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1. ZEE EN STRAND 

1.1. De Noordzee 

1.1.1. Situering 
De Noordzee is gelegen tussen Noorwegen, Denemarken, Duitsland, Nederland, België, 
Frankrijk en Groot-Brittannië. Ze staat in het noorden in verbinding met de Atlantische 
Oceaan en in het zuidwesten via het Kanaal. In het oosten is er een verbinding met de 
Baltische zee. Het Kattegat wordt gezien als een uitwisselingszone tussen de Noordzee en de 
Baltische zee.  

1.1.2. Belgisch deel van de Noordzee 
FEITEN 

Lengte van de Belgische Kust 66 km 

Oppervlakte Belgisch deel van de 
Noordzee 

3600km² ( ongeveer oppervlakte West-
Vlaanderen)* 

Diepte van de Belgische wateren 20 - 30 m 

Aantal voorbijvarende schepen 200.000 à 300.000 per jaar 

* Dit is amper een half procent van de oppervlakte van de Noordzee. 

Het territoriaal deel van de zee is 12 zeemijlen diep, dit is 22.224 meter. Buiten het territoriaal 
gebied en eraan grenzend werd een Exclusieve Economische Zone (EEZ of Belgisch 
Continentaal Plat) vastgelegd, bestaande uit de wateren boven de zeebodem, de zeebodem 
zelf en diens ondergrond. De Belgische EEZ beslaat het deel van de Noordzee waarvan de 
buitengrens gevormd wordt door een lijn die - in de opgesomde volgorde - de punten 
verbindt met volgende coördinaten 
(lengte- en breedtegraad, uitgedrukt 
volgens het Europees geodesisch 
systeem, 1950): 

 

1. 51°16'09''N 02°23'25''E  
2. 51°33'28''N 02°14'18''E 
3. 51°36'47''N 02°15'12''E 
4. 51°48'18''N 02°28'54''E 
5. 51°52'34,012''N 02°32'21,599''E 
6. 51°33'06''N 03°04'53''E 



 

Binnen de EEZ komen het Koninkrijk België

1. Soevereine rechten in verband met exploratie en ontginning, behoud en beheer van de 
natuurlijke - al dan niet biologische 
zeebodem en diens ondergrond, alsook in verband met andere activiteiten tot explorat
ontginning van de zone voor economische doeleinden, zoals de opwekking van energie door 
middel van water, stromingen en wind.

2. Rechtsbevoegdheid met betrekking tot: 
De installatie en het gebruik van kunstmatige eilanden, installaties en bouwwerken
Het wetenschappelijk onderzoek op zee; 
De bescherming en het behoud van het mariene milieu.

3. Andere rechten zoals door het internationaal recht voorgeschreven

1.1.3. Topografie 
De Noordzee voor de Belgische kust wordt gekenmerkt door een geringe diepte (gem
ongeveer 20 m en maximum 35 m op het Belgisch continentaal plat). Deze diepte neemt toe 
in de richting van de Atlantische Oceaan tot ongeveer 200 m. Ook de aanwezigheid van een 
complex systeem van zandbanken die bijna evenwijdig met de kust georiënt
waarvan sommige bloot komen t

Op de figuur hierboven zie je de situering van de Thorntonbank. Op deze zandbank, die 
ongeveer een dertigtal kilometer voor onze kust ligt, word
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Binnen de EEZ komen het Koninkrijk België de volgende bevoegdheden toe:

1. Soevereine rechten in verband met exploratie en ontginning, behoud en beheer van de 
al dan niet biologische - rijkdommen, de wateren boven de zeebodem, de 

zeebodem en diens ondergrond, alsook in verband met andere activiteiten tot explorat
ontginning van de zone voor economische doeleinden, zoals de opwekking van energie door 

van water, stromingen en wind. 

2. Rechtsbevoegdheid met betrekking tot:  
De installatie en het gebruik van kunstmatige eilanden, installaties en bouwwerken
Het wetenschappelijk onderzoek op zee;  

behoud van het mariene milieu. 

Andere rechten zoals door het internationaal recht voorgeschreven 

De Noordzee voor de Belgische kust wordt gekenmerkt door een geringe diepte (gem
ongeveer 20 m en maximum 35 m op het Belgisch continentaal plat). Deze diepte neemt toe 
in de richting van de Atlantische Oceaan tot ongeveer 200 m. Ook de aanwezigheid van een 
complex systeem van zandbanken die bijna evenwijdig met de kust georiënt
waarvan sommige bloot komen te liggen bij extreme laagtijen. 

