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BEHOORENDÊ BIJ DE

HYDROGRAPHISCHE KAART

der ZEEGAT£N van de'

MONDEN der SCHELDE,

wélke Trigonometrisch opgenomen, in plan gfe- 
bragt en geteékend is, 0/7 last vau
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A L GE MEE N E

aanmerkingen.

13e Kaart is geredigeerd volgens eene cilin

drische projectie, uit aanmerking der weinige 
uitgebreidheid van bet voortestellen terrein.

De Schaal is 5o,ooo - Ellen .op de Neder- 
landsche El (metre) of op der wezenlijke
grootte. De indeeling en omschrijving der 
banken is op de kaart zelve aangewezen. >

De geleimerken beeft men door dubbele 
lijnen aangetoond, en daar langs géschreven 
wat zij voorstellen, daar de minste oplet- 
tenheid bij bet volgen dier lijnen kan aantoonen 
waarvoor zij nuttig zijn, en dienen kunnen.

De beide torens van Brugge, een zoo 
algemeen gebruikt dwarsmerk der Loodsen, niei 
op de Kaart vallende, beeft men getracht daarin, 
te voorzien, door vau punt tot punt aan te dulden 
waar die; torens met eenige andere of eenige
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De Kaart is geredigeerd volgens eene cijlin

drische projectie, uit aanmerking der weinige

uitgebreidheid van het voortestellen terrein.

De Schaal is 50,000‘ Ellen . op ‚de Neder

landsclìe El (mëtre) of op Êäj- der wezenlijke

grootte. De indeeling en omschrijving der

banken is op de kaart zelve aangewezen. ‚

De geleimerken heeft men door dubbele

lijnen aangetoond, en daar langs geschreven

wat zij voorstellen, daar de minste oplet‘

tenheid hij het volgen dier lijnen kan aantoonen

waarvoor zij nuttig ‘zijn, en dienen kunnen.

De beide torens van Brugge , een zoo

algemeen gebruikt dwarsmerk der Loodsen ‚ niet

op de Kaart vallende, heeft men getracht daarin.

te voorzien, door van punt tot punt aan te duiden

waar die; torens met eenige andere of eeuige
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op de Kaart voorkomende punten in eene lijn 
zijn, zoodat wanneer men zich tusschen twee dus? 
danige lijnen op de Kaart bevindt, men zeer gemakr 
kelijk afleiden kan waar de Brugsche torens dan 
staan , of wel, twee dier lijnen verlengende, de 
plaats van Brugge in een punt buiten de 
Kaart bepalen kan. •

De Landyertooningen zijn uit de op de, Kaart 
aangeduide punten genomen, en stellen de 
juiste gedaante der kust voor, zoo ais die zich 
van uit de aangewezen plaatsen voordoet.

Alle de op de stranden uitstekende hoofden 
liggen op hun juiste plaats; men kan die gerust 
ais merken van verkenning bezigen.

Ook de duinen onder bijzondere benamingen 
aangewezen, zijn trigonometrisch bepaald.

De triangulatie welke tot grondslag der kaart 
verstrekt heeft, is begonnen in het najaar 
van i8aa. • ■ '• .

De Hijdrographische metingen hebben plaats 
gehad, gedurende de Zomersaizoenen van i8a3 
én 1824 en zijn geëindigd in November van het 

■laatste jaar.
Den Adelborst van de eerste klasse 6. A. Tik dal 

.is gedurende bet najaar van 1823 en het ge- 
heele jaar i8a3, aan dén Kapitein Luitenant' 
Rïk. toegevoegd geweest; gedurende 1834 war,en 
het de Heeren S‘. J.Keuchenius en J. Le Jeune , 
beiden Luitenants ter Zee van ie. Klasse en 
Ridders der Militaire \ViHems-0rde, benevens 
den Adelborst van de Ie. Klasse P. J. B. De Perez.
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op de Kaart voorkomende punten in eene lijn

zijn, zoodat wanneer men zich tusschen twee dusî

danige lijneri op de Kaart bevindt, menzeer gemak-_

kelijk afleiden kan waar de Brugsche torens dan

staan, of wel, twee dier lijnen verlengende, de

plaats van Brugge in een punt buiten de

Kaart bepalen kan. ‘ ’ ’ ’

De Landvertooningen zijn uit de op de Kaart

aangeduide punten genomen , en stellen de

juiste gedaante der kust voor, zoo als die zich

van uit de aangewezen plaatsen voordoet.

Alle de op de stranden uitstekende hoofden

liggen op hun juiste plaats; men kan die gerust

als merken van verkenning bezigen. j ‚

Dok de duinen onderbijzondere benamingen

aangewezen’, zijn trigonometrisch bepaald.

De ‘triangulatie welke tot grondslag der kaart

verstrekt heeft, is begonnen in het najaar

‚van 1822. — ‘. — ’

De Hijdrographische metingen ‘hebbenplaats

gehad, gedurendede Zomersaizoenen van 1823

en 1824 en- zijn geëindigd in- November van het

‘laatste jaar. ’ ‚ 7.

Den Adelborst vande ’eerste klasse G. A. Tnvnn.

.is gedurende het najaar van‘ 1823 en het ge

heele jaar 1823 , aan den Kapitein Luitenant

RIK toegevoegd geweest; gedurende 1824 waren

het-de Heeren S’. J.Keucnuuxos en J. La Janne‘,

beiden Luitenants ter. Zee van’ 1°. Klasse en

Ridders der Militaire Willems-Orde, benevens

denAdelborstvan de H. Klasse P. J.B. De Pzxuzz.
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BESCHRIJVING VAN DEN LOOP DER 

STROOMEN, VOOR- EN IN DE ZEEGATEN 

DER MONDEN VAN DE 

SCHELDE.

I 1 "i'»

' ]\J-et nieuwe en volle maan wordt het hoog

water gerekend te zijn : • .,
te Blankenberg ten ia ure. 
te Vlissingen ten i ure. 
te Veere ten i ure.

In het algemeen is het echter iets later, ^op
dat het te Vlissingen meestal ruim i uur ao 
minuten is, eer de vloed af is.

De klimming vau het water in de kwartiermanen, 
is door een genomen te Vlissingen 28 palmen ; in 
de springtijen gemiddeld 38 palmen. Echter 
valt het moeijelijk dit naauwkeurig te bepalen, 
daar de kracht en aanhoüdenheid der winden 
er een grooten invloed op uitoefenen.

Dit zelfde heeft plaats met het opkomen en 
wegvallen van bet water, hetwelk den eenen

À 2 .
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BESCHRIJVING VAN DEN LOOP man

STROOMEN, VOOR‘ EN IN DE ZEEGATEN’

DER MONDEN VAN on

SCHELDE.‚

  

Metnieuwe ‘en volle maan wordt het hoog

water gerekend te zijn : - ’ ‚_

te Blankenberg ten 12 ure. ,

’ te Vlissingen ten i ure}

te Veere ten 1 ure.

In het algemeen is het echter‘ jets later, ‘zop

dat het te Vlissingen meestal ruim _1 uur ào

minuten is, eer de vloed af is’. ’‘ ’

De klimming van het water in de kwarticrmanen ,

is door een genomen te Vlissingen 28 palmen; in

de springtijen gemiddeld_ 38 palmen. Echter

valt het moeijelijk dit naauwkeurig te bepalen ,

daar de kracht en aanhoudenheid der winden

er een grooten invloed op uitoefenen.

Dit zelfde heeft plaatsmet ‚het opkomen en

wegvallen van het water, hetwelk den eenen

. A2 ‚ v’



dag zooveel met de volgende verschiltdat de 
naauwkeurige opteekening der klimmingen hij 
ieder half uur van den vloed, en dalingen 
hij ieder half our van de ebbe, in verschil
lende tijden des jaars, telkens gedurende een 
geruime» tijd zorgvuldig waargenomen, nog 

‘niet in de mogelijkheid stelde, om daaruit 
pp eenigzins gevestigde regelen een midden te 
bepalen, zoo ais dit met vrucht op de Kaart 
van Goe a EZ en Maas heeft kunnen plaats 
hebben.

Zonder merkelijke mislag, soa men.kunnen 
stellen, dat het water in de gewone tijen dus 
klimt : b. y. in het Ie. uur van de vloed 3 palmen, 
a*. uur 4 palmen, 3e. uur 5palmen , 4*- our 6 
palmen, 5*. uur 9 palmen en 6e. uur 5 palmeni.

En met de ebbe valt : in bet 1". uur' 3 palmen , 
3*. uur 5 palmen, 3«. upr 7 palmen, 4e* our 
9 palmen, 5'. uur 5 palmen çn 6e. uur 3 
palmen.
' Ondey meer algemeen overeenstemmende 
regelen > heeft men de beschrijving van 
den loop en afrekking der stroomen kunnen 
brengen, hoezeer het ter dezer plaatse is, 
dat ook dit fdlermoeijelijkst is, daar de werking 
van den stroom hier geheel onregelmatig 

, js in vergelijking van het geene men meer 
Noordelijk pp de Nederlandsche kusten waar
neemt , en, terwijl mea hier het tij tegen 
zo» ziet ronddraaijen , mper om de Noord geko
men , namelijk zoodra men benoorden Goereé in

Digitized by Google
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dag zooveel met de volgende verschilt ,' dat de

naauwkeuîige opteekening der klimmingen bij

ieder half uur van den vloed, en dalingen

bij ieder half uur van de ebbe, in verschil

lende tijden des jaars , telkens gedurende. een

geruimen tijd zorgvuldig waargenomen , nog

niet in de mogelijkheid stelde, om daaruit

op eenigzins gevestigde regelen een midden te

bepalen, zoo als dit met vrucht op de Kaart

van Goznzz en MAAS heeft kunnen plaats

hebben.

Zonder merkelijke mislag. zou menkunnen

stellen, dat het water in de gewone tijen dus

klimt : b.‘v. in het 1‘. uur van de vloed 3 palmen ,

2°. uur 4 palmen, 3‘. uur 5 palmen , 4°. uur 6

palmen, uurg palmen en 6°. uur 5 palmen.

’ En met de ebbe valt: in het 1°. uur‘3 palmen ,

2°. uur 5 palmen, 3°. uur 7 palmen, 4‘. uur

9 palmen ‚V 5‘. uur 5 palmen en‘ 6‘. uur 3v

palmen. ’

. Onder meer algemeen overeenstemmende

regelen , heeft men de beschrijving van

den loop en strekking der stroomen kunnen

brengen, hoezeer het ter dezer plaatse is,

dat ook dit allermoeijelijkst is, daar de werking

van den stroom hier geheel onregelmatig

is in vergelijking van het geene men meer

Noordelijk op de Nederlandsche kusten waar

neemt, en, terwijl men hier het tij tegen

zon ziet ronddraaijen , meer om de Noord geko

neen, namelijk zoodra men benoorden ‘Goeree’



het oudé iteenè bdkën komt, des2elfs omloop 
dié dér zon Volgt.

De verschillende ètrekkingëri dié de stroom 
Van liui* tdt urir aanneemt, zijn échter Van te 
groot aanbelang voor élk schip iii de nabijheid 
der banken Vervallen , of dén \vil na binnen 
hebbende, (daal* hét al of niét bezëÜèh der 
bedoelde plaats er Van kan afhangen), dan dat 

de beschrijving, zoo kort mogelijk in den gé- 
drongen , hier geen plaats zon vindërf.

Oni hiertoe èen algèméeft' punt vari vergelij
king te vinden, dat téVens doorgaande bij allé 
gelegenheden dieneri kan, heeft men gemeend 
den tijd vari bet hoogwater té Vltsiingèn, ali 
daartoe het meest geschikt , te moéteri kelleni

Dit t’elken dage op ' de gewoné wijze té 
berekenen zijnde, zoo kan men wétèn hoé 
Veel riren het óp den tijd eri dé plaats wàar meli 
kieli bevindt, ha bet làatslé hoogwater te Vlis- 
Ungeri is j én met deze kennis en het geèrié 
hier achter omtrent deri lóóp der stroómeri zal 
gezegd worden, den juisteri streek vari dén strömii 
öp dat Üur kennén ; teri minsten iii 200 verre 
kieli dit óndèr algemeëne regèleii brehmeri laat, 
want heerschende winden én andèré toèvalligé 
óorzakeh, brengén sóihwijien afwijkingen té wege , 
die zich bij lia niet vèrklaren laten, en dit zoo wel iii 
de spoedige ronddraaijng dér stroomeri , ais iii bet 
■Water dat zij ópstuwen j terwijl deze Onregel
matigheid iii den loop der strooiheri, kieli alicei! 
eenigziris laat aflëidèh uii dé kennis Van deri

A3
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het oude‘ “eene baken komt, deszelfs omloop’

die der zon volgt.

De verschillende strekkingen die‘ de stroom

‘van uur tdt uur aanneemt, zijnechter van te

groot aanbelang voor elk scliip in de nabijheid

der banken vervallen, of dén wil na binnen

hebbende, (daar het al of‘ niet bezèilen der’

bedoelde plaats er van kan afhangen)”, dan dat

de beschrijving, zoo kort mogelijk in een ge‘

drongen , hier geen plaats zon vinden.

0m hiertoe een algemeen‘ punt van vergelij"

king te vinden, dat tevens doorgaande bij alle

gelegenheden dienen kan, heeft men gemeend

üen tijd van het hoogwater te Vlissingen‘, als

daartoe het meest geschikt, te moeten stellen;

Dit t’elken dage op ’ de gewone wijze te

berekenen zijnde, zoo kan men weten hoe

veel uren het op don tijd en de plaats waar men

‘zich bevindt, na het. laatste’ hoogwater te Vlisâ

singen is; en met deze kennis en het geënè

hier achter omtrent den’ loop der’ stroomen zal

gezegd worden, den juisten streek van den stroom‘

òp dat üur‘ kennen; tefi minsten in zoo verre‘

zich dit onder‘ ‘algeîneene regelen brengen laat,

want heerschende winden’ en andere toevallige

oorzaken, brengen sornwijlen afwijkingen te‘ wege’,

die zich bijna niet verklaren laten‘, en dit zoo wel in‘

de spoedige’ ronddraaijng der stroomen’ , als in het

water dat zij opstuwen,‘ terwijl deze onregel‘

inatiglìeid in‘ den loop‘ der stroomen , ziclialleen’.

eenigzins laat afleiden‘ uit de‘ kennis van den

. A 3



stroom in de Noordzee in het algemeen, en de 
vloeden die zoo wel benoorden Engeland om, 
ais door bet Kanaal, op dit.gedeelte toevallen.

