op 12/S

zeemijl . . . . . . . . . OZO.
Roode ton O, n°. &, boei 2dB grootte, tegen de steile ZO.punt van

bet Bankje van Zoutelande. (Zie * BetonniDg Oostgat".)
Zuid- of witte tons-kant, aan stuurboord 1>U blnnonloopen.
"Spitte ton »eurlo"o h°. 1 , boei 2if>- grootte, tegen de vlakke N.zijde

van de Ram , in 72 deciio.:
Kerktoren Brugge, in Heyst . . ZtW3/4W.
Liohttoren Wesikapelle

51° 30'26" N. Kerktoren OostkapelU, in de twee
k8° 16' 8" 0. Hakkelingen , .

Volgende witte ton D. 2 , op P/ s

zoemijl ZO3/SO.
"Witte ton » . n°. 2 , buikton 2dQ grootte, tegen de vlakke NO.zij.le

van de Maan, in 72 decim;,:
Kerktoreft Middelburg OZO5/8O.

51° 29' 43" N.

3° 18' 42* O.

Liehttoreri WesUapelle, in molen
op dijk 0>/,N.

Volgende witte ton D. 3 , op 3 l/3

zeemijl Z03/40w/z0.
Witte ton D. n°. 8 , buikton 3do grootte, tegen de vlakke NO.zijde

van de Raan, in 72 decimj:
Molen beW. Vlissingen, tegen

Z.kant.bosch ZOtO'^Ow/zO.

51° 28'35* N.

3° 23' 53" O.

Kerktoren Middelburg
Lichttoren We$tMpeUe, aan voet

Walclierensduinen, . . . . . N O * / a O .
Volgendei witte ton D. 4 , op l'/3

zeemijl , . , . Z0tO5/sO-
"Witte ton W. n°. 4 , buikton 3d

a grootte, togen de N.zijde van den
Elleboog, in 63 decim.: ,



51° 28' 22" N.

3° 25' 53" O.

B E T O N N I N G , DEUBLOO.
Molen beW. Vlhsingen,- even beZ.

bosch ZOtO'^O.
Kerktoren Middelburg Ol(tZ.
Lichttoren WesUapelk, in duin

51" 28' 15" N.

3° 28'27" O.

beN. Zaaldvin NNO3/8O.
Volgende witte ton D. 5 , op 1'|3

zeamijl OZO'/aO.

Witte ton O. n°. 5 , buikton, 3"*0 grootte, tegen de N.zijde van den
', in 63 deoim.:

Nieuwe molen te VUssingen, tegen
dijkhoek bij fort de Nolle . . . ZO3/„O.

Kerktoren Middelburg O'/»Nw/aN.
Molen Zotfteknde, in O. voetpad van

duin NN0s/fl0w|z0.
Volgende witte ton D. 6, op 1

zeemyl ZOs/8Ow//,O.

Witte ton D. n". fl, buikton ld° grootte, tegeü den stellen NO.hoek
van den Elleboog, in 100 decim.:

Kerktoren G-roede, io W. haven-
berm Nieuwe Sluis 2 t W V i W w | z W .

Lichtopstand te VUssingen, één
spaakalengte beN. vroegere Ma-
riniers-kazerne. . . . . . . ZO.

Kerktoren Middelburg O'/sN-
Volgende witte ton O. 6, op e/6

51° 27'52' N.
3° 30' 3T O.

OOSTGAT,
Eoode uiterton OoBfgat n". 1, Bakentonofboeilstegvootte,metroo(3en

bol aan stang bovenop, genaamd » TON VAN OALOO" , liggende tegen den
vlakken W.kant van de Kueerens of Bcmhwger-Ramn,. (Zie » Detonning
Buiteügronden".)

> Oost- of zwar t e t o n s - k a n t , aan bakboord b|) b lnncnloopcn.

Zwarte ton Oosigat n°. S , buiktOD 3flo grootte, bij de steile W.punt
van de tyvllepfaat, dwars van fort de Nolle, in 50 rlecim,:
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5L°26'30" N.

3Ü 31' 56" 0.

B Ë T O N N I N G , OOSTGAT.
Kerktoren Vlissingm , aan N.kant

groote kazerne OZ03|4Ow/zÖ.
Kerktoren Middelburg, aau W.kant

duin beW. fort de Nolle . . N0t0 l/80.
Z. lichtopatacd Galgenschaar. . . NN0l/40,

West- of witte tons-kant, aan stuurboord by blnnonloopen,
Witte ton Oostgat n°. 1 , buikton lBto grootte, op de N.punt van het

Bankje tan Zoutelande, genaamd » ÏON VANHBTZUIDEEHOOFD" , in 108decim,:

Kerktoren Zoutelande ZO^O.
Z. molen, tusschen kerk en liebttoren

WesUapeUe N O t O 8 / « O .51°31' 7"N.

•3° 25' 36* 0.
W.molen Wcstkapélle, tegenN.zijde

van Janda-gebouwtje . . . . N0*/s0.
. Volgende witte ton 0. 2 , op 1

zeemijl ZOtZw/zZ.

Witte ton O. n°. 3 , buikton 2do grootte, tegen den steiïen O.kant van
het Bankje van Zoutelande, genaamd » TON VAN DE ZEVENTIG ROEDEN" , in
81 decim.:

Kerktoren Zoutelande, over groen
duintje beN. voetpad . . . . ZOtO.

Lichttoren Westhapelle, tegen het
51 30' 28* N. opgaan van hoog duin beZ. het
3° 26'52" O Schaar NtO'/sO.

Molen Westkapélle N6/SW.
Volgende witte ton O. 3 , op P/„

zeemijl Z0%Z.

Witte ton O. n°. 3 , buikton 3a° grootte, tegen den stellen O.kant van
het Bankje van Zoutelande, in 85 decim.:

Een huis met rood dak , aan N.kant
voetpad,.

5 1 ° 2 9 ' 2 8 " N .

3 C 2 9 ' 4 " O .
K e r k t o r e n Zoutelande . . . . . N t Q .
Molen Westkapelle NNWV.W.
Volgende *itte ton O. 4 , op 1

zeemijl '. . . ZZ0V«0w/a0.
Witte ton O. n. 4 , buikton 4*° grootte, tegen den steiïen O.kfint van

het Bankje van Zoniehnde, in 60 decim.:



I Ï E T Q N N I N G , OOSTGAT,

51° 28' 44" N.

3° 30' 8" 0.

Kerktoren Groede, 'm 0. berm
haventjo Nieuwe Sluis . . .

N. lichtopstand Kaapduinen . . . Z0J/aO.
Molen WestAapelle, eene halve apaalcs-
• lengte beW. Walckerensduift . NlSTW/aW.
Volgende roode boei O. 5 , op '/o

zeemijl Zs/s°-

Roude ton O. n". 6, boei 2a° grootte, tegen de steile ZO.punt van het
Ban&je van Zoutelande, dwars van do JTattpaJït&Wft, op de verbinding
den Detcrloo en het Oostgat, in 50 decim,:

Kerktoren Groede, eene scbeeps-
lengte beW. W. lichtopstand
Nimiwe Sluis Zt\V3/aW.

51° 28' 32' N.

3° 30' 16* O.
N. lichtopstand Kaapdtdnm, . . 0203f'40.

51" 27' 15" N.

3° 30' 54" O.

Lichttoren Westka^eüe, inlBt°hoog
duin beW, Zoutelande .

Volgende witte ton O.. 6, op l1/^
1 zeemijl Z]/SO.

Witte ton O. n°. O, buikton 3d» grootte, tegen den steilen O.kant van
den Elleboog. dwars van het duin Vijgeneter, in 9ö decim.:

Ronde toren, even beZ. torentje
loodsgebouw te Vlissingen. . . ZOtOw/zZ.

Z, lichtopstand, Qalgenschaar . . O3/SN.
Kerktoren Middelburg, in "W.kant

ter 0N0'/80w/z0.
Volgende ,witte . ton ,0. 6a, op '/;

zeemijl ZtO3/4Ow/zO.

"Witte ton O. n", O", buikton 3d0 grootte, tegen den steüeü O.kant
van den Elleboog, in 50 decim,:

f Kerktoren ff roede, 2 kott eralengte
beW. 3*> hoofd beO. Nieuwe Sluis, ZZ Wy4 Ww/zZ.

Z.kant R( 0. kerk te Vlissingen, in
steenen beer beW. de haven. . OZO'/$O.

Z. lichtopstand Galgemchaar. . . K03/8O.
Volgende witte ton O, 7, op '/s

zeemijl " Z'/*0.

51° 26'48" N.

3O31'2GV O.



B E T O N N I N G , OOSTGAT,
Witte ton O. n°. t , buikton Sll° grootte, tegen den steilcn ZO.kant

van den Mleboog, dwars van fort de Nolle, in 50 decim. t

Oranjemolen , tegen 2. huizen van
Vlmingen OZO3/,,O.

51° 26'23" N.

3° 31' 40" O.

Kerktoren Middelburg, eene schuits*
lengte beW. 2a° duin van fort
de Nolle V

Z. licbtopstand QalgenscJmar , . NN0r/a0w/z0.

N.B, Du betonning der Wester-Sclielcle binnenwaarts, vindt men in
het hoofdstuk » Do Schelde van VHssingen tot Antwerpen".
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WATERGETtJDEN.

Vóór de Zeegaten.
De trekking van den stroom is vóór en in de Zeegaten , buiten den

invloed der banken, elk uur verschillend. Er heeft gestadige verandering
in richting plaats, draaiende tegen zon om, even als langs de Vïuamsche-
en verdere Zeeuwsche Mst tot dwars van Qoeree. Als oorzaak van dat
ronddraaien mag men bet ongelijk invallen van den. vloed aannemen ,
omdat die zoowol door het Kanaal, als beN. Schotland en Engeland om,
in de Noordzee komt.

Ter vergelijking van de verschillende richtingen van den stroom, raad-
plege men het stroomkompas op de kaart der Monden van de Schelde,
waarbij hot uur van hoogwater te Vlissingm als uitgangspunt is aange-
nomen. Indien men hot hoogwater te Vlissingeu voor eiken dag op de
gewone wijze Toerekent, kan men, door het verschil in tijd te nemen van
dat hoogwater met den tijd waarop men den stroom wil kennen, dadelijk
de richting op dat kompas zien en in de meeste gevallen weet men dus
daardoor hoe men den koers moet wijzigen. Het is natuurlijk dat de ver-
schillende 'winden afwijkingen veroorzaken , waardoor eene meer snelle of
langzame ronddraaiing voor de verschillende kompasstreken plaats heeft,
terwijl liet opstuwen en wegvallen van het water daarvan eveneens ook
afhankelijk is.

"Wanneer men zich alleen 'tot de buitengrontlen bepaalt, mag men aan-
nemen dat, vrij in zee buiten de banken, de stroom doorgaande NOtO.
en de eb ZWtW, loopt; tegen de Vlaamscke Hnkm ia de richting meest
ONO. en WZW.

Zoowel in zee als vöór de gaten begint de achtervloed of liet zooge-
naamde Noordtij twee uren vdór het hoogwater is en er heeft slechts eene
korte kentering plaats, In de meeste gevallen heeft er gedurende den
aehtervloed eene neiging tot trekking naar de kust, zoodat met N. en
W.winden het Noordtij (aehtervloed en grootste gedeelte der eb) eene
Oostelijker richting heeft; met O,winden heeft het omgekeerde plaats, doch
in mindere mate,

Bene reeks van waarnemingen , die bij het lichtschip van den Noord-
Hinder gedaan ziju, hebben het hierboven gezegde bevestigd; alleen is de
cloorgaanclo richting van don stroom aldaar wel iets meer om de N. en
meer om de Z, trekkende. Omtrent de kracht van het gelij bij het
ïichtscuip valt aan te merken, dat de sterkste stroom 2ljt mijl heeft be-
dragen en de gemiddelde vaart van elk getij 1% mijl, de grootste vaart
gedurende een geheel tij was ls/4 mijl. De rijziug en daling was moeilijk
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waar te nemen, doeh een zooveel mogelijk nauwkeurig: onderzoek gaf
eene wisseling in rijzing te kennen van 0,9 tot 1.8 raeter

Met nieuwe en volle maan was het daar hoogwater ten 11". 15»-. _
Zeer harde windon of stormweder zijn bij al deze opgaven buiten

rekening gelaten , omdat er dan slechts een bepaald getij met de richting-
van den wind loopt en het overigens meest stil water !S, of cene lichte
atroomtrekking in dezelfde richting plaats heeft. . . . , . , , .

Alhoewel tusschen de buitenbanken het ronddraaiende getij plaats heeft,
vindt men echter binnen SkenUnl in het zoogenaamde Skendiep eb
en vloed in tegengestelde richting.

On Steenbank zelve draait de stroom zooals biorvoren gezegd is, daar
binnen (beO) loopt de stroom ONO. en WZW. met nagenoeg stilwater
en kentering van tij tusschen heide; bij de rondloopende stroomra is dit
bet geval met, rij duren nis het ware onafgebroken voort.

Hoe dichter men vóór de gaten is, des to regelmatiger heeft de rond-
draaiing plaats Twee uren vóór hoogwater te VUsnngen loopt de stroom
in OZO richting op de Walcherensche kust aan, en wanneer hot, daar hoog-
water is, buigt het tij gestadig van de kust af; zoodat een uur na
hoogwater de richting reeds NO. en twee uren na hoogwater to Vhmngtn
de stroom NNO loopt. Met halftij te Vlissingen trekt de stroom reeds N.
on draait nu sneller rond, zoodat met het vierde uur de richting reeds
WNW. is; ter zelfder tijd is het laagwater in zee

De twee volgende uren verandert de stroom tot WZW.; het ia alsdan
laasrwater aan den wal en op de Steenbank (vóór de gaten is liet een uur
vroeeerV daardoor heeft de stroom van'het begin der eb m zee tot aan
het stüwater vóór het volgende vloedtlj, 16 streken van het kompas tegen
zon om doorloopen. ,,

Met den vloed gaat de ronddraaihig op dezelfde wijze voort, zoodat met
het 7° uur na het hoogwater te Vlissingm de stroom ZW. loopt, met het
8» uur ZZW het 9° Z.; daarna versnellend ronddraaiende met het
10° uur OZO" met het 11» O. en met het 12" of tweede hoogwater to
Vlissinaen ONO. In 12 uren tijds is de stroom het geheele kompas rond-
L a a n en een met stilte ten anker liggend vaartuig zou dus gedurende
twee getiiden den steven naar alle streken van het kompas hebben gekeerd.

De aanwijzing van het stroomkompas volgende, verkrijgt men voor elk
ooeenblik de strekking van het getij. Deze aanduiding geldt echter alleen ,
indien men goed vrij buiten de gaten is, omdat de ronddraaiing met ge-
heel behouden wordt dicht vóór een der openingen; bovendien verandert
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do richting, wanneer de stroom door de banken on droogten in do Zee-
gaten ter -weerszijden beperkt wordt.

In «Ie %& telingen.
De voorvloed valt hier op den wal in ceno Z. richting-, buigende zooaln

hierboven gezegd is, tegen zon oxn naar bivmeru Ril doet aieh «5ó ge-
voelen , dat men met NO. wind (dus bij don wind) naar binnen Keilende , er
veelal voor ankeren moet, totdat do vlood vorder ronddraaiende volgens
de strekking1 van het vaarwater naar binnen loopt, hetgeen , swoals mede
hierboven gezegd is, eerst plaats heeft wanneer hot reeds goe i halftij
Ie Vlissingm is, Ara hoogwater te Vdmwjmi begint de stroom uit den wal
to trekken, hetgeen met N, wind voor binnenkomende schepen dienst van
vlood doet. Mot Z. •wind Yw*. men dus het vroegste naar binnen zeilen,

Het water bereikt zijne grootste hoogte to Vlissingoi drie kwartier
imr vóór dat de vlood af is, zooclat het een goed uur na hoogwater te
Vttssitigen is, alvorens do eb regelmatig gaat doorkropen. Heao loopt dan
voor Vlissingm naar do verschillende Zeegaten en in eene WNW. strekking
naar de Wielingen; vereenigende xich met de eb, die langs do Iloofdplaal
mBreskens tot aan de Nieuwe-Sluis in eene NW, richting uitvloeit. Voor-
bij de Niemoe-Sluis zijnde, loopt do eb meer op zee om de NW. en
WNW., hoe vroeger des to Noordelijker over do Walvischslaart vallende.
De vooreb trekt in het algemeen door de gcheele Wielingen over de Ilompels
on het Hihatii. Men dient hier vooral op te letten wanneer men niet Z,
wind , met een bij den wind koers naar bui ton stuurt.

Het K. overvallen van liet tij blijft nagenoeg drio uren voortduren, en
de stroom trekt eerst recht de Wielingen uit, wanneer het laag water iu de
gaten is; daarna draait het tij tot Z W. naar den wal, blijvondo langer
doorloopen naarmate men meer om de \V. is; zoodat het boW, het Sluis-
sche gat of ZuAtb een uur, vóór Ileyst twee uren on vóór BlanhcnUryhc
drie uren langer ebt dan te Vlissingen, hetwelk het voordeel aan nit-
zeilende schepen geeft dat zij oeno lange ob maken.

Wanneer men dit langer loopen van de ob voor Blank&ïberghe dan voor
Vlissingen, met het voor de eerato plaats vroeger hoogwater en bij gevolg
ook vroeger laagwator zijn dan voor de laatato vergelijkt, dan schijnt hier
eene tegenstrijdigheid te bestaan, die zich alleen door het ronddraaien dor
stroomen laat verklaren ; want, wanneer het to Vlissingcn laagwater ia
dus liet 6° uur na hoogwater, loopt de stroom WZW., het 7" uur is de'
trekking ZW., hot 8° ZZW. en met het 9» uur Z., c;i alsdan kan men
eerst rekenen dat do vloed begint in te trekken, niettegenstaande liet
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walor reods ongovocr drie uur is gewassen. Buitendien is de ronddraaüng
geregelder, naarmate men buiten de trekking1 van het gat blijft.

De Dcurloo.
Vóör dit zeogat heeft de stroomdraaiing eveneens plaats als hierboven

reeds beschreven is. Wanneer oen schip met 0. wind dit zeegat wil binnen-
komen , dient men te wachten tot het halftij van vloeien is. De vloed
zet hier nam olijk steeds om de Z, tot het 9° uur na het hoogwater to
Vlissingen ; en slechts twee uur voor het hoogwater aldaar , trekt de vlood
i-echt den Deurloo in, op denzelfden tijd als hot Noordtij in nee aanvangt.

Deze richting van den stroom is ook oorzaak dat men den Deurloo
afwerkende, niet meer dan vier, hoogstens vijf uur van de eb voordeel heeft,
aangezien dat het tij weder ZW. trekkende, recht op de Haan valt.

De eb loopt van de Vlissingsck? reede NW. en NNW. naarden Deurloo,
volgende de strekking van de banken tot bij de eerste en tweede zwarte
ton naar buiton. Verder naar buiten is do strekking meer om do N. en
hot tij trokt daar over het Bankje van Zoutelande en de Rassen, tot het
liiogwater in den Deurloo is. Dit overvallen heeft oveneens plaats als bij
het t i j , dat in do Wielingen over de Walmsclistaart, de Raan en het
Ribzand valt.

Met hot laagwatoi1 in den Deurloo begint de eb W. te loopen , daarna om
de Z. - draaiende, neemt het spoediger die richting aan dan bij de Wielingen
gezegd is on het tij behoudt die richting ook langer, alvorens recht in te
trekken. Do rede hiervan is zeer natuurlijk, omdat hetbuitengedeeltevan
den Deurloo door geone drooge- of steile banken aan de Z.zijde begrensd wordt.

Bij de lüterton van den Deurloo heoft men een uur vroeger laagwater dan te
Vlissingen.

Het Oostgat.
In het gedeelte van het Oostgat buiten West&apslle, draaion do stroomon

gehcol zooala in zoe beschreven is, docb binnen den Molen van West-
Itappel valt do vlood , zoowel als de voorvlocd , om do Z. Het intrekken van
den stroom begint bij en tegen den Westkappelschen dijk, twee uren vóór
dat het laagwater te Vlissingen is; tegen de Rassen t aan de W. zij de van
het vaarwater zet de eb met laagwater om do W. en "WZW. De vloed-
stroom vertoont zich in het Oostgat eerder dan in de Wielingen, trekt bij de
Nolle om de ZJ50. on voreenigt zich met de aehtereb, die langs Vlissingen loopt.

In hot Oostgat loopt roo'ls een uur vloed, terwijl er in do Wielingen
nog eb loopt.

Van af de Reede van Vlissingen tot bij den hoek van den Wesikap-

I
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peischen dijk en bij don molen,, volgt de eb du strekking van de kusfc;
echter altijd naar den wal trekkende, omdat de eb, die uit den Deurloo
komt, zooals hierboven beschreven ia, over het Bankje van Zoutelan.de
heen valt. De vloed loopt daarentegen van af den Molen van IVestkapelle,
langs den wal naar binnen, doch trekt een weinig' over het Bankje vau
Zoutelande heen.

Van de rcede van 1'llssïtigen naar binnen.
Voorbij Vlissingen, trekt de vloed langs den Hoek van Borssele het eerst

de Meringen in. Men rekent, dat de vlood eeimur vroeger in de flveringen
loopt dan in het Pas van Ternemen. Als de vloed goed door is, loopt het
tij tüssehen Vlissingen en Borssele het hardst langs den Springer en de
Spijkerplaat. Wil men van Vlissingen naar Tementen varen, dan moet mon
op de hoogte van Borssele, Zuidelijk langs den Springer sturen, om zeker
te wezen, niet beN. de punt van de Suikerplaat te worden getrokken.

Na do afdamniing; van het Sloe wordt het Z.gedeelt© gevuld door den vloed
van Vlissingen, en het N. gedeelte door den vloed van Veere.

Voorbij Terneueen trekt do vloei naar do platen en droogten beN. Ossenisse;
vooral in Let laatst van het tij moet men dus den W.wal houden, om te
trachten naar du bocht van Iloedehenskerke over te komen. Van daar begint
hot vaarwater weder te bochten on loopt het tij langs de haven van Hans-
weert, het eerst in het Sohaar van Waarde. Men rekent, dat er in het
Schaar van Waarde een half uur eerder vloed loopt dan voor Weisoorden.

Ton einde niet in dat Schaar te vervallen, maar door het Zuidergat naar
de bocht van Weisoorden te kunnen komen, moet men weder den W.wal
of de platen, van Ossenisse houden. Van Weisoorden loopt het tij weder
geregeld door tot bij den Hoek van Valketüsse, waar de vloed in het Schaar
•oan de Noord trekt, en men lüor don N.wal naar de bocht van Bath moot
gaan houden , om niet langs den kant van het Konijnenschor in liet Schaar
van, de Noord te geraken.

In het Namo van Bath loopt langs den bakenkunt maar weinig vloed
De vloed trekt aldaar sterk langs Qn over den witte tons-kant in het Schaar
van de Noord. Bij aehtervloed loopt er nog een fiksche vloed langs do witte
tonnen, als er reeüs eb begint te loopsn langs den bakonkant.

Voorbij Bath keert de stroom volgens den loop der banken , doch het
meest op den O.wal aan , zoodat men bij het veranderen van den koers,
dieht langs de plaat beN. &aeftinge moet, loopen.

Met de eb moet men hoofdzakelijk de tegenovergestelde wallen houden,
vooral zoolang de platon nog onder zijn.
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Boven Bath moefc men dan vooral zorgen den O.wal te houden, om niet

in liet Schaar van de, Noord getrokken te worden.
In het Na/tiW van Bath loopt langs den bakenkant zeer veel eb en bij de plaat

van Valkenüse zet de vooreb sterk naar den zwarle tons-kant. Voorbij Wels-
'oorden moet men goed opletten, niet in de droogten beN. Ossenisse te vervallen.

Voorbij het Bankje van Kapelle en langs HoedelenshrU trekt het ebtij
in de bocht en langa den wal, on loopt van daar over naar den wal van
TemeuMit bij den Sendraohtpolder,

Om de Moeringeti af te varen moet men dus bij den lloelt, van Baarland
den ISl.wal houden, omdat men anders te veel om de Z. wordtgotrokkon.

In de Mveringen zet de eb bij de zwarte ton E, 4 en de witte ton E. (5
naar den witte tons-kant, bij "do -witte ton E. 3 naar den zwarte tons-kant
onverder in de bocht i>an Borssele, zoodat men metstilte gevaar loopt, niet
vrij van den lïoel van Borssde te drijveu.

Tussohen Vlissingm en Borssele loopt de ob het hardst langs de Kaïoot.
Gedurendo het laatste van de eb loopt de stroom meer geregeld naar het

beloop van de vaarwaters; door do platen, die dan meert hoog droog liggen,
wordt hot tij nagenoeg geheel in de bedding gehouden. De vloed loopt op
zijn hardst in het 4*10- en öde uur; men noemt dit do » run". Het oogenblik
van stilwater duurt slechts Keer kort; do eene stroom gaat na geuoeg zonder
stilwator in don anderen over.

In het «Tijdschrift toegawijd aan het Zeewezen11 door PILAA.U en OBREBN,

4̂ o deel, 1884, blada. 211, ia een brief opgenomen van JOHN WASHINGTON,

Commandant van het Engelsohe oorlogsschip » Shearwater11, Harwich , d°.
18 Juli 1842, handelende over de waarneming der getijden in de Noordzee
naar aanleiding van de theorie van Professor WFIEWELL , vermeld in het
Engelsche werk »Philosophical transactions", onder het hoofd sResearchea
on the tides11.

In bovengenoemd » Tijdschrift toegewijd aan het Zeewozon" komen in
de jaargangen 1845 of 5e deel, blz. 251 en 401,

1846 » 6<> » » 93,
1847 » 78 » » 250,
1848 » 8° » » 409 e:i
1849 » 9° * » 99 » 297,

stukken voor » üvor de Getijden" van J. C. PJXA.AK , bevattende een over-
zicht van de werkzaamheden van de Heeren IVUBBOOK en W. WHEWEI.L ,
volgens de in Engeland uitgegeven > Philosophical transactions".
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Bijzondere aandacht verdient bet werk over de getijden van F. A. iï.

KELLBR, onder den titel: » ICxposé du régime dos Oourants dans la Manche
ot la Mer d'Allomagnc" , uitgegeven in Frankrijk dooi' het Depot Gótióral
de la Marine ondor n°. 204, en verkrijgbaar bij CIIALLAMBL AINÜ, Paris.

Zie verder betreffende de watorgetijden en stroomen in do Noordzee en.
op de Wester-Schelde, de volgende werken en gegevens.

Verslag over de waarnemingen in de Noordzee omtront do stroomen
langs de Nederlandsche kust in de jaren 1880-1882, door H, BERNÜLOT
MOENS, Luitenant ter zee tier lst° klasso, en R. P. J. TUTEIN NbwriisNius,
Ingenieur van den Waterstaat, verkrijgbaar bij de GEUHOEDEUS VAN CLKEP ,
boekhandelaar te 's Graven hage, Spui n°. 28.

Verzamelings-ataten van de hoogte der waterstanden op de Westoi1-
en Ooster-Schelde, elke 10 minuut van 7 tot 20 Juli 1869, door J. F, W.
CONEAD , gedrukt bij ALTOKFFER te Middelburg.

Tienjarig overzicht der waargenomen waterhoogten langs de Neder-
landsche hoofdrivieren, deZeeuwscaestroomen , d&Noordaoe, om., bijeen-
verzameld onder leiding van den Hoofd-Inspecteur P. CAL AND, op last
van den Minister van Waterstaat.

» Tide Tables" , jaarlijks uitgegeven door do Engelsehe Admiraliteit.
Desoriptlon hydrographique de 1'Escaut par M. STBSSELS , Lieutenant de

vaiaseau de l10 classe.
üiseussion des observations de la maree et de ses offets dans 1'lüscaut

par A, SïBSSBLfl , Lieutenant de vaisseau , Hydrographo . Bruxelles , VAN
DOOREN, 1872.

Pellischnlcn.
Op de Wesfcer-Scbolde zijn ten dienste der voorbijgaande schopon twee

peilschalen geplaatst, te Hoedekcnskerhe, aan den laagwatavkant, 34 m.
beZs den stoorabooten-steiger en 23 m. uit den dijkskruin : 51° 26' 32" Nu.
en 3' 55° 10' 01 . , en te

Welsoorde (Walsoorden), aan den laagwaterkant, 250 in. bcZ. hetOudo
Hoofd en 180 ra. uit den dijkskruLn -. 51° 23' 30" Nb. en 4° 1' 57" 01.

Elke schaal bestaat uit een geseboorden stander, waartegen 7 klampen
zijn aangebracht, die 1 m. breed en 0,3 m. hoog, om den anderen rood
en wit zijn geschilderd en onderling 0,3 m. van elkander afstaan , zoodat
de bovenkant van den bovensten klamp (rooö) 3,9 m, booger is dan do
onderkant van den ondersten klamp (rood).

De scoaal 'm zoodanig gesteld, dat de onderkant van den oudersten
klamp komt 0,4 in, boven gewoon laag watermerk, zoodat te Hoedekens-'
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korkc, waar hot gomiddeld verval van water ong'evoar 4 sn. la , het hoog-
water ovorooiikomt mot den onderkant van den Ijovenstuii klamp on te
Welsoorde, waar het verval ongeveer 4,2 m, bedraagt, de bovenste klamp
voor s/3 onder water raakt bij hoogwater.

A.an donzolfdon atander, doch 2 ni. boven don bovensten klamp, ia eon
wit bord gespijkerd, waarop in zwarte lettere: PEU-RGIIAAX.

Bohalve do boidc bovengenoemde peilschalen , die moor in het bijzonder
voor de scheepvaart dienon , zijn nog van woges den Waterstaat, op do
Woster-Sclielde en de kusten lang-a den mond dor Schelde do volgende poil-
sehalcn aangebracht, dienende tot tiet geregeld waarnemen der waterhoogten,
ten eind o gegovons omtrent de waterstanden op do Scheld» te verkrijgen.

Antwerpen

Calloo

Doel.

Poilschaal, ingehakt in den NW, frontmuur van do rijks-zco-
sluis te Kattetidijk.

Houten peilschaal aan de N.zijrle van den aanlegsteiger bij
het fort St. Marie.

Houten peilschaal aan do Z.üijde van don aanlegsteiger, tegen-
over bot dorp.

Houten vervangschaal voor hoogere waterstanden togen de
W.zijdo van den lichtopstand op den kop van den ^.haven-
dam , tegenover het dorp.

Houten vervaiigachaal voor iagero waterstanden togen don
buitensten paal aan do Z.aijde van genoomdon aanlegsteiger.

Houten peilsehaal voor hoogwater togo» don O. vleugelmuur
dor uitwaleringsluis van den Beigorsborgschen polder.