Op de figuur hierboven zie je de situering van de Thorntonbank. Op deze zandbank, die 
ongeveer een dertigtal kilometer voor onze kust ligt, wordt een windmolenpark aangelegd.
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Op voorgaande kaart zie je in het groen een tweetal grenslijnen: 

a) kust tot 3 Mijlszone: 
Voorbehouden voor Belgische kustvissers. 
Enkel vaartuigen met een tonnenmaat kleiner dan 70 BT mogen vanaf 1 januari 2003 nog 
vissen in de driemijlszone langs de Belgische kust 

b) kust tot 12 Mijlszone: 
In het politie en scheepvaartreglement wordt onder "Belgische territoriale zee" verstaan de 
wateren gelegen binnen een ingebeelde lijn welke parallel loopt met de Belgische kust op een 
afstand van 12 zeemijlen (22.224m) te rekenen hetzij vanaf de laagwaterlijn van deze kust of 
van bij eb droogvallende bodemverheffingen indien deze zich binnen 12 zeemijlen vanaf die 
laagwaterlijn bevinden, hetzij vanaf de uiteinden der permanente havenwerken welke buiten 
voornoemde laagwaterlijn uitsteken, zoals een en ander op de officiële Belgische op grote 
schaal uitgevoerde zeekaarten is aangeduid 

c) buiten de 12 Mijlszone: 
Buiten de 12 Mijlszone is België volledig bevoegd voor de exploitatie en exploratie 
van de zeegebieden (= de Exclusief Economische Zone). 

Een belangrijke grenslijn voor een strandredder is de 200 meterlijn. 
Deze lijn is op de kaart niet aangeduid maar ligt op 200 meter te rekenen vanaf de 
laagwaterlijn. De grenslijn is vooral belangrijk voor de toepassing op de wetgeving op het 
gebruik van zeilplanken en pleziervaartuigen. 

In het politie- en scheepvaartreglement zijn voor onze strandredders volgende hoofdstukken 
belangrijk: 

• Hoofdstuk I : dat handelt over de algemene bepalingen (definities en begrippen) 
• Hoofdstuk VI: dat handelt over pleziervaart en strandvisserij 

1.2. De Vlaamse Banken. 
Onze kust is dus opgebouwd uit puin afkomstig van de doorbraak van de heuvelrug van 
Artesië. Dit materiaal vormde een rij ruggen haaks op de getijdenstromen (strekten zich uit 
tot aan de monding van de Theems en de Rijn).  
In het midden van het Kanaal zien we duidelijk de erosiegeul van de doorbraak 
(Diepwaterkanaal).  
Aan beide zijden vinden we zandbanken. Aan de Britse kust “Goodwin Sands” genoemd en 
aan onze kust de “Vlaamse Banken”. 
In deze zandruggen schuurden de getijdenstromen (vloed en eb) geulen uit van 5 à 10 m 
diepte. Elke zandrug kreeg het uitzicht van langgerekte bank evenwijdig aan onze kust. 

De vloedstroom groef een geul waarvan de punt naar het NO wijst terwijl bij de ebstroom de 
punt naar het ZW loopt.  
Deze vloed- en ebscharen dicht bij grijpen in elkaar als een ritssluiting. De vloedscharen 
liggen dicht bij het strand en de ebscharen dieper in zee afwijking naar rechts door de 
inwerkende corioliskracht.  
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1.3. Het strand  

1.3.2. Het droge strand. 
Dit strand reikt vanaf de duinvoet tot aan de HW-lijn. Het komt enkel bij springvloed of bij 
storm gedeeltelijk onder. Deze zone is vooral onderworpen aan winderosie. Het losse zand 
hoopt er zich gemakkelijk op na elke hindernis (duinvorming) . 
Aan de HW-lijn is meestal een klein trapje omdat de korrels van het natte strand dichter op 
elkaar gestapeld liggen dan deze van het droge strand. 