Zich tot de buitengronden alleen bepalende 
kan men zeggen, dat buiten de Banken, vrij in zee, 
de doorgaande vloed O. N. O. en de doorgaande 
eb W. Z. W. loopt. Zoo vari de strekkingen der 
stroomen ais koersen en . peilingen sprekende, 
wordt altoos het onverbeterd kompas bedoelt.

Hier, zoo. wel ais voor de gaten, begint de 
achtervloed , of bet eigenlijke zoogenaamde 
Noordtij, twee uren voor bet hoogwater te Vlis
singen , loopende in .eene meest O. Z. O. 
strekking op de Walchersche kust aan, tot 
bet daar hoogwater is ; nu buigt de stroom 
gestadig van de kust af, zoo dat deszelfs loop 
i uur na bet hoogwater, reeds tot N. O. en 
twee uren na bet hoogwater te Vlissingen , tot 
zes streken, dus tot N. N. O. is rond geloo- 
pen, welke draaijing voortgaande, met halftij voor 
Vlissingenof het 3e. uur na hoogwater aldaar, 
de stroom nu regt Noorden brengt, en met een 
versnellende rondgang met het 4e- uur de strek
king der stroom tot W. N. W. omdringt, zijnde 
het dan laagwater in zee. .

Gedurende de twéé volgende uren, waarmede 
den tijd van bet laagwater aan land eu vau 
het stil water op de Steenbank bepaald wordt, 
even ais het met het 5®. uur na het hoogwater, 
te Vlissingen , stilwater voor alle de gaten van 
de Schelde is, loopt de stroom tot W* Z. W.,

/
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stroom in de Noordzee in het algemeen, en de

vloeden die zoo wel benoorden Engeland om,

als door het Kanaalĳop ditgedeelte toevallen.

Zich tot de buitengronden alleen bepalende

kan men zeggen, dat buiten de Banken , vrij in zee,

de doorgaande vloed O. N. O en de doorgaande

eb W. Z. W. loopt. Z00 van de strekkingen der

stmomen als koersen en. peilingen sprekende,

wordt altoos het onverbeterd kompas bedoelt

‘Hier, zoo‘ wel als voor de gaten, begint de

achtervloed , of het eigenlijke zoogenaamde

Noordtij , twee uren voor het hoogwater te Vlis‘

singen, ‚loopende in ‘eene meest O. Z. O.

strekking op de Walchersche kust aan , tot

het daar hoogwater is; nu buigt de stroom

gestadig van de kust af, zoo dat deszelfs loop

1 uur- na het hoogwater, reeds tot N. O. en

twee uren na liet hoogwater te Vlissingen , tot

zes streken’, dus tot N. N. O. is rond geloo

pen , welke draaĳing voortgaande, met halftíj voor

Vlissingen ,_ of het 3°. uur na hoogwater aldaar,

de stroom nu regt Noorden brengt, en met een

versnellende rondgang met het 4°. uur de strekĳ

king der stroom tot W. N. W. omdringt, zijnde

het dan laagwater in zee. .

Gedurende de twee volgende uren , waarmede

den tijd van het laagwater aan land enpvan

het stilwater op de Steenbank bepaald wordt,

even als het met het 5°. uur na het hoogwater

te Vlissingen , stilwater voor alle de gaten‘ van

de Schelde is, loopt ‘de stroom tot W. Z. W.,

.
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Ad* J

too dat Van het begin der eb in zeé, tot aan 
bet stilwater voor het yolgende vloedtij, de 
stroom 16 streken van het kompas , tegen zon 
is rondgeloopen.

Met. de doorgaande vloed gaat de ronddraaijing 
van bet tij.'in de zelfde strekking voort, zoo dat 
met het 7®. uur na het hoogwater , (altoos te 
Vlissingen) de stroomloop Z, W. is, met bet 
8®. uur Z, Z. W-, met het 9®. uur Zuiden, met 
bet io®, uur O. Z. O., met bet 11®. uur Oost 
en met bet 12®. uur of bet tweede hoogwater 
weder O. N. O., zoo ais in den aanvang. dezes 
beschreven is; hebbende nu gedurende de zea 
üren vloed, mede 16 streken doorgeloopen, 
Zoodat in de 12 uren, de stroom juist bet 
kompas tegen zon heeft rondgedraaid, en eeif. 
met stilte ten anker leggend vaartuig, gedurende 
twee tijen, de steven na alle de streken van 
bet kompas Zou hebben toegekeerd. ' . .

Hoe digter men voor de gaten is, hoe spoe
diger de stroom ronddraait. Op de Steenbank 
ziet men dezelfde draaijing, terwijl even daar 
binnen in het zoogenaamde Steendiep , de ge
tijen weer meer regelmatig en even ais buiten 
de banken O. N. O. en W. Z. W. loopen, met 
stilwater en kentering van tij tusschen beiden , 
(fat in de rondloopende stroomen het geval piet is, 
daar zij ais bet ware onafgebroken voortduren?

Men beeft gemeend, dit ronddraaijen der 
stroomen in een oogopslag ter overzigt te kun
nen brengen, door de stroompijlen in eene

A 4
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ìoo dat van het begin der eb in zee,’tot aan

het ‚stilwater voor het volgende vloedtij, de

stroom 16 streken van het kompas , tegen zon

is rondgeloopen. ‘

Met. de doorgaande vloed gaat de ronddraaijìng

van het tijrin de zelfde strekking voort, zoo dat

met. het _ 7°. uur na het hoogwater , (altoos te

Vlissingen) de stroomloop Z. W. is, met het

8°. uur Z. Z. ÏVÎ, met het 9‘. uur Zuiden, met

het 105. uur O. Z. O., met ‘het 11°. uur Oost

en met het 12°. uur of het tweede hoogwater

weder O. N. O., zoo als in den aanvang. dezes

beschreven is; hebbende nu gedurende de zes

uren vloed, mede 16 streken doorgeloopen ,

zoodat in de 12 uren, de stroom juist het

kompas tegen zon heeft rondgedraaid, Ten een

met stilte ten anker leggend vaartuig, gedurende

twee tijen, de steven na alle de streken van

het kompas zou hebben toegekeerd. ’ . ‚ „

Hoe ‘digter men voor de gaten is, hoe spoeî

diger de stroom ronddraait. Op de Steenbank

ziet men dezelfde draaijiììg, terwijl even daar

binnen in het zoogenaamde Steendiep ,’ degeq

tijen weer meer regelmatig en even als buiten

de banken O. N. O. en W._Z. W. loopen, met

stilwater en kentering van tij tusschen beiden ,

dat in de rondloopende stroomen het geval ‘niet is,

daar zij als het ‚ ware onafgebroken voortduren?

Men heeft gemeend, dit ronddraaijen der

stroomen in een oogopslag ter overzigt te kun

nen brengen, door de stroompijlen in eene
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rondgaande rigting te stellen, met de uren na 
liet hoogwater te Vlissingen, dat ieder dezer 
stroomen de overhand behoudt. Wil men dus 
weten hoe de stroom buiten de gaten loopt, 
men zie hoe'laat het op dien dag hoogwater te 
Vlissingen is, vergelijkende daarmede de gegeven 
tijd aan boord, waaruit men ziet, hoeveel 
uren Iteina bet laatste hoogwater te Vlissingen is ; 
de stroompijl waarachter dit uur is aangeteekgnd, 
wijst den loop des strooms op bet gevraagde tijdstip, 
en over dezen stroompijl eene liniaal leggende, kau 
men die stroomlóop ten duidelijkste voorstellen 
en naar mate men in tijd vordert, volgens aan
wijzing van het stroom-kompas ronddraarjende, 
ais bet ware ieder oogenblik de strekking 
der stroom volgen.

Om intusschen Op deze berekening aantegaan, 
dient men goed vrij buiten de gaten te zijn , 
daar wanneer men voor de opening derzelve is , 
de stroomen spoediger ronddraai jen en in de 
gaten zelve, door de banken of droogten ter 
wederzijde beperkt, eene andere loop aanne
men en dat wel op de navolgende wijze.

IN DE WIELINGEN.

De voorvloed valt hier op den wal in eene 
zuidelijke strekking, alzóo de afgeloopen ebbe 
zoo ais hiervoor gezegd is, tegen zon rond 
buigt ; dit doet zich somwijlen zoo zeer gevoelen 
dat men met bij de winds koers inwaarts ko*

. Digitized ' Google

..‚.‚ 8 ‚

rondgaande rigting te stellen, met de uren na

‘lìethoogwater te Vlissingen, dat ieder dezer

stroomen de overhand behoudt. Wil men dus

weten hoe de stroom buiten de gaten loopt ‚

men zie hoelaat het op dien dag hoogwater te

Vlissingen‘ is, vergelijkende daarmede de gegeven

tijd aan boord, waaruit men ziet, hoeveel

uren het na het laatste hoogwater te Vlissingen is ;

de stroompijl waarachter dit uur is aangeteekend,

wijst den loop des strooms op het gevraagde tijdstip,

en over dezen stroompijl eene liniaal leggende, kan

men ‘die stroomloop ten duidelijkste voorstellen

en naar mate men in tijd vordert , volgens aan

wijzing van het stroom-kompas ronddraaijende,

als het ware ieder oogenblik de strekking

der stroom volgen. -

Om intusschen op deze berekening aantegaan,

dient men goed vrij buiten de gaten te zijn ,

daar wanneer men voor de opening derzelve is ‚

de stroomen spoediger ronddraaijen en in de

gaten zelve, door de banken of droogten ter

wederzijde beperkt, eene andere loop aanne

Ìnen en dat wel op de navolgende wijze.

IN DE WIELINGEN.

De voorvloed valt hier op den wal in eene

zuidelijke strekking, alzoo de afgeloopen ebbe

zoo als hiervoor gezegd is, tegen zon rond

buigt; dit doet zich somwijlen zoo zeer gevoelen

dat men ‘met bij de winds koers inwaarts ko



mende, er somwijlen voor ankeren moet, tot 
dat de vloed ' verder ronddraaijende, volgens 
de strekking van liet vaarwater inwaarts loopt, 
hetgeen , zoo ais mede hooger vermeld is , veel 
vroeger dan in zee plaats heeft; draaijende 
zoodra het hoogwater te Kluzingeri is, de stroom 
nu uit de wah *

Het water bereikt deszelfs grootste hoogte te 
Vlissingen een uur Voor dat de vloed af is , 
zoo dat het ongeveer i */a uren na het hoog
water te Vlissingen is, eer de ebbe regelmatig 
gaat doorloopen ; deze valt vau voor Vlissingen 
naar de verschillende Zeegaten ; doch ons thans 
bepalende tot het Zeegat waar van hier de rede 
is, in eene W. N. W. strekking na de Wielin
gen , zich vereenigende met de eb, die van 
Hoofdplaat tot aan de Nieuwe Sluis, in eene 
Noordwestelijke strekking uitvloeit. Bij de 
WalvUchstaart gekomen , loopt de eb meer op 
zee om de W. N. W. en N. VV., .hoe vroeger 
hoe Noordelijker over de bank vallende; het 
zelfde ziet men verder in de Wielingen over 
bet Ribzand gebeuren en zelfs met zuidelijke 
winden valt-de eb over bet bankje van Cadzand 
en over de Paardemarkt Noord over, waarop 
men wel aandachtig dient te wezen, wanneer 
meu over stuurboord met een bij dewindskoers 
na buiten stuurt. Deze Noord-overvalling van 
bet tij blijft voortduren tot het laagwater in 
de gaten is, wanneer de stroom rëgt de Wielin
gen uitloopt. Dan draait de eb inwaarts of na 
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mende , er somwijlen voor ankeren moet, tot

dat de vloed‘ verder ronddraaijende, volgens

de strekking’ van het vaarwater inwaarts loopt,

hetgeen , zoo als medejhooger vermeld is , veel

vroegerdan in zee plaats heeft; draaijende

zoodra het hoogwater te Vlissingen is, de stroom

nu uit de Wal. ‘

Het water bereikt deszelfs grootste hoogte te

Vlissingen een uur voor dat de vloed af is ,

zoo dat het ongeveer 1 ‘/‚ uren na het hoog

water te Vlissingen is ‚ eer de ebbe regelmatig

gaat doorloopen; deze valt van voor Vlissingen

naar de verschillende Zeegaten; doch ons thans

bepalende tot het Zeegat waar van hier de rede

is, in eene W. N. W. strekking na de Wielin

gen, zich vereenigende met de eb, die van

Hocfdplaat tot aan de Nieuwe Sluis‘, in eene

Noordwestelijke strekking uitvloeit. Bij de

Walvischstaart gekomen , loopt de‘ eb meer op

zee om de W. N. W. en N. W.,.hoe vroeger

hoe Noordelijker over de bank "allende; het

zelfde ziet mèn verder in‘ de ‘Wieliìzgen over

het Hibzaìzd gebeuren en zelfs met zuidelijke

winden valtde eb over het bankje van Cadzand

en over de Paardemarkt ‚Noord, over, waarop

men wel aandachtig dient te wezen, wanneer

men over stuurboord met een bij dewindskoers

na buiten stuurt. Deze Noord-overvalling van

het tij blijft voortduren tot het laagwater in

de gaten is , wanneer de stroom regt de Wieliìz.‘

gen uitloopt. Dan draait de eb inwaarts of na’
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land tot Z. W., loopende intusschen langei* * 
naar mate men westelijker is , zoodat bet 
.bewesten bet Sluissche gat een uur, voor Heist 
twee uren en te Blankenberg drie uren langei* 
ebt, dan te Vlissingen, hetgeen bet voordeel aan 
uitzeilende schepen geeft, dat zij altoos zeer 
lange ebben maken.