Peilsehaal voor laagwator aan hot Z.cindo van den rijksdam ,
uit drie deelfin bestaande : een houten schaal on twee geëmail-
leerd ijzeren schalen togen ijalon.

Houton vervaugsehaal voor hoogere standen, liggende togen
hot buitenrlijks-beloop van af de dokwrk van g-oiioemdo sluis.

Walworden, Houten j-eilsehaul, vóör de werkbaaawoning der watering
Walsoord en.

Van deüO schaal tot do laagwatcrlijn, staan iu een e richting.
loodrecht op die van den dijk nog' vier houten ver «singschalcn.

Waarde. Houten peilsehaal, koker mot zülfregistroereiHlen drijvor ,
voor hoogwater, togen don W.buitenvleugelmuur der suatie-
sluis van het Waterschap Waarde.
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Houten koker-peilschaal voor laagwater, gopluatst togen
een Koniagspaal van een dukdalf voor den Westveerepolder
tusaohen dijkpanl 32 en 33.

Hansweert. Zelfregistreoronde |jeilsohanl op het plateau in het midden
tussciien do buitenhoofden van de groots en kleine sluizen.

Als controlerende peilscliaal dient de hard.steenen peil-
schaal tegen het buttenhoofd der schutsluis van het kanaal
door Zuid-Beveland.

Geëmailleerd ijzeren vervangschaal voor lagere water-
standen , tegen genoemd buiten-sluishoofd.

Iloedehem&erhe. Drie houten peilschalon , togen de palen van den provin-
cialen steiger tot het aanleggen van stoom booten.

Ter Neuzen. Zelfregistreerende pellschafil op het W. sluishoofd van du
O.buitensluia.

Als controleerende peilsohaai dient de drijvende peilsohaal,
in de W. schotbalksponning van de binnen rij van de
buitenschotbalken van de O.buitensluis.

Mlewoutsctijk. Houten peilsohaal voor hoogwater ,tegen het buiteufront
dor suatiesküa van den polder Ellewoutsdijk.

Houten peilschaal voor laagwater tegen een paal voor
het fort.

Aan het buitenfront der suatiesluis ia verbonden een koker
niet registreerenden drijver voor hooge waterstanden.

Borssele. Zelfreg'istreerende peilschaal, waarvan het gebouwtje zich
bevindt op den binnenberm van den zeedijk, 35 m. beO,
dijkpaal u°. 33.

Als controleerend o peilsohaal dient de houten peilschaal
tegen een dukdalf, bij den mond der sluis.

Hoof Aflaat. Peilschaal voor hoogwater , gehakt in den hardsteen van
den O. vleugelmuur van het buitenfront der suatiesluis van
den Hoofdplaatpolder.

Geëmailleerd ijzeren peilschaal voor laagwater,bevestigd
aan den koningpaal van een dukdalf op 20.80 in. buiten
het zee-einde van den W. bavondam of nol n°. 6.

Z%idkraaijeft. Hardsteenen peilschaal voor hoogwater tegen den W ,



59

\V\TEKGETIJBtiN.
buitenvleugelmuur der suatiesluis van den polder Zuid-
kraaijert.

Houten peilscbaal voor laag-water, bestaande uit 6 peil-
paaltjes in deoim. verdeeld , tusachen de dijkpalen 38 en 39.

Houten peilschaal, koker met zelfregislreeronden drijver
voor hoogere standen, tegen den O.-btiitenvleii gelmuur dier
sluis.

Houten koker-peilschaal voor hoogere standen in den
dijk bij dijkpaal 39.

Breshens. Geëmailleerd ijzeren peilschaal voor hoogwater op houten
rib, aan den W. buitenvleugel der W.spuisluis

Geëmailleerd ijzeren peilacbaal voor laag water op houten
rib, ao,n de O. paalrij langs den kop van den W. ha vendam
en wel aan de binnenzijde van den Men paal, gerekend van
don N. hoekpaal.

Geëmailleerd ijzeren peilschaal voor laagwater op houten
rib, aan de binnenzijde van den vloeipaal, aan de Z.zijde
van den steiger, op 241 m. van de achterzij Ie der haven.

Vlusingen. Zelfregistreerende peilschaal aan do buitenhavon van het
kanaal door Walehereh, in den toren dienende tot meteoro-
logische waarnemingen, nabij het buitenhoofd der dubbele
schutsluis.

Als controleerende peilschaal dient de geëmailleerd ijzeren
peilschaal tegen de Z.zijde van het buitenfront der groota
kolk van de dubbele schutsluis.

Westkapeïle. Geëmailleerd ijzeren peilschaal tegen den vierden schamp-
of buitenpaal aan de ZO.zijde van het plankierhoofd bij
dijkpaal O.

Zelfregistreerende peilschaal op het NW. buitenfront der
(Sluissche gat.) zeesluia van het uit wateringskanaal naar do Wielingen,

gemeente Kadzand.
Als controleerende peilschaal dient de houten peilschaal

tegen het midden-penant der genoemde uit water ingsluis.
Zelfregistreerende peilachaal op het uiteinde van het

O, havenhoofd.
Houten peilachaal in de haven, bij de Militaire aluis,

1400 m. binnenwaarts van de zelfregistreerendo peilschaal.

de Wielingen.

Ostende.
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WATERGETUDEN.

vlood, ontleend aan hot >> Tienjarig overzicht dor waargenomen wator-
hoog'ten langs de Nedorhtndsche hoofilrivieren, do Zeeuwscho stroomen,
<le Noordzee, enz.", bijeenverzameld onder leiding van den Hoofd-Inspecteur
1'. GALAND over de jnren 3871—1880, op last vun don Minister van Water-
slaat , en 2° do gegevens omtrent liet verval van water en den laag water-stand
bij (lood- on springtij voorde plaatsen Ostondo, Sluisschogat, Vlissingon,
Borsselo, Terneuzon en Hans weert, waar zelf-rogistreerende poilschalon zijn
aangebracht, uit de Verzamelings-tabellen der waterhoogten over bet jaar 1883,
die maandelijks van wego bot Ministerie van Waterstaat uitgogoven worden.

NAAM VAN DK PLAATS.
Duur

van den vloed.

DUUL'

van de eb.

Sluiascho gat

Westkupelle

Vlis&ingen . fin. 5m. 6"- 19™-

ï IJ 1).

1'lei'ste unr .

Tweede » . .

Dorde » . .

Vierde » . .

Vijfde » . .

Zosdo » . .

Vlisslng-eu.

Gomiddclde
rij?,mg,

2,7 clccim.

3,9 »

4,8 »

6,9 »

12.0 »

5,7 »

Gemiddoldc
daling.

2,0 decim.

4,7 »

7,2 »

8,6 »

7,7 »

5,2 »

Belgisdic kust.

Geraiddolde
njüing.

4,2 deeim.

6,5 s>

6,0 »

7,0 »

7,9 »

6,8 »

Gomiddolclc
daling.

4,8 deeim.

5,8 »

6,7 r,

8,0 »

7,0 »

4,7 »

Uit dozo tabol blijkt, dat de rijzing van het vijfde uur het grootst is ; de
grootsto daling- heeft echter iii het vierde uur plnats en is wel zoo regelmatig.
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HKT AANDOEN VAN DE WESTER-SOHELDE.
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DB.UIU.UO.

OOSTGAT.

RGBDE VAN VI.ISSINGEN.

LOODSWE/.RN.
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Het aandoen van de Wes f er-Schelde,

Indien men den wil heejft naar de Wester-fchelde, moet men van om
de W. komende de Vlaam^che banken vermijden. De buitenste dier banken
is de Ruytingm, waarvan de W.punt op ruim 6 zeemij! afstand NNO. van
Calais ligt. Ëveo beO. die punt heeft men er eene zeer drooge plek, waar
niet meer dan 1,8 m. (1 vadem) water op staat. Deze bank strekt meest
ONO. en vormt met het Ne. gedeelte of de Binnen-Ruytingen en het BamJbje
van Bergwes als het ware eene plaat, die meer dan 24 zeemijl lang is en
•waarop afwisselend plekken van 2,7 tot 7,2 m. (IV3 tot 4 vadem) worden
aangetroffen. BeO, de Binnen-Ruytingen en het Bankje van Bergues heeft
men het CU/; de Z, punt; van die droogte wordt de UosHyck genoemd en
het Clif zelf is, evenwel ,zeer onjuist onder den naam van BycJt bekend.
Op het Clif heeft men nog eene droogte van 5.4 m. (3 vadem) op 51° 21'
Nb. en 2° 32' 01., daar beN, is het afdiepende. Tegen de buiten- of N.zijde
van de Ruytingen liggen, rekenende van om de W. eene zwart en wit
geblokte boei met kegel en bol aan stang bovenop, eene roode boei met
omgekeerden kegel, en drie zwarte boeien , rte We. met een kegel, de
middelste met een cilinder en de 0° met eene ruit, en tegen den Z.kant
van de ZW.punt eene roode boei met twee keg-els, terwijl bij de NO.punt
een lichtschip ligt, voerende een rood draailicht meteene karakter-periode van
30 seconden (zie » Lichten en landmerken".) Tegen den buitenkant van het
Bankje van Bergues ligt eene zwarte boei met bol aan stang bovenop. De
verder O.waarts liggende,droogten , die tot de Vlaamsche banken behooren
zijn: de Buiten-Ratel, dè Bank van Middelkerke, de Bankvun Ostendesn
dio van Wenduijne. Tegen den buitenkant van het NO.gedeelteder Wencluijne-
baiik ligt 3,5 zeemijl dwars uit den wal eene rood en wit verticaal gestreepte
boei met witton bol aan stang bovenop. (Zie » Betonning- Buitengronden").
De Ostende-bank strekt het verste in het vaarwater uit, en beeft men op
51° 20' Nb. en 2° 51' 0l[ in het N. van Ostende op een afstand van na-
genoeg 6 zeemijl, nog eene plek, waar 5,4 m. (3 vadem) water op staat.

Tot de verdere droogten , die in zee liggen, behoort voornamelijk de Hinder
of A-danA; deze is verdeeld in drie ruggen, die zich in WO. richting
over eene lengto van 18 zeetnijl met eene afwisselende diepte uitstrek-
ken. De Noord-Hinder ligt het Noordelijkst en begint 2% zeemijl beW.de
N.punt vanden West-Hinder, Het droogste gedeelte, waarop 7,2 tot 9 m.
(4 tot 5 vadem) ia 2 zeemijl lang, strekkende meest NOtN. tusschen
51° 36' 30" en 61° 38' 30" Kb. en 2° 34' en 2° 33' 30" 01. BeO. de Z.punt
van deze bank ligt het lichtschip »Noord-Hinder", voerende een "wit draai-
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licht, dat olko minuut 7,(33 schitteringen toont. (Zie »Lichten on land-
morlcan").

Het (Iroogo gedeelte van 8 on 7,2 in. (41/. en 4 vadom) van den Oes<!-
JlbüicT strekt zich liet Noordelijkst van dezo banken uit tot op 51° 39' Nb.
en 2° 41' 01. Drau wig bestaat ait drio plekken, van 6,8 tot 8 m. (33/4

tot 4]/3 vadora), dio mot eono diepte vmi 10,8 tot 12,6 ra. (6 tot 7 vadom)
met elkander verbanden zijn; rio Z.punt ligt op 5.° 31' Nb. on 2° 37' 30" 01.,
Koodat do bank xiuh over ceiio Wigte van ruim 8 zoomijl uitstrekt, terwijl
de afstand Uisschon don Noord- 011 Oost-Hinder 3 tot 4 sHjemijl is.

JiW. van do tweo hiorbovcn beschreven ruggen on dwars beO. de
Z.punt van den Noovtl-ïlmdoï, beg-int do West-Hinder of eigenlijke A-lank ;
dit is ooi) onafgebroken ruft' van 5 tot 7,2 m. (23/4 tot 4 vadera) rtisptu,
dio zich over cenc long-te van 12 zoom ijl uitstrekt, ïiot K° gedeelte strekt
meest NOiN, en bet Z"=- mcosi NO., vormende daardoor een o kleiua bocht
naar lust lieloop.dür kust. J;e droogo Z.punt, waar nog 8,6 m.(43|4 vadem)
wordt aatigotroffian , ligt op 51° 23' Kb. en 2° 26' 01, BeO. deze punt ligt op
1 kabollengtc afstand hot liehtsebip, » West-ilindcr11, voerondo eon draai-
licht, dat olke hnlve minuut ói5no schittering toont, twee 'witto on i?6n
ï'oodo opvolgend, on ruim 0,n üceraijl N'^W. van hotIiclitsohip , nagenoeg
middön tusseben dit wi il 11 Z.punt, dtït1 bank, cene awnrlo Horbertaboci
met stang' en rooden bol, waarop met witto letters aan twee zijden » W. H''
(Zio » Lichten en landmcrUon").

Op iets moei- dan 4 «eemijl buiton do Z.punt vaii don Wost—Hindor ligt
Fairy-bank, waarop ook nog 6,8 m. (S8^ vadem) wordt gevonden.

BeO. den Oost-I'inclor ligt do Üligh-ban'/i, wolkodroogteeonokleinoplek
heeft, waarop conti diopto van 8,(5 m. (43/4 vadom) govonden wordt, 011 vau
daar ligt dichter mmi1 do kust hot Thomton-rif of do Oosterbanl, wolke
bank gevaarlijk ligt voor schepen, bestemd naar do Schelde, die beN. den
Hhider langs loopon , omdat er op 51° 33' Nb. en 3° 01. en dus nagenoeg
JN'. van Blankenbergho en NWtW. van Westkapelle, op een afstand van
15 tot 17 zeomijl van dio plaatsen , nog cene droogte van slechts 3,ü in.
(2 vadem) diepte -woïdt anngetroüon. Togen den RO.kant van hotThornton-
rif ligt 0011e rood on wit geblokte boei met witten bol aanstfiug boveuop

. (Zio » Betonning1 Buitongronrten").
Op de m het ONO. en OtK. van hot Thoraton-rif liggende banken ,

do llabs 011 do Micldelbauli, hooft men ceno zeer afwisselorde diepto, docli
or wordt op bet gedeelte dat vóór do vaarwaters naar do Woster-Sclicldo
ligt, niet mintlev dan 7,2 ui. (4 vadera) gevonden.

J
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Vaartuigen , die van om de N. komen, on door het Oostgat de Wester-
Schelde 'willen binnenloopen , moeten voornamelijk de Steenbanhen vermijden
en de schepen , die van nf het lichtschip Schouwenbank om de Z, houden
niet den wil naar de Schelde, dienen op den Banjaard acht te geven.

De SteenbanA ia eene droogte, die dwars van Schouwen en Walcheren
ligt en uit twee ruggen bestaat, de Noord- en de Zuid-SlemianA, welko
door eene vlakte van 9 tot 14,4 m (5 tot 8 vadem) van elkander gescheiden
zijn, terwijl de strekking ongeveer ONO.—WZW. is. De geheele uitge-
strektheid is nagenoeg 8 aeemijl, waarvan de Z.bank en do Vlakte elk
ruim 2 zeemijl beslaan en de beide banken zijn zeer smal, terwijl ze buiten-
dien nog; uit ruggen bestaan, op welke men hoogstens slechts één worp
kan doen. De Z.puut, waarop 7,2 m. (4 vadem) en op óene plek slechts
6,3 m. (3V, vadera) wordt gevonden , ligt op 51° 36' 52* Nb. en 3° 16' 16" 01.,
7 zeemijl van "Walcheren en de N.punt strekt 7,ich met dezelfde diepte uit
tot 51° 41' 40* Nb. en 3Ü 25' 30' 01. op 9 zeemijl afstand van het naaste
land van Schouwen. De minste diepte op de Noord-Steen bank bedraagt
4,5 m. (2'/s vadem) Volgens sommige opgaven zou deze slechts 3,5 m.
(2 vadem) en op de Z.bank niet meer dan 4,8 m. (ruim 2V3 vadem) bedragen.

Be merken , waartusachen ds Noord-Steenbank ligt, zijn Middelburg in
Oostknpelle tot Middelburg in Domburg en die voor de Zuid-Steen bank
van Middelburg in 't Roggenbrood of e ven beZ. Aagtekerke tot Middelburg
aan den N.kant van de Klinkersduinen.

Tegen de ZW.punt van de Zuid-Steen bank ligt eene zwart en wit
horizontaal gestreepte •• boei, waarop met rood e letters » Z.STEENBANK",
met witten bol aan stang bovenop, en tegen de ZW.punt der Noord-
Steenbank eene rood en wit geruite (diagonaalsgewijze geblokt) boei met
rooden driehoek aan stang bovenop (Zie s Betonning Buitengronden"),
. Op de Steenbanken j3taat met stil weder veelal rafeling en met storm-
weer eene kokende zeëj

Onder den algemeenen naam van Batijeard, verstaat men gewoonlijk
al de banken en droogten beW. het eiland Schouwen en in den mond
van de Roompot gelegen , welke gezamenlijk eene groote en ongelijke
vlakte vormen, die zich beW. de duinen van bet eiland Schouwen uitstrekt,
De N.kant van Banjaard bestaat uit de droogten Nieuwe Zand en Wijnlol,
beiden zeer ongelijk van diepte, terwijl aan den O.hoek eene plek droog
valt, en de W uithoek draagt den naam van Bol van Banjaard, waarop
de minste diepte slechts 2,4 m. (l ' /3 vadem) bedraagt, in do merken:
Domburg in het Badhuis en Yeere aan de duinen, peilende het draailicht

5
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van West-Schouwen tusschen OtZ. en OZO'/SO. ZW, van den Bol heeft
men nog een© droogte, waarop maar 3,3 m. (la/4 vadem) water gevonden
wordt, welke droogte de N.kant van den drempel van het Westgat is.
Tegen den NW.kant van den Bol ligt eene witte ijzeren boei, waarop met
zwarte letters: B. JD. , met rooden top en zwarten halven bol aan stang
bovenop, de » ton van Oost-Ban jaard" genaamd en op de W.punt der
buitenzijde van don Banjaard de (on van West-Banjaard, zijnde eene witte
Ijzeren boei, waarop met zwarte letters: B.Ju., met rooden top en rooden
bol aan stang hovenop. (Zio » Betonning1 Buiten grond en".)

Van om de W. komende vaartuigen met den wil naar de WIBLING-EN ,
moeten in den koers 020. beZ. en dicht langs bet lichtsehip » West-
Hinder" sturen en zal men dan opvolgend Ostende, Wenduyne, Blanken-
bergbe en het lichtschip » Wandelaar" ontdekken, waarop men tets Zui-
delijker op den toren van Blankenboi'ghe kan aanhouden , totdat Heyst
aan den N.kant van Stakerduin staat, of liever totdat Ostende ZZW, ge-
peild wordt, Nu sluurt men OtZ. en O'/3Z. on behoudt het merk aan
Heijst, tot beZ. hot lichtschip Wandelaar; Bruggo in Blankenberghe of
iu het Z. is het teeken , dat mon binnen het Itïbmnd in het vaarwater
van de Wielingen is

Men moet in hot algemeen het lood goed gaande houden en Ostende
gepasseerd zijnde, den wal niet nader nemen dan in 6,3 m. (31/, vadem)1,
aangezien de Wenduyne-bank droog en aan den buitenkant redelijk
steil is.

Van om de W. komende en bestemd naar de Wielingen, moet men er
zeer op letten, om het Thornton-rif te mijden, en wanneer men met een
diepgaand aehip langs hot ltchtsehip van den Noord-Hinder komt, zal
men om het droogste gedeelte van de Z.punt van den Oost-Hinder vrij te
loopen, het best doen om niet dadelijk te Zuidelijk te sturen. Wanneer
men dan Blankenberghe of Wenduyne ontdokt, kan men op een van die
beide torene aansturen, houdende Blankenberghe meest Z. en in Brugge
of Wenduyne iets baO. het Z. In het eene geval loopt men tussehen het
Eik je van den Wandelaar en het Rïbzand door, in het andere goval blijft
men beW. den Wandelaar.

De lichttoren van Knocko midden tusschen de liehtschepen Wandelaar
en Wielingen, is ook een goed merk om tusschen den Wandelaar en het
Ribzand door, de Wiolingon van om de N. aan te doen.

Wanneer men Ostonde ZWtW. peilt of eene kabellengte buiten do
uitorato duinen om de W., indien men beO. den Wandelaar hoen stuurt)
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en dien toren ZW , wanneer men beW. het lichtschip langs loopt, dan
is men vóör de Wielingen.

Nadat in 1882 liet lichtschip Wandelaar is gelegd, is het aandoen van
de Wieling-en, vooral bij nacht, veel eenvoudiger geworden, daar men
kort nadat men het liclit van het lichtschip West-Binder uit zicht ver-
liest , reeds dat van het lichtschip Wandelaar in het zieht loopt, en dus
nagenoeg in een rechten koers op de Wielingen kan aanhouden, zoodra
men dwars van het lichtschip West-Hinder ia.

Alhoewel hot voor diepgaande schepen verkieslijk is om buiten het licht-
schip Wandelaar om te sturen of bij de uiterton over het Bibzand to
loopen, zoo kunnen toch vaartuigen van minder diepgang er-Oostelijker
overloopen, zorgende Brugge niet beO. Lisseweghe to brengen , en is men
dan binnen het Rib, dan stuurt men OtZ. naar binnen. Daar er ovenwei
weinig langsmerken voor het langs den vasten wal afstekend Zand ge-
vonden worden, moot men daar van het lood steeds gebruik maken.
Laveerende moet men het zand niet nader dan in ruim 7,2 m, (4 vadem)
aanloopeu, Aan den grond zelf kan men zich gewoonlijk overtuigen of
men in de diepte van het gat is, omdat ineu er overal zaehten grond
aantreft; de kanten zijn evenwel hard.

Tusschen de Baan en Schoonevelds-droogte door, kan men ook van buiten
af naar de Wielingen sturen. Men houdt daarvoor meest den koers ZtO.
en laat Brugge van even beO. Lisseweghe naar Heyst loopen en stuurt
daarna tusschen den Bol van Knoohe en dien van Heyst door naar de
Wielingen , of beN. den Bol van Knocke dooi- de Spleet naar binnen. De
minste diepte, die men op de Vlakte van de Maan zal aantreffen is 5,7m.
(ruim 3 vadem).

De DEUIILOO , zijnde het middelste der drie zeegaten voor de Wester-
Schelde, ia het moeilijkste om aan te doen, daar de buitenbanken zich
zoover uitstrekken, dat de land merken gewoonlijk moeilijk te zien zijnen
er bovendien eene zeer ongelijke diepte in de mondh'g is, dio veroor-
zaakt, dat men reeds ver naar binnen moet zijn, voordat er met een schip
van eenigen diepgang over de breedte van het vaarwater voldoende water
gevonden wordt. Met groote schepen kan men daarom niet vdór halftij
naar binnen sturen, want behalve op de droogten van den drempel, moet
men ook bijzonder op het Zuid vallen van het tij acht geven. Daar de
vloed eerst twee uren vóór hoogwater recht intrekt (zie » Watergetijden"),
zal men dikwijls verplicht zijn vdór den Daurloo ten anker te komen;
het is daarvoor raadzaam om Oostkappel in en niet beZ. Domburg te brengen.
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Met donker weder naar den Deurloo willende, kunnen de gronden «enigs-

zins ten geleide strekken. BeTST. het gat heeft men van af Steen bank naar
den wal, eene gelijke aan- en weder afnemende diepte met harden grauwen
zandgrond; buiten en beZ. Steonbank echter zach ten grond. BeW. liet gat
in de Westpit, heeft men zeer ongelijke diepte met zachten grond, af-
wisselend staal daar 11 , 12, 15 of 17 vadein en op nagenoeg 8 zeemijl
WNW. van de uiterton ligt het iThornton-rif, waarop eetie plek ge-
vonden wordt van slechts 3,6 m. (2 vadem); de grond bestaat over het
algemeen uit fijn zand met of zonder schelpen; op de Z.punt heeft inen
echter grof zand.

BeZ. de Westpit staat algemeen 3,6 m. (2 vadem} minder, ook ia de
grond daar niet zoo ongelijk ; men heeft er meest 11 tot 12 vadem en
even als ueW. de Westpit, fijn zand met of zonder schelpen. Zood.ru men
tegen de buitengronden aankomt, heeft men harden grond.

Indien men niet den wil naar den Deurloo wat Zuidelijk moebt staan,
b. v. beZ. het Thornton-rif, heeft men bij nacht oen goed dwarsmerk
aan het witte draailicht van het lichtschip Wandelaar, terwijl men meer
naar binnen op de Vlakte van Sehooneveld en in het Z. gedeelte van de
Westpit zicht heeft van het roodo draailicht van het lichtschip Wielingen.

In vele gevallen zal men buiten den Deurloo zijnde, nog zicht van
Walcheren kunnen hebben , doch om van de Belgische kust verkenning
te krijgen, dient het bijzonder helder weder te zijn. Heeft men nicht van
Walcheren , dan moet men Middelburg in de hooge duinen van Westkapelle
brengen, en stuurt dan mot den koers OZO. op het land naar den wal
toe. Aan de Belgische kust heeft men eigenlijk alleen dwarsmerken, zoodat
dat zicht minder noodig ia, omdat men door de die, te en de marken van
Walcheren van zelf de mode uiterton op den kop moet loopen. Wanneer
Brugge echter in en even be W, Heyst staat, is men vdór het gat

Het OOSTGAT is het Noordolijkste en gemakkelijkste der drie zeegaten van
de Woster-Schelde, om des noods zonder loods binnen te loopen, daar in
het algemeen de merken zeer goed te zien zijn, Bij goed helder weder zijn
de hooge kerktoren vau Middelburg en do dikke lichttoren van West-
kapello reeds buiten de banken te zien, zoodat men zich dan al spoedig,
voornamelijk de van om de Z. komendo vaartuigen, aan den hoek van
Weatkapelle zal kunnen verkennen; men ziet dan bovengenoemden licht-
toren beN. de hooge duinen van Walcheren en daarbij den molen van
Westkapelle, Het aanzicht van Walchoren is hierdoor moeilijk to verwarren
tem dat van het eiland Schouwen , daar de lichttoren van West-Schouwen
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slanker is en steeds boven hooge duinen uit wordt gezien, terwijl de molen
hier ontbreekt, doch NO. van den toren het Scherm ontdekt wordt. Voor
van om de N. komende vaartuigen, die tussclien Banjaavd ea de Steen-
banken het gat willen binnenloopen, zijn het in 1881 gelegde Ucktschip
SchouwenbanA, voerende een wit draaüicht , dat elke halve minuut drie
snel op elkander volgende schitteringen toont, en het wittedraaüichtDan
West-Schouweii, toonende elke halve minuut twee snel op elkander volgende
schitteringen, van veel 'belang1 bij het aandoen en verkennen van de kust.
Bij het aandoen van het Oostgat heeft men voornamelijk de SteenlanAen
te vermijden. Op bet lood de kust naderende, bevindt men zich buiten
deze banken, zoolang men ongelijke diepte heeft; ei* binnen beeft men
dadelijk gelijkmatig toenemende diepten tot 14 vadem, beZ. de Zidd-
Steenbank tot zelfa 16 vadem, opdroogende naarmate men ivieer om deN.
komt tot 10 vadem aebter de Noord-Steenianl. Bij donker weder kan roen
zich aan den grund ook verkennen , aangezien deze binnen do Steöubanken
in het zoogenaamde Steendiep zeer verschillend ie. Vóór en even beN. de
vlakte tusschen de beide banken heeft men meest zachten , blauwen ltlei-
grond, doch binnen Zuid-Steen bank vindt men echter harden grauwen
zandgrond. ZW, van de Steenbanken heeft men weder zachten grond, even
als daar beW. in de Westpit, en algemeen krijgt men hier harden grond
tegen de Buitengronden.

Zooals boven gezegd is, heeft men alleen bij goed helder weder eenige
zekerheid reeds buiten de Steenbanken zicht van de merken van "Waleheren
te krijgen, waarom van om de W. komende vaartuigen het beat zullen
doen, zich eerst aan het lichtschif Noord-Hinder te verkennen , alvorens
te trachten dit gedeelte der kust aan te doen, sturende dan van daar
OtZ. beN. en 07,0. beZ. de Steenbanken langs, naar de kust toe.

Van om de N. langs Banjaard komende, moet men om vrij van de N.punt
van Steanbank te blijven, Middelburg in Oostkappel brengen en men aal'
binnen die punt zijn, wanneer Westkapelle in het ZZW. of in het Zaal-
duin staat; daarna stuurt men ZWtZ. naar de roode uitei'toiv (ton van
Caloo) of eerst WtZ. , langs den buitenkant van Noord-Steenbank tot
Middelburg in Domburg staat en dan ZZO. naar de uiterton. Over den vloed
moet men bijzonder op het wisselen van Westkapelle acht geven, om niet
te veel naar de JDomburger-rassen te komen.

Men kan ook tusschen de beide Steenbanken door bet Oostgat aandoen,
hetgeen wel het gemakkelijkst is , aangezien men hiervoor slechts het licht
van Wesèhapeüe en het géleidelicht van Westkappdschen dijk in één behoeft
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te houden, om de ton van Caloo op den kop te loopen. Het merk » Middel-
burg tusschen Domburg en het Roggenbrood" kan in dit geval ook van
dienst zijn.

BeZ. de Steenbanken langs komende, rnoet men Middelburg niet beN. de
Klinkersduinon breng-en , voordat men de zwart en wit horizontaal gestreepte
boei met witten bol bij de ZW.punt van Zuid-Steenbaak gepasseerd is;
daarna stuurt men ZO. naar de uiterton , zorg dragende om over den vloed
niet op de punt van Caloo te geraken.

Wielingen.
Het vaarwater Wielingen is tot vdó> flissint/en betond aan deN.zijiïemet

de lichtsehepeu Wandelaar en Wiolingen , de zwart en rood horizontaal ge-
streepte boei met zwarten bol vanden Wandelaar en 8 awarto tonnen, terwijl
aan de Z.aijdo drie witte tonnen liggen. (Zie «Betonning Wielingen"),

Het is aan den N.kant begrensd door het Bankje of RUje van den
Wandelaar, het Ribzand, op het O. gedeelte waarvan de Bol tan üeijst
ligt, en verder door dan Bol van, Knocle en do Slnissclie Hompels. Tegon
de Z'.zij-lo van do Wielingen vindt men de WeMuyne-hank, het Zand on
de Binnen-Paar deurnar Jtt, want de droogte van de PaardenmarM en het
Ban7ije van Kadzand, die vroeger lastig voor de scheepvaart waren, aan-
gezien ze geheel midden-vaar waters lagen, behoeven nu niet meer gemeden
te wor.len.