1.3.2. Het natte strand  
Dit strand komt tweemaal per dag onder water. De dichtere stapeling van de zandkorrels 
geeft meer draagkracht. Het natte strand kent een opeenvolging van langwerpige 
evenwijdige zwinnen. Ze worden gevormd door de overslaande golven bij vloed 
(brandingstrog). De afstand tussen op elkaar volgende zwinnen is functie van de snelheid 
van de aanlopende golven en dus van de diepte van het strandwater. Bij 0,5 à 1 cm/sec krijgt 
men al zwinnen van een 0,5 m diepte. Tussen de zwinnen liggen hoger gelegen 
strandbanken zodat zich in het zwin, bij aftrekkend water, een plas vormt. Dit water zoekt 
een uitweg door de strandbank naar zee bij LW. Deze geul door een strandbank noemt men 
een mui.  
Het stilstaand water in de zwinnen warmt vlug op en is de uitverkoren speelplaats voor 
kleuters. Bij aftrekkend tij heerst in de muien een stroming die te sterk kan zijn voor de 
wankele beentjes van deze allerkleinsten. We zien er dan ook strandribbeltjes die op een 
stroomversnelling wijzen. 

Hoe ziet het strand eruit in functie van haar geografische ligging? 

a) Westkust : 
Van de Franse kust tot Nieuwpoort hebben we een breed strand met een onzichtbare helling 
en een stevige duingordel. Hier heeft nog sedimentatie plaats. Men vindt er fijn zand en de 
zwinnen zijn uitgestrekt en ondiep. 

b) Middenkust : 
Tussen Nieuwpoort en Blankenberge wordt het strand minder breed en is de hellingsgraad 
duidelijker. Zee-erosie noopt tot strandverdediging. Bvb aanleg noodstrand Oostende. 
Enkel aan de monding van de IJzer bestaat nog een slikke en een schorre. 
(zie havengeul Nieuwpoort). 

c) Oostkust : 
Loopt van Blankenberge tot aan de Nederlandse grens (het Zwin). Het strand is er smal en 
de hellingsgraad is duidelijk steil. Het zand is er meer grof. Met zandopspuitingen tracht 
men het strand te behouden. Maar het zand dat men gebruikt is zeer fijn en spoelt dus vlug 
weg. Het Zwin vormt de grens met Nederland en bevat een slikke- en schorrelandschap.  
Het wordt als een natuurpark (vogelreservaat) beheerd. 
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1.4. De Belgische Kust 
De Belgische Kust is ongeveer 66 kilometer lang en zij verloopt van 240° in het West-
Zuidwesten (Frankrijk) naar 60° in het Oost-Noordoosten. 
Van West naar Oost bevinden zich de volgende badplaatsen: 
De Panne, Koksijde (St. Idesbald, Koksijde centrum, Oostduinkerke), Nieuwpoort, 
Middelkerke (Westende, Middelkerke), Oostende, Bredene, De Haan (De Haan, Wenduine), 
Blankenberge, Zeebrugge, Knokke-Heist. 

 

 

1.5. Golven 
Golven ontstaan op verschillende manieren. Zo heeft men de getijdegolven (veroorzaakt 
door de aantrekking van maan en zon op de aarde) die van de bodem tot aan de oppervlakte 
van de oceaan voelbaar zijn.  
Maar de meest voorkomende golven zijn deze die veroorzaakt worden door de wind.  

De verwachte golfhoogtes uitgedrukt in meter, het % veroorzaakt door deining en de 
schatting van de staat van de zee in Beaufort vind je per badplaats terug onder  
http://www.mumm.ac.be/NL/Models/Operational/Waves/index.php 

Het is een voorspelling voor de volgende vier dagen.   
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2. GETIJDENLEER 

2.1. Definities en begrippen 

2.1.1. Getij 
Is het periodiek rijzen of dalen van het wateroppervlak tengevolge van de 
aantrekkingskrachten van de zon en de maan.  

Als we spreken over getijden dan hebben we het over de verticale bewegingen van het 
wateroppervlak in tegenstelling tot de horizontale bewegingen van het wateroppervlak die 
we stromingen (getijstromingen) noemen. 

2.1.2. Belangrijke begrippen bij getijden: 
Hoogwater (HW): 
Is de hoogste stand van het peil van de zee. 

Het uur van hoogwater: 
Is het tijdstip waarop deze hoogste stand zich voordoet. 

Laagwater (LW) : 
Is de laagste stand van het peil van de zee. 

Het uur van laagwater:  
Is het tijdstip waarop deze laatste stand zich voordoet 

Het tijverschil of verval:  
Is het hoogteverschil tussen HW en LW. 