Wanneer men dit langer loopen van de ebbe 
voor Blankenberg dan Vlissingen, vergelijkt met 
bet voor de eerste plaats vroeger hoogwater zijn 
dan voor de laatste , en gevolgelijk ook laagwater* 
dan scbjnt bier eene tegenstrijdigheid te zijn > 
en deze laat zich alleen verklaren, door de 
ronddraaijing der stroomen; daar bij voorbeeld 
wanneer bet te Vlissingen laagwater, dus 6 uren 
na hoogwater is , de stroom W. Z. W. loopt, 
bet 7e. uur Z. W., het 8e. uur Z. Z. W. en 
bet 9e. uur Zuiden, wanneer men eerst rekenen 
kan , dat de vloed begint intetrekken, niette- . 
genstaande bet water reeds sedert ongeveer drie 
uren gewassen is; boe verder men na binnen 
is, boe minder zich de draaijing door de beper
kende banken doet gevoelen en dus boe regel
matiger de stroom loopt. ' . .

DE DEUBLOO.

Voor dit zeegat beeft de stroomdraaijing eveli 
eens plaats ais vroeger beschreven is; een 
zwaar schip door dit zeegat den wil na binnen 
hebbende, dient met Noordelijke winden, ten
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land tot Z. W., loopende intusschen langer,

naar mate men westelijker is, zoodat het

bewesten het Sluissche gat een uur , voor Heist

twee uren en te Blankenberg drie uren langer

ebt , dan te Vlissingen, hetgeen het voordeel aan

uitzeilende schepen geeft, dat zij altoos zeer

lange ebben maken.

Wanneer men dit langer loopen van de ebbe

voor Blanlîenberg dan Vlissingen , vergelijkt met

het voor de eerste plaats vroeger hoogwater zijn

dan voor de laatste , en gevolgelijk ook laagwater,

dan schjnt hier eene tegenstrijdigheid te zijn ,

en deze laat zich alleen verklaren, door de

rond-„lraaijing ‘der stroomen; daar bij voorbeeld

wanneer het te Vlissingen laagwater, dusö uren

na hoogwater is , de stroom W. Z. W. loopt,

het 7°. uur Z. W., het 8°. uur Z. Z. W. en

het 9°. uur Zuiden, wanneer men ‚eerst rekenen

kan , dat de vloed begint intetrekken, niette

genstaande het water reeds sedert ongeveer drie

uren gewassen is; hoe verder men na binnen

is, hoe minder zich de draaijing door de beper‘

kende banken doet gevoelen en dus hoe regel

matiger de stroom loopt. . _

DE DEURLOO.

Voor dit zeegat heeft de stroomdraaijing even

eens plaats als vroeger beschreven is; een

zwaar schip door dit zeegat den wil na binnen

hebbende, dient met Noordelijke winden, ten

Ä



minste te wachten, tot het bijna halftij, of 9 
uren na bet laatste hoogwater te Vlissingen is % 
dewijl de yoorvloed hier weder sterk om de 
Zuid zet en bet eerst twee uren voor bet hoog
water te Vlissingen is, (bet geen zoo ais vroeger 
gezegd is , het begin van het Noord lij in zee 
bepaalt) dat de vloed regt den Deurloo in trekt».

Dit verschillen van de rigting der stroom is, 
ook de reden dat men met een ebbe de Deurloo 
afprangende, niet meer dan 4 °f. hoogstens 5 
uren van die eb voordeel heeft, daar het tij 
dan weder om de Z. W. trekkende, regt op. 
de Raan valt. . '

De ebbe loopt naar den Deurloo van de 
VUssingsche Reede N. W. en N. N._ W. ,v eerst 
de strekking der banken volgende, tol: bij de 
eerste en tweede zwarte ton van binnen; hier, 
wanneer bet water a uren te Vlissingen ge
vallen is, neemt de eb eene meer Noordelijke 
strekking, even ais van. de Wielingen beschreven 
is. Zoo ais die daar over Walvischstaart en 
Ribzand om de N. W. valt, zoo ook valt de 
eb hier over bet bankje van Zoutelande en de 
Rassen, tot dat het laagwater in den Deurloo 
is ; dan begint bet tij meest West te loopen, 
later om de Zuid draaijende, en omgekeerd 
van het geene in de Wielingen gezegd is, na

, melijk dat daar het water hoe Westelijker hoe 
langer ebt, vindt men bij de uiterton van den 
Deurloo een uur vroeger laagwater dan te 
Vlissingen.
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minste te wachten, tot. het bijna ‘halftij ‚ of 9

uren na het laatste hoogwater —te Vlissingen is ‚

dewíjl de voorvloecl hier weder ‘sterk om de

Zuid zet en het eerst twee uren voor het hoogĳ

water te Vlissingen is, ‚(het geen zoo als vroeger

gezegd is , het begin van het Noordtij in zee

bepaalt) datde vloed regt den ‚Deurloo in trekt,

Dit verschillen van de rigting der stroom is.

ook de reden dat men met een ebbe de Deurloo

afprangende, niet meer dan 4 of_ hoogstens 5

uren van die eb voordeel heeft, daar het.dan weder om de Z. W. ‘trekkende, regt op_

de Baan valt. ’ ’ i .

De ebbe loopt naar den Deurloo van de

Vlissingsche Beede N. W. en N. N._W.„eerst

de strekking der banken volgende, tot bij de

eerste en ‘tweede zwarte ton van binnen; hier,

wanneer het water 2 uren te Vlissingen ge‘

vallen is, neemt de eb eene meer Noordelijke

strekking, even als van de Wielingen beschreven

is. Zoo als die daar over Walvischstaar; en

Bibzand om de N. W. valt, zoo ook valt de

eb hier over het bankje van Zoutelande en de

Bassen, tot dat het laagwater inden Deurloo

is; dan begint het tij meest West te loopen,

later om de Zuid draaijende, en omgekeerd

van het geene ‘in de Wielingen gezegd is , nag

melijk datdaar het ‘water hoe Westelijker hoe

langer ebt, vindt men bij de uiterton van den

Deurloo een uur vroeger laagwater dan te

Vlissingen.
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tl ET O OS T GAT.
' Iii het Oostgàt buiten Westkappd, (J*) dràâijett 

de vlöedstroomen geheel ais iii iée beschreven 
is, en binnen de mblén ran lŸesikappel valt dé 
voorvloed en de vloed in het algemeen, om de 
Zuid \ devloed oflièvei'hét intrekkéti van het water 
aan de Noordkant van den Westkappelschen dijk 
óf bij het zoogenaamde Kabphuisje, begint reeds 
twee uren voor dat bet laagwater te Flisslngeri 
is, terwijl daarentegen iii Bet zelfde Oostgat 
tegen de Noorder Rassen de ebstroom mét laag- 
Water om de West en W. Z. W. trekt. Vau 
de Vlissingsche Reede tot bij de hoek van den 
dijk of de Westkappelsche molen, volgt de ebde 
strekking Vau de kust, echter' altima tia bet 
land trekkende, uithoofde der ebbe, die vari 
uit den Deurloo, zoo ais hier boven beschreven 
Is , Over het bankje van Zouieldnde, (dat niei 
èndcrs is, dati de Oostelijke punt vau de Rassen) 
heen valt ; omgekeerd vau bet geene van dé 
Vloed gezegd is, die van binnen de molen vau 
Westkappel inwaarts, van dé wal afwijkt en 
Zuidelijk trekt.

IN DE fcOOMDÖÏ 
' Loopt de vloed bij bet inkomen van kuiteri 
bij Oostkappél twee uren langer, dan na Feere, 
Waar bet genoegzaam gelijktijdig met FUssingert 
hoogwater is.

• (*) Ofschoon dit eigenlijk W estkappelle en Oostkàppellé 
moet zijn, heeft men echter de bij de zeelieden gebruikelijke 
namen van JP est loppei en Oostkappél behouden «
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. H E T O O S T G AT. ’

I’ in het Üostgát buiten Westlcappel , dráaijeti

de vloedstroomen geheel als in zee beschreven

is , en binnen de molen van West/rappe! valt de

voorvloed en de vloed in het algemeen‘, om de

Zuid; de vloed of liever het intrekken van het water‘

aan de Noordkant van den Westkappelschen dijk

of bij het zoogenaamde Katzphuisje , begirit reeds

twee uren voor _ dat liet laagwater te Vlissingen

is, terwijl daarentegen in‘ liet zelfde Oostgat

tegen de Noorder Bassen de ebstroom met laag;

water om de West en W. Z. W. trekt. Van

de Vlissingsclze Reeds tot bij de hoek van den’

dijk of de Westkappelsche molen, volgt de eb de

strekking van de kust , echter’ altoos na het

land trekkende, uithoofde der ebbe, die van

uit den Deurloo, zoo als hier boven beschreven’

is , over het bankje van Zoulelànde, (dat niet

anders is, dan de Oostelijke puntvan de Bassen)

heen’ valt; omgekeerd van het geene van de

vloed gezegd is, die van binnen de molen van

Westkappel inwaarts, van de‘ wal afwijkt en

Zuidelijk trekt.

11v DE ROOMPOT

’ Loopt de_ vloed bij het inkomen van buiterl

bij Oost/îappel twee uren langer , dan na ‘Veere,’

waar‘ het genoegzaam gelijktijdig met Vlissingen

hoogwater is.

- (*) Ofschoon dit eigenlijk Weslkappells en Oostkàppelle’

moet zijn, heeft men echter de bij de zeelíeden gebruikelijke

namen van Weol/Iappel en Ooslkappel behouden.’
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Aan de zijde van Banjaard komende, > yqlt de 
yloed op zee en de. ebbe op het lani , terwijl 
buiten Banjaard den loop der stroomen 
weer geregeld is, zoo al§ in $ee hoogpr is 
beschreyeq. ;

HET VEEBEGAT.

Hier- kan men zeggen, dat de vloeden rpgt 
uit en in. loopen, zijnde de stroom ter weder
zijde beperkt doqy bovenliggende droogten.

■ . —1 ji.. I — > . ■ L

Ofschoon hier slechts. in het algemeen van 
den loop der stroomen gesproken is, zoo biedt 
dereelve naauwkeurige beschouwing nog veel 
opmerkenswaardigs aan. De ebbe die uit de 

. Westeracfielde komt, yoorbij Vlissingen strop- 

.{pende, verdeelt ziqh in onderscheidene tak
ken, terwijl een ander gedeelte der eb, y an 
uit het Sloe komende, binnen de Kloot door, 
en langs de stad vloeit. Deze gezamenlijke 
Ebstroomen zich buiten Vlissingen vereenigende, 
waar de wallen zich wederzijds trechterswija 
verwijden, vormen verschillende stroomkanalen, 
het geen de onderscheidene zeegaten daarstelt ^ 
en onderhoudt, terwijl de tusschen leggende 
banken, waarop veel minder stroom gaat, naar 
mate zij minder diepte hebben, de stroom 
in de zeegaten doet versnellen.
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‚Aan de zijde van Banjaard ‚komende „valt de

vloed op zee en deebbe_ op het land, terwijl

buiten_ Banjaard den loop der stroomen

weer geregeld is , zoo als in zee hooger is

beschreven. — ‚

HET ‚VEEBEGAT.

x

Hier‘ kan men zeggen, dat de vloeden regt

uit en in_ loopen , zijnde de stroom ter weder

zijde beperkt door bovenliggende ‚droogten. ‚

~ ‘ ‚
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Ofschoon hier slechts in het algemeen van

den loop der stroomen gesproken is, zoo biedt

derzelve naauwkeurige beschouwing‘ nog veel

‚opmerkenswaardigs aan. De ebbe die uit de

Westerschelde komt , voorbij Vlissingen‘ ‘stroo

mende, verdeelt zich in onderscheidene ‚tak

ken, terwijl een ander gedeelte der eb, van

uit het Sloe komende, binnen de Kloot door,

en langs de stad vloeit. Deze gezamenlijke

Ebstroomen zich buiten Vlissingen vereenigende,

waar de wallen zich wederzijds trechterswijs

verwijden, vormen verschillende stroomkanalen ,

het geen de onderscheidene zeegaten daarstelt

en onderhoudt,‘ terwijl de tusschen leggende

banken, waarop veel minder stroom gaat , naar

mate zij minder diepte hebben, de stroom

in de zeegaten doet versnellen.
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De eb welke de Oosterscheldè uitstroomt, volgt 
geleidelijk den loop der haar ter wederzijde 
beperkende banken ; vereenigt zich met die, 
welke van het Veeregat binnen den Onrust 
uitkomt, en loopt langs Oostkappel en Domburg 

■ naar zee. De eb welke vau uit de Westerschelde door ' 
bet Oostgat uittrekt, Ontmoet deze ebstroom 
van de Oosterschelde, op de hoogte van Dom
burg, van waar heiden gezamenlijk om de N. N. W. 
pp zee loopen. Even ?oo ais de vloed zich 
te dezer plaatse verdeelt en gedeeltelijk bet 
Oostgat, gedeeltelijk de Roompot in loopt, en 
in die botsing, zoo wel van eb ais vloed, 
Waar dus altoos een wantij gevonden wordt, 
vindt men de ongelijke en onregelmatige Quercus 
of Domburger Rassen, welke bet Oostgat aan 
de Oostzijde en de Roompot ten Zuiden bepalen.