Het Bankje of liÜJe van den Wandelaar ligt beN, Blankenherghc en
Wenduyne, 2 zeemijl buiten de uiterton van de Wielingen. Het bestaat
uit kleine bollen, die over het algemeen steil zijn, waarop eene diepte
van 5 tot 7 m. (3 tot 4vadom); terwijl dit gevaar aangeduid is door het
lichtschip Wandelaar en de dicht daarbij liggende ton van den Wande-
laar. (Zie s Lichten on landmerken" en » Betonning Buiténgronden".)

Het Ribzani ligt beZ. de VlaMevan de Raan QnA&Schoonevelds-droojte,
en ia de N. grens bij liet binnonkomen van do Wielingen. Vroeger strekte
zich deao droogte meer om de O. uit, doch tegenwoordig mag men liet
Ribzarid niet verder rekenen dan van binnen de uiterton tot het merk
» Brugge in Heijst". Het W. gedeelte is zeer vlak en heeft meest goed
7 m. diepte (ruim 4 vadem), doch het O. gedeelte is drooger en ook
steiler, vooral aan do O.zijde, welke droogte de Bol van ffeijst wordt ge-
naamd en waarop op enkele plekken slechts 2,8 tot 3 m. diepte (ll/a tot
P/4 vadem). Over het midden van den Bol van Heijst staat Brugge in de
sluizen bij Hoijst.

Hoewel do Bol van Knoohe vroeger tot het Ribaand behoorde, zijn deze
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droogten uu door een diep gescheiden, doeh als het ware met AQ Hompels
vereen igd. De geheele droogte strekt zich uit van Brugge tuaschen Rams-
kapelle en Knocke tot liet merk: Groede tegen den W.kant van het O.
boschje van Wuïpen. De diepte is zeer afwisselend; op.den Bot van
Knocke heeft men op 'het droogst 3 m. (l3/4 vadem), daarna krijgt men
eene vlakte van goed 7 m. (ruim 4 vadem), en wanneer Sluia tegen de
duinen van het Sluissche gat staat, komt men aan de Hompols, het droogt
dan sterk op on is zelfs droogvallend wanneer Wostkapello naar de duinen
komt. De O. punt van de Slnissche Hompels buigt om de Z. in het vaar-
water uit. Het Banltje van Carolus, dat vroeger aan de NW. zijde der
Hompels lag on waarop slechts 2 m, (ruim 1 vadem) gevonden werd, is
weggescheurd.

De Wenduyns-bank is de eerste bank van buiten af, die de Z, zijde van
de Wielingen begrenst en tegelijk de Oe der Vlaamaohe banken. Op de
W.punt heeft men eene diepte van 4,5 tot 5,4 m. (2'/a tot '3 vadem), de
droogste plek, waarop 2,7 m, (ll/9 vadem), vindt men op het midden, van
waar de diepte weder langzamerhand toeneemt naar de O. puüt en dan
ongeveer 5 m. (23/,i vadem) bedraagt. Het O. uiteinde ligt ongeveer dwars
van Blankenberghe en bevindt zioh dichter bij den vasten wal dan de
W.punt, strekkende dit gevaar over eene lengte van ongeveer 7]/3 zeemijl
in de richting O'/tN,-nagenoeg evenwijdig met do kust. Tegen den buiten-
kant, die redelijk stóil is, ligt 3,5 zeemijl dwars uit den wal eene rood on
•wit verticaal gestreepte boei met witten bol. (Zio sBetonaing Bnitengrmiden").
BeW. de Wenduyne-bauk ligt het Zand, zijnde de vlakte of rug, die voor
de Belgische kust ligt, waarop ov$r het algemeen 5,5 tot 5,7 m. (ruim
3 vadom) water, welke diepte naar de kust weder toeneemt tot 70 en 71
decim. (4 vadem), BoN. Wenduyne heeft men een klein plekje van 5,1 m,
(klein 3 vadem,)

De Binnen- PaardsnmarM is een droogo rug , die beO. het Sluissche gat
met den wal van Kadzand verbonden is;, op enkele plaatsen ia het af en
aan droogvallende, en de buitenkant, vooral van het O. gedeelte, is steil.
Tusschen Heyst en het Sluisscho gat heeft men otgen do kust eene diepte van
8 tot meer dan 10 m. (41/, tot 5l/3 vadem), die de Appeteak wordt genoemd.

Van om de W. komende is de koers in de Wielingen van bsZ. het licht-
schip Wandelaar OljjZ., totdat men nabij de 2de zwarte ton op het dwars»
merk Brugge in Lisseweghe gekomen is, waar het Ribzand begint op te
droogen. De koers wordt nu OtZ. naar binnen langs het liebtschip
» Wielingen11, in het merk » lichten Nieuwe Sluis in één", in weïkö
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geleidelijn men blijft, totdat de opstand van den Verklikker bij Kruishoofd
in het ÜZW3/4W, wordt gepeild, of bij nacht het licht door kleurveran-
dering- van rood in wit waarschuwt, om het merk los te laten. Mon is
dan dwars van do O.punt der Hompels,

Voor het gedeelte van de Wielingen tusschen de merken: Brugge in
Heyst en Brugge in Knocke is de Z,wal vlak, doch daar binnen wordt
de Binnen-Paardenmarkt steil en moet dus over den vloed zorgvuldig ge-
meden worden. In de Wielingen opwerkende ia een goed merk voov de
Binnen-Paardenmarkt » Huisje Nieuwe Sluis, rakende aan den toren van
het binneolicht aldaar."

Het O.gedeelte van het vaarwater Wielingen langs den wal van
Kadzand en beZ. het vroegere bankje van Kadzand draagt den naam van.
FranscTie gas.

Zoodra de Verklikker bij Kruishoofd waarschuwt, oai de lichten van de
Nieuwe Sluia niet meer inéén te houden, kan men hooger of Noordelijker
sturen , houdende den Oranjeraolen goed beO. het havenlicbt te Vlisaingen.
Met N. winden en vooral oolc met stilte, moet men dit zoo spoedig mogelijk
doen , omdat het anders door het Zuid-overvallen van het tij veelal on-
doenlijk zal zijn , om de Reeëe van VHsslngen te bereiken.

Van binnen de Hompels is de koers OtN. naar deReede. Men kan daarvoor
Rithem in ds hoofden van de Marine- ha ven houden, en wanneer de lieht-
toren van WestkapeUo blind raakt achter de duinen van den Dishoek beW,
de Kaapduineu, kan men beginnen iets lager te sturen.

BeK. het Hibzand, den Bol van Knocke en de Hompels heeft men eene
diepte, die de SPLEET genaamd woi'&t en aan de N.zijde begrensd wordt
door de Schoonevelds-droogte, da Vlakte mn de Raan, de Raan en den
Walvischstaart,

De Schooneulds-droogte kan gorekend worden tot de vlakte van de Raan
ie behooren, en is eene ondiepte op de ZW, punt van die vlakte. Men
viodt er als minste diepte 4,7 in, (ruim 2>/s vadem) op en is bij het mid-
den van die droogte, wannoer Brugge tusschen. Heysten Lisaeweghestaat.

Tuaschen deze droogte en de Raan ligt eene groote vlakte, die de Vlakte
van de Raan genoemd wordt, en waarop over het algemeen de diepte zeer
gelijk of vlak opdroogende is. De minste diepte, die men op de Vlakte
van de Raan zal aantreffen, is 5,7 m. (ruim '6 vadem).

De eigenlijke Raan ligt beO. de Vlakte en heeft eene diepte van minder
dan 5 m. (2s/4 vadem); de W° hoek ligt op het merk: Belgisch-West-
kapello in den lichttoren bij Knocke. Aan den Z.kant heeft men eene
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kleine plek, waarop slechts 2; m. (ruim 1 vadem) water staat; de W.zijde
daarvan ligt op het merk : kerktoren Knocke, evon beO. licbttoren Knocko.

De Wshisehstaart kan als vervolg van de Raan beschouwd worden, en
is een zeer drooge rug, die bij het midden en aan de O.zrjde op verschil-
lende plaatsen droogvalt, De Z.kant is steil.

Hoewel de Spleet niet betond is , zou men er met omzichtigheid varende,
met goed 5 in. diepgang door naar binnen kunnen komen.

Men stuurt dan op het merk: Brugge goed beW. Lisseweghe over de
ZW.punt der Vlakte van de Raan heen, totdat men de diepte van 6,3 m.
(3'/s vadem) gepasseerd is. In 7,2 m. (4 vadem) komende, steekt men bij
en boudt met den koers OtZ. naar binnen. Zicht van Walcheren hebbende,
moet Middelburg beN". en naar de Wa der Kaapduinen gehouden worden.
Wanneer Brugge naar Heyst komt, kan men tusschen den Bol van Knocke
en dien van Heyst naar de Wielingen aturen, waarvoor de koers OZO. en
ZOtO'/jO, is, houdende Groede goed beO. het huisje van de Gaten, of men
kan beN. den Bol van Knocke verder door de Spleet naar binnen gaan.
Bij deze laatste droogte en even beO, er van, wordt het diep smaller ,
terwijl hier de kanten, zoowel de Z.kant van de Raan of het begin van
den Walvisclistaart als de N.kant van den Bol van Knocke steil zijn. Om
er tusschen door te varen, houflt men op de hoogte van het merk: Brug-ge
in Knocke, den koers OZO., en wanneer dan de toren van Groede in hot
Kruishoofd en Sluis aan den hoek van het Sluissche gat komt, stuurt men
O'/4Z. door het diepo vaarwater tusschen den Walvischstaart en de Hompels.

Voor het W.gedeeJte van dit gat moet men, om vrij van de flompels te
blijven, de Uoomsohe kerk aan en beN. den grooten toren van Vlissingen
brengen, en wanneer Nieuwvliet in het Kruishoofd is , wordt de koers
OZO., waarop, wanneer Groede in het huisje van de Nieuwe Sluis is
gekomen, de Oranje molen even beZ. den lichtopstand te Vlissingen moet
staan, en men verder naar de, Reede van Vlissingen kan koersen.

Dcurloo.
Het vaarwater Deurloo is tot daar, waar het zich met het Oostgat ver-

en ig t , betond aan de N.zijde met ééne roode en 5 zwarte tonnen,
terwijl aan de Z,ïijde 6 witte tonnen liggen. (Zie » Betonning Deurloo".)

Het is aan den Z.kant begrensd door de Vhkte van de kaan, do Raan
en den Elleboog en tegen den N.kanfc van den Deurloo vindt men de Rassen.

De N.zijtfe van de Raan is .vlak en de Elleboog kan als een vervolg van
de Raan beschouwd worden ,•• zijnde een zeer drooge rug , die aan de 0.zijde
droogvalt. De diepte op deu Elleboog loopt zeer uit elkander; bij het
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midden vindt men eene plek, waarop slechts 8 decim, -water. De N.kant
van dezen rug is vrij vlak, doch de O.zijde daarentegen zeer steil. ïusachen
den Walvischstaart en den Mleboog bevindt zich eene diepte, die aan de
O.zijdo doodloopt. Vooral met dik weder moet men zeer aandachtig zijn,
niet achter den Elleboog te varen, die met een paar droogten naar het
vaarwater uitsteekt.

BeO. Elleboog en Walvischstaart vareenigen ztoli de drie vaarwaters
Wielingen, Dmrloo en Oostgat,

De Rassen, ook wel Noorder-Rassm genaamd, is eene bank, die beZ.
de Botkil ligt, en de N.zijde van den Deurloo bepaalt. De diepte is zeer
ongelijk en beO, Westkapelle in den molen, heeft men eene plek, die ra&t
laagwater droogvalt, terwijl rond die plek afwisselend soms maar eonige
decimeters water staat. De Z.kant van de Rassen ia nog al vlak. Op de
O.zijde van de Bassen vindt men nog verscheidene droogvallende plaatsen.

Het eenige langsmerk, dat voor het iuzeilen van den DmrUo gevonden
wordt, is: de molen beW. Ylissingon , zichtbaar bij de duinan van ae Nolle;
men kan dit merk behouden tot aan de 4de zwarte ton, doch daar zijnde
moet men iets Noordelijker sturen, meest ZOtO. tot voorbij <• Zoutelande in
den moleu".

Bij de 5de witte ton zijnde, moet men vooral acht geven op de da&r uit-
stekende punt van den Elleboog; om daarvan vrij te blijven moet de toren
van Vlisaingen nagenoeg in de beide molens gebracht worden, totdat
"Westkiipelle baO. het Zuidduin staat; daar voorbij zijnde stuurt men door
Galffenput ZOtZ, en ZZO. verder naar binnon. Om tusschon den Elleboog
en het Nolleplaatje door te kopen , kon men vroeger Westkapelle op %
tusschen Zoutolande en den molen van Westkapelle, het naast aan deu
molen houden; doeh tegenwoordig is tengevolge van het verschuren der
Nolleplaat, de overloop meer om do O, Wanneer Middelburg in fort de
Holle is, stuurt men OZO. naar binnen.

De drempel van het gat heeft men tot binnen de 2ds zwarte ton, van
daar heeft men tot de 4*> zwarte ton eene meer gelijke vlakte van 7,3 tot
8 m. (4 tot 4'/3 vadem), tusschen de 4do en 5do zwarte ton heeft men weder
minder diepte tot 6 en 6,2 m. (31/, tot 3'/j vadera), on daar binnen zijnde,
krijgt men 8 m. (4% vadem) en meer diepte in den Galgenput. Over het alge-
meen wordt het meeste diepte gevonden langs de zwarte tonnen. Achter
de buitenste zwarte ton heeft men zslfe eene diepte van meer dan 8 m.
(4'/a vadem), hoewel dicht bij die ton slechts 5 en 5,7 m. (2% en ruim
3 vadem) diepte staat en er beN. de witte boei n°. 1 ook in het vaarwater
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niet meer dan 4,8 m. (2% vaöem) wordt aangetroffen, Daze ondiepten zijn
echter geeue ruggen, doch slechts hompels. De diepte achter de zwarte ton
n°. 1 is smal en bochtende, -waardoor dat vaarwater moeilijk kan gebezigd
•worden. Naar binnen laveerende, moet men het vooral om de Z. niet te
•ver over laten loopen on kan men veelal aan-het lood ook gewaar worden
met het verschillende overleggen, of men aan een der kanten is, omdat;
midden door den Deurloo oen harde rug gevonden wordt en de grond alvorens
tegen de Rassea of Kaan te komen voor enkele oogenhlikkan zachter is.

Zonder bijzondere bekendheid met het vaarwater mag1 op deze aanwijzing
echter niet vertrouwd worden.

Oostgat.
Het Oostgat is betond behalve met de roode uiterlon met rooden bol

*ton wn Caloo" genaamd, aan de O.aijrle met één zwarte ton en aan de
W.zijde met 7 -witte en één rooda tou (Zie sBetonuing Oostgat").

Het buiten gedeelte van dit zeegat is aan de O, zijde begrensd door de
Kueorens of Domlmrger-Rassen en aan de W.aij'le door de Caloo, waar
beZ. do kleine vlakte Botkil ligt, Verder wordt het binnengedeelte ge-
vormd, de O.kant dooi1 den ateilen W.wal van het eüand Walcheren en
do W.kant door de WO zijde der Rassen, en het Bankje van ZüutélanSe^
Het Z. gedeelte van het Oostgat, dat den naam van Galgmpnt draagt,
bevindt ?,ich tuaschen den wal van Walcheren ea de O.kanten van Elleboog
en Waloisch&taavt. De NolUplaat is eigenlijk de Z drempel van den Galgoa-
put on dus ook van het Oost-gat

De Kueerens of Brnnhurger-Iimsen h eene in diopto zeer afwisselende
vlakte, die beK en togen het W. gedeelte van het eiland Walcheren ,
tusschen Westkapelle en Oo;tkappel ligt. De verst uitstekende punt vindt.
men ongeveer 2/3 zeemijl 020. van de ton van Caloo, waar niet meer dan
4,5 m. (S'/s vadem) water on meer om de Z. heeft men in de richting
naar Wostkapelle ala minste diepte 4,4 m. BeN. Oostknppel tot nagenoeg1

NNW. van Dombuvg, steekt een rug van "Waleheren uit, die opdroogt
naarmate men meor om de O. komt en aan Brmani, het N. vaste strand,
verbonden is. Yddr Domburg sfrekt die rug nagenoeg een zeemijl uit
den wal; kleine vaartuigen moeten dus den wal ook niet te na komen
aangezien zij er achter kunnen vastloopen,

Caloo strekt zich uit van Middelburg even beZ. het Roggenbrood tot
Middelbnrg op '/s in de N zijde van den Westkappelsehen dijk; de minste
diepte, die er op gevonden wordt is 3,6 in, (2 vadem), BeZ. Caloo heeft
men eene kleine vlakte, de Botkil genaamd, waarvan kleine vaartuigou
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gebruik maken , om naar zae te komen , vooral met N. winden, wanneer
de eb te veel af is , om door het Oostgat naar buiteu to komen. Tegen
den Z.kant van de Botkil liggen de liassm, waarvan de N. en NQ.zijden
nog ai vlak zijn , doch steiler worden naarmate men dwars van het Zuider-
hoofd komt en het BanJije van Zontelanie nadert, dat tegenover de kust
van Walcher&n ligt en zich uitstrekt tot Middelburg in Kouclekerke, waar
de Deurioo en het Oo&tgat zich vereenigen. Ue O.kant van deze droogte
is zeer steil. Na de vereeniging- van Deurloo en Öostgat, draagt het vaar-
water den naam van Galgmput. De O.kanten van SUeboog en W&toischstaart,
die de O.zijde van dit vaarwater bepalen, zijn Keer steil en op sommige
plekken zelfs droogvallend. Het Z.gedeehe van Galgenput tusschen Elleboog
en Walvisehstaart en het NollqHaatje is smal en verkopende.

Het NolUplaatje is eene droogis beW. de haven van Ylissingen, die-
steeds vöi^cïmrende en gedurende de laatste jaren om de NY. uitwerkende is.
Het ligt in de bocht en strekt zich uit tot op de hoogte van het fort de Nolle,
De diepte loopt op verschillende tijden zeer uiteen, op het droogste staat
2,9 m. Cl1/, vadera), en dicht onder den wal 1,8 m. (1 vadem). Hoewel
deze droogte zeer hinderlijk is door de bocht, die het vaarwater daardoor
verkrijgt bij het binnengedeelte van het Oostgat en den Deurloo, draagt
die bij tot bet beschutten der Reeie wn VHssingctt, vooral met NW.winden.
De koers in het buiten gedeelte van het Oostyat is recht, en wanneer men
don hoek van Westkappel of het Zvüdevhoofd voorbij is , heeft men met
N. winden opper van de duinen en krijgt men slegt water.

Zooals reeds bij het aandoen van het Oostgat is gezegd, geeft het Jood
eene goede aanwijzing bij het passeereu der Steenbanken. Men kan zich.

• echter des noods ook door eene hoekmeting vergewissen of men in hefc
Skendicp is , omdat alsdan Oostkappel en Westkapelle meer dan 2 streken
uit elkander moeten staan.

Het merk voor het buiteugedeelte van het Oostgat is: Uchttorens vati
Westhaf üh en Westkappëlschen dijk , in één. In deze lijn lo^pt men, binnen
de Steenbanken zijnde, door het Steendiep, langs en beW. de ton van Oaloo
tusschen d.e Kueerens en Caloo door, totdat de kerktorens van Oostkapelle
en Domburg nagenoeg in één komen. Bij nacht wordt het oogenblik, dat
men het merk der lichten van Westkapelle eu Westkappelscben dijk in eén ,
moet loslaten, aangegeven door de kleur-verandering van den Verklikker
van Domburg , die in het OZO7/SO. van rood , wit zichtbaar wordt.

De koers in het buitengedeelte Aan het Oostgat op de liju der lichten
in één is ZtOl/40. Zoodra de Verklikker van Domburg waarschuwt om
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het merk der lichten in één los te laten, of bij dag Oostkapelle nagenoeg
in Domburg komt, stuukt men verder op zicht langs den wal naar den
hoek van den Westkappeljscben dijk, meest in den koers ZZW., totdat
men do beide gelddeMchten van de Kaapduinm in, het ZQtZ. in één ziet,
die zoo gehouden moeten worden, totdat men in bet merk » geMdeliohi
tan Zoutelande, in Ueht van Westkapelle" komt. Het eerste dezer twee
merken geeft leiding in het Oostvat van af bet Zuiderhoofd dwars tot in
de bocht van Zoutelaude en het tweede in deze bocht langs de Kaap-
duinen in den koers ZtO'/jO. Tot verdere leiding- in bet Z. gedeelte van
het Oostgat" of de Galgenput en in het smalle vaarwater tussuhen den
Elleboog en het Wolleplaatje dienden de beidegékideMcMm van Qalgensohaar,
die in één moesten gehouden worden in het N. 24° O,, zoodra men bet
merk »g-eleidelicht van Zoutelande, in licht van Westkapello" loslaat.
Over dag kon men ook nog: > om tusschen den Elleboog en het Nolleplaatje
door te loopen, Westkapelle op aj„ tusschen Zoutelande en den molen van
"Westkapelle, het aaasfc aan den molen houden, doch tegenwoordig: is
tengevolge van het verschuren der Nolleplaat, de overloop meer om de O.
Wanneer Middelburg in fort da Nolle is, stuurt men OZO. naar binnen.

Opwerkende zeilschepen moeten, bicnen Steenbank zijnde, om vrij te
loopen van de N.zijde van Caloo, Oostkeppel beN. het Ooateroog houden
en om vrij van de KuBerens te blijven, de beide molentjeg van "Westka^
pelle niet beW. Zoalduin brengen. Bij de uiterton komende, doet men
het best er beW. te blijven, aangezien die ton dicht aan deDomburger-
Bassen ligt. Van dwars-van de roode ton van Caloo is de koers naar den
hoek van den Westkappelschen dijk of bij den rooien meest ZZW.; lavee-
rende kan men , nog1 buiten Walcheren zijnde, totdat Oostkappel bij het
lïadhuis van Domburg komt, deu O.wal aanloopen tot op het merk: West-
kappelseïie molen goed.vrij van al wat op den dijk gevonden wordt. Meer
om de Z. komende, moet men Groede buiten den hoek van Westkapfllle
houden.

Het beste is om Caloo op het lood te mijden, want in de meeste gevallen
zal het vroeger dikwijls daarvoor gebezigde merk : » Groede in het bosohje
van Wulpen" niet te zien zijn.

Bij den hoek van Westkappel of het Zuiderhoofd zijnde, moet men het
niet te ver W. over laten loopen, omdat déór eene vlakte in de Rassen is,
waardoor men vooral bij stilte, achter het Baukja van Zoutelande zou
kunnen getrokken worden. Over het algemeen moet men nu het meest
den wal houden , doch alleen oplettend zijn bij eene kloiüe vlakte, dio
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tusschen de Zeventig roeden en liet Zaalduin van den wal buiten de hoofden
uilsteekt en waar het bijzonder steil is, De koers ia meest ZZO. tot voorbij
Zoutelande en daarna Zuid. Bij de roode ton op de Z.punt van het Bankje
van Zoutelaride, krijgt men het met den Deurloo .vereenigü vaarwater
G-algenput. Laveerende kan men het dus dan tot den Elleboog overlaten
loopen en heeft men nu aan B,B, alleen het Nolleplaatje te mijden, even
als hij het bevaren vati den Deurloo gezegd is.

Reede van Vllgslngen.
De Reede van VUssingen is het vereenigda vaarwater van de drie zee-

gaten , hetwelk daarna de Bonte wordt genaamd.
De Z.zijde van dit vaarwater wordt bepaald door de Plaat van Breskens,

de Hoogplattn en den Sp'inget. Al deze ruggen zijn ongelijk hoog droog
vallende, met enkele geulen tuaschen beide, die echter niet dan door
kleine schepen kunnen bevaren worden. De hoogste van deze platen is de
steile Springer, Aangezien er op de Spiptetpïaat beZ. Ylissingen eene vol-
doende diepte zelfs voor groote seliopan wordt gevonden , zoo behoeft die
droogte niet meer gemeden te worden.

Op de Reeclo van Vliasingeu heeft men groote diepte tot 11 en 12 vadem,
dwars van fort de Ruyter tot 17 vadem, Zooals reeds bij de zeil-aanwijzing
van het Oostgat ia gezegd, brengt het Nolleplaatje er veel toe bij, deze
reede tegen NW.-winden te besehutten, doch niet bij stormweer uit het
W. en ZW, als wanneer men eene goede ligplaats op de Reede vatl Ter-
neuzen heeft.

SLEEPDÏSNST. Op de Schelde vindt men Belgische stoomsleepera, die
van Antwerpen nnsr zee en van uit zee naar Antwerpen sleepen. Bij O.-win-
den en goed weder gaan zij ver naar buiten en treft men zo soms aan
bij de lichtsccepen van West- en Noord-Hinder, Zij hebben een vast tarief
van uit zeo nanr Antwerpen , berekend volgens tonnenmaat,

Loortswc7.cn.
(Algemeen Reglement op den Loodsdienst, Zie; Koninklijk besluit van

23 Januari 1879, Staatsblad n°. 25.)
Necterlandsohe loocis-vaartuigen , d̂ e op kruispost zijn, voeren in top eene

blauwo vlag, lang 3,5 m., waarin het witte nommer van het vaartuig,
het nommer ter grootte van de halve breedte der vlag1, en des nachts eau
wit toplicht en bovendien om de 15 minuut een helder flambouw-licht op
de hoogte van de verschansing.

De loods-vaartuigen van het loods-district der Monden van ie Schelde
of 6de district, zijn kotters die, behalve oen grootzeil, achterop een
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kleinen bezsmüamast hebben met driekante bezaai]. In het grootzeil staat
met zwarte letters »VLISSINGISN" en het nommer van het vaartuig; op den
spiegel staat met witte lettera eveneens »YL:SSINGEN" en daaronder »LOODS-
KOTTER N° "; bovendien staat liet Dommer van het vaartuig m -wit buiten
op het boord.

Het onderscheidings-teeken van de loods-vaartuigen voor de Monden van de
Schelde, is eene blauwe vlag, lang 2,5 m. •waarin aan den broek, de Nederland-
sche vlag, elk o kleur breel 1 kleed en ter lengte van y, der geheele vlag.

Indien de loods-vaartuigen al hunne loodsen afgegeven hebben, Baar of
van hun station zeilende zijn of om de eene of andere rede geene schepen
beloodsen kunnen, voeren zij geene blauwe vlag met wit nommer, en
toonen des nachts het heldere licht om de 15 minuut niet.

Te flissingen , Ternewen en Antwerpen zijn standplaatsen, zoowel voor
Nederlandsche als Belgische loodsen.

Vier loods-vaaïtuigen doen den dienst vóór de zeegaten der Ooster~- en
Wester-Schelde en in het Sagelsche Kanaal.

Drie daarvan moeten, zoowel 's nachts als over dag, in zee zijn.
De schippers dier vaartuigen moeten, aicb, beijveren om, naar gelang van

•weer, wind en gelegenheid , zich dMr op te houden, "waar de meeste sche-
pen te verwachten zijn.

Het loods-vaartuig in het Engélsche Kana&l moet over dag, zooveel de
gelegenheid slechts eenigszins toelaat, steeds binnen 8 zeemijl (2 geogr. mijl)
van den lichttoren van de Singels {Dungeness} kruisen en 's nachts zich in
de nabijheid van dien lichttoren ophouden of in buitengewone omstandig-
heden ankeren, onverminderd de verplichting, om bij hat ontdekken van
sein van schepen om een loods, déae zoodra mogelijk daarvan te voorzien.

De loodsgelden zijn dezelfde, hetzij men den loods in het Engelsche
Kanaal dan wol vóór bet gat aan boord neemt.

Behalve de bovengenoemde drie vaartuigen, ia er nog een loodskotter
aangewezen , om zoodanig te kruisen, als geschikt is om de monding der
Ooster-Schélde en de Noordelijke monding der Wester-Schelde, het Oostgat
te dekken. Dit vaartuig is van de 16 dagen, 12 dagen in zee.

Behalve het loodsen uit volle zee naar België' en van België naar volle zee,
langa de Schelde en het Kanaal van Temeneen, is de werkkring der loodsen
van het 6de district:

I. Het uit zee loodsen in de zeegaten van
a. de Oosier-Sclielde tot op de reede, of, aldaar niet ankerende, in de

havens van Veere en ZieriMee;
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£. de Wester-Schelde tot op do reede van VUssingen of Rammelens, of
Wel, zonder op de reede te ankeren, in de havens en , daartoe door het
loodsbestuur gelast •wordende, in do dokken van Vlusingen.

IL a. Het loodsen van de reede en uit de havens van yiissinffen, zonder
op de reede te ankeren , naar zee;

è. Het loodsen van de reede in de havens en dokken van Vlissingen,
en uit de dokken naai- da reede of naar zee, als zij door het loodsliestuur
daartoe worden gelast.

Het gewone sein , om een loods te vragen , is de loodsvlag (Natievlag
met witten rand) of de Natie vlag aan den voor top.

De gezagvoerder, die een loods begeert, ia verplicht het sein daarvoor
tijdig te doen, en liet te laten waaien tot de loods aan boord is.

Wanneer een loods op eenig schip overgaat op verderen afstand van het
zeegat der besstemmir.g-, dan die van den bepaalden kruispost vóórgaats,
neemt evenwel zijne verantwoordelijkheid eerst een aanvang op 4 geogi1.
mijl '29,6 Km) afstand van de uitertonnen van dat zeegat.

Poütie-bepalingen voor de Kijkskanalen , zie: Staatsblad van het Koningrijk
der Nederlanden n°. 30. Besluit van den 5don Februari 1879.

. Voor strafbepaling1 op het beschadigen van tonnen, bakens, enz., aie:
Koninklijk besluit van 15 Maart 1820, Staatsblad n°. 6.

Voor de bijxondorheden van het Belgische Loodswezon, betreffende de
Westor-Solielde, wordt verwezen naar de daarvoor bestaande bepalingen ,
vastgesteld door de Belgische ISegeoring.
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OVERZICHT DER SCHELDE) VAN VIKINGEN TOT ANTWERPEN,
Z.KA.NT. Honto N.KAN'f.

Lichten Breskens. (Zie * Lichten en
landmerken".)

Vaarwater v: Hoofdplaat, (Zia achter-
aan)

Witte ton n*. 3. West-Springer.

Vïïssingen en Kanaal v. Wakker e».
(Zie » Lichten en landmerken")

Peilschaal Vlissingeu (Zie »Water-
getijden".)

Het Sloe, (Zie achteraan)

Roode ton n°. l. Kaloot. (W.punt.)
Zwarte » n", 2. >

Licht Borssfile,
Peilsehaal » (Zie > Watergetijden".)
Vaanoaterv, Mmnge.(Zie achteraan.)