Getijtafels of getijdentabellen:  
Zijn tabellen waarin de astronomische voorspellingen van het getij worden weergegeven. 
Deze getijdentabellen voor de Belgische kust vind je terug op: 
http://www.vlaamsehydrografie.be/. 
Onder de rubriek “getijtafels” staan de getijdentabellen 2012 voor: Nieuwpoort, Oostende, 
Blankenberge, Antwerpen, Zeebrugge, Vlissingen, Prosperpolder en Wintam. 

Ouderdom of leeftijd van het getij: 
De ouderdom of leeftijd van het getij is de vertraging van het HW springtij op het tijdstip 
van nieuwe of volle maan. Deze vertraging bedraagt voor Oostende 52 uren. 

Springtij: 
Is het getij met het grootste verschil tussen laag- en hoogwater. Het water trekt het verst af 
en komt het hoogst op. Springtij doet zich ongeveer voor op de tweede dag na nieuwe of 
volle maan. Deze tijdstippen stemmen overeen met een maansouderdom van 2 of 17 dagen. 
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Doodtij: 
Is het getij met het kleinste verschil tussen laag- en hoogwater. Het water trekt het minst ver 
af en komt het minst hoog op. Doodtij doet zich ongeveer voor op de tweede dag na de 
kwartierstanden van de maan. Deze tijdstippen stemmen overeen met een maansouderdom 
van 9 of 24 dagen. 

TAW: 
TAW is het letterwoord voor “Tweede Algemene Waterpassing”. Kort na de Tweede 
Wereldoorlog is men in België overgegaan tot een nieuwe waterpassing. 
Dit betekent dat men overal in het land meetpunten heeft geplaatst. Deze meetpunten geven 
het verschil aan t.o.v. een vast referentiepunt. Dit referentiepunt is gelegen te Ukkel in de 
Koninklijke sterrenwacht. 
Vanaf 1981 worden de getijdenhoogtes uitgedrukt t.o.v. de TAW. 
Wie meer wil weten over de Tweede Algemene Waterpassing zie: 
http://www.ngi.be/Common/articles/G/waterpasssinsnetten.pdf 

GLLWS: 
GLLWS is het letterwoord voor “Gemiddeld Laag-LaagWaterSpring”. Het is het 
meerjaarlijks gemiddelde van het laagste laagwater bij springtij. Dit referentievlak wordt ook 
het H-vlak genoemd. 
Het is een plaatselijk referentievlak en is klimmend in noordoostelijke richting. 
H - vlak Nieuwpoort 51 cm onder TAW 
H - vlak Oostende 39 cm onder TAW 
H – vlak Zeebrugge 19 cm onder TAW 

De reden voor deze verschillen ligt aan de verschillende afstand t.o.v. het amfidroom punt. 
Hoe verder van dit punt verwijderd hoe groter de getijverschillen. 

LAT: 
LAT is het letterwoord voor “Lowest Astronomical Tide”. 
Is de laagst mogelijke waterstand die door elke combinatie van astronomische oorzaken kan 
voorspeld worden voor een gegeven locatie en bij gemiddelde astronomische oorzaken. 
Als gevolg van internationale afspraken zal LAT geleidelijk worden ingevoerd als 
reductievlak voor de opmaak van zeekaarten. 
De verschillen tussen LAT en GLLWS variëren tussen de 1 à 2 dm. 

NAP : 
NAP is het letterwoord voor “Normaal Amsterdams Peil”. 
Is het vergelijkingsvlak van de nauwkeurigheidswaterpassing in Nederland. 

Siderische maansmaand: 
Is de tijd die de maan nodig heeft om een volledig omwenteling rond de aarde te maken. 
Deze omlooptijd is 27,32 dagen. 
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Synodische maansmaand:  
Is de relatieve omlooptijd van de maan rond de aarde gezien t.o.v. de zon.  
Deze omlooptijd bedraagt 29,53 dagen.  

De synodische omloopstijd is voor ons de belangrijkste. 
Dit is ook de tijd die nodig is om van volle maan terug te keren tot volle maan. 
Hoe berekenen we dit? 

Als de maan éénmaal rond de aarde is gedraaid (siderische omloop) dan zijn er 27,32 dagen 
verlopen. 
Ondertussen heeft de aarde in zijn omwenteling rond de zon een weg afgelegd van ongeveer 
één twaalfde van de volledig omloopbeweging (360°).  
Om in haar oorspronkelijke positie terug te keren t.o.v. de zon moet de maan 27,32 : 12= 2,27 
dagen verder doordraaien. Dit betekent dat een synodische maansmaand 27,32 + 2,27 = 
ongeveer 29,5 dagen telt. 