De verschillende strekking der getijen,, heeft 
men in bet algemeen getracht door stroompij- 
len op de kaart zoo duidelijk mpgelijk aante- 
wjjzen. , \

I tas—
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’ De eb welke de Oosterschelde uitstroomt , volgt

geleidelijk den loop der haar ter wederzijds

beperkende banken; vereenigt zich met die,

welke van het Veeregat binnen den Onrust

uitkomt, en ‚loopt langs Ûostkappel en Domburg

naar zee. De ebwelke van uit de Westerschelde door

het Oostgat uittrekt, ontmoet ‘deze ebstroom

van de Oosterschelde , op de hoogte van Dom

buig, van waar beiden gezamenlijk om de . N. W.

op zee loopen.’ Even zoo als de vloed zich

te dezer’ plaatse verdeelt ‘en gedeeltelijk het

Oostgat, gedeeltelijk’ de Boompot in loopt, en

in die botsing, zoo wel van eb als vloed ,

Waar dus altoos een Wantij gevonden wordt,

vindt men de ongelijkeen onregelmatige Querens

of Domburger Bassen, welke het Üostgat aan

de Oostzijde en’ de Boompot ten Zuiden bepalen.

De verschillende ‘strekking der getijen, heeft

men in het algemeen getracht door stroompij

len op de kaart zoo duidelijk mogelijk aante

wjjzen. . _‚ \_ ’ ’
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BESCHRIJVING DER LANDMERKEN, 

KOERSEN EN PEILINGEN, QM 

DE ZEEGATEN YAN DE 

SCHELDE IN- EN UII? 

TEZEILEN.

■agi m#m<

AANWIJZING OM DE $ E EG ATEN YAN 
DB SCHELDE TE BEVAREN.

"Van uit zee komende en den wil na de 

Zeeuwsche gaten hebbende , heeft men voorna
melijk de A-bank of Hinder te vermijden. 
Deze bank, hoewel niet op deze kaart vallende', 
kan men echter in alle gewone, zeekaarten ten 
naauwkeurigste bepalen. De droogste plauta op 
de A-bank , waarop met gewoon laagwater niet 
meer dan klein 3 ‘/j vadem water blijft, ligt 
juist Bldnkenberg/en de torens van Braggi in 
een, en den toren van Westkappd Z. O. */« O.
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BESGHRIJV ING DER LANDMERKEN,

KOERSEN EN PEILINGEN, OM

DE ZEEGATEN VAN DE

SCHELDE IN- EN UIT?

TEZEILEN. . ’
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AANWIJZING OM DE QEEGATEN VAN

DE SCHELDE TE BEVAREN.

Van uit zee komende en denwil na de

Zeeuwsche gaten hebbende , heeft men voorna

melijk de A-bank of Hinder te vermijden.

Deze bank, hoewel niet op deze kaart vallende‘,

kan men echter in alle gewone. zeekaarten ten

naauwkeurigste bepalen. De droogste plaats’ op

de A-bank , waarop met gewoon laagwater niet

meer dan klein 2 I/î ’ vadem’ water blijft, ligt

juist Blánkenbergen de torens van Brugge in

een, en den toren van Westkappel Z. O. ‘/‚ O.



miswijzend kompas. Met buitengewoon kelder 
weder zoude men deae merken van uit de 
Marsen zien kunnen; intussehen, zoo men van 
om de West komende, binnen ’ de A-bank 
is, zal men de torens van Ostende ziende, 
daar bewesten zijn , tot zoo lange die beide 
torens in een zijn, en tegen dat men de torens 
op die peiling brengt, zorge men zuidelijk 
genoeg te wezen, om goed daar binnen te 
blijvep ; dan is da koers Z. O. tot men de 

. wal op een paar mijlen heeft aangeloopen, en 
wijders regt op Blankenberg toe, of anders tol 
men de toren van Heist ziet aan de Noord
kant van de zoogenoemde Stakerduin, welke 
merken men aldus houdt, tot men de beide 
torens van Brugge in die van Blankenberg 
krijgt, welk kruismerk bet teeken is, dat men 
binnen het Bibzand en in het vaarwater van 
de Wielingen is.

Benoorden de A-bank zijnde , sture men de 
streek regt op Blankenberg aan ; de toren 
Ontdekkende, is het met een diepgaand schip 
bet zekerste, dezelve in een te brengen mat de 
beide torens van Brugge, ais wanneer men 
dezelve nagenoeg Zujd zal peilen, en deze koers 
doorzeilende, zal men het Bibzand genaderd 
zijn, wanneer men den toren van Ostende W. 
Z. W. peilt, of het geen hetzelfde is, Ostende een 
kabellengte boften de uiterste duinen om dë 
West. De lncht om de West donker en de mer
ken daar niet goed te zien zijnde, heeft me,n
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oni de Oost bet. merk Knok aan de Oostkant 
ran het Gaanpadt wanneer meh de plaats van 
de Uiterton van de Wielingen nadert , brengen
de men nu de torens van Brugge iets verder 
om de Oost, en wel in de hooge duin, genaamd 
Lucifer y welke . op de kaart aangeduid staat en 
bet merk van de Uiterton is. '*

Hoezeer bet Rib vlak blijft tot Brugge in 
Liswegen toe, en töt daartoe schepen van min
der diepgang daar over kunnen, is bet echter voor 
groote schepen verkieslijk om altoos bij deUiterton 
.daar over te zeilen, ais vindende men daar de 
meeste diepte, namelijk met bet laagste water 
niet minder dan 24 voeten, (bijna 70 palmen.)

Binnen bet Rib zijnde, is met een open wind 
de koers O. t. Z. De kant van het Rib is afge
bakend door zwarte tonnen.

Hoezeër er weinig langsmerken voor het van 
de wal afstekend Zand zijn, welke naar mate 
men verder inwaarts komt, veranderen , zoo 
wordt dit yireder opgewogen, doordien men 
deze bank zeer goed kan aanlooden. Laverende 
moet men die niet nader dan tot vijf en een 
halve vadem aanloopen.

De eerste Jton die men binnen dè Uiterton^ op 
het • Rib vindt, heeft tot merk den toren van. 
Liswegen midden tusschen die van Brugge; 
hier begint het Rib optedroogen en vormt de 
zoogenaamde Bol Van Heist, waartegen een 
tweede ton.ligt, bij de loodsen de ton van het 
Stakertje genoemd , wijl men alsdan Brugge 

/ • B
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om‘ de Oost het merk Knok aan de Oostkant

van het Gacmpad, wanneer men de’ plaats van

de Uiterton van de Wielingen nadert, brengen

de men nu de torens van Brugge iets verder

om de Oost, en wel in de hooge duin , genaamd

Lucifer, welke _ op de kaart aangeduid staat en

het merk van de Uitertoú is. ’ “

Hoezeer liet Bib vlak blijft tot Brugge in

Liswegen toe ,. en tot daartoe schepen van min

der diepgang daar over kunnen , is het echter voor

groote schepen verkieslijk om altoos bij de Uiterton

_daar over te zeilen, als vindende men daar de

meeste diepte , namelijk met het laagste water

niet minder dan 24 voeten. (bijna 70 palmen.)

Binnen het Bib zijnde, is met een open wind

de koers Û. t. Z. De kant van het Bib is afge

bakend door zwarte tonnen.

Hoezeer er weinig langsmerken voor het van

de wal afstekend Zand zijn, welke naar ‘mate

men ‘verder inwaarts komt , veranderen , zoo

wordt dit‘ weder opgewogen , doordien men

deze bank zeer goed kan aanlooden. Laverende

moet inen die niet nader dan tot vijf en een

halve vadem aanloopen. ’

De eersteJon die men binnen de Uiterton» op

hetRiö vindt, heeft tot merk den toren van_

Liswegen midden tusschen die van Brugge;

hier begint. het Ríö optedroogen en vormt de

zoogenaamde Bol ‘van Heist, waartegen een

tweede tonligt, bij de loodsen de ton van het

‘Stakerl/‘e ” genoemd‘, wijl men alsdan’ Brugge

‘ ‚ ‘ ‚B ’



in de kenbare Stakerduin peilt. Ook beeft men 
alsdan den spitsen toren van Ramskapelle in den 
molen van Heist. Binnen den bol van Heist 
wordt het Rib weder vlakker, tot 31 voeten (60 
palmen,) toe, zoodat men met een schip vau 
minder diepgang, niei alleen daarover kan zei
len, maar zelfs Brugge en Heist in een hou
dende, tusschen de Baart- en Schoonevelds bank 
door, zonder gevaar op zee zou kunnen leg
gen, tot buiten de gronden, en die koers door
zeilende, ook do Zuidpunt van .de Steenbank 
ipis zoude loopen.

De tweede droogte op het Ribzand, is de 
zoogenaamde, bol van Knok% die mede door 
eene zwarte top wordt aangewezen ; deze ligt op 
bet merk : Brugge iets beoosten het Gaanpad} hier 
vindt men in de Wielingen meerder diepte en 
W.ol tot zeven vademen toe, waaraan .men zich 
in den nacht verkennen kan, wijl dit bet merk 
is , dat men de. Westelijke punt van de Paar-, 
demarkt nadert. Men krijgt dan ook Blanken*

■ berg , beoosten de Lucijers-duin, en mag dus 
laverende den Zuidkant niet nader nemen, ais 
den Oostmolen van Blankenberg zigtbaa? bin
nen gemelde .duin.

Op de Paardemarkt liggen twee witte tonnen. 
De koers langs.de bank is meest O. Z. O., de 
buitenste ton ligt: Liswegen iets,beoosten den molen 
van Heist, en - lankenberg in de Lucijers-duin. De 
binnen Witte Ton van de Paardenmarkt ligt op 
het merk : Brugge in den molen van Hazegars

\
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of St. Anna y in de buitenste hofstede, welkè 
nieli in het lege land bewesten Sluis ziet ; of ook : 
Cassandra óf bet Retranchement, San den hoek 
der duinen beóósten het Sluissche~Gat, en dé 
ùroede in de voormalige Zwarte Batterij. '

De Paardenmarkt ligt afgesdbeidèn Van bet 
Zand en algemeen is deze bank vrij diep ; op de 
Oostpunt is rij het hoogste, eindigende daat' 
in een bol. Waaróp tnet laagwatef Schaars r8 
voeten (5o palmen) blijft.

Binnen den bol Van Knok, wondt bet Rib* 
zand nogmaals vlak;men kan daar over zeilen 
Yan Liswegat in Heist, tot Cassandra achter 
de duinen, die ten Oosten het Zwin of Sluis- 
sche gat beperken, verdwijnt ; dan nadert men 
de punt Van den Walvischstadrt, die ' geer 
droog isé

Deze merken om over het Rib te ko
men, zijn voornamelijk opgegevett, om te 
kunnen dienen, wanneer men bij ongeluk in 
de Spleet vervallen is, hetgeen met donker 
Wéér ligtelijk gebeuren kan, wijl men alsdan 
over de punt Yan Schoonevelds bank passerende , 
die voor het Ribzand Zou kunnen honden, 
en daar binnen in de Spleet zachte grond 
vindende, even zoo ais in de Wielingen 
wanneer men over het Ribzand passeert, zou 
men, nu Oostwaarts insturende, een geruimen 
tijd in de Spleet, die zeer wijd is, kunnen 
zeilen, eer men deze misgissing bemerkte, en 
eindelijk op de Noordelijke punt van de Wal-

B ?

Digitized by >og!e

__IQ‘....

of _8t. Anna, in de buitenste’hofstede, welke

men in het lage land bewesten SÌuís ziet; of‘. ook :

Cassandria ‘of het‘ Retranc/zement , aan‘ den hoek

der duinen beoosten het ‘ÊluísSche-Gat, en dé

Groede in de voormalige Zwarte’ Batterij. * , ’

_De Paardenmarkt ligt afgescheiden van.‘ het

Zand en algemeen is deze bank vrij diep; op’ de

Oostpünt is zij het hoogste’, eindigende. ‘daar

in een bol, waarop met laagwater schaars’ râ”

‘voeten (50 palmen) blijft. j ’ -

Binnen den bol van Knok,’ wordt het Rib‘

zand nogmaals vlakymen kan daar over zeilen’

van‘ Liswegen in Heist, tot Cassandria achter

de duinen, die ten Oosten liet Zwin of Sluis

sche gat beperken , verdwijnt; _dan nadert men’

de punt van den Walvischstaart, die Îzeer‘

‘droog is. I

Deze merken om over het Rib te ko—

men., zijn voornamelijk opgegeven, om te

kunnen dienen, wanneer men bij ongeluk in

de‘ Spleet vervallen is , hetgeen met donker

Weêr ligtelijk gebeuren kan, wijl men alsdan

over de punt van Sckoonevelds bank passerende ,

die voor het Bibzand zou kunnen houden,

en daar binnen in de Spleet zachte“ grond

vindende, even zoo als in de Wíelingen

wanneer men over het Bibzand passeert, zou

men, nu Oostwaarts- insturende, een geruimen

tijd in de Spleet, die zeer wijd is, kunnen

zeilen, eer men deze misgissing bemerkte, en

eindelijk op de Noordelijke punt van de Wul
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vischstaart vast zeilen. Tot dwars van de Binnen 
ton. van de Paardenmarkt doorgezeild zijnde, 
vindt men eene merkbare vermeerdering in diepte 
en kan men verder koers naar binnen zetten, 
bet zij tusschen het bankje van Cadzand eu den 
wal, het zij tusschen bet Bankje en de Hom- 
pels door; want hoezeer hier nog het zooge
noemde bankje van Sluis gevonden wordt, 
behoeft dit niet vermeden te worden, daar er 
niet minder dan 88 palmen water op wordt 
gevonden, weshalven het dan ook niet op de 
kaart kon worden gebragt. De Hompels worden 
door eene zwarte ton en de Westpunt van het 
bankje van Cadzand door eene witte ton aan* 
gewezen. De witte ton heeft tot dwarsmerk de 
molen van het Hazegars goed zichtbaar bewesten 
de duinen van het Sluissche gat, en tot langs- 
merk de Oranje Molen , op de wal van Vlis-. 
singen, een Windbooms lengte bezuiden bet 
Havenvuur van d,ie stad. De ton van de Hom
pels ligt: Oost-Souburg aan het Fort van de 
Holle, en Middelburg beoosten het zoogenaamde 
Galgenschaar; ook bithem in Vlissingen en 
Westkapelle in Vlaanderen aan den hoek der 
duinen van hei Sluissche gat.