Pa» van JVcuzen,
Witte ton n». 4 Hooge Springer-hoek

(met bol).
Witte ton n°. 5. Oost-Springer.
Baken o» » »
Witte ton n<\ 6. » » -
Boode » H. 1. Lage Springer.
Vaarwater v Hoofdplaat. (Zie achter-

aan.)
Bakens. Slik v. Nieuw-Neuzenjjolder.
Licht of Verklikker » »j
Geleide-lichten » »:

Licht v, Terneuzen,
Terneuuii. (Loods-atandptaats.)
Peilschaal Terneuzen. (Zie » Water-

getijden".)
Kanaal van Gent
Bakens. Slik beO. Terneuzen, -
Lichten Eendracht-polder.
Witte ton n". 7. Plaat v. Hulst.

» ' » » 8- »

» » » 10. Plaat v.

Roode boein°.3. Suikerplaat. (N.punt.)

Zwarte ton n°, 4. »

Zwarte ton n°. 4 \ Suikerplaat.

Zwarte ton n°. 5. Suikerplaat.
» » 6.

» » » 7. Plaatje v. Neuzen.
» ». » 8. Margriet.

Zwarte ton

Roode boei
jlflddeigat

t\a, 9, Margriet.
» 10. *
» 11, Rug v. Baai-land.
» 12. ,
» 13. »
» 14. »(Overloop.)

Vaarwater v. Mennge, (Zie achteraan.)
Witte ton n°, 11. Brouwer plaat-

Licht Baarland.
of Verklikker. Hoedekemkp.rke.
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Z.KiNT. Sltddelgat. N . K A N T .

PeilschaalHoeclekenakerke. (Zie » Wa-
tergetijden".)

Lichten Biezelingsche Ham.
Zwarte ton n°, 15. Kapelle-bank.
Licht Hana weert.
Peilschaal » (Zie» Watergetijden",)
A f i Z B

Witte ton n°. 12. Brouwerplaat.
» » » 13. »

Witte boei n°. 14. Brouwerplaat.
(Hoekton.)

Witte ton n°. 15. Molenplaat.
» » » 16. »

licht Magere Merrie.
» Wülsoorde op Oude Hooftl.

Reedo »
Peilsehaal % en Telegraaf-kabel.
Witt& ton n°. 17. Plaatje ouder Wels-

oorde,
Lichten Groenendijk.
Witte ton n°. 18. Plaatje onder Groe-

nendijk.
Witte ton n°. 19. Schor v. Baalnoek.
Kegelbaak u°. 1. »
Witte boei n°, 20. Konijtienschor.
Bolbaak n°. 2. »
Cylinderbaak u°, 3. Sehor v. Namen.
Schaar van de Noord? (Niet betond)

Schaar van Waarde. (Niet betond.)
Peilschaal » (Zie » Watergetijden".)

Znldergat,

Zwarte ton n°. 16. Plaat van Waarde.
» » 17. »

» » > 18 Platen v. Welsoorde.

Zwarte ton n°. 19. Platen v. Welsoorde.
» > » 20.

» » » 21. »
» » » 22. »

22».

Zwarte ton n°. 23 Platen v, Welsoorde.
» » » 24. » »Valkenisse.
» » » 25. » » »
» boei » 26. » > •»

(Hoekton met bol.)
Ifauw van Batli,

Witte ton n°. 23. Plaat van Saeftinge

» » » 24. »
» » » 25. »
> » » 25». »
> » » 26- »

(Hoekten van Bath.)

Kegelhaak n°. 4, Schorhoek van Val-
ken isae,

Bakenkant.
Bolbaak n°. 5. Schor van Rilland.
Lichten Rilland.
Cylinderbaak n". 6. Schor van Batb-
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Z,K ANT.

W.KATÏT.
Witte ton n°. 27." Plaat van Saeftinge.

van Bath, N.KANT.
Lichten Bath.
Reode Bath (en Douane.)
Peüschaal * (» Zie Watergetijden",)
Spoorwegöam 1867 en Woecsdrecht*

gat.
Ossendreeht* gat en grenspalen.

I^ovcn Batli. O.KANT.
Zwarte tonn°.27. Ballastplaat.(N.punt)

Witte ton n°. 28. Plaat van Saeftinge.
» » » 29. »

Kegelbaak » 7. Schor van Saeftinge.
Sehijfbaak » 8. »
Ankerplaats van Saeftinge
Witte ton n°. 30. Droogte v.Santvliet.

» » » 31. Bankje v. d. Doel.
32.
33.
33".

(België.)

Licht Den Doel. (Quarantaine.)
P ilschaal » (Zie » Watergetijden".)
Licht Liefkenshoek. (Douane.)
Witte ton n°. 33». Rug v. Ltefkenshoek.

» » » 33°. " »
» » » 334. »
» » » 34. Westwal.

» »

•» »
» »

» 28.
» 29.
» 30.
»' 31.
» 32.

»
»
» (België)
»

Zwarte ton n°. 33. Ballastplaat.
Kegelbaak n°. 9. Schor van Santvliet.
Oyliuderbaak nQ. 10. »

Lichten Frederik.
Zwartetonn°.35. Droogte v.d.Frederik.

» » » 35a. Bankje van Lülp,
» » » 36. »

Boode » » 39. (Overloop)

Lioht Kruissehfins.
Bolbaak n°. 11. Schor beZ. Kruisschans.

Vaarwater boven Krulsscliaus,
Witte ton D°. 35. Westwal.

Licht de Parel.
Peilschaal Calloo.(Zié » Watergetijden")
Witte ton n°. 36. Rug van Draaiende

Sluis.
» » » 37. »

Zwarte ton na. 40u, (Overloop,)
* » p 41. Bankje van Philippe.
» » > 42. »
» » » 43. »



84
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W.KANT. Vaarwater boven Krulggchans. O.KANT.

Licht Pijp Tabak.

Witte ton n°. 38 Hoek van Iaabel.
» » » 39. »

Zwarte ton n°. 44. Bankje van Boerin-
nesluis.

» » » 45. »
» » » 46. »

Z.KANT.

pa» Neuzen (Zie na Honte.)
Roode boei n°. 3. Suikerplaat. (N.punt.)

(Zie » Pas v. Neuzen , N.-kant".)
Witte ton E. 1. »

» » B 2 »

» » E. 3. Middelplaat.
» » E. 3 . •»
» » E. 4. »

Antwerpen (Looda-standplaats.)
Peilschaal Antwerpen. (Zie » Water-

getijden".)
Vaarwater van Kverlnge. N.KANT.

Licht Borssele.(Zie »Hont6 .^N.^kaüt".)

Witte ton E. 5. Middelplaat.

Witte ton E. 6. Rug1 van Baarland.
» » E. 7,

Breshéns, (Lichten: zie »Lichten en
landmerken".)

Peilschaal Breskens, (Zie » Waterge-
tijden1'.)

Ifoofdplaat.
eiPlsebaal Hoofdplaat. (Zie » Wnter-

getijden".)
Witte tun H. 1. Slik van Biervliet.

> » H. y. Middelplaat.
» » H. 3. »

Vaarwater van lloofdplaat.

Ellewoutsdijk.
Peilschaal Ellewoutsdijk. (Zie»Waf er-

getijden".)
Zwarte ton E. 1. Platen v. Everinge.

» » E. IK
* > E. lft.
» » E, 2.
» boei E. 3.
» ton E. 4.
» » E. 5,

Licht Baarland. (Zie » Middelgat,
N.-kant".)

Ankerplaatsen Eseringe.

rVitte Loei n°. 3. Plaat van Breskens.
(Zie s Betonning Wielingen".)

Zwarte ton H. 1..7£leina Plaat.
» » H. 2, Lage Springer.

» » H. 3. »



85
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Z.KANI. Vaarwater van lloofdplaat. N.KANI,

Vaarwater van PMlippine,
Roode ton H. 1. Lage Springer. (Zie

Vaarwater van Biervliet,
Hoekbaken. Slik v. Nieuw-Neuzen-

polder.
O.KANT.

Roode ton n"*. 1.
(Zie » Honte, N.kant.")

Reede mn Jtammelms of n, h. Sloe.
Witte ton S. 1. Karmejool.

» » S. 2, Kanoot.
» » S. 3. Plaat van de Vlei.
» » S. 4. » •
» » S. 5.
» » S, 6. Slik v. Zuid-Kraaijert.

Peilschaal Zuid-Kraaijert. (Zie > Wa-
tergeüjden.")

» Pas v. Neuzen, Z.kant.")
Hloc beZ. ipoorwcgdam. W.KANT,

Kaloot. W.puat.

Spoor wegdam 1871.

Zwarte ton S. 1. Kant v. Rammekens.
•» » S'2. »

Bakenkant.

Zwarte ton S. 3. Nieuwlandsche Slik.

» » S.4. »
» > S. 5. »

Sloesche veer.
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DE SCHELDE VAN VLISSINGEN TOT ANTWERPEN.

HOKTE, NOORDKANT.
Vlfsslngen en Kanaal van Walcheren. Zie »Lichten en landmer-

kea" eti voor de reede van Vlissingen: zie » Zei 1-aan wijzingen".
Pcllschaal Vllssfngen. Zie » Watergetijden".
Met Sloe. Zie achteraan »Het Sloe beZ. Spoorwegdam".
Roocle ton n°. 1. Kaloot. Buikton op de vlakke W.punt van do

Kaloot, ann den ingang naar de reede van Rammekens of van het Sloe,
in 72 decim:

Molen, eene spaakslengte beW, kerktoren
Rithem NWS/«N.51° 26' 30" N.

3° 39' 1* O.
Lichtopstand bastion, in W. lichtopstand

spoorweghaven Vlüsingen WNWS/«W.
O. dijkhoek van Ramm?ken$ . . . . . N03/4N.

Zwarte ton n°. 2. Kaloot. Buikton tegen den stellen ZW.kant van de
Kaloot, in 72 decim.

'O. kerktoren Middelburg, in rood dak. . N*/4W.
51" 26' 13" N.

3° 39' 52' O.
Loodsgebouw, aan houten hoofd marine-

haven yiissiwgen WNW.
' W. dijkhoek Van. Citters-yolder . . . . O3/4N.

Liclit Ilorsscle is een wit en rood vast oeverlicht, geplaatst op een
ijzeren zeakant geraamte met een lichthuis, alles zwart geschilderd , dat
op den dijkhoek beZ, het dorp staat. Het is 10,8 m. boven hoogwater en
zichtbaar wit tot op 11 en rood tot op 4 zeemijl. De lichttoestel ia dioptriek
van de 630 grootte en do opstand ia 9,5 m. hoog. Dit licht, dat sedert 12'
Nov. 1843 brandt, is buitenwaarts onder den N.wal zichtbaar rood in
ZZO'fjO. tot in ZO'/sO. en wit in Z0'/40 door O., Nen verder binnen waarta,
welke kleurverandering dient om te waarschuwen voor de Kaloot. Tevens
is het nog zichtbaar rood over den ZW.kant van de Suikerplaat in het
NtW/*W. tot in NNW'j,W., van af de roode boei na. 3 op de N.punt tot
midden- vaar waters tusschen de witte ton n°. 6 en de zwarte ton n". 4.

Ligging: 51° 24' 43" N.; 3° 44' 8* O.
Het merk om over dag in de Honte vrij te loopen van den kant der Kaloot,

is *hoeh van Borssele in lioeh van Jillewoutsdijh, en ten einde in dit vaar
water den N.kant der Spijkerplaat te mijden, moet men delickttorensvan
ISHeuive-Sluis in één houden.

Pellschaal Borssele. Zie »Watergetijden".
Vaarwater van Kvorlngc Zie achteraan.
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51° 23'37" N.
3° 45' 57" O.

PAS VAN NEUZEN. NOORDKANT.,
Bootte boei n°. 3. fitalkerplaat. Boei op de vlakke N.punt van de

Suikerplaat, waar het vaarwater zich deelt in het Pas van Neuzen en de
i, in 90 decim.:

Kerktoren Middelburg, in schuur beO. licht-
wachterswonïng- te- Borssele NNW^W.

Molen Borssele, in W.kant bosch . . . Nr '4W.
W.dijkboek , dwars . . . . , . ' . NO'/4O.
Volgende zwarte ton n°. 4 op 'fa zeemijl . ZtO.

Zwarte ton n". 4, Suikerplaat. Buikton op den vlakken W.kant
van de Suikerplaat, iu 70 decim, r

/Liehtopstand Borssele, in bosch . . . . NtO'/jO.
51° 23'12" N. \ Kerktoren Phüvpplm, even beO. boach . Z3/„W.
3° 46'16* O J^W. dijkhüek Nieuw-Neueenpolder . . . ZtW'/jW.

( Volgende zwarte ton n°. Aa, op s 'a zeemijl. Zuid.

Zwarte ton n°. &a. Matkerplaat. Buikton op den vlakken W.kant
van de Sui&erplaat, in 70 decim.:

Kerktoren Baarland, in haven ElUwout&dtyA OS/4N.
51° 22' 30' N Lichtopetand Borssele, aan W.kant boo-

3° 46' 36' O. Liehtopstand VerllikUr Nieuw-Nmwnpolder Z Z W l/4\V.
Volgende zwarte ton n°. 5 , op */* zeemijl. Z'/«O.

Kir arte ton n°. 5. SulUer plaat. Buikton tegen den steilen Z W.kant
van de Suikerplaat, in 60 decim.:

Kerktoren Mlmoutsdijk, aan W.kant fort. NO»/4O.
Molen Borssele, aan W.kant schuur . . NS/SW.
Lichtopstand Verklikker Nieuio-Neuzenpol

der, dwtara- . . . . . . . . . . ZW.
Volgende Zwarte ton n°. 6, op !/4 zeemijl. ZOtZ.

Zwarte (on n°. O. Suikcrplaat. Buikton tegen den steilen Z W.kant
van de Suikerplaat, in 66 decim.:

Kerktoren. Mkwoutsdijh , aan O.kant fort. NOtN.
Toren stadhuis en kerk Ternmuti, in één. Zuid.
Lichtopstand VerU'tkher Nieu w-Neutenpolder West.
Volgende zwarte ton n*. 7, op s/4 üeemijl. ZOi{iO.

Zwarte ton n°. 7. Plaatje van Neuzen. Buikton tegen den steilen
Z.kant van de plaat, in 72 decim.:

61*21'61' N.
3° 47' 2* 0.

51° 21'20" N.

3° 47' 58* O.
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51° 21' 4 ' N

3° 49' 2" O.

Kerktoren Ossenisse, aan N.kant bosch . O^N1,
O.molen , eeue scheepslengte he"W. licht-

waehters-woning Tementen Z^O.
W.geleideliehi beW. Ternmzm, dwars . ZWtW.
Volgende zwarte ton n°. 8, op l1/^ zeemijl. OZO^.0.

Zwarte ton n', 8. Margriet. Buikton tegen den steilen Z.kant van
de plaat, in 95 decim.:

Schoorsteenen van herberg Temeuzen,
even open WZW' | r W.

Stee, in W.havenhoofd Tememen •• . , "W8/aZ.
OJichtopstand Margriet, beN. even open . O'^Z.
Volgende zwarte ton n°. 9-, op */3 zeemijl, Ol/SN.

Zwarte ton n°. O, Margriet. Buikton tegen den stellen Z.kant va»
de plaat, in 136 decim.:

ICevktoven. Owdelanëe-, aan O.kant bosch , N ' / J O .
Z.kant bosch, eene spaakslengte beZ,

lichtopstand Terneuzen

51° 20' 58" N.

3° 51'12" O.

N.

3° 52' 15* O. W.licïitopstaud Margriet. . . t . . . OZO3/*O.

51" 21'39* N.

3° 53' 32* O.

Volgende zwarte ton n°. 10, op 1 zeemijl. OtN.

Zwarte ton nc. 1O. Margriet. Baikton tegen den ^rij steileu
ran de plaat, in 130- decim.:

• Landskeet, midden in bosch —
Lichtopetand Tementen, in opening bosch. W ^ Z .
W.licbtopstand' Margriet, dwars , . . . ZOtO.
Liohtopstand Baar land NNO^O.
Volgende zwarte ton n°. 11', opl'/tzeeraijl. NOtO.

Zwarte ton n°, 11. Rug van Banrland. Buikton tegen de steile
ZW.punt vau de plaat , in 117 öecim.:.

Land'sgebouw r in Z.kant boseh . . . . —
O.Hchtopstand Mndvacht-Doldw t in "WJcant

boseh ZZW.
Lichtopstand Baarhnd N'/*W.
Volgende zwaïte ton n°: 12, op B^ zeemijl. NO.

Zwarte ton n°. 13. Rug van Baartand. BuiktoU' tegen den vrij,
O.kant van de plaat, in 36 decim. :

51° 22' SS" N.

3* 54'44" O.
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51° 23'12' N.

3'55'21" O.

51° 23'52' N.

3° 55' 36' O.

Kerktoren Bqarland, in kroonbootn, dwars.
W. molen Khuiningm, in rood dak . . , NOt03/,0.
O.licTitopstand Eendracht-polder . . . . ZZW'/^W,
Volgende zwarte ton nö. 13, op % zeemijl, NNO'/jO..

Zwarte ton n". 13. Bug va» Baarland. Buikton tegen den Okanlf
v a n de p l a a t , i n 90 d e c i m , :

Kerktoren Oudelande, midden in rij1 boomen, N W Y W ^ W . -
Hooge l ich tops tand Bieulingsche Ham, 'ƒ.•

spaaks l eng t e beO, bosch . , , . . . NtO' / 4O'.
Lich tops tand Baarland . . . . . . . "W*|4N.
Volgende roode boei n a . 1 4 , op J/s zeemijl. ISTtOVjO.

Roode boel n°. 14. Rug van Baarland. Boei op de NO.punt van d&
plaa t , waar het vaarwater door het Pas van Neuzen zich vereenigt met
de JPveriiige, of de overloop van den jRug van Baarland', in 54 decimj.:

Kerktoren Baarland, eene seheepslengte
beO. v e e r n u i s , . . . . . . , . , W N W .

Lage liehtopstand ffieteling&ehe Ham, aan
W.kant bosch, , NtO'/40.

Lichtopsiand Hoedekensherhe . . . . . Noord.
ilgende wi|;te ton n°. 1 1 , op 1 zeemijl . NNO.

MIDMLGAT, NOORDKANT.

51° 24'20* N.

3&55r36' O.

Bnarland is een wit en rood vast oeverlicht, geplaatst opeen'
ijzeren vierkant zwart schilderhuis, dat op den dijkhoek beZ. het dorp staat,
Het ia 4,5 m. boven hoog'wafesr en zichtbaar wit tot op 8j en rood tot op1

4 zeemijl. De liohttoesteï ia dioptriek van de 6*" grootte en de opstand is-
2,2 ra. hoog. Dit licht,, dat voor rekening van Belgiö' sedert? 26 Sept 1857
brandt, geeft in verband met den VerAUhktr vm Hoede&enskerhe leiding^
bij het overloopen van den Mug van Baarland .en waarschuwt door kleur-
verandering: tevens voor de droogten bx het vaarwater Evennge: Voor ditf
laatste doel ia het zichtbaar rood in de Everinge van O. tot in NC^/jQ, ea
voor het eerste, oogmerk roodj van Z'W'/tW- (langs da- wittetonn0; 11)tot
in WZW l / tW. en verduisterdjvan WZW^j^W. tot in WZW/ f W, beN. lang»
de roode boei n°. 14 op de NO.pmrt van den Kug van Baarland, terwijl
het overigens wit zichtbaar is.

Ligging: 51°'23' 44* N.j 3° 54' 4' O.
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Hoedckemkerke of Verklikker is een wit en rood rast

bakenlicht, geplaatst op den zeedijk dwars van het dorp, ZW, 102 m. van
den provincialen steiger, Het brandt voor rekening van Belgiö sedert 7 April
1884 en is ingericht, om door kleuweraaflerin» dienst te doen als verklikker
bij het oVerloopen van den Rv,g vaa Baarhnd, zijnde alleen meteene smalle
streep zichtbaar rood tusseben de peilingen N'/,O. en N'/eW., beO. langs
.de roode boei n». 14 en wit tusschen N ' ( B W -

 e t l NWtN.
Ligging! 51° 25' 30* N; 3° 55' T O.

Opvarende schepen moeten, na het merk»Middel-enW.licht Jïendracht-
polder, In een" losgelaten te hebben, op den verklikker van Hoedekens-
kerke aansturea, en zal men op de grens van het roode en witte licht
blijvende, 'm tl e meeste diepte over den Rug van Baarland loopen. Zoodra
het -witte lieht van Baarland in het WZW8/4"W. verduistert, is dit het dwars-
merk voor de roode boei n". 14, vervolgens wordt het licht van Baarland
in het 'WZW^W. zichtbaar rood, waarop men, -wanneer dit weder wit
wordt in bet ZW'/4W., niet meer op het licht van Hoedekenskerke moet
aanhouden , doch Oostelijker en verder langa den wal en de lichten van den
Biezeljngschen Ham moet sturen,

Pcllscliaal Hoedekenskerke. Zie »"Watergetijden".
Lichten Hlczellngsche Ham zijn twee witte vaste geleide-lichten,

dienende, om in één gehouden in het NtO. leiding te geven over den Rug
van Baarland, hoewel ze na het ontsteken van den verklikker van Hoe-
dekenskerke niet meer vpn zooveel belang zijn als vroeger. Het lage of
Z.lieht brandt sedert 16 Sept. 1867, is geplaatst op den dijkhoek beN.
Hoedekenskerke , 5,2 va. boven hoogwater en is zichtbaar tot op 9 zeemijl,
buitenwaarts in NOtO. door N. tot in NWtW. De lichttoestel isdioptriek
van de 6d« grootte en de opstand een ijzeren vierkante stoel met lichthuis,
3,4 m, boog en nlles zwart geschilderd. Het hooge of K'. licht brandt sedert
32 Dec. 1874,, staat op den dijk, NtO. 540 va. van het lage licht, 11,7 m.
boven hoogwater en ia zichtbaar tot op 11 zeemijl, buitenwaarts in NOtN.
door K. tot in NtW. De lichttoestel is dioptriek van de 4a<J grootte en de
opstand een ijzeren vierkant geraamte met lichthuia, 9,8 m, hoog eu alles
geel geschilderd.

Ligging lage licht: 51° 26' 3 ' H.j 3° 55' 32' 0.
» hooge » : 51° 26' 24" » ; 3° 55' 29" O.

Deze lichten zijn voor rekening van België.
Het hooge licht raakt somtijds blind achter hooge boomen, nh men beO.

do lijn der lichten in één staat.
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Kwar.'e ton n°. 1Ü. Kapelle-bank, Buikton tegen de Z.bocht van
de bank, in 90 decim,: f

Kerktoren Kruimngew,, eene spaakslengte
bcZ. bosch OZ03/,0.

51° 26'55* N.

3° 57 '56 'O. i n é t o

Kerktoren en molen Ossenisse, nagenoeg

Dijkskeet O'f*N.
Volgend licht Hansweerfc, op l*jr zeemijl. ZOtO.

Licht Han»weert ia een wit en rood vast haVenlicht, dat sedert 22 Oct,
1866 brandt en geplaatst is op het W.haTOnhoofd van het Kanaal van-
Zuid~Jïeveland, 8,4 m. boven hoogwater. Het is ziebtbaar rood onder den
N.wal tegen en op de Kapélhhanl, in ZOtZ. tot in OZO,, en overigens wit.

De lichttoestel is dioptriek van de 6* grootte en de opstand een ijzeren
zeskant zwart geraamte m^t lichthuis, 7,y m. boog. •

Ligging : 51* 26' 25 ' N.; 4" O' 29' O,
Bitmenwaarts branden JantaarnJicbten aan weerszijden der sluiüen.
Het merk » licht Hans weert naderende tot de W .zij de der sluislichten"

wordt door opvarende schepen gebezigd, om het Zuidergat in te sturen.
1'cflschaal llaasirccrt. Zie » Waterg-etijden".
Kanaal van Zuld-Bevcland. Bit kanaal ia dwara door Zuid-Beveland

gegraven, van HansweeH tots Wemidvage, ter vervanging van de Ooster-
Schelde bij Batb, die ia 186^ ia afgedamd. Het is 7,75 kilometer lang r

de minste breedte op het kattaalpeil bedraagt 46 m, en de minste diepte
onder het kanaalpoïl 6 m. De hoogte van het kanaalpeil is 0,4 m. bovert
Amsterdamseh peil. De lengte der scbutkolk van de sluizen is 93,65 m.,
de breedte 16 m, en de diepte op den drempel onder het kanaialpeil 6,5 m.

De diepte in de monding van het kanaal bedraagt 31 tot 32 decim. bij
laag water.

In het Kanaal van Zuid-Beveland is een stoom-sleepdiêost- Het tarief
is berekend volgens tonnenmaat.

Schaar van Waarde is niet betond. Het Is eene clrepo gen) heZ. dan-
wal van Zuid-Bevelaad en belt. de Plaat van Waarde, de Platen mn-

, Wehoorde en de Plaat vaw Valkmisse^ be£ deiï Ho»k van Valkenissff
doodloopende. Opvarende raoejt men zorg dragen niet in dit Schaar te ver-
vallen , waar de vloed aterk Intrekt. Hiervoor hou de men in het iliddelgafe
den W.wal of de platen van Osaenisse.

Pellsehaal Waarde. Zie * Watergetijdon1'.
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51° 25' 31 ' N.

4° O' 60* O.

SKirarf e ton n°, 16. Plaat van Waarde. Buikton op de N.puut van>
de plaat, in 52 decim.:

Kerktoren Qaes, eene windboomslengte
beW. bosch NNW'/jW.

Liehtopstand Hansweert, eene spaakgl'engte
beO. rood dak. . . r N :^O.

Dijkhoek, dwars 0N0'/40.
Volgende zwarte ton n°. 17, op 1 zeenaij!. Z7aO.

SEirartc ton n°. 17. Plaat van Waarde. Buikton tegen den steilen
"W.kant van de plaat, in 90 deoim.:

' Kerktoren Groenendijk, eene bootslengte
beZ. dijkkeet NN07«0.

Molen van de Paal {Buimnhoel), aan W.
kant schuur ZZO.

Liehttoren Magere Merrie . . , . . . Z'/SW
Votycnde zwarte ton n°. 18, op 1 zeemijl. Zt06/4O.

ton nQ. IS. Platen van Welsoorde. Buikton tegen den
^teilen W.kant van de plaat, in 90 deoim.:

Molen van de Paal, aan W.kant schuur. ZZO.

51" 24'40" N.

4° 1' 24' O.

51fl 23'57' N.

4° 2' 15* O.

W.kant bosch, eene scheepslengte beZ.
lichtopstand Welsoorde ZW.

Liehttoren Mag$n Merrie . . . . . . WtN.
Volgende zwarte ton n°. 19, op Ya zeemijl. ZtO' /A

ton n". 19. Platen van Welsoorde. Buikton tegen den
steilen ZW.kant van de plaat, in 63 decim.:

Kerktoren Groenendijk, in veerhuis Wels-
oorde Z W t W 3 / 4 W .

Kerk toren Kapelle, 'm d i jkhuis . . . . N t W / 4 " W .
Lichtops tand Welsoorde N W t W ' / s W .
Volgende zwar te ton n° . 2 0 , op l/, zeemijl. ZO l / ,Z .

Zwarte ton n°. 30. Platen van Welsoorde. Buikton tegen den
steilen ZW.kanfc van de p l a a t , in 63 dec im. :

Molen van Waarde, in v e e r h u i s . . . . NO.

51" 23'33' N.

4° 2' 42" O.

51° 23' 2 L* N.

4* 3' 8" 0.

Bosch , eene spaaks lengte beN. l ichtopstand
Welsoorde NW'/jW.

O. lichtopatand Groenendijk ZW3/4Z,
Volgende zwarte ton nc. 21, op l/„ zeemijl. ZQX\%Z.
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51" 23'10" N.

4° 3' 3!>' O.

ZIUDE1UUT, NOOttDKiNT.
ion n°. * ! . Platen van Welsoorde. Buiktin tegen den

steilen Z W.kant van de plaat, \n 72 decim.:
Kerktoren Waarde, eene spaakelengte beO.

landakeet » • . • < NN0'/«O.
Bosch , eeue windboomsleng+e beN. licht-

opstand WeU&orde
0. liclitopstand Groenendijk ZWS/4W.
Volgende zwarte ton n°, 22, op »/, zeemijl. ZO.

Zwarte ton n°. 23. Platen van Welsoordo. Buikton tegen den
steilen Zkant van de plflat, in 90 decim,:

Kerktoren Kiel&recM, in kroonboom beW.
Baalhoeh. . . , ~

Kerktoren Ossmisse, even beN. Welsaorde. NOtO'/^O.
O. lichtopstand Groenendijk "W'/sZ.
Volgende, zwarts ton n". 22a, op ^ zeeraijl. ZO'/iO.

Xv-nrle ton n°. 3J". Platen Van Welsoordc. Buikton tegen den
vrij steilen Z.kant van de plaat, in 72 deeim :

Kerktoren Gïoenehdijk, eene spaakaleugte
beW. schuur Wsj/N.

51°22'S2"' N.

4" 4' 20" O.

22'44" N. Huizen Paal, in kegelbaak van BaalhoeA,
4" 4' 56" 0. dwars ' , . . . . . . ZtO'/.A

Bol baak Konynenschor 20t0 ' / a0.
Volgende zwarte ton n°. 23, op % zeemijl. OZO.

Zwarte ton n°. 93. Platen van Welsoorde. Buikton tegen den
vlakken ZO.hoek van de Platen- van, Welsoorde, in 60 decim.:

Kerktoren Waarde, aan W.kant veerhuis. N'/jW"*
Schuur, eene apaakalaugte beN. lichtop-

s t a n d Wel^oords . . . . . . . . N W ' f j W .
Kegel baak Baalhoeh ZW l/4W.

. Volgende .zwarte ton n°. 24, op 3/3 zeemijl. 0s/4Z.
Zwarte ton n\ a*. I*lac|t van Valkenlsse. Buikton togen den

vlakken Z.kant van de Ptoat van VaUènisse, in. 90 deciro,:
Kerktoren %ulst, in molen van de Paal. ZWS|4Z.

51* 22'40* N.

4° 5'43" O.

51° 22' 46" N.

4° 6' 51" O.

Ossenisse, eene spaakelengte beN.
•veerhuis Welsoorde . WNW.

Bol baak Konyjnenschor, dwars. . . . , ZZO.
Volgende zwarte ton n°. 25 , op 6/0 zeemijl. OtZ.
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Zwarte ton. n°. 35. Plaat van Valkenfssc, Buikton tegen den

fltoüen ZO.kant van de plaat, in 90 decim.:
1 Schuur, -eene schuitslengte in O.kant bosch.

51° 22 ' 5 1 " N .