Bij de siderische omloopstijd bekijken we de omloopstijd t.o.v. het sterrenlicht (zie figuur 
hieronder), terwijl we dit bij een synodische maansmaand bekijken t.o.v. de zon. 

 

 

 

  



 

2.2. Het evenwichtsgetij
Het was Newton die in de 17de eeuw een wetenschappelijke verklaring gaf aan het 
getijdenverschijnsel. Hij legde de grondslag van het “Evenwichtsgetij”.
Als de aarde voorgesteld wordt zonder 
continenten met een gelijke waterdiepte 
dan is het getij het gevolg van enerzijds de 
aantrekkingskracht van de maan en aarde 
op elkaar en anderzijds de 
middelpuntvliedende kracht van beide 
hemellichamen rond hun 
gemeenschappelijk zwaartepunt.
Omdat de aarde veel zwaarder is dan de 
maan ligt het gemeenschappelijk 
zwaartepunt ongeveer een 1700 km onder 
het aardoppervlak. 

Door enerzijds de aantrekkingskracht van 
de maan en de aarde op elkaar 
anderzijds de middelpuntvlied
rond het gemeenschappelijk zwaartepunt 
ontstaan twee vloedbergen aan 
weerszijden van de aarde. 
De figuur hiernaast illustreert duidelijk dit 
verschijnsel. 

 

 

In de figuur hiernaast bekijken we de aardbol vanuit de 
ruimte boven de Noordpool. 
We zien hoe twee vloedbergen aanwezig zijn ten gevolge van 
de getijdenkracht (zie voorgaande afbeelding)

 

2.3. Tijdstippen van het getij
We noteren tweemaal hoog- en laagwater in 24u52
laagwater in 12u26min. 
De verklaring hiervoor ligt bij de dagelijkse verplaatsing 
Bekijken we terug de voorgaande 
vloedbergen. 
De maan trekt het water aan in haar richting. Vermits de maan in t
aarde draait in een kleine maand zullen de vloedbergen dagelijks in tegenwijzerzin een 
verplaatsing ondergaan van ongeveer 13°.
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Figuur : de aantrekkingskracht maan
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Figuur : de aantrekkingskracht maan-aarde 
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Hoe komen we aan die 13° en wat betekent dit wanneer we dit uitdrukken in tijd? 

De maan draait rond de aarde (360°) in 27,32 dagen. Dit betekent dat na één dag de maan, 
rond de aarde in tegenwijzerzin, heeft afgelegd van 360/27,32 = 13,17° afgerond 13°.  
Vermits 15° gelijk staat aan een verplaatsing van één uur of 60' vertegenwoordigt 13° 
(60/15x13) = 52 minuten. 
Dus de vloedbergen verschuiven in tegenwijzerzin met ongeveer 52 minuten per dag.  
 
Dit betekent dat wij er ongeveer 52 minuten verder rond onze aardas moeten draaien om in 
de vloedbergen terecht te komen. 

2.4. Dagelijkse ongelijkheid van het getij 

 

In de voorgaande figuur (twee 
ontstane vloedbergen) hebben 
we de aarde bekeken vanuit de 
ruimte boven de noordpool. 
Bekijken we in de figuur 
hiernaast de aarde vanuit het 
frontale plan. 
Dan zien we dat de 
vloedbergen zich richten naar 
de maan (Astre is het franse 
vertaling voor hemellichaam). 
De maan maakt een hoek van 
28,5° (23,5°+5°) t.o.v. het 
evenaarsvlak.  
Het gevolg hiervan is dat een 
bepaalde plaats op aardbol aan 
de ene zijde in een hogere 
vloedberg terechtkomt dan aan 
de andere zijde. 
Dit noemen we de dagelijkse 
ongelijkheid van het getij. Deze 
ongelijkheid wordt groter 
naarmate de hoek tussen het 
evenaarsvlak en de maan 
vergroot. 
Daarentegen blijven ter hoogte 
van de evenaarsvlak de 
getijden gelijk. 
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2.5. Variaties van het getij gedurende een maand 
Wij stellen vast dat gedurende een maand het water niet altijd even ver stijgt als daalt. 
Dit verschijnsel is toe te schrijven aan de verschillende posities van de aarde, de maan en de 
zon. Wanneer zon, aarde en maan op één lijn liggen dan ontstaat er een samenbundeling van 
aantrekkingskrachten.  