Om van de Paardenmarkt door een dezer 
heide doorgangen inwaarts te zeilen, is de 
koers, wanneer men tusschen den wal en het 
bankje van Cadzand door wil gaan , Z. O. t. O. 
om land te halen bij de van outis genaamde
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Zwarte Batterij of hoek van de Zwarte Penderi 
Nu loopt de koera langs den wal, van welken men 
zich echter niei verder verwijderen moet, dan het 
Gaanpad goed zichtbaar buiten de hoofden van 
bet Sluissche Gat, om dus doende vrij van het 
bankje vau Cadzand te blijven^ dqt aan de 
Zuidzijde zeer steil en iniet aantelooden is ; op 
dit bankje wordt in bet algemeen weinig water 
gevonden; op de Rug in de midden blijft niet 
meer dan 7 voeten, (30 palmen) met laagwater ; bet 
droogste vindt men wanneer den toren van 
2Vieuwvliet, ook wel bij de loodsen St. Pier 
genaamd, een goede Windbooms lengte be
mesten bet zoogenaamde Kruishoofd is.

De toren ven de Groede aan bet Roschje 
van Wulpen krijgende, is mén binnen of be* 
posten het bankje van Cadzand, en men kan nu 
veilig op Vlissingen aansturen ; de Schelde op 
moetende, zorge men de duinen van bet 
Sluissche Gat' zichtbaar buiten de hoofden vau 
de. kust te houden , ten minsten tot dat mea 
Middelburg aan de Westkant van Vlissingen 
brengt, ais wanneer men lager heen, meest O. t Z. 
aan, de Schelde op, en naar de tan van Spijker- 
plaat kan sturen. De rede dat men de duinen 
van bet Sluissche Gat niet binnen de aan die 
kust liggende hoofden mag brengen, is , dewijl er 
van Nieuwe Sluis tot Breskens, eene vlakte van 
de wal afsteekt, waarvan men op deze merken 
vrij blijft. . .

Van de Paardenmarkt .tusschen de Hompels 
B 3
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Zwarte Batterij of hoek van de Zwarte Polder.‘

Nu loopt de koers langs den wal , van welken men

zich echter niet verder verwijderen moet ’,’dan het

Gaanpad goed zichtbaar buiten de‘ hoofden van

het Sluissche Gat, om dus doende vrij van het

bankje van. Cadzand te blijven,‘ dat aan de

Zuidzijde zeer steil en niet aantelooden is; op

dit bankje wordt in het algemeen weinig water

gevonden, op de Bug in de midden blijft niet

meer dan 7 voeten, (20 palmen) met laagwater; het

droogste vindt men wanneer den toren van

Nieuwvliet, ook wel bij de loodsen St. Pier

genaamd, een goede Windbooms lengte be

westen het zoogenaamde Kruishoofd is.

‘ De toren van de Groede aan het Boschje

van Wulpen krijgende, is men binnen of be

oosten het bankje van Cadzand, en men kan nu

veilig op Vlissingen aansturen; de Schelde op

moetende, zorge men de duinen van het

Sluisscbe Gat‘ zichtbaar buiten de hoofden van

de kust te houden , ten minsten ‘tot dat men

Middelburg aan de Westkant van Vlissingen

brengt, als wanneer men lager heen, meest O. t Z.

aan, de Schelde op, en naar de ton van Spijker

plaat’ kan sturen. De rede dat men de duinen

van het Sluissche Gat niet binnen de aan’ die

kust liggende hoofden mag brengen, is, dewijl er

van Nieuwe Sluis tot Breskens, eene vlakte van

de wal afsteekt ‚. waarvan men op deze merken

vrij blijft. _ . ‘

Van de Paardenmarkt tusschen de Hompcls
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eu liei bankje vau Cadzand dooraeilende, is 
de koers O. t. Z. ; het doorgaande geleimerk 
is de Oranjemolen in bet Havenvuur vau Vlissingen 
en ook, door wanneer ipen Rithemkan zien, welke 
toren door een daarbij staande grooten boom 
zeer kennelijk is, deze’ toren bezuiden die van 
Vlissingen te houden. .

De tonnen verdreven zijnde, en tuàschen 
deze merken inwaarts zeilende,. zal men binnen 
de Hompels wezen, wanneer Westkappel de 
Westelijke voet van de Zaalduin nadert; dit is 
een merk dat zelfs dea nachts van nut 
kan wezen, daar men van om de West ko
mende , het Vuur van Westkappel niet eerder 
blind achter de hooge duinen van Walcheren 
zeilt, . voor dat men de Hompels nabij is ge
komen ; dan verbergt dit Vuur zich een, korten 
tijd achter de hooge toppen beoosten- Walche- 
rensduin; bet Vuur ten tweede maal blind 
zeilende , hetgene dan achter de Zaalduin is, 
geeft de verzekering , dat mep niet alleen de 
Hompels is gepasseerd, maar ook binnen de 
droogste rug van bet bankje van Cadzand is; 
nu blijft Westkappel weder zichtbaar tot dwars 
van de Nieuwe Sluis, wanneer men dit Vuur. 
weder blind zeilt, achter de hooge duin, bij 
bet hoofd van 70 roeden, ais wanneer men 
regt Oost op het Vuur van Vlissingen aan kan 
sturen en dat van Westkappel achter de 
duinen verborgen blijft. Binnen de Hompels vormt 
de Walvischstaart eenen inham of bogt ; men
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mende , het Vuur van Westkappel niet eerder

blind achter de hooge duinen van Walcheren

zeilt, _ voor dat men de Hompels nabij is ge‘
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Hompels is gepasseerd, maar ook binnen ‘de
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van‘ de Nieuwe Sluis, wanneer men dit Vuur

weder blind zeilt, achter de hooge duin, bij
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kan dus» hetzij laverende, of wel, met Noordelijke 
winden, de loef willende houden, die bank 
nader nemen, en wel zoo, dat men de groote 
toten van Vlissingen, aan dié van de Caserne 
in die stad brengt. Dit merk blijft tot Groede 

. bijna aan de Nieuwe Sluis komt; dan moet 
men O. Z. O. regt op de ton van de West-Kloot 
aansturen, en niet eerder over de punt van de 
JSlbóog heen na Vlissingen opsteken, voor 
Middelburg de kapitale wal van Vlissingen 
nadert.

DE DE II RL O O.

Dit gat kan men met regt stellen ais bet moei- 
jeKjksts van deze zeegaten om aantedoen ; eeiis 
deels door den groeten afstand, waarop zich de 
landmerken bevinden, anderdeels door het ver 
uitsteken der drooge banken, die dit gat tér 
wederzijde bepalen , en eindelijk wijl er eene 
groote vlakte in de monding ligt, welke veroor
zaakt , dat men tamelijk ver inwaarts moet zijn, 
alvorens men de diepte Van het gat vindt, en men 
gevolgelijk, met groöte schepen voor den Deurloo 
zijnde, niet Voor meer dan halftij van den vloed 
de koers inwaarts durft zetten, zoo wel om 
bet weinige water dat men op de vlakte zou 
vinden, ais dewijl de Zuidelijk vallende stroom 
van den Voorvloed, in gevaar zou brengen, 
van op de Haan te vervallen » en eerst twee uren
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kan dus, hetzij laverende, of wel, met Noordelijke

winden, de loef willende houden, die bank

nader nemen, en wel zoo, dat men’ de groote

toren van Vlissingen, aan die van de Caseme

in. die stad brengt. Dit merk blijft tot Groede

bijna aan de Nieuwe Sluis komt; dan moet

men O. Z. O. regt op de ton van de West-Kloot

aansturen, ‚en niet eerder over de punt van de

‚Elboog heen na Vlissingen opsteken , voor

Middelburg de kapitale wal van Vlissingen

nadert. ‘ ‘

D E D E U R L O O.

Dit gat kan men met regt stellen als het moei

jelijkste van deze zeegaten om aantedoen; eens

deels door den grooten afstand, waarop zich de

landmerken bevinden, anderdeels door het ver

uitsteken der drooge banken , die dit gat ter

wederzijde bepalen , en eindelijk wijl er eene

groote vlakte in de monding ligt, welke veroor

zaakt , dat men tamelijk ver inwaarts moet zijn,

alvorens men de diepte van het gat vindt, en men

gevolgelijk, met groote schepen voor den Deurloo

zijnde, niet voor meer dan halftij van den vloed

de koers inwaarts durft zetten, zoo wel om

het weinige water dat men ‚op de vlakte zou

vinden, als dewijl de Zuidelijk vallende stroom

"ar": den Voorvloed, in gevaar zou brengen,

van op de liaan te vervallen, en eerst twee uren
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, voor hoogwater .de vloed regt den Dewd&o 
intrekt, zoo ais in de hier voorgaande be

, schrijring van den loop der stroomen vermeld 
is ; zoodat men meermalen verpligt is, om voor 
den Deurloo ten anker te komen, in welk geval 
bet raadzaam is, Middelburg in de Westkappel- 
sche Dijk te pijlen.

. Uit zee met donker weer van uit de West na 
den Deurloo willende, kunnen zoo wel den aard 
ais oplooping der gronden ten besten, geleiding 
strekken. Noordelijker dan de gissing zijnde, zaU 
men buiten de Steenbank Oosikappel tot Middelburg 
in de Koeduin alles, zachte grond vinden, met 
ongelijke dieptens, meest 6 en soms putten van 
7 en 8 vadem ; in de Westpit gaat de diepte 
tot 30 vademen toe , en ook hier is de grond 
zacht;, men zal zich op bet lood kunnen ver
kennen , of men beoosten of bewesten den 

. Deurloo is, dewijl het bewesten àeSchooneveldsbank 
steil is, en beoosten na de Rassen en Calóo vlak 
.opdiepend; deze beide banken kan men aan- 
looden , en die naderende vindt men in 
plaats van de tot hiertoe gevondene zachte 
grond, een harde zandbodem. Heeft men ge
zicht van den wal, dan wordt bet invaren 
van den Deurloo oneindig gemakkelijker, daar 
eene grondige kennis. van deze kust vereischt 
wordt, • om de Uiterton van den Deurloo zonder 
gezicht van den wal opteloopen.

Ziet men de P'laamsche Kust, bij voorbeeld 
Erugge in Lis wegen, dan sture men O. Z. O
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voor hoogwater de vloed regt ‘den Demha

‚intrekt, zoo ‚als in de hier voorgaande be’

schrijviiìg van den loop der stroomen vermeld

is; zoodat men meermalen verpligt is, om voor

den Deurloo ten anker te komen, in welk geval

het raadzaam is, Middelburg in de Westkappel‘

sche Di/‘k te pijlen.- ‘ _

Uit zee met donker weêr van -uit de West na

den Deurloo ‘willende, kunnen zoo wel ‘den’ aard

als oplooping der gronden ten bestenjgeleiding

strekken. Noordelijker dan de gissing zijnde , zal

men buiten de Steenbank Ooslkappel tot Middelburg

in de Koedum alles_ zachte grond vinden ‚ met

ongelijke dieptens, meest Ö en soms putten van

7 en 8 vadem; in de Westpit gaat de diepte

tot 20 vademen toe ‚ en ook hier is de grond

zacht; men zal zich op het lood kunnen ver

kennen, of men beoosten of bewesten den

Deurloo is, dewijl het bewesten deSckooneveldsban/c

steil is, en beoosten na de Rassen en Caloovlak

opdiepend; deze beide banken kan men aan

looden , en die naderende ‘vindt men in

plaats van de tot hiertoe gevondene zachte

grond,_een harde zandbodem. Heeft men ge

zicht van den wal, dan wordt ‘het invaren

van den Deurloo oneindig gemakkelijker, daar

eene grondige kennis. van deze kust vereischt

wordt,‘ om de Uiterton van den Deurloo zonder

gezicht van den wal opteloopen. .

Ziet men de I/‘laamsche Kust, bij voorbeeld

Brzrgge in Liswegen, ‚dan sture ‘men O. Z. O‚



tot het lood zeven vademen aangeeft, en ge*
• zicht van Walcherens Wal hebbende, brenge 

men den toren van Middelburg in de Hooge 
, Duinen bij Westkappel. Wanneer men dan 
zoo verre om de Oost gekomen is, dat men 
tevens Brugge beoosten Heist gebragt heeft, en 
Oosikappel bezuideft Domburg ziet, zoo is men 
ook open voor, en benoorden den Deurloo, 
Middens vaarwaters voor den ingang ligt een 
roode ton ; zij ligt : Middelburg in de Zaal

- duin, Brugge even boven Heist, en Oosikappel 
■ een halve streék beoosten Domburg, of Domburg 
in het Gnaauw. •

Bij helder weer ziet men den toren van Vlis- 
singen tusschen de beide molens van die stad; 
de koers inwaarts is Z. Z. O. tot men de toren 
en molen van Westkappel in een ziet, op welk 

. merk de derde zwarte en tweede witte ton van 
buiten liggen ; men vindt in den Deurloo aan 
de Zuidzijde zes witte , en aan de .Noordzijde 
vijf zwarte tonnen, die van binnen na buiten 
genummerd zijn, namelijk -met een D en het 
nummer, dat aanwijst de hoeveelste van binnen 