4° 8 ' 1 1 " 0 .
C i l i n d e r - b a a k v a n Namen . . . . . . Z O t Z ,
Kegelbaak van VuUemsse
Volgende zwarte boei nQ. 28, op Va zeem|jl. OtZ.

Zwarte boel n°. 26. plaat van Valkenlgse. Hoekton met bol tegen
den vrij steilen ZO.hoek van de plaat, in 64 decim.:

Molen Woensdrcoht, in middelste huis op
havendijk Batk OtN.

W.kant bosch , midden in Oe. magazijn
51° 2 2 ' 5 3 * N .

4 ° 8 ' 50* O.
l^mhhm&tykschen polier

Cylinderbaak n°. 3 van Namen, dwars
Volgende kegel baak n". 4 van Vslkenisse, op

% aeemijl NOtO»/*O.
Cylinderbaak nfl, 6 van Batk, op 2'/« aeeroijl OlStO^^O.

N A U W VAN BATI1, NOORDKANT.
Heg ll>ank n°. 4, üchorhoek van Valkcnlsse staat op den schor-

kant van den N.wal, bij den ingang van het Nauw van. Bath. Het diant
even als al de overige groote bakens op de Schelde, tot aanwijzing van
den bij vloed onder stroomenden oever. Deze bakens zijn van hout samen-
gesteld , bij wijze van dukdalven (Duc d.' Alf) en gedeeltelijk met ijzer
beslagen) de koningspaal van elk baken , 16 m. binnen den laagwaterkant
geplaatst, reikt tot 3,75 ru. boven, hoogwater en voert bovenop aan eeue
ijzeren atang een ondei'Söbeidingsteeken van bandijzer, zijnde een afgeknotte
kegel, bol of •cylinler, van ongeveec 2 m. middoRiju ea totaal noog 7,25 m
boven hoogwater, alles zwart geschilderd.

Van den afgeknotten kegel van dit baken is de basis horizontaal.
Ligging: 51° 23' 19*,1 N.; 4° 9' 34' O.

Dakenkonf. I)e sohorkant vau den N.wal is verder O.waarfcs tot aau
het cjlinderbauk beW. Bath bebakend met 20 steekbakena,

Bolbaak n°, ft. Schor van ltllland. Dakdalf roet bol tusschen de
kleinere bakens m

Ligging t 5L° U3' 39',1 N.; 4° 10' 43',1 O.
Lflchten van Rll lnud zijn twee vaste geleideüchten, dieneado om in

«ëên gehouden in het NtW. bovenwaarts leiding te geven tot aau de geleide-
lijn der beide lichten van Frederik, terwijl bovendien het Inge of Z.licht
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door verduistering: en kleur-verandering ingericht is als öwarsmerk bij het
ronden van Bctth.

Deze lichten branden sedert 10 Mei 1874. Het lage of Z.licht is geplaatst
op het schor beZ. het dorp en KW. Van Bath, 4,3 m. boven hoogwater,
zichtbaar rood tot op 4 zeemijl van benedenwaarts tot in NN0'jgO, dan
verduisterd tot in KtO. en verder bovenwaarts wit tot op 8 zeemijl Da
opstand, 5,4 m. hoog, is een houten stoel van scbroefpalen met een zwart
lichthuis.

Het hooge of N .licht staat op den dijk, NtW. 200 ra. van het lage licht,
8,5 ra. boven hoogwater en alleen bovenwaarts ïiehtbear wit tot op 10 zee-
mijl. De opstand, 8,5 m. hoog, ia eea ijzeren vierkant geraamte met een
zwart lichthuis.

De licht-toestellen zijn dioptriek van de 6a* grootte.
Ligging lage licht t 51° 24' 26" N ; 4° U' 37* O,

» hooge » : 5lü 24' 33" N.; 4° 11' 31" O.
Cylinderbaak n°. O. Schor van Bal Ii, Dukd&lf met staanden cylinder

aan het O einde der rij bakens en beW. den hoek van Bath, op het schor
van den N.wal.

Ligging: 51° 24' 0*,8 N.; 4° 11' 50",8 0.
Volgende zwarte" ton n°. 27, op s/a zeemijl . . . . , ZOiZ.
Lichten van Bath zijn twee vaste g-eleidelicbten , dienende o ra in één

gehouden in het ONOa/4O. leiding te geven ia het Nauw t w Bath, terwijl
bovendien het lage of \V.licht door verduistering- ea kleurverandering ia*
gericht is als dw»rsmerk bij het ronden van Bath,

Het lage of W .licht, dat sedert-6 Maart 1868 brandt, ie geplaatst tegen
den dijk beN. het dorp, 6,5 m; bovea hoogwater, zichtbaar wit tot op 9
Keemijl van beneden waarfce tot in NOtN., dan verduisterd tot in NtO, en
verder bovenwaarts zichtbaar; rood tot op 4 Zfiemijl, De dioptrieke liclittoestel
is van de 6dt grootte eu de opstand, 3,8 m, hoog, is een houten vierkant
stoel met eeu geel lichthuis.

Het hooge of O.licht, dat sedert 1876 brandt, ia geplaatst biunendijka
ONO*//). 205 m. van bat lage licht, 11,7 m. boven hoogwater en zichtba:
•wit tot op 11 zeemijl'. De dioptrieke lichttoestel is van de idv grootte eb
de opstand, 7,5 m. hoog, is een ijzeren vierkant geraamte meteenzwaat
lichthuis. ;

Deze lichten zijn voor rekening van België.
Ligging lage licht:.51° 24' 9' N.j 4° 12' 22' 0.

» hooge > J 51624' 12' K ; 4* 12' 32' O.
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Re ede Bath (en Douane), Te Bath is de standplaats voor de beambten

•der Nederlandsche Rijksreohien. De vaartuigen, uit BelgiS komende en naar
•het Kanaal van Zuid-3evela,nd of eene andere Noderlandsche haven bestemd,
moeten bier voor het onderzoek ankeren. De ankerplaats is beO. Bath.

Pellscliaal Ba<h, Zie *• Watergetijden".
gpoonvcgdam 180? en Woensdrechtsclic gat. BeO. Bath liggen

tegen den Brabantschen wal, de Slikken va% Hinkeletioord, en daar beN.
het WoensdrecMsche g&tt hetwelk ten dienste der kleine vaart door eene
•rij kleine bakens is aangeduid en naar Woemdreekt leidt.

In 1867 is hier de spoorwegdam gelegd, waardoor het vaarwater tover
èet land" naar de Ooster-Sehelde, dat door de kleine vaart nog al ge-
bezigd werd, voor goed is afgesloten. De gemeenschap tussnhen Ooster-
en Wester-SchelJe is nu dawgesteld door het Kanaal van Zutd-Beveknd.

Oesendrechtscbc gut en grenspalen. lieZ. do slikken van Hinke-
ienoord en beO, de BalhstplaUn vindt men het Omndrechlsche gat of de
NoordHl, aangeduid door twee bakenrijen en leidende naar het haven+je
van Ossendrecht. Zoowel deze kleine haven ala die van "Woansdrecbt zijn
süechts #etij~haven<jet3 voor de binnenvaart, die met laagwater geheel
droogvallen. BeZ. het Ossendrechtsche gat staan op het schor twee grens-
palen , die de grens aangeven tussehen Nederland en B.elgiS, op de hoogte
van de zwarte ton n°, 31.

VAARWATER BOVEN BATH, OOSTKANT.
Zwarte (on n", 29. Ballastplaat. Byikton tegen de vrij

N.jmnt van de plaat , in 63 decim,;
Kerktoren Antwerpen-^ midden in suiker-

fabriek ZtO l/2O.
Middelste huis op havendijk Bath, even

beN. wachthuis . . . . . , . . , HO.
Cylinderbaak n°. G van Bath NWtN.
Volgende zwarte ton n°. 28 , o p ' / 3 zeemijl, ZZO.

Zwarte ton n°. 88, Ballnstplaat. Buikton tegeu den vlakken \V.
kant van do plaat, in 54 dee'tm.:

Kroon boom Woemdrecht, eene spnakslengte
beN- blauw dak —

Wachthtis2te^,aanO.kantpeilschaal-huisje NNO.
Kegelbaak n°. 7 en sehijfbaab n°. 8 van

Saefttiiffe in één Z'ftW.
Volgende awarte ton n°. 29, op 'ƒ, aeemijl. ZtO.

steile

5 ^ 23'43* N,

4° 12' 23" O.

61° 23' 29" N.

4° 13'40" O.



97

V A A R W A T E R R O V E N B A T 1 I , O O S T K A N T .

Z w a r t e ton n°. 2 0 , Ba l l ag tp laa t . Buikton tegen den stoilen W.kant
van do plaat , in 54 decim:

Molen Ossetidrecht, in N.kant rij boomen. OtZ.
51° 23'12" N. Stee, in douirao-huis JSath N3 /40.

4° 12'64" Ü. Kogelbaak n°. 7 van Saeftinge . . . . Z3/4W.
Volgende zwarte ton n°. 30 , op 1j) zeomijl. ZtO.

Zwarte ion n°. 30. Ballastplant. Buikton togen den steüen W.kant
van de plaat, in 54 decim.:

Kerktoren Santoliet, aan Z.kant schuur . Z03/,0.
51° 22'54" N. stee, in wachthuis Baih Nl/sO.
4° 13' 8" O. Kegelbaak n°. 7 van Sae/Hnge . . . . ZZW.

Volgende zwarto ton n°. 31 , op >/, zoemijl. ZtO'/^O,
Zwarte ton n°, 31. Ballastplaat. (België.) Buikton togen don steileu

W.kant van do plaat, in 60 decim.:
Grensbakens t oven boN. uit elkaar |. . . 0Z0J/40.

51° 22'30" N. Kogelbaak n°. 1 van Saeftinge . . . , WZW ! / 4 ¥ .
4° 13' 29" O Schijfbaak n°. 8 » » . . . . ZZW l/3W.

Volgende zwarte ton n°. 32, op'/s zeemijl. ZtO'/^O.
Zwarte ton nD. 32. Ballastplaat. Buikton tegon den stellen W.kant

van do plaat, in 45 dêcim.:
Lichten llilland, even LeO. uit elkaar. . NtW/ 4W.

51° 22' 8" N. Kegelbaak n°. 7 van Saeflinge . . . . N V .
4° 13'46" Ó. Schijfbaak n°. 8 ZWtW'/4W.

Volgende zwarte ton n°. 33, op '/a zeemijl. ZtO'JaO.
Zwarte ton n°. '33. Ballastplaat, Buikton tegen 'den steilen W.kant

van de plaat, in 70 decim.:
Lichten Frederik, oven beN. uit elkaar . ZZO'|SO.

51° 21' 47" N. Schijfbaak n°. 8 van Saeflinge WNW'/^W.
4° 14' 9" O Volgend kogelbaak nü. 9 van Santvlict, op

s/3 zeemijl . . . ZOtZ.
Hcgelbanlc n°. 9. Schor van Üantvllet. Dukdalf met afgeknotten

kegel, do basis horizontaal, op den schorkant, dwars van SanivUel.
Ligging: 51° 21' 21" N.; 4° 15' 0" O.

Volgend Ctylinderbaak \n°, 10, op 2/a zeemijl ZOtZ.
Cyllndcrbaak n°. 1O, Schor van §antvlict, Dukdalf mot staanden

c y l i u d e r op don s c h o r k a n t , b e Z . dr ie k l e i n e b a k e n s .
L i g g i n g : 5 1 ° 2 0 ' 5 6 " N , ; 4° 1 5 ' 4 8 " O.

Volgend, l i c h t v a n de' Frederik, op l ' / c zoemij l . . . . Z Z O .
7
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Lichten Fredcrik zijn twee vaste goleidelichten , dienende om in één

gehouden in het ZZ07s0. leiding te geven door het vaarwater langs het
Bankje van den Doel, nadat men het mork »lichten van Rilland in een"
heeft losgelaten. Het lago licht brandt sedert 18G7 en liet hoogo sedert
10 September 1874

Het lago licht is geplaatst op den dijkhoek bij oon oud fort beN, Liïlo ,
6 ra. boven hoogwater, zichtbaar van benedenwaarts wit tot op 9 zeemijl
tot in 0V4N. langs do zwarte ton n°.. 35 en verder bovenwaarts rood tot
op 4 zeemijl. De dioptrieke liehttoestel is van de Ca° grootte en de opstand
een roode houten stoel met schilderlmis.

Het hoogo licht staat op den dijk, ZZ0780. 177,5 m. van het lago licht,
8,1 ra. boven hoogwater, en zichtbaar benodenwaarts wit totop 10zeemijl,
in ZV-O. tot ZOV8O. De dioptrioke liehttoestel is van do 4d(> grootte en
de opstand een rood houten geraamte mot sclülderhuis.

Ligging lage licht: 51° 20'11" N.; 4° 16'56" O.
» hoogo » 51° 19' 58' » 4° 17' 2" »

BoZ. het hooge licht van de Froderik staat eon schermbaken op den dijk.
Zwarte Ion n", 3S. Droogte van de FrcderJk. Bnikton aim de

vlakke N.punt van de droogte, in 64 docim.:
N.licht Frederi/i, dwars OtN.

51° 19'47* N. Lichtopstand Doel . ZtW"/aW.

4° 16' 14* O. Schuur met rood dak
Volgende zwarte ton n°. 35a, op V4 zeomijl. Z'/4W,

Zwarte ton 11". 35". Bankje van Ullo. Buikton tegen den vlakken
W.kant van do droogte, in 57 decim,:

Blauwparen, dwars ZO'/^O.
Lichtopstand Doel ZZW.
Stee met geel dak ZWS/,W.
Volgende zwarto ton n". 36, op 2/a zeemijl. ZtW.

Kwarte ton. n°. 36. Bankje van Xlllo. Buikton, genaamd » ton
van den DoeV', tegen den vrij steilen W.lcant van de droogte, in 50 decim.:

W.hoek fort LÜlo ZZO'/.A

51° 19' 32' N.

4° 16' 18* 0.

51° 18' 50* N.

4° 16' 22" O.

Lichtopstand lAefhemhoei Z'/8O.
Doel, dwars, iets beZ. kerk-

toren ZW,
Volgende roode ton n°. 39, op ,a/a zeemijl. Z!/40.

Hoodc ton n". 39 . Buikton, genaamd » ton van Lilto", op den over-
loop van den W.wnl naai1 don O,wal, in 50 decim.:



99

V A A R W A T E R B O V E N B A T H , O O S T K A N T .

51° 18'13* N.

4° IC' 44* O.

Fort Lïllo, dwars O.
Liohtopstand Liefkenshoek Zt05/90.

Doel, iets beO. molen op dijk. NtW'/8W.
Volgend licht Kruisschans, op 2 zeemijl . ZO'/^O.

Krnlssclians is een wit vast oevcrlicht, staande beZ, de Schans,
op het schor buitendijks van den Oordampolder, 5 rn. boven hoogwater
en zichtbaar tot op 8 zeemijl. Het brandt sedert 10 September 1874, de
diopti'ieko lichttoestel is van do 6a° grootte en de opstand oen schilderhuis,

Ligging: 51° 17' 25" N.; 4° 19 30" O.
Bolbaak n°. 11, Schor lieZ. Krnl&schang. Dukdalf mot bol op

den s c h o r k a n t in d e b o c h t b e Z . d e Xmissehans, bij do meestoof.
L i g g i n g : 51° 17 ' 2" N . ; 4° 19 ' 21" 0 .

Volgende z w a r t o t on n ° . 4 0 » , op % zeomijl . . . . . . Z W t W .

V A A K Ï Ï A T E l l B O V E N K B U 1 S S C H A N S , O O S T K A N T .
Z w a r t e ton n°. 40,*. Buikton op den overloop van den O.wal naar den

W.wal , bij den vlakkon N. uitloop van het Banltje van PMlippe, in 53 decim..
Lichtopstand Kruissclians . . . . . . N05/,M.
Bolbaak n°. 11 beZ, > NO»/3O.

4° 18' 5 1 ' O. Lichtopstand de Parel, W Z W ' ^ W . ]
Volgende zwarte ton n°. 4 1 , op 7a zeemijl. Z W t W .

IKwartc ton n°. 41, Bankje van Plilllppc, Buikton tegen den
stoilen W.loint van Ae droogte, in' 55 deeim.:

[ Bolbaak n°. 11 beZ. Krumchans. . . . N03/4O.
51° 16' 8" N, W.hoek fort PMlippe Z tW.
4° 18' 21* O. ƒ Lichtopstand de Parel. . . . . . . . W.V4Z.

' Volgende zwarte ton n". 42, op '/3 zeeraijl. Z W t W .
Zwarte ton n°, 4S. H ank ju van Phlllppc. Buikton, genaamd

» ton van de Parel", tegen denateilea W-kant van de droogte, in 58 decim. •
Lichtopstand de Parel, dwars,

51° 15' 55" N.

4° 18' 0" 0.

51° 16' 30' N.

W.hoek fort PMlippe ZZO.
van drie sluizen boZ. fort de Parel. . W'LZ

Volgende zwarte ton n°. 43 , op 1/B üeomijl.
Zwarte ton n°. 49. Bankje van Plilllppc. Buikton, genaamd » ton

van PMlippe''', tegen' den vrij steilen ZW.kant van de droogte, in 75 decim,:
51° 15'30* N (Lichtopstand de Parel N3/«O.

Xnoek PMlippe, dwars ZO%O.
4*18' 0' O. t Lichtopstand Draaiende Sluis , . . . . Z0>/4Z.
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Zwarte ton n°. 44. Bankje van Itociiime-sluls. Buikton tegon
don steilen W.kant van den Rug van Austruweel, in 50 decim.:

Hoog huis, even vrij van punt Kastoelhoek,

51° 14' 46" N.

4° 20' 28* O.

Sonoorst oenen op rood dak, oven opon om de W.
Boerensclians , . . . . NtO.
Lichtopstand Draaiende Sluis, dwars . . WNW.
Volgende «warte ton n°. 45, op 73 zoomijl. ZOtZ.

Zwarte ton n°. 45. Bankje van Boerlime-sliils. Buikton togen
den steileu Z W.kant van den Rug van Austruweel, in 42 docira.:

Lichtopstand Draaiende Sluis NW.
51° 14' 31 ' N.

4°20'5G" O.

Mjp Ta lal, dwars ZWtZ.
Boerinne-sluis • OZO3/4O.
Volgende üwarte ton n°. 46, op '/4 sseemijl. ZO'/jO.

Zwarte ton n°' 40. Uankjc van Bocrlnnc-sluls. Huikton logen
d e n vr i j s t e i l e n Z . k a n t v a n d e n R u g v a n A t i s t r u i o e e l , i n 8 4 d e c i m . :

• ï l o 1 4 . ' 2 4 " N [ L i o h t o p s t o n d Draaiende S l u i s . . . . . N W ' J , \ V ,
{Pijp Tabal, dwars W*/8Z.

4° 21'20" O. ( Boorinne-sluis O'/^N.

Antwerpen (Loocls-standplaats) is de voornaamste handolshaven van
BelgiiS, met een belangrijken in-, uit- on doorvoorhandol, De uitgestrekte
bassins, die aan do N.zijd e van de stad oorspronkelijk door Napoleon I
zijn aangelegd, zijn vooral in den laatsten tijd aanmerkelijk uitgebreid.

De diepte in deze bassins bedraagt 7,19 m. in hot Pelit Bassin, in bet
Grand Bassin on in het Bassin de jonction •, 7,24 m. in het Bassin dn
Kattendyi en 8,44 m. in hot Bassin aux Bots on het Bassin de la Campive.

De breedte der sluis van hot PelU Bassin bedraagt 17,34 m.
» » > ' » TV Bassin de jonction » 18 »
» » » binnensluis van het Bassin Sas » 24.8 »
Men heeft hier dwars van het Bassin dn Kaitendyk ook verscheidene

drooge dokken, en wel vier, waarvan do lengte op de stapelblokken 110 m.
en de sluiswijdte 24,8 m. bedraagt; één mot oeno long-te van 65 m. on eenc
sluiswijdte van 12 m. en eindelijk <5ón droog dok met oone lengto van
44 m. en eeue sluiswijdte van 10 m.

Tegenover liet Bassin Sas staat op de kade van het Bassin du Kattendyk
eene kraan voor een gewicht van 120 ton, die door hydrauliek bewogen wordt.

Het havengetal van Antwerpen is 3U45"11 en het gemiddelde verval van
water 4,3 m.
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Ondor do vole kerktorens on verdere konbaro punten der stad is de toren

van do Kathedraal Notre Dame do voornaamste.
Do stad wordt door verscheidene forten verdedigd, waarvan het fort

Tsabd, het Vlaamseh Hoofd on hot fort BurglU do voornaamstou zijn.
Ligging LerUonn Notre Dame: 51° 13'15*,08 N.; 4D24'5*,03 O,

Te Antwerpen is eene standplaats, zoowel voor Nederlandsen© als
Bfjlgischo loodsen.

Op het Hanseatisehe Huia té Antwerpen is een tijdbal-station gevestigd,
dat telegraphisch met liet Koninklijk Observatorium to Brussel in ver-
binding is. Do tijdbal, die van alle schepen in do dokken en op stroom
voor Antwerpen kan gezien worden, is aan eeuon mast bevestigd en be-
staat uit vier rondo schijven, die 5 minuten vóór den tijd van hot dage-
lijkscho sein loodrecht worden gesteld en ton lu.Om-0». middolbaron tijd
Greonwioh horizontaal vallen.

Mocht om de eene of andere rode den tijdhal niet vallen, dan waait aan
den mast gedurende ecu uur eene blauwe vlag.

Fcllgchital Antwerpen. Zie » Watergetijden".

H O N T E , Z U I D K A N T .
Lichten Itregkens. Zie » Lichten en landmerkon".
Vaarwater van" lloofdplaat. Zio achteraan.
Wltfc ton n°. 3. West-Springer. Buikton nabij de vrij steiie W.

punt van Ilooye Springer, in 100 decim.:
Kerktoren Middelburg , % spaakslongto in

W.kant fort Rammehons N»J4W.
Kerktoren VUssingen, oven in Z.kant

nieuwe kazerne . . . . . . . .
Lichtopstand Borsséle
Volgende witte ton n°. 4 , op 2 MBinijl. . ZO.

T A S V A N N E U Z E N , Z l ï D H A P i T .
Wit<c ton n, 4. lloogc {Springer-liock (mot bol). Buikton met

roo.lon bol, nabij den steilen NO.hoek van Ilooge Springer, in 72decira.:
Kerktoi'eii YUsshigm, eeno scheepslengto

• beN. Orauje-AIolen NW'/^W.
51° 23' 52" N. Kerktoren Bormle, in lichtopstand, dwars. MO'^O.
3° 44' 6" O. Goleidoliohten Nieuw-Netizcnpclder, heW.

even open ZZO.
Volgende witte ton n°. ö, op »/6 neomijl . ZtO*/4O

-

51° 24' 49" N.

3° 41' J l ' O.
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W i t t e ton n°. S. Oost-Springer. Buikton aan don vrij steilen O.kant

van de plaat, in 72 docitn,:
Licht wachters-woning1 Borsséle, aan W.kant

51° 23'14" N.

3° 44'51* O.

Ngord.

ZZO'/*O.
ZtO>/40,

51° 22'20* N.

3° 45'40" 0.

bosch.
Boschje iti Bienlietpolder, ovon vrij van

rij boomen
Geloidclichten Nieuw-NeuzenpoMer. be~W.

even open
Volgende witte ion n°. 6, op 1 zeemijl.

Haken» op Oost-Springer . Op do Z.punt van deze plaat staan
4 steekbakens, op welke hoogto men togen den Oost-6/prmger eene goede
ankerplaats vindt, dio geschikt ia om tij te sloppon on waar men uit het
zware tij ligt.

W i t t e ton n°. ©. Oost-Springer. Buikton nabij de vrij steile Z.punt
van do plaat, in 63 decim.:

Kerktoren Vlmingeti, even beZ. Oranje-
molen NWl/jN.

Korktoron Qroede, in W. havenhoofd Hoofd-
plaat WNW'/*W.

' Lichtopstand Verklikker Nieiiw-Nemenpolder Z %O.
Volgende roode ton H. 1, op 'f2 neemijl . Z '^W.

KooAc ton II . 1 . Sjagc ^{tTlngcr. Buikton fian do steile O.punt
van do plaat, watu1 het vaarwator laugs Hoofdplaat samenkomt met Pas
van Neu&en, in 54 decim.:

O .kant van rij boomen, aan W.kant bosch. —
Z.molon Terneuzen, aan dijk Nieuw-

Nemenpolder ZÖ'/3Z.
Lichtopstand Vc rUWi er Nieuw Neitunpoldey Z'jjO.

, Bakenkant Nimw-Neuzenpolder . . . . ZZÜ.
V a a r w a t e r v a n lloofilplant. Zio achteraan.
Bakens Slik van TVïcHW-ÜVeuïenpolrfer. Op don schorhoek bij

Meuw-Nemenpolder staan langs den zeer stellen kant van het vaarwater
10 sieekbakens.

Uc lK of V e r k l i k k e r SKcuw-ÏKciixenpolder is een wit vaat baken-
licht , geplaatst op oen houten lantaarnpaal, op den dijk boO. de koot.
Het is 6,5 m. boven hoogwater en zichtbaar tot op ö zeernijl over 66° van
de peiling Z'/.W., 300 m. boW. de zwarte ton n°. 4 , tot in WZWs/e\V.
De liehttoestel is catoptrick en do opstand 3 m, hoog. Dit licht, dat sedert

51° 21'49' N.

3° 45' 50" O.
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25 April 1881 voor rekening van België brandt, dient om te waarschuwen
voor de Sniherpfaat.

Ligging: 51°21'1' N.; 3° 46'20' O.
CtelelddtcIUcn irieuw-STeaascnpoIder zijn twee wiMo vasto lichten,

die sedert 1 Januari 1875 voor rekening van België branden.
Het lage of N.licht staat op den dijkhoek beW. do haven van Ter nemen,

5,4 m. boven hoogwater en is zichtbaar tot op 9 zeemijl. De dioptrieke
lichttoestel is van de 6de grootte en de opstand, 4 m. hoog, is oen ijzeren
vierkante stoel met lichthuis, alles geel geschilderd.

Het hooge of Z.licht staat op den dijk, ZZO. 360 m. van hot lage licht,
9,8 m. boven hoogwater en is zichtbaar tot op 10 zoemijl. Do dioptrieko
lichttoestel is van de 4*° grootte en geplaatst in eono lantaarn, 6 m. boven
den grond in den zijgevel van de steenen wachtorswoning, die grijs is
met witten rand van onderen en het dak blauw.

Ligging lage licht: 51°20'38' N.; 3°48'30' O.
» hooge > 51° 20'30" » 3° 48'40' »

Het merk dezer lichten in één leidt van af den boek van Borssele, het
Pas van Neuzen in, welke geleidelijn men nabij do zwarte ton n°. ia niet
meer kan volgen, daar de Suikerplaat om de ZW. in bot'vaarwater uit-
werkt. Zoodra dan ook de Verklikker in het Z'/8\V. in het zicht komt,
moet men dit merk loslaten en Zuidelijker sturen, terwijl daarna het
havenlicht van ïerneuzen verder leiding geeft.

Licht van Ternei i ïenia oen wit en rood vast harenlicht, geplaatst
op den W. havendam , 100 m. binnen den kop, 12,8 m, boven hoogwater on
zichtbaar rood beW. de haven onder den Z/wal iu ZO. tot in OZO. tot
op 6 zoemijl en overigens wit tot op 12 zeemijl. Do dioptrieke lichttoestel van
dit licht, dat sedert 1845 brandt, is van de 6a° grootte en do opstand, 10 m.
hoog, een ijzeren vijfkant geraamte met lichthuis, alles zwart goschilderd.

Ligging: 51° 20' 34* N.; 3° 49' 37' O.
Door op de grens van het roode en witte licht te blijven en dus nage-

noeg in de peiling ZO. op het licht aan te sturen , heeft men goede leiding
door hot Pas van Neuzen, nadat de Verklikker van Nieuw-Keuzenpolder
in hot WZW6/SW. uit zicht is geraakt. Ongeveer dwars van de geleide-
lijhten gekomen , brenge men het havenlicht aan SB. en sture meer Oos-
telijk , totdat men het O. en Middellicht van Bendracht-polder in één ziet

Op de koppen der havenhoofden van Tetnmun zijn don 1 Dec. 1884 van
wege den Waterstaat twee witte vaste havenlichten ontstoken, geplaatst
op ijzeren opstanden.
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Tcrneuzen. (Loocls-standplaats.) Do reodc van Terneuzen levert eeno

goede ligplaats op voor vaartuigen, dio bij stormweer uit het W.onZW,
niet moer voilig op do roodo van Ylissingen kunnen blijven.

Mon aukort hier in 6 tot 8 vadom (10,8 tot 14,4 m.) water aan den
N.kant van het vaarwater, togen. do Plaatjes van Neuzen, waar mon
nagenoeg buiten den stroom ligt. Langs de havon en aan do Z.zijde van
het vaarwater beeffc mon den zwaron aanval van het tij s en vindt mon
grooto diepton, op eono onkolo plaats zolfs 53 m.

In do monding der havon vindt men als minste diepte 26 tot 28decim.
bij laagwater. Do havou wordt aangedaan door enkele houtschopen en
eouige stoombooton voor Gent boslomd. Voor deze vaartuigon isde W.havon
bestemd on de 0.haven dient voor de kleine schepen van de binnonvaart.
Door den zwaron aanval van hot tij langs do havon on haren nauwon in-
gang moet men stilwator afwachten, om er binnen te komon.

To Terneuzon is eeno standplaats, zoowol voor Nedorlandsoho als Bol-
gischo loodsen,

F d l s c l i a a l Tcrneuzen. Zie » Watergetijden"
Kanaal van Gent . Hot kanaal vau Terneuzon naar Gent is 'Si kilo-

meter lang en' heeft eene gemiddelde diopto van 4,2 m. Do breodto dor
sluizen bedraagt 12 m. on de lengte der kleinste aohutkolk öO m.

Het koopvaarders-bassin to Gent is 1700 m. lang, 65 m. breed on 5 m. diep.
Bakens . SHU 1>cO. Terneween Langu den stoilen Z.kant van hot

vaarwater aijn beO. TorueuKen 8 steokbalcens op de slikken en het sehor
geplaatst.

Lichten,Eendi'aciit-poltlcr zijn drie witto vasto geleidolichien , dio
sedert 26 December 1874 voor rekening van Belgiö branden.