' zij zijn ; men stuurt deze koers zoo Zui
delijk om altoos de Raankant te behouden, 
dewijl er aan de Noordkant Ribben of 
Hompels, van de Westkant der Rassen op 
de vlakte van den Deurloo afsteken ; dan over 
die vlakte varende, kan men berekenen daar 
binnen te zijn, wanneer Middelburg in Zoute- 
lande eu Domburg in den Koeduin staat. Nu ,
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tot het ‘lood zeven vademen aangeeft‘, en ge

zicht van Walcherens Wal hebbende, brenge

men den toren van Middelburg in de Hooge

Duinen bij Westkappel. Wanneer men dan

zoo verre om de Oost gekomen is, dat men

tevens Brugge beoosten Heist gebragt heeft , en

Oostkappel bezuiden Domburg ziet , zoo is men

ook open voor, en benoorden den Deurloo,

Middens vaarwaters’ voor den ingang ligt een

roode ton; ‘zij ligt: Middelburg in de Zaal

duin, Brugge even boven Heist, en Oostkappel

een halve streek beoosten Domburg, of Domburg

in het GmtlllW. ‘ ‘

Bij helder weêr ziet men den toren van Vlis

singen tusschen de beide molens vandie stad;

de koers inwaarts is Z.’Z. O. tot men de toren

en molen van Westkappel in een ziet, op welk

merk de derde zwarte en tweede witte ton van

buiten liggen; men vindt in den Deurloo aan

de Zuidzijde zes witte , en aan de Noordzijde

vijf zwarte tonnen, die van binnen na buiten

genummerd zijn,‘ namelijk ‘met een’D en het

nummer, dat aanwijst de hoeveelste van binnen

zij zijn; men stuurt deze koers zoo Zui

delijk om altoos de Baankant te behouden,

dewijl er aan de Noordkant Ribben of

Hompels , van de Westkant der Bassen op

de vlakte van den Deurloo afsteken; dan over

die vlakte varende, kan men berekenen daar

binnen te zijn, wanneer Middelburg in Zoute

lande en Domburg in den Koeduin staat. Nu
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wordt dé koers Z. Ok tot Zoutsïande in het 
Slob, dat is de laagte van de düinen, vlak voor 
het dorp en dan -iets Oostelijker. ;

Een doorgaand langsmerk in den Deurloo, 
is de Oranje- of ZuideKjkste Molen van Vlisem- 
gen in het wit geschilderde gedeelte der- mnnr 
van die stad ; dan dit meli. wordt eerst zigtbaar 
tegen men zoo ver na binnen is dat de toren 
en molen van Westkappel- in een staan. ’» 

Tot dwarsmerken heeft mep eren zeer de 
mérken op de Vlaamsche, alp die op de Wal- 
chersche Kust; de Viter Witte Ton heeft nager 
noeg hetzelfde dwarsmerk op de Vlaamsche Kust 
ais de roode ton van den Deurloo; de tweede 
witte ton of N°. 5, legt zoo ais gezegd is, West
kappel in den molen, de derde of N°. 4» 
Westkappel in Domburg, en Liswegen iéts beoosten 
Heist, .de vierde of N°. 3,. Liswegen in het 
Gaanpad, de vijfde of N°. 3, Middelburg in de 
middenste Kaapduin en Groede in het hoschje 
van Wulpen en de zesde zijnde N°. i, of die 

• van de Elboog, Middelburg in bet zoogenaamde 
Galgenschaar ;,zoodat, al waren de tonnen verdre
ven men aan de dwarsmerken aan een ; of andere 
zijde, zien kan, hoe ver men in den Deurloo 
gevorderd is. Op den Drempel voor den Deurloo 
zoowel ais in bet midden daarvan , is den grond 

« hard, doch aan de kanten, zoowel aan de Noord
ss Jlaankant, zachte klei ; deze harde zandstrook 
in het midden, daar iets minder water op gevon
den wordt, verdeelt de Deurloo ais bet ware in
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wordt de koers» Z. ‘ O.’ tot Zoutelande in het

Slob, dat is de’ laagte van de duinen, vlak voor

het dorp en dan ‘iets Oostelijker.

Een doorgaand langsmerk in den Deurloo ,

is de Ûranje‘ of Zuidelijkste Molen van Vlissin

gen in het wit geschilderde gedeelte der- muur

van die stad; dan dit merk wordt eerst zigtbaar

tegen men zoo ver na binnen is ,‘ dat de toren

en molen van Westkappel- in een staan. "‘

Tot dwarsmerken heeft men even zeer de

merken op de Vlaamsche,’ alp die op de Wal

chersche Kust; de Uiter I/Fitte Ton heeft nage

noeg hetzelfde dwarsmerk op de Vhamsche Kust

alsde roode ton van den Deurloo; de tweede

witte ton of N°. 5 ‚ legt zoo als gezegd is, West

Iîáppel in den‘ molen, de derde of N“. 4,

Westkappel in Domburg. en Líswegen iets beoosten

Heíst, ‚de vierde of N°‚ 3, . Liswegen in het

Gqanpad ‚ de vijfde of N°. 2, Jlíiddelburg in de

middenste Kaapdzsin ‚en Groede in het hoschje

van PVulpen en de zesde zijnde N°. 1, of die

van de Elboog, Middelburgin het zóogenaamde

Galgenschaaryĳzoodat , al waren de tonnen verdre

ven men aan de dwarsmerken aan een ‘of andere

zijde, zien kan, hoe ver men in den Deurloo

gevorderd is. Op den Drempel voor den Deurloo

zoowel als in het midden daarvan , is den grond

hard, doch aan de kanten, zoowelaan de Noord

als Baankant, zachte klei; deze harde zandstrook

in het midden, daar iets minder water ‚op gevon

den wordt ‚verdeelt ‚de Deurloo als het’ ware in



tweeën.doehdit is noch regelmatig, noch algemeen 
genoeg, om op de kaart zichtbaar te zijn; ook, 
hier kai» bij nacht het Vuur van Westkappel 
van dienst zijn, daar men hetzelve niet eer 
blind zeilt, voor dat men op de hoogte van de 
eerste zwarte tón van binnen gekomen is, ais 
Wanneer bet Vuur van Westkappel een oogen** 
blik achter de Zaalduin verdwijnt.

Den Deurloo in laverende, , vindt men merken 
voor bet wenden zoo tegen den Zuid* ais Noord* 
zijde.in Vlissingen zelve; doorgaande mag men de 
Noordzijde niet nader nemen, ais de Oranje 
Molen aan een klein torentje, dat even ten 
Zuiden van de groote molen van Vlissingen staat, 
doch op de kaart niet is aangewezen; om do 
Zuid tot aan de tweede witte ton van binnen, 
kan men doorloopen tot dat de Oranje Molen , 
tegen den breede toren van de Caserne korni, en 
verder inwaarts brenge men om den Elboog 
vrij te loopen, een ander klein torentje tea 
Oosten van den grooten toren gelegen, en dat 
me* dus altijd benoorden den grooten toren 
ziet , niet bezuiden de Nieuwek of Westelijke 
Molen , in Vlissingen.

Daar van de eerste witte ton den Elboog 
Zuidoostwaarts afbuigt, kan men binnen die ton 
de Elboog, die hier zeer steil is, naderen, tot 
men de Molen van Westkappel, van achter 
Walckerens Duinen ziet te voorschijn komen, 
al» wanneer men wenden moet ; binnen de 
Enode Ton% die op de punt van het bankje vas
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tweeëmdoeh dit is noch regelmatig, noch algemeen

genoeg, om op de kaart zichtbaar te zijn; ook

hier kan bij nacht het Vuur van Westkappel

van dienst zijn, daar men hetzelve niet eer

blind zeilt, voor dat men op de hoogte van de

eerste zwarte ton van binnen gekomen is , als

wanneer het Vuur van West/îappel een oogen‘

blik achter de Zaalduin verdwijnt.

Den Deurloo in laverende,‚vindt men merken

voor het wenden zoo tegen den Zuid- als Noord

zijde ‚‘ in Vlissingen zelve‘; doorgaande mag men de

Noordzijde niet nader nemen, als de Oranje

Molen aan een klein torentje, dat even ten

Zuiden van de groote molen van Vlissingen staat,

doch op de kaart niet is aangewezen; om de

Zuid tot aan de tweede witte ton van binnen’

kan men doorloopen tot dat de Oranje Molen,

tegen den breede toren van de Caserne komt, en

verder inwaarts brenge men om den Elboog

vrij te loopen, een ander klein torentje ‘ten

Ûosten van den grooten toren gelegen, en dat

men dus altijd benoorden den grooten toren

ziet, niet bezuiden de Nieuwe- of Westelijke

Molen, in Vlissingen. ‚

Daar van de eerste witte ton den Elboog

Zuidoostwaarts afbuigt, kan _men binnen die ton

de Elboog, die hier zeer steil is, naderen, tot

men de Molen van Westkappel,‘ van achter

Waleherens Duinen ziet te voorschijn/komen,

als wanneer men wenden moet‘; binnen de

Bande Ton., die op de punt van het bankje van
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Zoutelande - ligt, is de Walchersche Musf zuiver 
en kan men die tot Vlissingen toe veilig volgen-

HET O O 8 T G A T.

Dit is het ' gemakkelijkste van alle deze g|t« 
gaten, om des noods zonder Loods binnep tyg 
loopen, vooral met Noordelijke winden en 
ven ’s winds daar van zijnde, dewijl in hfij 
algemeen de merken zeer. goed te zien zijn, de 
koers doorgaande regt is, en men, den hoek van 
Westkappel ómgezeild zijnde, opper van dg 
Hooge Duinen en slecht water vindt. Drie banken ' 
komen er voor die men mijden moet, ais ; de 
Steenbank, welke er ais een drempel dwars 
voor ligt; het Caloo, die dit gat te Westen, en 
de Querens of Domburger Rassen, die hetzelve 
ten Oosten beperken en van de Roompot af
scheiden. Deze laatste vooral moet men zorg
vuldig vermijden, wijl zij zeer onregelmatig en 
zeer ondiep zijn; zelfs met kleine schepen mag 
men deze droogten niet te na nemen, wijl er 
eene korte kokende zee op staat. Elk dezer 
banken afzonderlijk beschouwende, beginnen 
wij met

DE STEENBANK.

Deze verdeelt zich in tweeën, namelijk de 
Noord- en Zuid-Steenbank, tusschen welke 
eene groote vlakte doorloopt. De Noordelijkste
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Zûltlöldfldé ligt , is de Walchersche Kust zuiver

en kan men die tot Vlissingen toe veilig volgen.

HET OOSTGAT.

Dit is liet ’ gemakkelijkste van alle deze „g,

gaten , om des noods zonder Loods binnen te

loopen, vooral met Noordelijke winden en ‘he.

ven ’s winds daar van‘ zijnde’, dewijl in lieg‘

algemeen de merken zeer goed te zien zijn, de

koers doorgaande regt is, en men, den, hoek van

Wlîstkappe/ omgezeild zijnde, opper van de

Hooge Duinen en slecht water vindt. Drie banken

komen er voor die men mijden moet, als; de

Steenbanïc, welke er als een drempel dwars

‘voor ligt; het Caíoo, die dit’gat te Westen, en

de Querens of Domburger Bassen , die hetzelve

ten Oosten beperken en van de Roompot af

scheiden. Deze laatste vooral moet men zorg

vuldig vermijden, wijl zij zeer onregelmatig en

zeer ondiep zijn; zelfs met kleine schepen mag

men deze ‚droogten niet te na nemen, wijl er

eene korte kokende zee op staat. Elk dezer

banken afzonderlijk beschouwende, beginnen

wij met ‘

‚ DE STEENBANK‘ ’

Deze verdeelt zich in tweeën, namelijk de

Noord- ‘en Zuid-Steenbank, tusschen welke

eene groote vlakte doorloopt. De Noordelijkste’
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is de droogste, zo o dat er met gewoon laagwater 
niet ïneer dan i3 voeten (37 palmen) op blijft, 
terwijl de piinste diepte welke op de Zuid- 
Steenbank aangetroffen wordt, niet minder dan 
‘9 voeten (54 palmen) bedraagt. Oosikappel en. 
Middelburg in een, loopt juist vrij van de 
Noordpunt, en op deze merken na land toezei
lende * zal men binnen de punt zijn, wanneer 
Westkappel in de Hakkelingen staat; of, deze 
duinen niei te kennen ,zijnde, in den boogén 
Zaalduin aan den Zuidoostkant van bet Eiland 
gelegen < en Welke aan den zadelvormige om» 
trek zeer goed te onderscheiden is. .

Óver de vlakten tusschen de beide Steen
banken , kan men gaan van Middelburg in het 
Westeroog, tot Middelburg ruim bezuiden Aagte- 
kerke ; van daar strekt de Zuid-Steenbank zich 
uii, tot men Middelburg aan den Noordkant 
van de Klinkers juinen ziet. .

Binnen de Steenharde, vindt men het zooge, 
naamde Steendiep, waarin des noods, met Noord
westelijke stormen v achter de Noord-Sleenbank, 
eene goede reede te vinden is, daar de slag der- 
«ee door deze bank wordt gebroken, en er een 
gded houdende ankergrond gevonden wordt. .

J)e Noord-Steenbank is aan de landzijde vlak af
diepende ; de Zuid-Steenbank daarentegen zeer steil 
aan den binnenkant. Den aard der gronden die men 
binnen den Steenbank vindt, zijn verschillende, 
kunnende meli bij donker weder, daaraan ver
kennen, waar men zich in het Steennliep bevindt ;
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is de droogste,‘ zoodat er met gewoon laagwater

niet meer dan 13 voeten (37 palmen) op blijft,

terwijl de minste diepte welke op de Zuid

Steenbank aangetrolfen wordt, niet minder dan

IQ voeten (54 palmen) bedraagt. Oost/cappelen

Middelburg in een, loopt juist vrij van de

Noordpunt, en op deze merken na land toezei

lende, zal men binnen de punt zijn, wanneer

West/rappe! in de Hakkelingen staat; of, deze

duinen niet te kennen ‚zijnde, in den hoogen

Zaalduín aan den ‘Zuidoostkant van het Eiland

gelegen, en welke aan den zadelvormige om

trek zeer goed te onderscheiden is.

Gver de vlakten tusschen de beide Steen

bgnlcen, kan men gaan van Middelburg in het

Westeroog, tot ‚Mizldelburg ruim bezuiden dagte

kerke,‘ van daar strekt de Zuid-Steenbank zich

uit, tot men Middelburg‘ aan den Noordkant

van de Klinkers Luínen ziet. . ‚ —

Binnen de Steenbank, vindt men het zooge.

naamde Steendiep, ‚Waarindes noods, met Noord‘

westelijke stormen, achter de Noord-Steenbank ‚

eene goede ‘reede te vinden is, daar de slag der

zee door deze bank wordt gebroken, en er een

goed houdende ankergrond gevonden wordt. ‚

De NoordJteenban/c is aan de landzijde vlak af‘

diepende; de Zuid-Steenbanlc daarentegen zeer steil

aan den binnenkant. Den aard der gronden die men

binnen den Steenban/c vindt , zijn verschillende ,

kunnende men bij donker weder, daaraan ver

kennen, waar men zich in het Steen-diep bevindt;
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' Via Middelburg benoorden Domburg, heeft 
men altijd zachte blaauwaditige kleigrond tot 
Middelburg in de Koeduin.

< Om de Oost, wordt de grond weder hard en 
aftüepende naar de Westpit, waarin men ander
maal eene zachte grond aantreft ; ran om de 
Moord kennende, en niet hoven de Noordpunt 
mam de Steenbank kunnende zeilen, heeft men 
nok weder merken aan den aard Yan den bodem, 
zijnde buiten de Steenharde, Yan Middelburg in 
Oosikappel tot Middelburg in de Koeduin, alles 
zachte grond.

Yan om de Oost komende, stuurt men langs 
de wal in i4> io en ri vademen, doch zoo 
ais hooger gezegd is, uit de Noord komende, en 
niet hoven den Noordpunt van de Steenbank 
kunnende zeilen, hetgeen men zien kan aan de 
landmerken, wanneer bijvoorbeeld Middelburg 
bewesten Oosikappel sitioi) moet men W. t. Z.en 
W. Z. W., langs den buitenkant Yan de Steen- 
bank heen sturen, tot Middelburg in Domburg 
staat, en dan Z, Z. O. na den wal.

Dewijl er hier geene dwarsmerken zijn, om 
te weten of men den Steenbank al dan niei 
gepasseert Is, moet dit op het lood geschieden ; 
Usa dien buitenkant vindt men ongelijke diep
ten*, en de Steenbank gepasseert zijnde, eene 
pïotslïngs toenemende ‘diepte tot >4 vademen 
tea ;' men zoude zich ook zeer ligt door 
een' hoekmeting kunnen verzekeren, dat men 
werkelijk de Steenbank gepasseert is, daar men
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’ Van Middelburg benoorden Domburg‘, heeft

men altijd zachte blaauwaehtige kleigrond tot

Middelburg in de Koeduin.

’Om de Oost, wordt de grond ‘weder hard en

afdiepende naar de Westpit, waarin men ander

maal eene. zachte grond aantreft; van om de

Noord komende, en niet boven de Noordpunt

van de Steenbank kunnende zeilen, heeft men

ook weder merken aan den aard van den bodem,

zijnde buiten de Steenbank‘, van Middelburg in

Oost/îappel tot Middelburg in de Koeduin , alles

zachte grond. .

Van om de Oost komende, stuurt men langs

de wal ‘in_ 14, 10 en u vademen, doch zoo

als hooger gezegd is, uit de Noord komende, en

niet boven den Noordpunt van de Steenbank

lmnnende zeilen, hetgeen men zien kan aan de

landmerken, wanneer bijvoorbeeld_ Middelburg

bewesten Oostkappel ‘staat, moet men W. t. Z.‘en

W. Z. W., langs den buitenkant van de Steen

bank heen sturen , tot Middelburg in Domburg‘

staat, en dan Z, Z. O. na den Wal;

Dewijl er hier geene dwarsmerken zijn, om

te weten ‘of men den Steenbank al dan niet

gepasseert is, moet dit op het lood geschieden;

aan den buitenkant vindt men ‘ongelijke diep

tens, en de Steenbank gepasseert zijnde, eene

plotslings toenemende ‘diepte tot 14 vademen

toe; men zoude zich ook zeer ligt door

een’ hoekmeting kunnen verzekeren, dat men

werkelijk de Steenbank gepasseert is, ‘daar men
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op de mellea Middelburg in Domburg y daarover 
hepen zeilende, .en die torens in een houdende, 
binnen de Steenharde val weien, wanneer Oost- . 
kappet en Westkappel eenen hoek van 33 graden 
maken» of op heft kompas gepeild; 3 streken 
lilt elkander staan.

Binnen de .Steenbank zijnde, moet men, om 
▼rij Van het Caloo te blijven, Ooskappel niet 
bezuiden het Oosteroog, en om vrij van de 
Quercus té blijven, Middelburg niet benoorden 
bet graauw brengen. Eene roode ton duidt het 
diepste vaarwater over de vlakte die voor bet 
■Oostgat Hgt, aan; wanneer deae roode ton ver
dreven is, dat in de stonnsaisoenen dikwijls 
het geval kan zijn,- kan mea de merken daarvan * 
vinden, zij zijn dezer

, Middelburg; in het zoogenaamde Roggebroodt 
en Westkappel een schoepfi lengte bewesten het 
zoogenaamde Maaphuisje, zijnde dit een zeer 
klein, doch zeer kenbaar huisje, dat op den 
Westkappelschen Dijk, even ten Zuiden van * de 
Hahkelingen staat ; ook heeft men Oostkappel 
.ia de «erate- Hompel beoosten het Oosteroog of 
in de Qosterhoogte. . ' ’ ' '

Inwaarts moetende htveerèn, moet mén aan 
den Oostkant de Domburger Rassen niet' nader 
nemen dan de Westkappe/sche Molen vrij van 

' alles wat op den Westkappe/scken Dijk gevon
den wordt, tot dat men Westkappel bewesten 
bet Kaaphuisje ziet, ais wanneer men regt op 
den hoek van bet land kan aansturen ; voor
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qp de merken‘ Middelburg in Domburgĳldaarover

benen zeilende, ‚en die ‚torens in een houdende,

binnen de Steenbank zal wezen , wanneer Oost

lîappel en PVestkappel eenen hoek van 22 graden

maken, of op het kompas gepeild, 2 streken

uit elkander staan.

Binnen de ‚Steenbank zijnde, moet‘ men, om

vrij van het Caloo te blijven, Ooskappel’ niet

bezuiden het Oosteroog, en om vrij van de

Querens te blijven, Middelburg niet behoorden

het graauîv brengen. Eene roode ton duidt het

diepste vaarwater over de vlakte die voor het

‚Oostgat ligt, aan; wanneer deze roode ton ver

dreven is, dat in de stormsaisoenen dikwijls

het geval kan zijn,‘ kan men de merken daarvan

vinden, zij zijn deze: - ’

‚Middelburg in het zoogenaamde Roggebrood,

en Westlîappel een scheeps lengte bewesten het

zoogenaamde Kaaphuisje, zijnde’ dit een zeer

klein, doch zeer kenbaar huisje, dat op den

Wìrstlcappelsclzen Dijk , even ten Zuiden van ‘de

Haklcelingen staat; ook heeft men Ooslfkappel

in de eerste Hompel beoosten het’ Oosteroog of

in de Oosterhoogte. . ’ ‘ I ” ’ ’ ’ ’

Inwaarts moetende laveerenjmoet men’ ‘aan

den Oostkant de Domburger Bassen niet’ nader’

nemen dan de Westkappe/scbe Molen vrij vaii

alles wat op den Westkappelschen Dijk‘ ‘gevon

den wordt, tot dat men Wëstkappel bewesten

het Kaap/zuisje ziet, als wanneer men regt op

den hoek van het land kan aansturen; voor
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de Westkant moet men het Caloo aânlooden, 
of bij zeer helder weder, de Vlaamsche Wal 
en Toren van de Groede ziende, moet men 
deze Toren niet door de Westelijke helft ran 
bet daarbij gelegen Boschje van Wulpen bren
gen ; zelfs is in dat geval de Toren van de 
Groede een doorgaand geleimerk, dewijl men 
dezélve vrij buiten de hoofden van Westkappel 
houdende, in een regten koers het Oostgat in 
bet diepste van het Vaarwater, kan in- of uit
zeilen. .

Bij hetgeen hier boven gezegd is, dat, 
wahneer men Westkappel bewesten het Kaap- 
huisje peilt, men veilig op den hpek van het 
land kan aansturen, en om de West den Toren 
van Groede niet bewesten het Boschje van 
Wulpen moet brengen, valt nog aantemerken, 
dat dit merk alleen goed is, tot dat men den 
Toren van. Middelburg bezuiden den Molen van 
Westkappel gaat zien, ais wanneer men de 
Noorder-Rassen zal genaderd zijn, en nu de 
koers evenwijdig aan de Duinen van Zoutefande 
wordt. Men heeft, om vrij van deze Noord
oostelijke vlakte te blijven, wanneer men la
verende inwaarts komt, een goed merk aan den 
Toren van Vlissingen, die zich, wanneer men 
die vlakte genaderd is, met den top door de 
Kloof van Dishoek laat zien. Aan den voet 
van den ff'estkappe'sche Lijk, heeft men een 
kleine Bank, die van de wal afsteekt, welke 
men vermijden moet, en even buiten het hoofd,
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de Westkant moet men het Caloo aanlooden,

of bij zeer helder weder, de Vlaamsche Wìzl

en Toren van de Groede ziende, moet men

deze Toren niet door de Westelijke helft van

het daarbij gelegen Bosclzje van Wulpen bren’

gen; ‘zelfs is in dat geval de Toren van de

Groede een doorgaand geleimerk, dewijlmen

dezélve vrij’ buiten de hoofden van lÏ/‘estkappel

houdende,»in een regten koers het Óostgat in

het diepste van het Vaarwater, kan in- of uit

zeilen. ‚

Bij hetgeen hier boven gezegd is, dat‘,

wanneer men West/rappe! bewesten het Kaap

huisje peilt, men veilig op den hoek van het

land kan aansturen, en om de West den Toren

van Groede niet bewesten het Boschje van

ÌVu/pen moet brengen, ‘alt nog aantemerken,

dat dit merk alleen goed is, tot dat men den

Toren vanMiddelburg bezuiden den Molen van

Wêstkappel gaat zien, als wanneer men de

Noorder-Bassen zal genaderd zijn, en nu de

koers evenwijdig aan de Duinen van Zoute/ande

wordt. Men ‘heeft, om vrij van deze Noord

oostelijke vlakte te blijven, wanneer men la‘

verende inwaarts komt, een goed merk aan den

Toren van Vlissingen, die zich, wanneer men

die vlakte genaderd is, met den top door de

Kluif van Dishoek laat zien. Aan den voet

van den Westkappeïvche Lijk, heeft men een

kleine Bank, die van de wal afsteekt, welke

Inen vermijden moet, en even buiten het hoofd,



juist ép den hoek, waar die dijk naar Wal- 
eharens Duinen afbuigt, steekt mede eeae on
diepte uit; overigens is het hier zeer steil en 
de diepte tot i3 vademen of aoo palmen tóe. 
Yan hier is de koers tusschen de wal en het 
bankje van Zoutelande inwaarts ; het vaarwater 
is aan heide zijden steil en kan niet wel aan
gelood worden; op den Noordwestpunt van 
het bankje van Zoutelande, ligt eene witte 
ten, genaamd de ton van 70 roeden, wijl de
zelve juist in de verlenging Yan het hoofd dat . 
die nàam voert, geplaatst is; tot aan deze 
ton moet men voor de wal wenden, voor 
dat de einden der hoofden in een zijn gezeild. 
Yan daar inwaarts is het merk : de molen van 
Westkappel, in de punt van Walcherens Duinen, 
zonder dezelve er buiten te brengen , alleenlijk 
zoodanig dat men de Roeden of Wieken er van 
ziet, welk merk door gaat tot aan de roode 
ton , die op de Zuidoostpunt van bet bankje 
Yan Zoutelande geplaatst is,

Yoor het bankje van Zoutelande, moet men, 
laverende, op de steeds daarop gevonden wor
dende stroomrafeling wenden. Bes nachts 
inwaarts willende laverende, dat niet dan voor 
zeer kleine schepen doenlijk is, is de soort 
Yan grond het eenige geleimerk, daar dezelve 
middens vaarwaters zeer zacht is', en zoodra 
men zoo wel den wal ais het bankje nadert, 
hard zand wordt, wanneer men dadelijk 
wenden moet. Daar dit gat hier zeer naauw is,
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juist öp den hoek, waar_ die dijk» naar Wal

ĳoherens‘ Duinen afbuigt, steekt mede eene. on

diepte uit; overigens is het hier zeeristeil en

de diepte tot 13 vademen of 200 palmen toe.

Van hier is de koers tusschen de wal en het

bankje_ van Zoutelande inwaarts; het vaarwater

is aan beide zijden steil en kan niet wel aan’

gelood ‘worden; op den Noordwestpunt van

het bankje van Zoutelande, ligt eene witte
ton, genaamd de ton vani 70 roeden , wijl de

‚zelve juist in de verlenging van’ het hoofd dat

die naam voert, geplaatst‘ is; tot aan’ deze

ton moet men voor de wal wenden, voor

dat de einden der hoofden in een zijn gezeild.

‘Van daar inwaarts ‚is het merk: de ‚molen’ van

Westkappel, in de punt van Walcherens Duinen,

zonder dezelvq er buiten te brengen, alleenlijk

‘zoodaníg dat men’ de Hoeden of Wieken er van’

ziet, welk merk door gaat tot aan de‘ roode

ton, die op de Zuidoostpunt van het bankje

van Zoutelande geplaatst is. ‘

Voor het bankje van Zoutelande, moet men,

‘laverende, op de steeds daarop gevonden wor

dende stroomrafeling wenden. Des nachts

inwaarts willende laverende , dat niet dan voor

zeer kleine schepen doenlijk is, is de soort

van grond het eenige geleimerk , daar dezelve

middens vaarwaters zeer zacht is‘, en zoodra

men zoo wel den wal als het bankje nadert,

hard zand wordt, wanneer men dadelijk

wenden moet. Daar dit gat hier zeer naauwis,
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es de hooge dacica op de fusing vas den 
afstand zouden kunnen misleiden, is iiet steeds 
zaak, zoo veel mogelijk, de walkant te hou
den, vooral daar de vloed waarmede mea 
kinnen komt, altoos min of meer van de wal 
af, en over bet bankje van Zoutelande been 
valt, en bovendien de walkant, tot tegen de 
punten der hoofden steil is.