Het micMeisfo licht staat op den dijkhoek beO. Tornouzen, 5 m. boven
hoogwater en is zichtbaar op stroom tot op 9 zeomijl. Do dioptriekoltcbt-
toestol is van do 4do grootte en do opstand, 3,8 m, hoog, is een ijaoren
vierkante stoel met liehtlmis, alles goei geschilderd,

Het O.lieht staat binnendijks 0. 306 m. van Lot middel-licht, 9,7 m.
boven hoogwater en is zichthsiar tot op iO zeeraijl buitonwaarts tot in
Z tW/ 4 W., zijndo verduisterd onder den wal van Hulst. Do dioptrioke
iichttoestel is van do 6dogrootto en do opstand, 7,1 m, hoog, is een ijzeren
vierkant geraamte mot lichthuia, alles geol geschilderd.

Het W.lieht staat binnondijka, ZWa/sZ. 339 m. van het middel-licht,
10,3 m, boven hoogwater en is zichtbaar tot op 11 zeomijl binnonwnnrts
in ZOtO3/4O. door Z. tot tegon don wal van Hulst, zijnde buitenwaarts
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voor do haven van Torneuaen verduisterd. De dioptrieke lichttoestel is van
do 4't° grootto en do opstand hetzelfde als van het O.licht, doch 7,7 m. hoog.

Ligging W.licht.: 61° 21' 15" N.; 3° 54' 12* O.
» Middel- » 51° 21' 25* » ; 3° 54' 18* »

O. » 51° 21'28" > ; 3° 54'33' >
Opvarende houdt men middel- en O.licht in de peiling O.ineen, totdat

hot W.licht zichtbaar wordt, stuurt daarop in zicht der 3 lichten voorbij,
tot het O.licht verduistert, on loopt verder door in de lijn van middel-en
W.licht, waarna men voor het verdere vaarwater en het overloopeu van
den Rug van Baarland leiding* heeft aau don Verklikker van Hoedokens-
kerke en hot licht van Baarland.

Witte ton n, V. Plaat van Hulst. Buikton voor den inloop aan
de vrij stoile Z W . p u n t v a n de p l a a t , in 7 2 d e c i m . :

( K e r k t o r e n Ilengsldij/i, in k roonboom . . Z 0 ' | 4 Z .
5 1 ° 2 2 ' 2 0 " N . J N ° molen Ossenisse, in jrood dak , . . . . O N ü .

3° 55 ' 42" O J L i c h t o p s t a n d Baarland . ; . . . . . N t W ^ W .
{Volgende w i t t o t o n n ° . 8 , op SU zeemijl . H O ' ^ O .

Witte ton n°. 8. Plaat van Hulst. Buikton tegen tien si Gil en
NW.kant van do plaat, in 00 decim.:

Korktoreu IlmgstMjk, aan W.kant rij
boomen ZZO'/SO.

Kerktoren Krniningen, aan dijkhoek Osse-
fttwe-wal NOtOV4O.

Lichtopstand Baarland NW.
Volgende witto ton n°. 9, op s/„ zeemijl . NOtN.

, ï», Plaat van Hulst. Buikton togen de steile NO.
punt van de plaat, in 90 decim.:

Z. molen Ossenisse, in schuur . . . . ZO'jjO.
Kleine rij boomen, aan O.kant rij boomen

bij den Eendracht —
Lichtopstand Baarland WNWJ/4W.
Volgende witto ton n°. 10, op 1 zeamijl . NtO.

, i o . Plaat van Ossenisse. Buikton tegen de vlakke

51° 22'58" N.

:>° 56' 20" O.

WUIc ton ii°

51° 23'48" N.

3°5G'44* O.

Witte ton n'
Middelplaat, in 45 decim.:

Kerktoren

51° 24' 42" N.

3° 56'38" 0.

Hoedekensherhe, oone boots-
lengte beW. peilsclmal NTW'/2N.

Bosch, in veerhuis Baarland . . . . . W/-N.
Lichtopstaud Verklikker Iloedskenskerhe , NWtN.
Volgende witte tou a°. 11, op 1 zeemijl . NtW*/4W.
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Vaarwater van Everlngc. Zio achteraan.
Witte ton n°. 11, Brouwerplaat. Buikton tegen den stellen W.

kant van de droogte, in 100 decim.:
Z. molen Ossenisse, aan rood dak . . . ZZOl/4O.
ZW.kant bosch, in ZW.kant veerlmis

Baarland ZWtW.51° 25'26* N.

3° 55'46* O. Lichtopstand Yer7dikker HoedeAensAerAe,
dwars NWtW'/jW.

Volgende -witte ton n°. 12, op ij3 zeemijl. N0l/4N.
Witte ton n. 18. Brouwerplaat. Buikton tegen den stellen NW.

kant van do droogte, in 100 decim- *.
Boom, even be~W. kroonboom Biezelingscke

Ham —
51" 26' 3 ' N.

3° 56' 14* O.
W.kant bosch, ceno spaakslengte boO.

veerhuis Baarland
Z. liehtopstand Biezelingsche Ham,dwars.
Volgende witte ton n°. 13, op 1 zeemijl , Oost.

Witte ton n°. 13. Brouwerplaat. Buikton togen den steileti N.
kant van do droogte, in 72 decim.:

Dijkhuis beO. Hmsweert, aan Z.kunt lioht-
opatand , . , . . . . OtZ51° 25' 16* N.

3° 57' 40* O.
Molen, aan O.kant kerk Ossenisse . . . Z'/SW.
Z. liehtopstand Biezelingsche Ham . , . W/ aN.
Volgende witte boei n°. 14, op l ' j s aoemijl. Z0t0y a0.

Voor het bevaren van het Schaar van de Molenplaat is over dag een
goed merk: » kerktoren JSckore, in. keetje op dijk".

Z U I D E R G A T , Z Ï I I D K 1 N T .
Witte boel n. 1 1 . lïrouwcrplaat. (Hoekton.) Boei op de vrij sleile

O.punt van de Brouwer plaat, in S4 decim.:
Kerktoren 6foes, eene spaakslengte boW.

bosch
51° 25'56" N.

4° 0'16' 0.

Huis op O. kanaaldijk, oven boW. licht-
opstand JlansweeH NNOl/sO.

Lichttoren Magere Merrie 2 l/A0.
Volgende witte ton n°. 15, op % zeemijl. Z3/4W.

Witte ton n°. IS , Molenplaat, Buikton op den vlakken kant, in
90 decim,;
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4° 0'24' O.

Witte ion n"

51° 24'48' N.

4° 0'40* 0.

Z U I D K A N T .
Molen Kruiüngen, oeno scheepslengte beO.

bosch N0t0'/40.
Kerktoren jfyAore, eene bootslengte beW.

veerbuis Jaimoeert NtO.
Lichttoren Magere Merrie . , . . , . Z'/3O.
Volgende witte ton n°. 16, op s/3 zoemijl. Zuid.
16 . Molenplant, Buikton nabij de drooge steile Z.punt

van do plaat, in 72 decim. :J
Kerktoren 'Schore, aan ZO .kant veorhuis

Jlansweer{t N.3/4O.
Hoek van Baarland, aan hoek van Osscnisse. W.'/gN.
Liehttorea Magen Merrie ZtO.
Volgend baken Oude Hoofd Welsoorde , op

l'/a zeerrjijl ZZO.
Nabij do witte ton n°. 161 vindt men aan don witte tons-kant oeno ge-

schikte ankerplaats om tij te stoppen.
lilclit Magere Herrie in een wit en rood vast licht, dat sedert 8 Jan.

1875 voor rekening1 van Bdgtë brandt en geplaatst is op den dijk beN.
bat Oude Hoofd van Welsoorde, 15,4 m. boven hoogwater en zichtbaar wit
tot op 12 zeemijl eu rood van af 100 m. boO. de witte boei n°. 14 of in
Zw/zO. tot nabij de zwarte j;o» n°. 18 of in WtN. over de Plaat van Waarde.
De dioptrieke liehltoostel is van de 6do grootte en do opstand eone ijzeren
rondo toren, omringd doorj een ijzeren zeskant geraamte, alles geel-ge-
schilderd en 15,4 m. hoog.

Ligging) 51°23' 55* N.; 4° 1'22* O.
Licht Welsoorde op <>ude Hoofd is een wit vast licht, dat sedert

1 Oct, 1868 voor rokeaiüg van Belgiö brandt en ZOl/sZ 895 m. van het
licht Magere Merrie staat, op det Oudo Hoofd van Welsoorde, 75 m.
binnen den kop, 4,3 m. joven hoogwater on zichtbaar tot op 8 zoemijl
alleen binnenwaiu'ts, daar le t eerst in het ZtO'/tO. in het zicht komt. De
dioptriekc liehttoestel is van de 6a° grootte en de opstand, 7,6 m, hoog ,
een houten stoel van scb roef palen met een zwart lich thuis, die door vier
dukdalven tegen ijsgang beschermd wordt.

Ligging J 51° 23'39' N.; 4°2'0" O.
Nadat men op de grens yan het witte en roo:le licht van het licht van

Hansweert door het O. gedeelte van het Middelgat ia geloopon , krijgt
raon opvarende in het Zt0%0, het licht van Welsoorde in het zicht,dat
als langsmerk dienst doet in het Zuidergat. Na beO. de witto boei n°, 14
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51" 22'20" N.

4° 5'64' O.

HolbnaU n°.

Z I H D E R G A T , / U I l h A M
Door het Speelmamgat komt men bij het haventje van ds Paal, he*geon

slechts een gotij-havexttjo is voor de binnenvaart, dat met laagwater
geheel droogvalt.

Witte boei n°, 80. Konyncnscnor. Boei togon den steilen N.kant
van het schor, in 90 deeim.:

Kerktoren Waarde, eene halve spaakslengte
beW, veerhuis . . . . . . . . . . M'/ ,W,

Z.kant meestoof Welsoorie, midden in dijk-
huis —

Molen Vuwenkoelt ZtW^W.
Volgend bol baak n". 2 van IComjnemc/tar,

op 1 zeemijl 0Z03/4O.
S. Kontfncnsclior. Dukdalf met bol op den stoilon

NO.hoek van het schor, aan den ingang van Kleinen dijk.
Ligging: 51°22'24" N.; 4°717',6 O.

Volgend oylinderbaak van Namen, op 6/< Kcemijl . . O'/tZ.
Cyünderbaak n°. 3. (Schor van Namen. Dukdalf met staandon cylindcr

op den steibii N.kant van den Polder mn Namen.
Ligging : 51° 22' 32*,1 N . ; 4° 8' 42',7 O.

Volgende witte ton n°. 2 3 , op 1'|« zeemijl . . . . ONO'^O.
S c h a a r v a n d e I*Toor«l is niet betond. Het ia eone diepo vloedgcul

beN. het Schor van Saeflinge, dio tegen do Middclplaat dood loopt.
Opvarende moet men. zorg dragen niet in dit Schaar te vervallen , daar

de vloed hier sterk langs en over den witte tons-kant intrekt.

N A U W V A N BATII, Z U I D K A N T .
Witte ion n°. 29. Plaat van Staeftlngc. Buikton op do vlakke

"W.punt van de plaat, in 60 decini.:
Vier kroonboomen aan O.kant schuur . . —
Middelste huis van Bath, oeno handspaaks-

lengte beN. douane-huis —
Kegelbaak n». 4 van Valieidsse . . . . N W f f l 1 ! ^ .
Volgende witte ton n°. 24, op '/, zeemijl. ONO,

Witte ton n°. 24. Plaat van Sacltlngc. Buikton op dcnvlakkon
N.kaut van de plaat, in 50 decim.:

N.kant schuur, in bolbaak n". 5 van Rïttaftd. NN0.
W.kant bosch, in kegelbaak n", 4 van

Valienisse WtN.
Cylinderbaak n°. 6 van Balk ONO.
Volgende witte ton nü. 25, op 'ƒ„ zeemijl. ONO.

51° 23' 13* N.

4° 10' 16' O.

51° 23'27' N.

4° 10' 41 ' O.
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Witle ton n\ »ö. Plaat van Saeftlngc. • Buikton tegen den steilen

N.kant van de plaat, in 60 decim.:
/Molen RülmiA, aan O.kant blauw dak. . NtO'/A

51° 23' 38" N. Wachthuis Bath, aan N.kant douane-huis. O3|.,N.
4" 11' 12* O. jCylinderbaak n°. 6 van Batk NOtO'/jO.

( Volgende witte ton n°. 2oa, op '/»zeemijl ONO.
Witte ton n°. 2."»". plaat van Sacfilngc Buikton tegen den steilen

N.kant van do plaat , in 54 decim..-

Molen liüland, aan W.kant bosch . , . N.S/4O.

51° 23'43* N * Hoogerheide, eene wiudboomslengte
beN. peüschaal Baih . . . ; . . . O ^ N .

4° 11' 24 ' O. Bolbaak n°. 5 van Mlland W*/4N.
Volgende witte hoekton n° .26 , op 'j6 zoomijl. Oost.

11'ittC ton n°. 20. Plaat van gacftlnge. (Hoekton van Bath.)
Buikton tegen den steilen NO.hoek van de plaat , in 90 decim. :

Hooge of N. lichtopatand liüland, a a n W .
kant schuur NtO.

N.kant bosch , aaa Z° huis Math. . . . —
Cylinderbaak n". 6 van Bath NO.
Volgende witte ton n°. 27, op '(3 zeemijl. ZZÜSI,O.

V A A R W A T E R B O V E N B A T H , W Ë S T H A K T ,
Witte ton n". 37. Plaat van Saeflfngc. Buiktou tegen den vrij

steilen O.kaut van de plaat, in 63 döcim.:
Kerktoren Antwerpen, midden in suiker-

fabriek , , ZtOJ/4O.
51°23'30' N. Wachthuis Buil, even beZ, middelste
4° 12' 5* O. dijkhuis . NO'/jO.

Cylinderbaak n°. 6 van Bafh N'/4O.
Volgende witte ton n°. 28, op 'ƒ* zeemijl . ZZO'/iO.

Witte ton n°. SS. Plaat van gaefttngc. Buikton tegen den vrij
steilen NO.kant van de Middelmaat, in 60 decim.:

Molen Ossendrecht > eene schuitslengte in
N.kant rij boomen OtZ.

51°23 '14 ' N. Kerktoren Antwerpen, eonc sloepslengte
4° 12' 28" O. beW. suiker-fabriek ZtO3/4O.

Kegelbaak n°. 7 van Saeftinge . . . . Z^ffi.
Volgende witte ton n°. 2 9 , op Va zeemijl. ZtO.

51° 23' 46* N,

4° 11' 40" 0.
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«on n°. 8», Plaat van üacftlngc. Buik ton aan do stoilo Z.

punt van de MUdelplaat, bij den O. ingang: van het Schaar van de Noord,
in 54 deden.:

Molen SanMiet, in schuur . . . . . . ZOtO.

51° 22'51" N.

4'12'47" O.

•Kennelijke stee, aan W.kant douane-huis
BatA —

Volgend kegel baak n°, 7 van Saeftinge, op
Vs zecmijl . Z*\fi.

Kcgelliaak n°, 7. Schor van Saeftinge. Oukilaïï niet afgeknotten
kogel, de basis horizontaal, op den sleüen O.kant van hot schor.

Ligging: 51a22'20",9 N. 4°13'4",3 O.
Volgend schijfbaak n°, 8 van Saeftinge^ op '/3 zeemijl. . Z'/4W.
Nabij dit kegelbaak staan 8 kleine bakens op den schorkant,
Sch^fbaak n°. 8. Schor va» Sacfllngc, Dakdnlf met ronde schijf,

liet front gesteld naar de droogte van Sanlvliet, op den stoilen O.kant van
het schor:

Ligging : 6l°21'48*,a N,; 4° 13' 15*,3 O.
Volgende witte ton n°. 30, op 'ƒ, zeemijl ZO.'/jO.
Ankerplaats vnn Staefüngc. Op de hoogte van do witte ton n°. 30

Leeft men eene veilige ankerplaats met goeden hou-gi'ond en waai' weinig
stroom loopt.

Witte ton n°. 3<>. Droogte van Snntvllct. Buikton op de vlakte,
in 63 decim,:

Kerktoren Stabroelt,, eonc spaakslengte
beN. de twee stoetin beN. I&ederik . . —

"VV.kant boseh, even vrij van O.kant mid-
delste dijkhuis Bath N'/^O.

Schijfbaak n°. 8 van Saeftinge NW/jW,
de witte ton n°. 3 1 , op *ja zeemijl. ZO3/4Z.

ton n°. 31. Bankje van den öocl. Buikton aan do vrij
steilo N.pnnt van de droogte, in 50 decim.:

' Molen Santvïiet, in kroonboom . . . . Olj4Z.
Kerktoren Doel, aan O.kant rood d a k . . Zuid.
Kegelbaak n°. 9 van Smitvliet, dwars, . NO.
Volgende witte ton n°. 3 2 , op ^ zeemijl. ZOtZ.

Witte ton n. 3a. Bankje van tien Doel, (België.) Buikton tegen
den vlakken O.kant van do droogte, in 90 decim.;

51° 21'43* K.

4° 13' 37" O.

51° 21'13' N.

4°14M0* O.
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61° 20'49* N.

4° 15'28" 0.

51* 20'25' N.

4° 15'48" O.

Kegelbaak n°. 9 van Santvliet NtW3/sW.
CyJiiiderbaak n°. 10, dwars, even beN,

molen Sanivliet OtN.
Lpge of ISf. lichfapstand Freieril, . . . ZOtZ.
Volgende witte ton n°. 33, op Vs zeemijl. ZtO.

Witte ton n, 83. Bankte van den Doel. Buikton tegen den
steilen O.kant van de droogte, in 60 decim.:

Cylinderbaak n°. 10 van Santvliet , . , NtO.'/40.
Stee met rood dak beN. FrederU, dwars. ONO'/jO.
Lage of N. lichtopstand Frederil. . . , ZO.
Volgende witte ton n°. 33», op % zeemijl. Zuid.

Wltlfe ton n ' . 33*. Banftje van den Doel. Buikton tegen den
steiien O.kant van de droogte, in 55 decim.:

51° 20' V N.

4° 15'58' O.

Lage of N. liehtopstand Frederik, dwars, OZO'/SO.
Schuur met rood dak ZWtW/ s W,
Volgende lichtopatand Den Doel, op \%

aeemijl 1 ZtW.
Licht ©en Doel. (Quarantaine) Dit is-een vast oevöriicht, dat sedert

10 Sept, 1874 brandt, en op den kop van het N. havenhoofd staat, 4,5 m.
boven hoogwater, zichtbaar rood tot op 4 zeemijl van benedenwaarts in
Z3/8W tot in ZtW 74W. 80 m. beW. de zwarte ton n". 35 en verder
bovenwaarts wit tot op 8 zeemijl, welke kleur-verandering een dwars-
jnerk is op de lichtonlijn van de Frederik. De dioptrieke liebttoestol is
van de 6̂ ° grootte en de opstand, een schilderhuis.

Ligging: 51° 18' 43' N.j 4° 16' 8" O.
Bij Doel is de Belgische quarantaine-plaats. A.lle opgaande schepen

moeten daar ankeren voor het bezoek van den dokter.
Pellsclianl Doel. Zie » "Watergetijden".
Licht Lleflienshoek. (Douane.) Dit is een vast oeverlicht, dat sedert

April 1881 brandt en op dèn dijk bij het Sluisje staat, dwars van het
fort, 5 m. boven hoogwater, zichtbaar rood tot op 4 zee mijl van beneden-
waarts in ZtO. tot dwars in ZW. tusschen de roode ton n°. 39 en do witte
ton n°. 33*, en overigens zichtbaar wit tot op 8 aeemijl. De kleur-voran-
dering is dwarsmork bij het ronden van Züio. De dioptrieke lichttoestel
is van de 6do grootte en de opstand een schilderhuia.

Ligging: 51° 17'48* N.; 4" 17'10* O.
Bij Liefkenshoek vindt men de Belgische beambten der inkomende rechten

op een vaartuig, dat daar op de rivier is geankerd.
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Witte ton n°. 33'1. Hng van Llcfkcnshoek. Buikton tegen den

vlakken. O.kant van den rug- van Lief ken «koelt in 65 decim.:
Lichtopstand Den Doel NNW l[aW.

51° 17' 58" N. Fort Zillo N0'/3N.

4° 17' 15" O. Lichtopstand Liefhenslioek, dwars . • . ZW.
Volgende- witte ton n°. 33c, op l/s zeemijl. ZO'/5O.

Witte ton n°. 33°. llug van !L telken snoek. Buikton tegen den
vlakken ZO.kant van den rug van Litfhenshoeh, in 80 decira,:

'Port Zillo NtW'/sW.
Lichtopstand Kruisschans ZO6/8O.
Molen Kruisweg, in dijkhoek, dwars . . NO.

51° 17'47" N.

4° 17'54" O.
Volgende witte ton n°. 33<?, op ]/2 zeemijl.

Witte ton V . 33". Rug van LIclltcnsliock. Buikton tegen den
vlakken ZO.kant van den rug van Ziefhnshoelt, in. 80 decim.:

Lichtopstand Liefkenshoek NWtW3/flW.
Fort Zillo * NNW'ftW.51° 17'36" N.

4° 18' 32" O.
Volgende -witte ton n". 34, op >/9 zeemijl. ZOtZ,

Witte ton n°. 34 . Wcstwal. Buikton tegen den vrij steilen O.
kant van de droogte, dwars van den Xeetenisse-polder, in 65 decim.:

^1° 1*7' IR" is? ( Lichtopstund ICruisschmis , dwars , . . O'f,N.
b ÏBolbaak w°. 11 beZ. Erumchans , . . ZZO^jfi.

4Q19' 5" O. ( Volgende witte ton n°. 35, op 'ƒ„ zeemijl. ZtW>/»W.

V A A R W A T E R B O V E N K « U I S S U I A N S , W E S T K A N T .
Witte ton n°. 3ft. Westwal. Buikton tegen den vlakken W.wal,

dwars van den Keetenïsse-polder, in 70 decim.:
, , , , -, K2« w / Lichtopstand Kruissclucns N0B/6N.

)BolUak n°. 11 beZ. Kruisschatis, dwars. ONO'/jO.
4° 19' 5" O. \ Yofffetide lichtopstand De Parel, op 1 zeemijl. ZWtW/*"W.

Ijfcht !»e Parel is een vast oeverl'cht, dat op den steiger dwars van
het fort staat en sedert 21 Jan, 1882 brandt, 10 m. boven hoogwater, zicht-
baar rood tot op 1 zeemijl in een sector heneden- en in een bovonwaarts,
en overigens wit tot op 4 zeemijl. De tichttoestel is catoptriek en de op-
stand een houten schilderbuis.

Ligging : 51° 16' 4" N.; 4» 17'50" O.
1'ellschanl Callow, Zie » Watergetijden".
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Wit(e (on n°. 36. B u g van Draaiende Sluis. Buikton tegen

den steilen ü.kant van de droogto, in 76 decim.:
Hoek PMlippe NW.

O!" 15' 13" N. Blauwe Mis, dwars NO.
4° 19' 14" O. Lichtopatand Pijp Tabal , . ZOT/8Z.

Volgende witte ton n°. 37, op x]t zoemijl. ZO.
WHIc ton n". 3?. Rug van Draaiende Sluis. Buikton teg-ou

don steile» ZO.kant van de droogte, in 77 decim.:
.Hoek PMlippe , . . . . NW,

5-° 15' 0" N.

4' 19' 58' O.
Boerenschans , dwars OtN.
Volgende Iichtopstond Pijp TabaA , op

zeemijl
\Aci\t P(fp Taltak is een vast oeverlicht, dat op den dijkhoek bij

Draaiende Sluis, beN. Pijp Tabak staat, eu sedert 21 Jan. 18ö2 brandt
10 m. boven hoogwater, zichtbaar rood tot op 1 zeemijl van beneden-
waarts in ZÜtZ. tot in ZtO. of tusschen de witte tonnen n°. 36 en 37,
om te waarschuwen voor den Rug van Draaiende Sluis, en overigens
zichtbaar wit tot op 4 zeeuiijl. Da lichttoestel ia catoptriok en do opstand
een houten schilderhuia.

Ligging: 51° 14' 47" N.; 4° 20' 6" O.
Wil le ton n°. 3H. Hoek van Isabel. Buikton tegen don stellen

N.kant van de droogte bij den hoek van Isabel, va. 59 decim.:

^1° 14'18* N ( K° r k t o r e n Austruweel, dwars NtW.
J » Antwerpen , . Z3/8O.

4°23'30" O. { yo-igmte witte ton n", 39, op V» zeemijl ZO'^Z,
Witte ion n°. B'J. Hoek van Isabel. Buikton tegen den steilen

O.kant van de droogte bij den boek van Isabel, in 84 decim.:
51° 14' 6* N.

4° 23'58" O.
Dok, dwars . , . Ooat.
Kerktoren Antwerpen, . . . . . . . Z*/8W.

Y H U W \ T E R U N E V E R I N G E , N O O U Ö K A N T ,
U c h t Borssclc, Zie » Honte, Noordkant".
Ëllewoutsilijk. Het baventje van Ellewouisdijk is een getij-haventje

voor de binnenvaart, dat met laagwater geheel droogvalt. Het ligt even
beO. den uits}jringenden dijkhoek.

Petlschttal Ellewouisddk, Zie » Watergetijden",
ton E. 1. PIBICJI van Everlnge, Buikton beO. Mlewouts-
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\ AAR WA T E R Tf A M E Y E R I N G E , I \ O O R D R A I \ T .
dijk, nabij den vrij ateilen Z.kant van de droogte tegen don N/wal, in
72 decim.:

Kerktoren Oudehnde, in W.kant bosch . NO.
51° 22' 53" ÏL Molen Borssele, in Z.kant fort MlewoutsdijL

3° 49' 50" O. Lichtopstand BaarUnd
Volgende zwarte tou E. 15, op l\a zeemijl. Z.T/SO.

Zwarte ton E, 1 \ Platen van Ëvcrlnge, Buikton op de vlakke
W.punt van de plaat, in 144 decim.:

Kerktoren Baarland, midden in bosch
Everintje NOtO'/jO.51° 22' 36" N.

3° 50'jj 4" O.
Twee kroonboomen beO. Mlewoutsdvjl, in één —
Lichtopstand Baarland Os/jN.
Volgende zwarte ton E la , op 1ji zeemijl, Z03j„Z.

ton E I". Platen van Evcrlnge, Buikton tegen de vlakke
W.punt van de plaat, in 81 decim.:

Z.molens Terneitzen, in één ZZW8/3W.
51° 22'27" N.

3° 50'25" O.
Kerktoren Middelburg, aan O.kant bosch, KNW?/SW.
Lichtopstand Baarland ON0'|8ü.
Volgende zwarte ton E. 2 , op '/, zeemij], Z03/sZ.

Zwarte ton E. SB. PLaton van Evciingc. Buikton tegen den vrij
steilen Z.kant van de pleat , in 90 decim.:

Z.molens Tevneuzeti, even open . . . . ZW6/„Z.
51° 22 '11" N.

3 Ü 51 ' 0" O.

O kant boseh, arm dijkhoek MlmooutsdijJt.
Licbtopstand Baarland . . . . . . . OXO.
Volgende zwarte boei E. 3 , op *fa zeemijl. OtZ.

SEwartc boei E. 3. Platen van Everlngc. Boei tegen den steilen
Z.kant van de droogvallende plaat, in 65 decim.;

Kerktoren Oudelande, in ŝ ee Iheringe. . Noord.
W51° 22'14" N.

3° 52'20" O.

W.kant bosch, aan dijkhoek MUwoutsdijh. NW'/SW.
Liehtopstand Baarland NOsf,,O.
V EVolgende zwarte ton E. 4, op '/s zeemijl , ONO,

Zwarte ton K, 4=. Platen van Üvcrïnge, Buikton tegen den vrij
steilen ZO.kant van de droogvallende plaat, in 90 decim.:

Molen Oudelande, in rood dak NW8/4N.

51° 22' 34" N.

3°ö3' 0" O.

Kroonboom B&arland, even beN. "wachters-
woning N0 ! / s 0 .

Dijkhoek Mlewoiitsdijl N W t W ^ W .
Volgende zwarte ton E. 5, op •ƒ. aeemijl.
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51° 22'55" N.

3° 53'28" O.

V A A R W A T E R VAN Ë V E R 1 N G E , N O O R D K A N T .
Zwarte ton E. 5. Platen van E ver Inge. Buikton tegen den

vlakken ZO.kant van de plaat, in 90 decim. i
Kerktoren Üudelande, eene schuitslengte

beW. bosch NNW l/,W.
Kroonboom Baarland, midden tuaschen

lichtopstand en wachterswoning . . . N03/aN.
' Dijkhoek EïkmuUdijh WNW'/.W.
, Lichtopatand Baarland, op 1 zeemvjl . . NO'/iN.

Licht Daarland. Zie » Middelgat, Noordkant".
Ankerplaatsen Everingc. Als men genoodzaakt is tij te stoppen,

vindt men op het Everinge de beste ankerplaatsen tegen den N.wal, op
de hoogte van de zwarte ton E. 1 beO. Ellewoutsdijk en beZ. den hoek
van Baarland beN. de zwarte ton E. 4. Op beide ankerplaatsen ligt men
buiten het zware tij en geheel beschut voor NW. en W.winden. Met 2.
winden ankert men beter op de hoogte van de witte ton E. 2 tegen de
Suikerplaat.

V A A R W A T E R V A N E V E l t l N G E , Z U I D K A N T .
Pas van Neuzen. Zie na Honte.
Boode »oel na. 3. Snlkcrplaat. Boei op de vlakke N.punt van de

iSuifcwplaat, waar het vaarwater zich deelt in het Pas van Neuzen en de
Emringe, in 90 decim. Zie »Pas van Neuzen, Noordkant". Volgende
•witte ton E. 1, op Va zeemijl ZO3/4O.

Witte ton E. I, üuiberplaat. Buikton op den vlakken O.kant van
de plaat, in 72 decim.:

Kerktoren OuAelands, eene s^huitslengte
beW. rij lioomon O'/jN.

Kerktoren Middelburg; aan O.kant Wo bosch
BorsseU W

Dijkhoek MhwouiscLipi
Volgende witte ton E. 2 , op l1/» zeemijl. ZOB/8Z.

Witte *OÖ E.' 3. Siilkorplaat. Buikton tegen den vrij steilen O,
kant van de plaat, in 72 decim.:

Kerktoren JMewotiUdijl, 'm rood dak. . NNO.
• > Baarland, eene schuitsleugta

. beN. bosoh ONO'/<O.
Lichtopstand Baarland . . . . . . . O3/8N.
Volgende witte ton E, 3 , op 'ƒ, zeemijl . ZOtO6/,O.

51° 23' 26" N.

3° 46'49" O.

51° 22'32" N.

3° 48' 49" O.
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V A A R W A T E R Y I N E V E B I K E , Z I I D K V N T .

WHfc <on E. 3. Mlrfdclplaat. Buikton tegen de vlakke N.punt
van de plaat, in 100 decim.:

Kerktoren Uudelande, aan W.kant boaeh. NO^TST.
51° 22'26" N. Kroonboom , in haven Miewotttsdijh, . . N'/aW.