Yan de roode ton naar Vlissingen, is de 
koers, de wal volgende, even zoo ais bij het 
binpenzeilen van den Deurloo gezegd is.

. Yoor Vlissingen tusschen de stad en de Wes
telijke punt van de Kloot, vindt men goede 
ree de voor groote schepen, doch de diepte 
js aanmerkelijk en bij Westelijke stormen staat 
er een verbolgen zee. -

Koopvaarders en kleine schepen vinden eene 
goede reede binnen de punt van de Kloot, 
beoosten de ZtUdwatering ; groote schepen bet 
op de reede van Vlissingen niet houden kun
nende, moeten de rivier op en 'reede zoeken voor 
Ter Neuze. Zij kunnen over de vlakte, welke 
over de Kloot loopt, met de meeste diepte 
passeren, wanneer zij eene in ruïne vervallen 
kerk in Vlissingen, waarop geen teren, maar 
bet overblijfsel van een telegraaf zichtbaar is, 
bewesten de Oranje Molen houden; en nu op 
diep water kqmende, wordt de koma O. Z. O. 
om hoven de Noordpunt vao de Spijkerplaat 
te zeilen , waarop eene witte ton geplaatst is ; 
dezelve ligt: Middelburg in Uithem, en van daar

/
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en de hooge duinen op de gissing van den

afstand zouden kunnen misleiden, is het steeds

zaak, zoo veel mogelijk, de walkant te hou

den, vooral daar de vloed waarmede men

binnen komt, altoos min of meer van de wal

af, en over het bankje van Zoutelande heen

valt, ‘en bovendien de walkant, tot tegen de

punten der hoofden steil is.

Van de roode ton naar Vlùsiìzgen , is de

koers, de wal volgende, even zoo als bij het

binnenzeilen van den Deurloo gezegd is.

‚Voor Vlissingen tusschen de stad en de Wes‘

telijke punt van de Kloot, vindt men’ goede

reede voor groote schepen, doch de diepte

is aanmerkelijk en bij ‘Westelijke stormen staat

er een verbolgen zee. ‘

Koopvaarders en kleine schepen vinden eene

goede reede binnen de punt van de Kloot,

beoosten de Zuidwatering; groote schepen het

op de reede van Vlissingen niet houden kun

nende, moeten de rivier op en ‘reede zoeken voor

Ter Neuze. Zij kunnen over de vlakte , welke

over de Kloot loopt, met de meeste diepte

passeren, wanneer zij eene in ruïne vervallen

kerk in Vlissingen, waarop geen toren, maar

het overblijfsel van een telegraaf zichtbaar is,

bewesten de Oranje Molen houden; en nu op

diep water komende, wordt de koers O. Z. O.

om boven de Noordpunt van de Spĳkerplzzat

te zeilen , waarop eene witte ton geplaatst is;

dezelve ligt: Middelburg in Bitlzem, en van daar
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Wóndt of PVesterschelde op , houdt raoii' den- 
gooote toren vau Vlissingen y (Msscbeu do beide 
molens- vao dia stad, one. '

VAN fRITf ZEE BOOR DE ROOMPOTI

WAAR BET VE ERE OAT.

At Het geen vun de Steenbank gezegd » , - 

Bij de Beschrijving vao het inzeilen van bet 
00stgatty ie ook hier weder toepasselijk, na
melijk voor zoo- ver dó Noord-Steenbank be
treft en- aldaar beschreven is namelijk om 
buitelt' dle Noord-Steenbank langs te loopen , tot 
Baea. op- Bet merk : Middelburg ia Domburg 
dóaroren steekt, dienende hier'nóg te wor
de» ■ bijgevoegd, dat wanneer men boven de 
Nbordpunt vao- de Noord-Steenbank passeert; 
mea na binnen deae bank in bet Steendiep 
W'. K. W. moet sturen, tot mea do Domburger 
Kassen gepasseerd is, wanneer mea den wil 
naar- het Oostgat' heeft; doch na de Roompot 
moetende , en de- Noordpunt van de Noord- 
Steenbank passerende, moet men Middelburg

Ca
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Hbìzdl‘ 01‘? Westerschelde op‘, houdt‘ men‘ den‘

gnoote toren van‘ Vlissingen, tusschen de beide

molens- van‘ die stad’ , enz. ’

  

VAìN‘ Uìlï? ZEE D001} D’E R.O‘O’M‚P ÛT

NYAAR WET VÎEEREGAT.

Al‘! het geen van de Steenbanlé gezegd is ,

Bij de lìeschrĳving van het inzeilen van het

Ûostgab’, is ûok hier weder toepasselijk, na

melijk voor zoo ver de Noord-Steenbank be

treft en aldaar beschreven is; namelijk‘ om

buiten‘ de Noord-Steenbank langs te loopen , tot

men- op het merk: Middelburg in. Domburg

daavover steekt , dienende hier ‘nog te wor

den‘ ‘bijgevoegd, dat wanneer men ‚boven de

Nnordpunt van- de Noord-Steenbank passeert,’

men’ n.u binnen deze bank in het Steendíep

W’. Z’. W. moet sturen , tot men de ‘Hamburger

Rassen gepasseerd? i-s , wanneer men den wil‘

naar’ het’ Ûostgat’ heeft; doch na de Boompot

moetende , en de- Noordpunt van de Noord

Steenbanlî passerende, moet’ ’ men- Middelburg
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niet 'beoosten Oosikappel brengen , om zeker vrij 
ran de Westpunt van Banjaard te blijven.

Westkappél in de Zaalduin hebbende , dat is : 
binnen de punt van de Steenbank zijnde, stuurt 
men Z. Z. W. om dus doende vrij van de 
Rassen, welke op de binnenpunt van Banjaard, 
bier genaamd Noordland, gevonden worden, 
te blijven, waartoe men den molen van West
kappel niet Oostelijker dan tegen de Hakkeüngen 
brengen mag ; op deze koers zeilt men inwaarts 
tot : Middelburg io het Bosch, dat midden tus
schen Oosikappel en Domburg, over de duinen 
zichtbaar is, gezien wordt.

Nu houdt men Middelburg in hej; voormelde 
Bosch en zeilt dus naar bet land, tot men de 
molen van Westkappel, beoosten de HakkéUngen 
ziet, van waar verder de koers naar het Veere- 
gat O. Z. O. is. '

Laverende, zal men van de Zuidkant, dat is, 
van bet Schaar dbt van bet Oosterhoofd afsteekt, 
vrij blijven, wanneer men de Oostelijkste Schuur 
welke op Kamperland gezien wordt, vrij höu4 
van bet vaste strand van Walcheren.

Y oor de Noordwal vindt men geene door
gaande langsmerken. '

De molen van Westkappel dient de loodsen , 
■naarmate van den stand dier molen, in de 
duinen beoosten Domburg tot merk, hoe verre 
zij inwaarts zijn. '

. Westkappel inlietGraauw krijgende, ismen 
de punt van bet Noordland genadert; men vindt

Digitized by Goc £

. —‘—39‘—

niet ‘beoosten Oostkappel brengen , om zeker vrij

van de Westpunt van Banjaard te blijven.

Westkappél in de Zaalduin hebbende ‚ dat is:

binnen de punt van de Steenbank zijnde ‚stuurt

men Z. Z. W. om dus doende vrij van de

Bassen, welke op de binnenpunt van Banjaard,

hier genaamd Noordland , gevonden worden ,

te blijven, waartoe men den molen van West

kappel niet Oostelijker dan tegen de Hakkelingen

brengen mag; op deze koers zeilt men inwaarts

‚tot: Middelburg in het Bosch, dat midden tus

schen Oostkappel en Domburg, over de duinen

zichtbaar is, gezierrwordt.

Nu houdt men Middelburg in he; voormelde

Bosch en zeilt dus naar het land, tot men de

molen van Westkappel, beoosten de Ha/‘îkelirzgeîz

ziet, van waar verder de koers naar het Veene

gat O. Z. C). is. _ "

Laverende, zal men van de Zuidkant, dat is,

van het Schaar‘ dat van het Oosterhoofd afsteekt ,

vrij. blijven, wanneer men de ‘Üostelĳ/îste Schuur

welke op Kamperldnd gezien wordt, vrij houd

van het vaste strand van Walcheren.‘

Voor de ‚Noordwal vindt men geene door

gaande langsmerken. "

De molen van Westlcappel dient de loodsen ,

naarmate van den stand dier molen, in de

duinen beoosten Domburg tot merk, hoe verre

zij inwaarts zijn. ’ ‘

Westkappel in het Graauw krijgencle , is men

de punt van het Noordland genadert; men vindt

— ‘



hier de buitenste zwarte ton, op het merk:.de 
groote toren vau Veere, aan de Westkant ran 
van de Witte Duin ; eene zeer lange en de 
hoogste duin die op deze zijde van bet. eiland 
gevonden wordt; wordende de koers verder de 
Oosterschelde op, door zwarte tonnen, welke 
men aan bakboord houdt, aangewezen.

Het Veeregat, tusschen bet Breezand en de 
punt van de Onrust heeft, wanneer men het 
etrand zeer nabij volgt, niet minder dan ruim 
5 vademen of 90 palmen diepte. Op de uiterste 
punt. van Onrust ligt eene roode ton op het 
merk: de groote toren van Veere even blind 
achter de duinen op den Oosthoek van bet land.

Van deze ton is de koers inwaarts, de Onrust 
volgende; deze bank is zeer steil en is door 
twee zwarte tonnen afgebakend , terwijl tegen 
ever de buitenste zwarte ton, eene witte ton 
wordt gevonden, even ais de Schotsman twee 
witte tonnen eu drie bakens aan deszelfs Oos
telijke zijde heeft.
. De voor Veere, liggende ' RuUerplaat, schiet 
met'de Noordpunt tot bijna tegen de Schotsman 
aan; op deze punt ligt eene zwarte ton ; tusschen 
deze ton en de bakens van de Schotsman moet 
men passeren; om naar de Veersche fVal te 
komen ; het vaarwater is bier zeer ondiep, 
blijvende daar naauwelijks 3o palmen, of de 
buitenbakens tot een steenworp genadert zijnde, 
36 palmen diepte met laagwater ; deze drempel 
gaat lot de tweede baak, waar de diepte weer

' C 3
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hier de buitenste zwarte ton, op het merk: 11e

groote toren van Veere , aan de Westkant van

van de Witte Duin ; eene zeer lange en de

hoogste duin die op deze zijde van heteiland

gevonden wordt; wordende de koers verder de

Oosterschelde op, door zwarte tonnen, welke

men aan bakboord houdt, aangewezen.

Het Veeregat , tusschen het Breezand en de

punt van de Onrust heeft, wanneer men het

strand zeer nabij volgt, niet minder dan ruim

5 vademen of 90 palmen diepte. Op de uiterste

punt. van Onrust ligt eene roode ton op het

merk: de groote toren van Veere even blind

achter de duinen op den Oosthoek van ‚het land.

‘Van deze ton is de koers inwaarts, de Onmst

volgende; deze bank is zeer steil en is door

‘twee zwarte tonnen afgebakend, terwijl tegen

‚over de buitenste zwarte ton, eene witte ton

wordt gevonden, even als de Schotsman twee

‘witte’ tonnen en drie bakens‘ aan deszelfs Oos

telijke zijde heeft. ’

‚‘De voor Veere liggende ‘Buiterplaat, schiet

met“ de Noordpunt tot bijna tegen de Schotsman

aan; op deze punt ligt eene zwarte ton; tusschen

deze ton en de bakens van de Schotsman moet

men passeren; om naar de Veersche Wal te

komen; het vaarwater is hier zeer ondiep,

blijvende daar naauwelijks 30 palmen, of de

buitenbakens tot een steenworp genadert zijnde,

36 palmen diepte met laagwater; deze drempel

gaat tot de tweede haak, waar de diepte weer
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vgrmeotJkrfr, Bbr doorgaand merk, rat dee* 
deze Baaawe doorvaart te passeren, is : été- tore» 
vau Amemuiden in bet zoogenaamde Wacht
huis , staande op efe punt Tan den dijk be
noorden Veere y 1» houden, op weft morii men 
Tan de uiterste zwarte ten , tot tegen de raai 
naar Binnen kan zeilen ; doek Bij de Bakens ge
komen zijnde, is het altoos* verkieslijk r dez» 
zoo na mogelijk te nemen, en- van Bet Zui- 
dehfkste, of van de Binnenton va* Séhotsmo» 
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dira banken volgen,. en> efe» recife-o» nftfeepe»
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vermeerdert. Het doorgaand merk, om door

deze ‘naauwe doorvaart te passeren, is: de toren

van Arnemuiden in het zoogenaamde Wacht

Ïìztís, staande op de punt’ van den_ dijk be

noorden Veere, te houden, op welk merk men

van de uiterste zwarte ton , tot’ tegen de wal‘

naar binnen‘ kan zeilen; doch’ de bakens ge

komen zijnde , is het altoos’ verkieslijk ,. deze‘

zoo na mogelijk te nemen , en’ van‘ het Zui

delijkste , of van de binnenton van Scbotsmaîe‘

regt op Veeî-‘e aantesturen‘, en‘ de wal’ zeer na te’

volgen tot voor _Veere’ of? de haven’ van’ Edi

delburg. ’ ‘ ‚ ‘

» Hoezeer liet Veeregat door de.» . vefe Banken‘

zich niet voordeelig voor doet, en‘ de doorgang

tusschen de ver uitstekende punt van‘ de Bub

teìplaat en de Schotsman zeer ondiep is’, ‘zoo

heeft hetzelve echter dit voordeel‘, wanneer men

zoo verre’ inwaarts’ gekomen‘ is, dat heimlwo‘

rondom beschut is‘ en er dus‘ weinig slagg van

zee staat, en dat’ de’ stroomen‘ altoos‘ de strekking

der banken volgen, on‘
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