3° 49'33" O. Liohtopstand Baarland O8/4N.
Volgende witte ton E 3a, op '/„ zeemijl . Z'KPjfi.

W i t t e ton E. 3*. Mlddclpltiat. Buikton rnei -witten korf aan stang
bovenop tegen den steilen N.kant van de plaat, in 100 decim,:

( Z.mülens Terneuzen, beW. tegen elkander. ZtWs|4W.
• 51° 22' 14" N. \ Liohtopstand Baarland 0W0s/40,

3° 49' 54" O. ) » Terneuteu 2ZW.
( Volgende witte ton E. 4 , op % zeemij. , ZO'^Z.

Wi<tc ton E ' l . MEiddelplaat. Buiktoti teg:on den steilen N.kant
van de plaat, in'72 decim,:

Kerktoren Ouddanie, aan W.kant bosch.
beW. Evenwjc WN0»/80.51° 22' Q" N.

3° 50' 28" O.
Lïchtopstand 0N0 l |80.

Terneuzeu ZW3/„Z,
Volgende witte ton tó. 5 , op 1 zeemijl. . Z0t0a/40.

W i t l c ton K. 5, jffldd el plaat. Buikton tegen den steilen N.kant
van de plaat, in 72 decim.:

Landskeet Eendracht, aan O.kant bosch .
51° 21' 52" N.

3° 51' 58" O.
Dijkhoek Mlewoutsdijk NW.a/aN.
Hchtop3tand Baarland N0'/,O.
Volgende witte ton JJ, 6 , op l l/a zeemijl, O7/SN.

W i t t e ton E. 6. R u g van Baar land . Buikton tegen de vlakke Z.
punt van de plaat, in 72 decim ;

Molen Oudelande, eene bootslengfte in W.
kant boach ÏÏW'(45.

51° 23'29" N.

3° 54' 1" O.
Kerktoren Hoedekenskerke, in veerhuis

Baarland NN0'/40.
0. licbtopatind Mendrachf, 2'/4O.
Volgendi witte ton E. 7. op lv

s zeemijl . NOl/sO.
W K t e ton E, 9. Iliijf van Baa r l and Buikton tegen den steilen

V/.kant van de plaat, in 12 doeim..:
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V A A R W A T E R V A N E V E R 1 N G E , Z l I I D K A N T .

51° 23'35" N.

Kroonboom Bimlingsche Ham, aan Z.kant
rij boomen

Kerktoren Oudelande, eene spaakslengte
beW. kroonboom Baarland

3° 55' 2* O. Lichtopstand Baarland, dwars. . . .
Volgende roode boei n°. 14, op 5/s zeemijl. NOB/8N.
Volgende witte ton n°. 11, op 2 » NN0sj40.

V A A R W A T E R V A N H O O F D P I A A T , N O O B D R A P i T .
WKte boel n°. 3. Plaat van Bre&kcns. Boei met witten bol aan

stang boven op, op de NW.punt van de Plaalvan Bnskens,in 81 deeim,:
Zie » Betonning, Wielingen".

Volgend N. havenlicht van Breskens, op s/s zeemijl , . ZS/4W,
Zwarte ton H. 1. Kleine Plaat. Buikton tegen den steilen ZW.

kant van de droogvallende gronden , in 48 decim.:
KioQO' o» w (O.kant bosah, aan W.kant boomen-rij. . —

\ Dtjkhoek beO. Hoofdplaat NW'j.N.
3° 41'49". o. ( yoigexfo z w a r t e ton H. 2, op l1/, zeemijl. ZOtO'/fO.

Kwnrlt; ton M. 9. Lage Si»rlny;er. Buikton tegen den steilen ZW.
kant van de droogvallende plaat, in 48 decim.:

R. O. kerktoren Biervliet, in een bosch . ZWtW3/sW.
51° 21' 44* N.

3° 44' 2" O.
Lichtopatand Verklikker Nieuio-Neuzen.-

polder ZO%Q.
Volgende zwarte ton H 3 , op 1 zeemijl . OZO'^0.

Zwarte ton II. 3. Lage §prlngcr. Buikton tegen den vlakken Z.
kant van de plaat, in 54 decim.:

/ Lanrlgkeet bij Biervliet, aan "W kant bosch •—
51° 21' 38' N. \ Lichtopstand Verklikker Ni#uw-Newm~

3° 45'37** O. j polder ZtO3/4O.
( Volgende roode ton H. 1, op '/8 zeemijl . NOS/SO.

Vaarwater van Fhllfpptne leidt beW. den Kieuw-Neuzenpolder
en beO. de Mossel-banken en de Savojaards-plaat naar de kleine haven van
Pnilippbfl. Hoewel het begin van dit vaarwater tot ongeveer dwars van
do Savojaarda-plnat vrij diep is, zoo neemt de diepte daarna snel af, en
ia het daardoor alleen geschikt voor kleine vaartuigen. Het wordt hoofd-
zakelijk door de visschera van Pbilippine gebruikt, die in de Braakman en
tu'sschen de Hoogplaten viaschen , waar zij gepachte mogselbankon hebben.
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VAARWATER VAN HOOFD PLAAT, NOORDKANT.
Roode tim. II. X. Lage Springer, Buikton aan de steile O.puntvan

de plaat, waar het vaarwater langs Hoofdplaat samenkomt met Pas van
Nemen, in 54 deeim. Zie » Pus vaa Neuzen , Zuidkant".

V A A R W A T E R V A N H O O F D P L A A T , Z l I I D K A N T .
Brcskcns. Voor de havenlichten , zie: » Lichten en Iaudmerken". Da

kleins haven van Breskens is slechts een getij-haven voor de binnenvaart,
die met laagwater geheel droogvalt.

Om van Vlissingen naar Breskens te komen, moet men beW. de Plaat
van Breskens en bij de op de NW.punt van die plaat liggende witte boei
met bol in het gat varen, en eem'gszins diepgaande schepen moeten daar
ook heen varen, om aan de Hoofdplaat te komen. Kleine vaartuigen
kunnen van de verschillende geulen, tusschen de platen door, gebruik
maken.

INllsclittal üreskens. Zie » Watergetijden".
Iloofripla.it, De kleine haven is oen getij-haven voor de binnenvaart,

die met laagwater geheel droogvalt. Er zijn hier 2 havenliehton in project.
Langs Breskens en Hoofd plaat 'heeft men eene diepe geul, die bij den

O. uitloop in het Pas van Neuzon echter veel mindor diepte heeft. Kleine
vaartuigen kunnen daardoor langs den wal naar Tcrneuzen komen.

Pellschaal Hoofdplaat. Zie » Watergetijden".
Witte ton H. I. Slik van BServllet. Buikton tegen den steilen

N.kant van hot slik, in 48 decim. :
Kerktoren PMlippine, in sluis wachters-

51" 21'40" N. woniug
Lichtopstand Verklikker Nimw-Neuun-

3° 43'18" O. , poMer Z 0 V ) _

Volgende wittn ton H. 2 , op l'/0 zeevmjl. ZOtOrjsO.
Witte ton II. 3. MMdclplaat. Buikton tegen den steilen N.kant

van de plaat, in 48 deeim.:
' O. molen Biervliet, eene spaakslengte

beW. schuur . . ,
Lichtopstand Verklikker Nieuw-Neuun-

ZO'/4Z.

51° 21'30" N.

3° 45'10" 0.

Volgende witte ton H. 3 , op l/8 zecmijl . OZOl/„O.
Witte ton M. 3. Vllddclplaat. Buikton tegen den steilen N.kant

van de plaat, in 48 decim..:
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51° 21' 30' N.

3° 45'37* O.

Landskeet bij iïïmtfwtf ,aan W.kantbosch. —
Lichtopstand Verklikker Nieuw-Neuzen*

folder ZZO3/SO.
Volgend boekbaken Nieuw-N mzenpolder,

op %'zeemijl. Z0t03/4O.
Taarwatcr van Biervl iet is eene ondiepe geul beW. de witte ton

n°. 2 , de Mosselbaaken en de Savojaards-plaat naar Biervliet en de Braak-
man. De geulen tussehen de pisten zijn hier en daar, even als in het
vaarwater van Philippine, door steekbakens aangeduid.

Hoekbaken. Slik van Nleinr-TVcuzenpoldor staat bij den Z.boek
van den Ö, uitloop van bet vaarwater van Hoofdplaat en is het eerste der
10 steekbakens, die langs den zeer stellen kant van het vaarwater door
Pas van Neuzen, op den schorhoek bij Nieuw-Neuzenpolder staat.

I I F 1 S L O E BEZ. S F 0 0 R W E G D A 9 I , W E S T K A N T .
Zwarte ton Ü. 1. Kant van Rammekens. Buikton tegen den vrij

steilen O.kant van de plaat onder den wal van Hammekens, in de Vlei
van Rammelens , in 35 decim.:

Kerktoren Souburg, aan O.kant bosch bij
Rammekens NWtW.

Schuur, even buiten dijkhoflk van Nieuwland NOtO'^O.
Volgende zwarte ton S. 2 , op ]/s zeemijl. ONO.

Zwarte ton §. 2, Kant van Rammekens. Buikton tegen den
vrij steilen O.kant van de plaat onder den wal van Rawmehens, in de
Vlei van Rammekens, in 30 decim.:

Kerktoren Middelburg, in stee van Nieuwland NN W'f/W.
Dijkhoek van Nieuwland N0t0'/80.
Volgende kant met steekbakens, op '/s

zeemijl NO*/4O.
Bakcnhant. Tegen den ateilen O.kant van het schor, dat van den

wal van Rammekens afsteekt, zijn 15 steekbakens geplaatst. Difc gedeelte
van het vaarwater wordt ook de Vlei langs WeMngcn genaamd.

Zwarte ton 8, 3. KTlcuwlandsehe Slik. Buikton tegen den steilen
O kant van het slik, in 32 decim.:

Kerktoren Middelburg, eene spaakslengte
boW. blauw dak NW'/8W.

Dijkhoek Zuid-Kraaijert. O7/aN.
Volgende zwarte ton S. 4 , op '/3 zeemijl. NÜtO'/*O. -

51° 27'

3° 40'

8" N.

5' O.

51° 27 '24 'N.

3° 40' 34* O.

51° 28 '15 'N,

3° 42' 50* O.
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HET SLOE BEZ, SPOOUWEGDMI, WESTKANT,

Zwarte Ion S. 4. Xleuwlandschc Slik. Buikton tegen den steilen
O.kant van het slik, in 20 decim.:

' Kerktoren Middelburg , aan N.kant groote
51° 28' 28" N,

3° 43' 7' O.

schviar
Dijkboek /Add-Kfaaijeri ZtOs/aO.
Volgende zwarfo ton S. 5, op '/3 zeeinijl . NNO'/8O,

Zwarte ton S. 5. Kicuwlandscltc §lik. Buikton tegen den steilen
O.kant van het slik, in 25 docim.:

51°28'42" N tStadhuis-toren Veere, aan Z.kant van 2
„ ' ) kvoonboomen I*3J4"W.

3° 43'14 O. ' Huis bij Sloessche vee?\ aan N. kantbosch. NNW.
ülocselic veei' bevindt zich ongeveer 0,5 zcemijl beZ. den spoorwegdam.
Tan het veerhuis, even als uit den wal vati den Jacob-polder, is een

lange dwarsdawi uitgebouwd , waartusschen in het mijden nog eene kleine
opening ia galaten

HET SLOE BEZ. SPOORMfRGDAH, OOSTKANT.
Houilc ton n°. 1. K»loot. Buikton op de vlakko W.punt -van de

Kaloot, aan den ingang naar de reede van Eammekens of van het Sloe,
in 72 decim.:

Zie » Honte, Noordkant",
Volgende, witte ton S. 1 , op ljs zee mijl CTNO.
Revele van Rnimnckens of van Uet Sloe, Kleine sebcpen, schoe-

ners , brikken, enz. ankeren meestal in de monding van bet Sloe, op de
hoogte van de roode ton in 4 tot 5 vadem (7,2 tot 9 m.) Men ligt er beter
beschut dan op de re?de van Vlissingen, vooral tegen NW. stormen. De
kleine scheepvaart, tjilken ens., ankeren nog hooger op in bet Sloe vóór
of even beZ. Rammekens. De reede van Ramtnekens waa vroeger ook goed
beschut tegen ZW. winden, doordat de W.punt van de Kalool, die in de
laatste jaren is afgenomen , zich toen tot voorbij de Zuidwutering uitstrekte
en zelfs met een diepen rug aan den Elleboog verbonden was, hetwelk nu
geueel ia vreggeschuurd, De droogvallende Kuloot, waarvan de Z.zijde aeer
steil ia, ia de afstekende punt van Zuid-Beveland; ze ia voor een groot
gedeelte zeer hoog en vloeit op het midden niet onder. Tegen den wal
van Beveland is het evenwel ieta lager en beW. het hooge gedeelte heeft
men eene smalle geu), het Karmnjolen-gat genaamd, waar eenige decim.
water blijven staan.

De, droogten tegen Zuid-Beveland beN. de Kaloot worden de Platen van
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HET SLOE BEZ. SPQORWKtiDAH, OOSTKANT,

Ie Vlei genoemd en de droogten tegen deO.zijJe van Walchoren, tusschen
'.lammekens on don Sloeschen dam, zijn bekend onder den naam van
Nieuwlandsöhe Slikken.

Witte ton S. I. Karmejool. Buikton aan den vrij steilen binnen-
kant van de Raloot, in 25 decim.:

/ Kerktoren Middelburg , aan "W.kant huis
51° 26'44" N. \ beW. Eammekens . , Nr/aW.

3° 39' 30" O. ; kijkhoek beO. Schoone Waardin . . . . Ws/gN.
( Volgende witte ton S. 2 , op */g sseemijl . ONO'/.O.

Witte ton g. 8. Maloot, Buikton tegen den vrij steilen ïfW.kant
van de Kaloot, in 35 decim. :

51° 27' 4* N Kerktoren Middelburg, even beO, rood dak. NtW'/gW.
rf ' Dijkhoek Nicuwland . . NO7/8O-

3 40 20 O. Yol()m4e witte ton S. 3 , op % zeemijl . N0tO!/4O.
Witte ton i . 3. Plaat van de Vlei, Buikton tegen den steileu

W.kant van do plaat, in 30 decim,:
/ Kroonboomon van RithetH, Ln oud wacht-

51° 27' 18" K. 1 huis WNW'^W.
3° 40'41° O. jDijkhoek Nimwland NOf/a0.

\ Volgmüe witte ton B. 4 , op l/s aeemijl . NOtO^O.
Witte ton i . 4. Plaat v»n de Vlei. Buikton tegen den stcilou

W.lcan t van de p l n a t , in 35 deeim.. :
5 1 ° 2 7 ' 3 4 " N CKerk to ren Middelburg, in s tee . . . . N N W 3 / 4 W .

) DijUioek Nieuwïand NO.*| aO.
J ° 4 1 ' 4" O. ( Yolgen&e w i t t e t on S. 5 , op »/s sseemijl . NOtO r / s O.

Witte ton 8 6.' Plaat van *le Vlei . Buikton op don steilen W.
kant van de plaat, in 20 deotm.;

/ R. C. kerktoren Middelburg, aan O.kant
61° 27'49" N. \ boschje N P / . N .
3Ü41'36" O. / kijkhoek Nimwland N0 l/80.

( Volgende witte ton Ö. 6, op 3/3 zeeraijl . Oost.
Witte ton S. O. Slik van Znto'-Kranijert. Buikton tegen den

steilen W kaut van het slik, in 40 decim.:
Schuur in Nimwl&nd, ten halve in O.kant

51° 28' 0" N.

3° 42'33" O.
bosch

Volgende dijkhoek ZvAd-Kraaijert, op
NOtO»/,O.
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HET SLOE DEZ. SPOORWËGDAM, OOSTKANT.
SEüld-Kranyerf. Zie » Watergetijden".

Spooriregdam 1 8 tl. Door de afdammiag is de vroegere toeataiid in
het Sloe, zoowel beN. als beZ. den dam, veranderd, en is het te ver-
wachten , dat deze nu doodloopsnde toegangen, namelijk het Veeregat en
het Sloe, langzamerhand zullen opdioogen,

De gemeenschap tusachen Ooster- en Wester-Sohelde op deze hoogte is
nu daargesteld door het Kanaal ma
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AANTEEKEMNGEN,
De oude zeekaarten van de Monden, der Schelde zijn wegens onvolledig-

heid en onnauwkeurigheid voor het raadplegen der geschiedenis van
betrekkelijk geringe waarde.

Van de eerste hydrographiache opneming in 1797 door den Luitenant
ter zee A. A. BUYSKES , zijnde het » Plan van het inkoomen in Zeeland
door den Deurloo en Oostgat, enz." bestaan geene kaarten in druk. (Zie
» Catalogus der verzameling1 van kaarten van het Ministerie van Marine",
'söravenhage 1872, h\z. 105.)

De eerste goede kaart van de Monden der Schelde, werd vervaardigd door
C. F. BEAUTEMPS BBAUPRÉ , Hydrographe de la Marine, ia de jaren 1799
tot 1811, waarvan de kaart » Carte réduite des Cêtes des Pnys-Bas depuis
Ostende juaqu'A Hellevoetaluis", in 1817 in druk verscheen. (Zie:
» Catalogus der verzameling van kaarten van het Ministerie van Marine (

'sGravenhage 1872, blz, 107.)
Bene goede kaart van de Noordzee, benevenseenejuiste voorstelling van

de ligging der buitenbanken voor de Monden der Schelde, -werd vervaar-
digd door Kapitein WILLIAM HEWKTT van » the Fairy", die zich sedert
1832 bezig hield met het opnemen en in kaart brengen van de Noordzee,
en wiens arbeid, voor zoover hij dezen mocht ten einde brengen, «iets te
wenschen overlaat. In den storm van dea 13den Nov. 1840 verloor deze ver-
dienstelijke ea kundige zeeofficier bet leven, toen de » Fairf met man
en muis op de kust van Suffolk verging. (Zie » J. C. PILAAR en J. M.
OBBEEN" , Tijdschrift toegewijd aan het zeewezen. lsfe Deel, 1841, blz. 334.)

Eene tweede nauwkeurige hydrographische opneming van de zeegaten
der Monden van de Schelde heeft in 1823 en 1824 plaats gehad door den
Kapitem-Luitenani; ter zee J. C. RIJK, en de Luitenants ter zee der lBte klasse
S, J- KBUCHKNIUS en J. LK JEUNE, benevens de Adelborsten der lBt0 klasse
G. A. TINDAL en P. de PEBEZ , waarvan de kaart in 1825 in druk is ver-
schenen met eene afzonderlijke beschrijving*. (Zie; het berigt aangaande
de wijze, waarop de hydrographische kaart der zeegaten van de Monden
der Schelde met de reeden van Vlissiogen en Veere is te zamen gesteld
in » J. F. L. SCHRÖDEB." Berigten over de zeevaart. 4do Deel, 2Ae Stuk,
1824, blz. 178, en »Catalogus der verzaineliag van kaarten van het
Ministerie van Marine", 'sGravenhage 1872, blz, 101, benevens in » J. F. L.
SaHRöDER1'. Berigten over de zeevaart. 3*0Deel, 1"° Stuk, 1823,blz. 193;
Eenige aanmerkingen over de hydrographische opnemingen van kusten en
zeegaten door den Kapitein-Luitenant ter zee J. C. RIJK.)

Deze kaart is door den Luitenant ter zee der lBte klasse A. VAN RHIJN
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herzien, hoofdzakelijk in de jaren 1841, 1847 en 1855. (Zie » Catalogus
der verzameling van kaarten van het Ministerie van Marine" , 'sGraven-
hage 1872, blz. 102, en wat betreft de triangulatie, xie.: * J. SWABT" ,
Verhandelingen en berigten, §if> Deel, 1845, blz. 191.)

De derde bydrogvaphische opneming geschiedde in 1863 en 1864 oord
dun Kapitein-Luitenant ter zee A. R. BLOMMBNDAL en den Lnitenant ter
2ee der 1<*> klasse E. P. VAN BONKYAX FAURE , waarvan do kaart in 1865
is uitgegeven met eene afzonderlijke beschrijving. (Zie » Catalogus der ver-
zameling van kaarten van het Ministerie van Marine" , 'sUrave«hagel872,
bla. 103.) •

De vieïde hydrograpMsche opneming had in 1875 en 1876 plaats door
den Luitonant ter zee der lat0 klasse H. i . DE SMIT VAN DEN BROECKK en
don Luitenant ter zee der 2d0 klasse "W. F. WESSEUNK , welke kaart in
1878 in druk is uitgegeven met eene afzonderlijke beschrijving.

De eerste goede kaart van de Schelde -werd, even als die der Monden
van de Schelde, vervaardigd door C. F, BBAUTEMPS-BEAUPBÉ , Ingénieur
hydrographe du depot Général do la Marine, assisté des Commissaires
DATJSSY et POBTIBK en de J, RAOUL, Lieutenant de vaisseau , in An VII
et An VIII, zijnde de kaart » Reconnaissance du cours du Hontou Weater-
Schelde (Escaut Occidental) depuis Antwerpen (Auvers) jusqu'a 1'Embou-
chure", die in 3 bladen in druk is uitgegeven. (2te » Catalogus der vei1-
zameling 7an kaarten van bet Ministerie van Marine", 'sGravenhngo
1872, blz. 102.)

In 1862 werd van de Wesfcer-Sehelde oene hydrographischo kaart van
iveW. Vlissingen tot boven den Doel vervaardigd door Aan hapitoin-
Luitenant ter zee A, R. BLOMMEKDAL en in 2 bladen in druk uitgegeven,
welke kaart in 1867 herzien werd door den Kapitein ter aeo A. K. Bi.ow-
iffiNDAL en don Luitenant ter zee der lBt° kbtsso P. J. BÜÏSKISS {Zie » Cata-
logus der verzameliisg van kaarten van het Ministerie van Marino,
*s Graven ha ge 1872 , bh. 103.)

Bovendien werd in 18G7 eene liydvogvaphisehe kaart vervaardigd van
het gedeelte der Wester-Schelde bij Bath, door den Kapitein tor zee A. R,
BLOMMENDAL en den Luitenant ter zee der l8t0 klasse P. J. BUYSKKS , tlie
in 1868 in druk verschoen. Tot en met 1870 verschenen van dit gadeelte
jaarlijks nieuwe uitgaven. (Zie: » Catalogus der verzameling1 van kaarten
van het Ministerie'van Marine", 'sGraveahage 1872, blz, 104,)

Door den Luitenant ter zee der lst0 klasse Jhr. T, E. DE BRAUW en don
. Luitenant ter zoe der 2a° klasse M, C. VAN DOORN word in 1878 en 1879
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\mn u:\iun.
de Schelde van Vlisaingen tot Den Doel opgenomen en in Icaart gebracht,
welke kaart in 1882 in druk ia uitgegeven.

Bij bet uitgeven van nieuwe drukken der opgenoemde kaarten zijn de
vaarwaters, (hoofdzakelijk de betonde gedeelten) hier en daar bijgewerkt;
het algemeen verloop der banken 19 daarbij echter niet in aanmerking
genomen. Hoewel de eerste uitgave voldoende nauwkeurig wordt geacht,
moeten de latere drukken met voorzichtigheid geraadp'eegd worden, als ,
men de geschiedenis dezer zeegaten, wil nagaan.

De laatste kaart van de Monden der Schelde, uitgave 1878 , bevat de
oppervlakte tusschen 51° 17'30* en 51° 40', N.b. en 1° 10'tot 1° 50'30* lengte
heW. Amsterdam of 3° 43' 3*,81 tot 3° 2' 33",81 lengte beO. Greenwich ,
dus 22VS breedte-minuten en 40V8 lengte-minuten, en de laatste kaav.t
van de Schelde van Vlissingen tot Antwerpen, uitgave 1882, strekt van
51" 16' tot 51° 34' N.b. en van 0° 33' tot 1° 23' lengte beW. Amsterdam of
4°2G'3*,81 tot S ^ O ' S ^ l lengte beO. Greenwicb, dus over 18 breedto-
ininuten en 50 lengte-miuuten.

Van de Wesfcer-Sehelde bestaat verder nog- eeae -waterstaats-kaart in
4 bladen , vervaardigd door ' W. VAN WIJNGAARDEN en A. DECKER in do
jaren 1818 tot 1899.

Door het Belgische Gouvernement sjijn de volgende hydrographiseho
kaarten van de Schelde tot Antwerpen en van de Belgische kust uitgegeven.

1. Carte do 1'Escaut, levée en 1863 par A. STESSBIIS, Lieutenant de
vaisseau, Hydrographe et L. PETIT , Lieutenant de vaisseau, de Waarde
(en aval de Bathj jusqu'a 1'embouohure du Rupel, 3 feuilles. (Zio » Cata-
logus der verzameling van kaarten van het Ministerie van Marine,
'sGravenhage 1872, blz. 103.)

% Escaut. Partie comprise entre la Pipe de Tabac et leJTortlaPei-le,
levée et sondée en 1877 par L. PMTIT, Lieutenant de vaisseau del1 0 classe.

3. Escaut. Pai'tifl comprise entre Ie Fort la Perle et Lillo, levée et
sondée en 1877 par L. PETIT, Lieutenant de vaisseau de 1M elasse.

4. Escaut. Partie comprtse entre Ie Bastion St. Michel et la Pipa
de Tabac, levee et gondée en 1877 et 1878 par h. PBTIT, Lioutenant de
vatssesu de l w elasse.

5, Escaut. Pavtie comprise entre Lillo et Kruicingen, levée et sondée
en 1879 par L. PETIT, Lieutenant de vaisseau de 1» elasse et E ROOIIBT,

Sous-Ingénieur hydrographe.
6, Escaut, Partie coroprise entre Waarde et Ternouzen, levée et
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Sottclée en 1880 par L. PKTIT, Lieutenaiit de vaisseau de 1*° classe et E.
ROCHET , Sous-Ingénieur hydrographe.

7. Escaut. Partie compïise entre Borssele et Flessingue, levée et son-
dée en 1881, par L, P E T I Ï , Lieutenant de vatsseaa de l10 classe et E.
ROCHKT , Ingénieur hydrographe de 2mo classe.

8. Eseaut depuis Flessing-ue jusqu'ft, Burght, 1879-1881, pai-L. PETIT,
Lieutenant de vaisseau da 1J'° classe.

9. Carte générale dea Banes de Flandres, eompris entre GraYelines et
1'embouchure de l'Ëscaut, drossée et sondée par A.. STBSSELS , Lieutermnt
de vaisseau de 1>° classe, 1866.

10. Beconnaissance liydrographique de la C6te Nord de Belgique, faite
en 1879 et 1880, par L. PKTIT, Lieutenant de vaisseau de l10 classe.

11. Mer du Nord. Partie comprise entre Ostende et Nieuport, levée et
sondée en 1882, par L, PETIÏ , Lieutenant de vaisseau de l1'0 classe et
E, ROOHET, Ingénieur Hydrographe de 2Bl0 elasse.
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GEOGBAPIIISCHE LIGGING VAN KENBARE PUNTEN.
Breedte. Lengte,

Aogtekerke 5l°'33'49",23 1$. 1" 32'86",31 W.
Aardenburg 51° 16' 24",4? » l°2ö' 9", 16 »
Anna (St) öl° 18'55",27 » 1'31'15',38 »
Antwerpen, Notre Dame (België). . 61° 13' 15*,08 » 0° 28' 58",IS »
Arendskerke 51°29' 3L",87 » 1° 3'38', 16 »
Assenede (België) §1° 13'41* 43» 1° 7'49',36 »
Baarland 51°24'31',26 » 0° 59'5<i",99 »

» , licht 51°23'44",11 » 0°58'59',70 »
Bath 51° 24' 6*,26 » 0»40'30",85 »

» O.licht 51°-24'11',98 » 0°40'31",40 »
, W. » X • 51"24' 8'55 » 0°40'40*,fi5 »

Beerendrecht (België) M°20'26",4p » 0°34' 8',61 »
Bevercn » 51°12'49*,62» 0°37'34't10 »
Biervliet 51° 19'48",53 » 1°11'46*,53 »

» R. C 5ri9'58",71 » r i l ' 4 3 ' , 9 5 »
Biezelingsche Ham, N. licht X . . 51°26'21", 10» 0°57'35",00 »

» » Z. » X . . 51°.26' 2",B0 » 0°B7'31*,80 »
Blaakenberghe (Be]gië) . . . . . 51°18'44",15 » 1°45' 4*,57 »

» , lichtto'ren x . . • &1°18'47*,31 » 1° 46' 10", 18 »
, , molen 51° 18'48*,86 » lo45'20"(09 »
» , vlag badhuis . . . 51° 18' 58",85 » 1,°45'24*(56 »

.hu iaPhare . . . , 51° 18'47",05 » 1°46' 9",67 »
Borssele &1°25'26",19 » 1* 8'53".66 »

. l icht &1°.24'42',82 » . 1° &'55*,72 »
> molen . . , •'. . =. . . BI" 25' 19",44 » 1° 8' 5",04 »

Breskens 51 ' 23' 4Ö',53 > , 1° J9' 42*,75
» , licht, haven. . . . . Bl°24' 2',5l » 1°18'58*,68 »

, molen a • Bl°23'29',23 » l°19'53",04 »
» , • 5 5rj23'33",75 » 1° 19'43*,9ö »
» , » , ZW. van . . . 5r22'40*,48 » 1*20'H',93 »

Brugge (België) 51° 12'30Y,96 » 1°39'32'(66 >
» , Notre Dame ^.51° 12' 18',66 » 1° 39' 34",35 »
» , 3d« toren 51° 12'20*,90 » 1°39'46",39 »

Qallo , molen (België) 51° 16' 39',54 » 0° 30' 30",04 >
9

»
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GEOGRAPIIISCHE LIGGING VAN KENBARE PUNTEN.

Breedte. Lengte,
Dixmuiden (België") 51° 2' 3",44 N. 2° 1' 10",86 W,
Doel, » 51° 18'36*,50 » 0°37'13",45 »

» , licht X 51°18'42",50 » 0°36'55",40 »
» , molen . . - 51° 18'49", 13 » 0°37' 5",24 »
» , oude molen 5ri7'34*,16 » 0°37'14",71 »

Domburg 5r33'48",36 » 1° 23'14', 12 »
» , molen • Bl°33'40*,70 » 3° 23' 0*,61 »
» , badhuia ' 51°33'59",62 » 1° 23'1S",87 »
» ,, licht (Verklikker) X . ' 51°33'48",20 » l°23'36",20 »

Duinkerken (Frankrijk) [ 51° 2' 9",54 » £°30'28",39 »
Duvelshoek, molen beN. Graauw. . 51°21' 6*72 » 0°47'16",87 »
Eendrachtpolder, Middel-licht X . • 5r21'25*,20» 0°58'45",70 »

» , 0 . » X . ' 5r21'27",60 » 0°5«'31*,30 »
» , W, » X . * 5r2l '15*,30» 0°58'51",80 »

Ellewoutsdijk ' 51° 23'23",73 » 1° 4' 4\12 »
Frederik,sohermbakenbeN.Lillo(Belgiö)5ri9'50",94 » 0°35'59",31 »

» , N. licht X 51° 20' 14*,00 » 0° 36' 8",20 »
» , Z. > X 51° 19' 58",00 > 0° 36' 2",30 »

Gaten, (huis van de) heW. Nieuwe Sluis 51O23'17"(84» l ° 2 7 ' 5 r , 3 4 »
Gend, St. Bavo (België) 51° 3' 12",47 » 1° 9' 26",16 »
Goes 51° 30' 12",96 » 0° 59' 36",20 »
Graauw 5L° 19'46",98 » 0°4b'44",80 »
Graauw, molen 51O19'43",88» 0°46'50",47 »
Groede 51° 22'47", 16 » 1°22'36",79 »

» , steenen molen 51°22'55",71 » 1°22'45",64 »
» , houten » 51°22'47"(01 » 1° 22'50",80 »

Groenendijk X 51° 22' J5*.80 > 0° 5V 32",60 »
» , O. licht X 51° 22'23*,-40 » 0°50'28",90 »
» , W. » X . . , . • 51°22'21*,20 » 0°51' 4",50 »

Hans-weert,.kanaallicut W. dam . • 51o26'25",02 » 0°5ï'35",18 »
» , buitenste meerpaal O.dam' 51° 26' 26',00 » 0°52'29",59 »
» , R. 0. X • 61" 26' 57",20 » 0° 5a' 39",40 »

Hazegras, molen 5r2Cf20*,85» 1°34' 7",21 »
Heijnsdijk t' 51° 20' 40",80 » 0°53'15",27 »

» , kroonboom dichtbij. . . 51°21'38",36 » 0°54' 14*,69 »
Heijst (België) 51° 20' 5",68 » 1°38'53",33 >

» plicht X 51°20'30",40 » l'SS'34',20 »
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Breedte. Lengte,

Heijab, molen 51°20' 13*,42 N. 1°38'44",12 \ \
» , wit huis 51° 20' 7",03 » 1° 40' 5",82 »
» , groen * 61° 2<V 19",22 » 1°39'53,"36

Hoedekenskerke 51° 25'26",57 » 0°58'16",43
» , molen 5lq25'35',89 » 0°58'42",73

Hondsoote. (Belgiö) 50° 58' 54<(,95 » 2° 17' 52",12
HoofJplaat 61°22'1*',86 » 1° 13'16*,G9

> , R. 0 51°22 ' i r ,92» 1°13'21',84
, N. molea bl° 23? ir,4&> 1°13'21',39

5 , Z. » . . . . . . 51° 2'2' 0",47 » 1° 13' 27",42
Hoogerheide 5P 25'23",82 » 0° 33' 38",01

» , molen 5r35'21' ,82 > ü°33'22",54 »
Hoogleden. (België) 50° 58'43",04 » 1°4S' 6",54 »
Hoogstraten, » 51Ü 24' 4',57 » 0° 7' 10',52 •
Hulst 61° 16'61',63 » 0°49'46",65 »
Yerseke 51°29'34",06 » 0°50' 3",52 »
Kaapduineu, W. licht X , . . . 5l°28'32',00 » l °2 i ' 4",80 >

» , 0 . > X 51o28'29",90 » l°22' 0",80 »
» N. » x (Oude plaats) 51° 28'37",70 » 1°22' tJ",20 »
» , Z. » X . . . . 51° 28'38*770 » 1°22' 4",80 »

Kadzand 51° 22' 7",90 » lo28'30",74 »
> , badhuis X 51° 22' 55",00 » l°29'13",20 »
» , NW. molen 51° 22' 14*,29 » j°28'37",38 >
» , ZO. » 51°21'57*,68 » 1Ü28'13',51 »

Kapelle 51° 29' 12",59 » 0°5j'33',73 »
Kassandria • 51°20'51",08 » 1°29'55",84 »

, molen 51° 20' 57",77 > 1° 29' 53',04 >
Kattendyke 51°31'26",6l » 0°56'21*,ll *
Kauter (België) 51° 17'35",52 » 0°43'20',72 >
Kieldrecht » 51°17 21',13» 0°42'27",70 »
Klemskerke 51°H'34",07» 1°51'11*,12 »
Kloetinge 61e3fi'55',72 » 0° 5b' 5",32 »
Enocke (Belgiö) 51a 20' 30",90 » 1Ü35'5L",79 »

» , wachthuis 51° 21' 12*,98 » 1° 35' 36",99 »
» , licht X 51° 21'16**,10 » ' lü3b'34",40 »

Koukerke. (Walcheren) 51° 28' 68',17 » 1° 19' 4G",58 »
Krabbendijke, zwarte molen. , , . 51°25'43%99» 0ó44'58',öl »
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GEOGRAFISCHE LIGGING VAN KENBARE PUNTEN.
Breed ie.

Kruisweg (België) 51° 18'57739 N.
» , molen 51° 18'49",12 >

Kruyningen 51°26'58",96 *
Lamswaarde X 51° 20'42750 »
Liefkenshoek, licht (België) . . . . 51° 17'47756*
Lillo (Belgiö) . , 51° 18' 18",43 >

» , rood huis beZ 51° 17 46",63 »
Lisseweghe, stompe toren (België) . 51° 17' 40727 »
Magere Merrie, licht X 51° 23'54770 »
Middelburg, abdijtoren 51°29 '597J>2 »
Mont Cassel, Notre Dame (Bdgiö) . 50°47'58",46 »
Neuzen 51° 20'14734 »

» , stadhuis 51° 20' 12",73 »
» , E. C 51ü20'15*,13 »
» , hooge molen 51° 20' 13',24 »
» , keet, Eendrachtpolder beO. 5i°21'26",48 »
» , keet, Margrietpolder beO. . 51°20'5r,47 *

Sieuw-ÏTeuzeDpolder, N. licht x . , 51°20'37*90 »
» » , Z. » x . . 51o20'29",90 »
» » , Verklikker X . 51° 21' l*,00 »

Nieuwe Sluis, huis 51°24'24",37 »
» » , groot licbt 51° 24' 26",29 »
» » , klein » . . . . 51°24'22",82 »
» » , Verklikker bij Kruis-

hoofd X , 51o23'42",10 »
Nieuwpoort (België) 51° 7'46*,16 »
Nieuwvliet of St. Pieter 51°22'20",63 »

» , molen a 51O22'16",23 »
» , » 1> 51°22'33",96 »

Nisse 51° 27' 19",97 »
Oostburg 51° 19'36",55 »

» , liooge moleu 51°19'41",05 »
Oostkapelle (Walcheren) 5r33'57",55 »

, molen 51° 31* 4",47 »
» , koepel Lantshoer , . 51° ^5' 8",07 *

Orderen (België) 51° 17' 13*,33 *
Oagendrocht 5r23'40*,42 »

Lengte.
0°34' 7",93 W.
0°34'20",21 »
0°50'55",62 »
ö°49'41*,90 »
0°35'53",55 >
0°35'36",37 »
0°34'13",47 »

0°5r42",20 »
1°16' 8",49 »
2°23'43Vi3 »
1° 3'25",H »
1° 3 '2r,93 »
1° 3'31",88 »
1° 3'17",99 »
0° 58'41", 13 >
0°59'57"(95 >
1° 4'34",3Ö »
1° 4'23",70 »
1° 6'43",81 »
l°22'38",07 »
1° 21'44774 »
1°22'39",39 »

lo24']7*,20 »
2° 7'58",82 »
lo24'40",ö4 !•
l°24'50",39 »
1°25' 1*26 »
1° l'57',00 »
1° 23'43", 03 »
1°23'46",12 »

1° 19'387)0 »
IM9'43',62 *
0°31'33",49 y
0°33'40",57 »
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Breedte. Lengte.
Qssendrecht, grenspaal &• X . . . 51° 22' 32",01 N. 0° 37' 55",74 W

» , » bX . . . -51° 22' 34",59 » 0°36'41",22 »
, buisHinkelenoord-polder X 51° 22' 58",ö4 » 0° 36' 31*,27 »

Ossenisse. . . , 51° 23' 23', 12 » 0°54'13",02 >
» , molen 5,1" 24' 3",10 », (f 53' 46",92 »
» , • » beZ öl°23',12",78 •» 0°54' 8", 17 »

Ostende, (België) 51° 13'48"13 » l°5?'48",90 »
» , lichttoren 51° 14' 12",12 » 1°57'12",43 »

Oudelande 51° 24' 32",77 » 1° 1'48",94 »
Ramscapelle (Beïg-ië) 01°18:66",D1 » 1"38' 1",43 >
Hilland, witte molen 51° 25' 6",99 » 0fl41'59",60 »

» , huis beN. stee met 3 schoor -
steenen §1° 24' 30",42 » 0° 44' 33",10 »

Rilland, N. licht, x 51°24'32",15 » 0°4V32",60 >
> , Z. » X $r24'26" (50 » ft°4l'27",70 »

Rithem 51°.2V 9",8.6 > 1° 15' 28*,73 »
> , kroonboom . * . . . . 51fl 27'. ISI',79 * - 1°15'26",27 >

Santvliet (Bel^iö) • 51*21'37",40 » 0° 34' 36",23 *
Sdióoue Waardin, beO. Vlisaingen .' 51° 26' 33",58 » 1°15'31",91 »
Sehore 51a27'48*,20 > 0°53' 3",70 »
Sluia, stadhuistoren 5L° 18' 33",20 » 1°29'51",48»

» .molen 51° 18'22*,90 » 1°29'42",17 >
Souburg- 51927'54",60 » 1P16'45*,95 »
Stabroek (Belgiö) 51fi 10' 54",40 » 0°3l' 6",60 >
Thielt, stadhuis (België) . . . . . . 51". 0'. 2",58 * 1°33'24*,48 »
Uytkerke 51° 18'14",90 » 1°44'30*,10 »

» , N. molen . . . . . . . 51°18'25*,03 » , lfl44'38*31 »
Yeere 51° 32'50*,73 * L° 13' 0",23 >

» , stadhuis 51°32'57",86 » 1°12'58",22 »
» , licht Wulpenburg beZ.. . . 61" 31'44',89 » r i S ' 9',17 *

Verrebroek (België) öl° 15'19',65 » 0p4l'45*,49 »
Vliasingen 51° 26'35", 13 » 1° 18' 35",25 »

• • , Oranjemolen 51" 26'2T.59 > 1° 18'11 ",47 >
, , West » 51° 26'39",78 » 1*18'47",56 »

, molen beW 51"26'55",70 » lü 19' 8",93 »
, E, G 51° 26'37770 » 1° 18' 23",86 >
, tijdbal X 51°26'32",81 » r i V l 3 ' , 5 1 »



134

GEOGHAPIUSCIIE LIGGING VAN KENBARE P I N T E N .
Breedte. Lengte,

Vlissingen, spoorweg-haven, W.licht X 51° 26'26', 10 N. l°16'58',20 W.
» , » O. »- X 51°26'27",00 > l°16'47",20 »
» , » Binnenlicht X 51° 26' 39",70 » 1° 17' 4',60 »

, licht op Caseraat X . . 51°26'25',00 » l°18'31',00 *
"Wnarde 51° 25' 8",34 » Ü°48'57*,02 »
Watten (België) . . . . . . . . 50*49'43",62 » 2°39'45*,64 *
We]soorde, baken, oude hoofd. . . 51°23'39",33» 0°50'58", 1 2 »

» , licht , » » X. . 51°23'38",50 » 0°51' 3*,90 »
» , Magere Merrie, dijkhuis beW. 51° 24' 4",44 » 0° 51' 5E>",19 »

Wemeldinge 51° 31' 0",3l » 0°."S3'l58",OS »
> ,licht W. kanaal-Iiavendam 51° 3L' 19",00 » 0° 52' 50",45 »

Wenduyne 51°17'ö4",54» l°4ft' S',99 p
, molen 51a 18' 1*,63 » 1O48'11*,29 »

-.huisje 51° 18' 1*43 » 1°48'29",16 »
» , Westhuisje 51° 16'41",19 » 1°51'17",82 »

West-Oapelle (België) 51° 18' 53",57 * l°34'5r,7Ö »
Westkappel, lichttoreo ' 5r31'46",57 » l°26'12",03 »

, molen | Bl° 31'35*,43 » 1 O 2 6 ' 5 7 " , 3 4 Ï
Westkappelsehe dijk, licht X . . . 51° 32' 26*,60 » lo26'49",80'*
Wümordonck (België") 51° 16' 32",06 » 0° 30' 30",67 «
Woensdrecht, stompe toren , . . . 51°25'50*,36 » 0°35' 2", 17 »

» , molen 51°25'52",13 » C°34'44",14 »
Wolfaartadijk • 51°31'52",59 » 1° 3'42",16 »
Zoutelande 51° 30' 4",12 » 1°24' 7*,78 »

» , licht X 51° 30'16", 10 » l°24'34",40 »
» .rooien 51° 30' U',12 » 1°24' 0*,98 »

Zuiclzande. 51°20'30',06» 1°25'58",55 »
* , molen 51° 20' 35",3S » 1° 25' 50'. 13 »

Zuy verkort o (België) 51° 15'57", 10 » 1° 43'39*,33 *

De met een kruisje gemerkte plaatsen zijn niet nauwkeurig bepaald.
De naam eener plaats .alleen, beteekent de spits of hot midden van deu

toren van de Protestantsche kerk.
De lengte is gerekend van Amsterdam , terwijl aangenomen is:
Amsterdam , Westortoren 4° 53' 3",81 beO. het Observatorium te Greenwich.

•!»
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BLADWIJZER

A a g t e k e r k e . . . . . . .
Aandoen van de Wester-Scbelde
Aanteekeningen
A-bank . . . . . . . .
Adinkerke
Algemeene opmerkingen . .
Ankerplaats Everinge . - .

» SaefJinge . . .
Antwerpen

» , peilschaal. . .
» , tij'lbal . . . .

Appelzak. . . . . . . .

B a a l h o e k . . - . . . ' .
» , schor . . . . .

Baarland, licht
» . r u g

Badhuis
Ballastplaat
Banjaard. .
Bank van Middel kerke . . .

» » Ostende . . . .
s » Wenduyne . . ,

Bankje » Bergues . . . .
» » Büeritmesluis . •
» » Carolus . . . .
» » Den Doel. . . .
•» » Lillo . . . . .
-» » Philippe . . . •
> » den Wandelaar. .
> » Zoutelande . . .

Ba th , Douane .
lichten .
peilschaal
veede. .
schor.

Bladz.
31
63

125
63
13

Betonning
, buitengronden
, Deurloo. . .
,. Oustgat . . .
, Wielingen . ,

Biervliet, slik . . . . .
Biezelingsclie Ham, lichten117

112 Binnen-Paardenmarkt
100 Binn en- Uuytingen

57,101
101
71

96
95

Bladwijzer
Blanc-nez
BJankenberg-he, licht. .
BHgh-bauk
Boerinnen sluis, bankje .
Bol van Banjaard. . .

Heijst. . . .
Knocke . . .

Borssele, l i c h t . . . .
peilschaal . .

Boschje v, "Wulpen . .
Boaje
Botkil
Breezand. . . . . .
Breskens

» , havenlichten.
» , peilschaal. ,
» , plaat . . .

Broers-Duyn . . . . .
Brouwerplaat
Brugge
Buitengronden, betonning
Buiten-Ratel

109
109
89
88
30
96
65
63
63
71
63
100
71
112
98
99
70
76
96
95

57,96 Calais-klif

.44,

licht
Calloo, peilschaal.

Bladz.
37
38
44
47
41

120
90
71
63

135
9

18
64

100
65
70
70
86

58,86
23
21
76
75

120
24

59,120
78,119

14
106
19
38
63

9
9

57,114
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Caloo, bank
» , ton . . . . . . .

Cassandria . •
Olif.

Deolinatie
Den Doel, bankje . . . .

» » , licht
» » , peilschaal. . . .
» » , quarantaine. , .

Deurloo, betonning1 . . . .
» , uiterton . . . .
» , zeil-aanwijzingen .

Dishoek
Domburg, kerktoren , . .

» , licht
Domburgw-ltassen . . . .
Dom burgsduia
Draaiende Sluis, rag . . .
Droogte .van de Frederik . .
Droogte van Sant vliet , . .
Duinen van de Nolle . . .

» » . het Sluissohegat.
» » Westkapalle . .

Duinkerken,, licht . . . .
Dungeness . ,
Dyck . . .

» , Hohtschip
Dijk van Graaf Jan . . . •

Een dracht-polder , lichten. .
Elleboog
Ellewoutsdijk '

» , peilscliaal. .
Engelsche Kanaal . . . .
Everingo, Noordkant . . .

» , platen
» , Zuidkant. . . .

Fairy-bank
Fort van de Nolle . . . .

> Philippe . . . . . .

Bladz.
75 Fort Rammekeus,
39
22
63

Risban . ,
de Ruyter .

Frederik, droogte.
, lichten .

Furnes , . . .112J

113 Gaanpad .
57,113Galg-eduin

113Galgenpt.it
Galgenschaar, geleidelichteu.
Geleidelicht, Westkappelsche

44
38
73 dijk.
32 Geleidelicht, Zoutelande
30 Geleidelichten Bath
29
75
30
115
98
112
32
21
31

Bjezelingscho Ham,
Eendr^cht-pplder .
Frederik . . . .
Galgenschaar. . .
Groenendijk . . .
Kaapduinen . . .
Nijuw-Neuzenpolder
Nieuwe-Sluia. . .
Billand

10 Gent, kanaal
79,Grauwe duin
63
9

19

104
74

115
58,115

79
115
UB
117
64
33

0

't Grauw
Grenspalen . . . .
Grevelingen, licht ,
Groede. . . . . .
Groenendijk, lichten,

Haesegras,,molen. . •
fïakkelingen . . .
ïïansweert, licht . .

» , peilïchaal
I-Iavengetal . . . .
't Hecht
Heyst, licht . . . .
Hinder . . . . , ,
lioedekenskerke, li<jlit .

Bladz.
36
11
35
98
98
13

21
32
76

28
31
95
90

104
98
32

108
32

103
23
94

104
21
30
96

9
23

108

21
30
91

58,91
60
30
20
63

. 90
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Bladz.
Hoedekenskerke, peüschanl . 58,90
Hoek van Isabel . . . . . 115

> » Westkappel . . . 31
Hoekton van Bath . . . . 111
Hompels 71
Honte , Noordkant . . . . 86

> , Zuidkant 101
Hoofdplaat 120

» , peilschaal . . . 58
Hoogplaten 78
Huisje van de Gaten . . . 22
Huls t , plaat 105

Inhoud 3
Isabel , hoek . . . . . . 115

K aapduinen , geleidelichten . 32
Kadzand, land 22
Kaloot 1
Kanaal • 79

» van Gent 104
» » Waleheren . . . 35
» » Zuid-Uevelaud . 91

Kapelle-bank , 91
Karmejool 123
Kentering 50
Klinkeraduinen. . . . . . 30
Klooster-Duyn 14
Knocke , lubt . . . . . . 21
Koeduin 30
Konijnenschor 110
K o u d e k e r k e . . . . . . . 32
Kruishoofd 22

» , licht . . . . 23
Kruisschans, » . . . . 99
Kueerens

Laagwateretattd, gemiddelde. 5
't Lage land 30
Lage Springer 102
Land van Kadzand . . . ., 22
Loffrinckoucke. . . . . . 13

eopoldskaoaal
ichten en landmerken. .

Lichtschip Dyck . . . .
» Noord-Hinder .
» Ruytingen- , .
» Schouwenbank.
» - Snouw. . . .
» Wandelaar . .
» West-Hinder' .
> Wielingen . .

iefkensboek , Douane . .
> i licht , . .
» , r u g . . .

Lillo, bankje
Lisseweghe
Lorabarzyde.
Loodsmast
Loodswezen
Lucifersduin. . . . . .

Magere Merrie, licht . . .
Mariekerke
M a r d y c k . . . . . . . .
M a r g r i e t . . . . . . . .
Middelbank
Middelburg . . . . . . .
Middelgat, Noordkant . . .

» , Z u i d k f i H t . . . .
Middelkerke. . . . . . .
Mistsig-naal Nieuwe Sluis . .
Miswïjzmg . . . . . . . .
Molen van het Haesegras . .
Molenplaat . . . . . .

Namen, schor . . . . . .
Nauw van Bath , Noordkant.

» » » , Zuidkant .
Nieuwlandsehe Slik . . . .
Nieuw-Neuzenpolder, geleüe-

lichten, .
Nieuw-Neuzenpolder, licht .

Bladz.
21

1
9

IL
10
25
10
17
12
19

113
113
114

98
19
15
14
78
19

107
15
10
88
64
31
89

106
15
24

5
21

106

110
94

110
121

103
102
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Bladz
N i e u w - N e u zon p o l d e r , s l ik . 102
N i e u w p o o r t , l i ch t en . . . 14
N i e u w e S l u i s , ge l e ideHch ten . 23

» » , mi s tg ignaa l . 24
N i e u w e Z a n d . . . . . . 65
N o l l e , d u i n e n . . . . . . 32

» , fort . . . . . . . 33
N o l l e p l a a t 76
N o o r d - H i n d e r , b a n k . . . . 63

> » , l i ch t s ch ip . . 11
Noord -S teen b a n k 85

» » , t o n . . . 40
Noorde r -Rassen 74

O o s t - B a n j a a r d , t on . . . . 4 0
Oos tdyck 63
O o s t e r b a n k 64
Oosterhoofd , l i c h t . . . . 29
Ü as te roog 3ft
Oostga t . 37

» , b e t o n n i n g . . . . 47
> , u i t e r t o n . . . , 39
» , zei l -aanwLJzmgen . 75

O o s t - H i n d e r 64
Oostkape l le
O o s t - S o u b u r g 35
O o s t - S p r i n g e r 102
Oranjeraolen . . . . . . . 3-i
Ossendreeh t sche g a t . . . . 9 6
Ossenisae, p l aa t 105
O s t e u d e , l i ch t en 15
O v e m c h t Sche lde 8)

P a n n e s , l i c h t . . * . . . . 13
P a r e l , * 114
P a s v a n N e u z e n , N o o r d k a n t . 87

» » » , Z u i d k a n t . 101
Pei l scha len 56
P h i l i p p e , b a n k j e . . . . . 99

» , for t 9
P h i l i p p i n e , v a a r w a t e r . . . 119 de

Bladz .
P l aa t van Breskens . . , 4 4 , 7 8 , 1 1 0

» » H u l s t 105
» » Osseniaae . . . . 105
» * Saef t inge . . . . 110
» » Va lken i s se . . . 9 3
» » de Vle i . . . . 123
» » W a a r d e . . . . 92

Plaaf j e onder G r o e n e n d i j k . . 109
» v a n N e u z e n . . . 8 7

» onder Welsoorde . . 108
Platen v a n E v e r i n g e . . . 115

» » W e l a o o r d e . . . 9 2
Polder 1 1 , 2 3
Pijp T a b a k , l i c h t . . • . 115

Q u a r a n t a i n e . . . . . . . 113
Q u e e r e n s . . . . . . . . . 7 5

Raan
Rabs
R a m m e k e n s , fo r t .

. . . 7 3

. . . 64

. . . 36

. . . 122

. . . 19
Rassen. 30, 74, 7 6
R e d d i n g b o o t - s t a t i o n s . 1 1 , 1 4 , 1 6 , 1 6 ,

1 9 , 2 1 , 3 5

Ramscape l le .

Reede v a n R a m m e k e a s . .
» Yl i a s ingen . .

Rib
Ribzand
Rikje van den W a n d e l a a r .
R i l l a n d , l i c h t e n . . . .

» , schor
Ri sban , fort. . . . . .
R i them
' t B o g g e n b r o o d . . . .
R u g van Baar]and. . . .

» » Draa i ende Sluis .
» » L i e f k e n s h o e k . .

R u n , .
ï t u v t e r , fort . . . .

122
78
67
70
70
94
94
11
36
30
88
115
114
55
35
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Bladz
R u y t i n g e n . 63

» , l i ch t s ch ip . . . 10

S a e f t i n g e , a n k e r p l a a t s . . . 112
» , p l a a t 110
T> , schor 112

S a n t v l i e t , d roog te . . . . 112
S c h a a r v a n d e Noord . . . 110

» » W a a r d e . . . . 9 !
Sche lde v a n Vl i s s ingen t o t

A n t w e r p e n 86
S c h o o n e v e l d s - d r o o g t e . . . 70
Schooue W a a r d i n . . . . . 36
Schor v a n B a a l h o e k . . . . 109

» » B a t h 95
» » N a m e n . . . . 110
» * R i l l a n d . . . . 94
» » Saef t inge . . . . 112
» » S a n t v l i e t . . . . 97

Schouwen b a n k 25
» , Uch t sch ip . 2 5

S i n g e l s 79
Sleepdiens t 3 5 , 7 8 , 9 1
S l ik v a n Bierv l ie t . . . . . 120

» » N i e u w - N e u z e n p o l d e r , 102
» » Z u i d - K r a a i j e r t . . . 123

S l o e , O o s t k a n t - 1 2 ?
» , reede . . . . . . . 1 2
» , W e s t k a n t 121

Slofische veer 122
Slu is ; . 2!
S lu i s sche g a t 2

» H o m p e l s . . . . 71
S n o u w , l i c h t s c h i p . . . . 10
S p a n j a a r d a d u i n . . '. . . .
Sp lee t 72
S p o o r w e g d a m 1867 . . . . 96

» 1871 . . . . 124
S p r i n g e r 78
S p i j k e r p l n a t , . . , _ . , . 78

Bladz .
S t a k e r d u i n 19
S i A n n a 2 1
S t e e n b a n k e n . . . . . . 65
Steendiep 69
S u i k e r p l a a t . 87

Tabe l l en 60
Telegraa fd iens t . 36
Temeuzen , l i c h t . . . . . 103

» , reede 104
» , pe i l schaa l . . . 5 8 , 1 0 4

T h o r n t o n - r i f 65
» s , t o n . . . . . 39

Ton van. Caloo 39
» > D en Doel . . . . 9 8
» » Lil lo 9 8
» » de Pa re l 99
» » P h i i i p p e 99
» » den W a n d e l a a r . , 3 8

T r o m m e l . . . . . . . . . 30
Tijd v a n h o o g w a t e r . . . . 60
Tijdbal A n t w e r p e n . . . . 101

s> Vl i s s i ngen . . . . 34
Ui te r ton Deur loo 3 8

O o s t g a t 39
W i e l i n g e n . . . . 4 1

U y t k e r k e 19

V a a r w a t e r boven B a t h , Oost-
k a n t ' . 96

V a a r w a t e r boven B a t h , "West-
k a n t H l

V a a r w a t e r v a n Bierv l ie t . . 121
V n a r w a t e r van E v é r i n g e ,

N o o r d k a n t 115
V a a r w a t e r v a n E v e r i n g e ,

Z u l d k a n t . . . . . . . 117
V a a r w a t e r Hoofdp laa t , Noord-

k n n t 119
V a a r w a t e r Hoofd p l a a t , Zu id -

k a n t 120
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BlacU.
V a a r w a t e r boven K r u i a s c h a n s , .

O o s t k a n t
V a a r w a t e r boven K r u i a s o h a n s ,

W e s t k a n t 114
V a a r w a t e r v a n P h i l i p p i r t e . . 119
V a l k e n i s s e , p l a a t 9 3

» , achorhoek . . .
V e r k l i k k e r Dom burg1 . . . 29

» H o e d e k e n s k e r k e , 90
» Kruishoofd . . . 23
» Nieuw-Neuzenpolder 102

V l a a m s c h e b a n k e n . . . . 63
V l a k t e 65

» v a n de B a a n . . , . 70
» » Schooneveld . . 68

V l e i , p l a a t 123
V l i s a i n g e n , l i ch ten . . . . 33

» , pe i l schaa l . . . 59
» , reecle 78
» > t i jdbal- 34

Vi jgene te r 32
"Waarde) pe i l schaa l . . . . 5 7 , 9 1

» , p l aa t 9 ?
» , s chaa r . . . . . 91

W a l o b e r e n , k a n a a l . . . . 3 5
W a l c h e r e n s d u i n e n . . . . 31
W a l v i s c h s t a a r t 73
W a n d e l a a r , b a n k . . . . . 70

» . , l i e h t s c h i p . . . 1*7
» , t o n . . . . . 38

W a t e r g e t i j d e n 50
W e l s o o r d e , l i c h t 107

» , O u d e Hoofd . . 107
» , pe i l s chaa l . . . 5 7 , 1 0 8
» , p l a t en . . . . 92
» , reede 108

» , t e l eg raa fkabe l . . 108
W e n d u y n e , b a n k . . . . 71

» , k e r k t o r e n . . . 17
» , ton 38

Bladz .
W e s t - B a n j a a r d , ton . . . . 40
Wes tcape l l e 2 1
W e s t - D y c k - b a n k 9
W e s t e n d e 1 5
W e s t e r o o g 30
W e s t - H i n d e r - b a n k . . . . 6 4

» , l i ch t sch ip , . . 12
W e s t k a p p e l , l i ch t . , . . 2 8
W e a t k a p p e l s c h e dijk . . . . 31

» »ge l e ide l i ch t . 2 8
W e a t k a p p e l s c h e molen . . . 31
W e s t p i t 68
W e s t - S c h o u w e n , l i c h t . . . 2 7
W e s t - S p r i n g e r 101
W i e l i n g e n 3 7

» , b e t o n n i n g . . . 4 1
» , l i ch t seb ip . . . 19
» , ze i l - aanwi jz ingon 70

W o e n s d r e c b t s c h e g a t . . . 96
W u l p e n 13
Wijnbol 65
Zaa ldu in 31
Zand 7 1
Zéemijl . 6
Ze i l - aanwi j z ingen 62
Z e v e n t i g Roeden 3 1
Z o u t e l a n d e , b a n k j e . . . . 76

» , ge le ide l ich t , . 3 1
Z u i d - B e v e k n d , k a n a a l . . . 9 1
Zuiderboofd 31
Z u i d - K r a a i j e r t , pei laclmal. . 5 9 , 1 2 4

, s l ik . . . . 123
Z u i d - S t e e u b a n k 6 5

* , t o n . . . 39
Z u i d w a t e r i n g - d i j k . . . . 36
Zuydcoo te , 13
Z w a n e n b u r g 3 2
Zwar t e P o l d e r 2 2
Z w i n 2 2
Zwi n d am 2 1