De zon en maan trekken beide aan de vloedberg en verhogen alsdus het hoogwater. Het 
ogenblik waarop maan, aarde en zon op één lijn liggen,noteren wij bij "nieuwe" en "volle 
maan". Door die verhoogde vloedbergen wordt het water ook meer dan gemiddeld 
weggetrokken vanuit het laagwatergebied. Dit verschijnsel noemen we springtij. 

Bij springtij noteren we de hoogste waterstand bij hoogwater en laagste waterstand bij 
laagwater. 
Echter moeten we daar onmiddellijk aan toevoegen dat dit niet exact bij volle of nieuwe 
maan is maar ongeveer 52 uren later (tweetal dagen). Zie verder leeftijd van het getij. 

Wanneer de zon, aarde en maan haaks op elkaar staan heffen de aantrekkingskrachten van 
maan en zon elkaar gedeeltelijk op. Hierdoor wordt de vloedberg minder hoog dan normaal 
en wordt er minder water weggetrokken uit het laagwatergebied. Dit noemen we doodtij.  

Bij doodtij noteren we dus een minimale waterstand bij hoogwater en een hogere stand van 
het laagwater. Dit verschijnsel doet zich voor bij de kwartierstanden van de maan. Ook 
moeten we hier vermelden dat dit niet exact bij het eerste en laatste kwartier voorkomt maar 
een tweetal dagen later. 

 

Figuur: de schijngestalten van de maan 
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Figuur: voorstelling van de banen die de maan en aarde volgen in hun omwenteling rond de zon. 

Het is de helling van het eclipticavlak (schijnbare bewegingsbaan van de zon rond de aarde) 
die ervoor zorgt dat wij bij volle of nieuwe maan geen zons- of maansverduistering hebben. 

Deze hellingsgraad is 66,5° t.o.v. de aardas of 23,5° t.o.v. de aardevenaar. (zie figuur 
hierboven) 
Vermits de maansbaan op haar beurt ook nog een hoek maakt van ongeveer 5° t.o.v. de 
aarde, liggen de maan, de aarde en de zon niet op één lijn. 
De hoek die de zon en maan maken ten opzichte van de aardevenaar wordt ook declinatie 
genoemd. 
Naarmate die hoek vergroot, zal er een dagelijkse ongelijkheid van het getij optreden. 

 

Figuur: De invloed van de schijngestalten van de maan op de getijden. 
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2.6. Ontstaan van het getij 
Het evenwichtsgetij, zoals door Newton voorgesteld, vertrekt vanuit de gedachte dat de 
aarde omgeven is van een even diepe watermantel. Er wordt hierbij geen rekening gehouden 
met de aanwezigheid van continenten die dit beeld verstoren. 

De enige plaats op aarde waar het verschijnsel van het evenwichtsgetij kan ontstaan is 
gelegen tussen 55° en 65° zuiderbreedte. Daar situeert zich de zuidelijke ijszee. Daar hebben 
we een volledige waterband rond de aarde. 
Het is dan ook daar dat we het ontstaan van het getij moeten gaan zoeken. 

Eénmaal de vloedberg bij een bepaalde maansculminatie opgewekt wordt verplaatst hij zich 
doorheen de Atlantische Oceaan. (zie figuur volgende pagina) 

De getijdengolf verplaatst met een snelheid van 200 m/s = 720 km/u van zuid naar noord. 

Door de traagheid van de watermassa duurt het enige tijd om de getijgolf opgewekt bij een 
bepaalde maansculminatie bij ons te krijgen.  

Dit noemen we de "leeftijd van het getij" 

Dit is de verklaring waarom na "nieuwe" of "volle" maan springtij aan onze kust niet 
voorkomt op het ogenblik van de culminatie maar ongeveer twee dagen later. 

De op de figuur aangeduide stippellijnen noemen cotidale lijnen. Dit zijn lijnen met een 
gelijk getij. 

Noteer dat 0 staat voor de cotidale lijn waar het op dat ogenblik "hoogwater" is. Het cijfer 1, 
2,enz… duidt dan de cotidale lijn aan waar het respectievelijk hoogwater is 1 of 2 uren enz.... 
later.  

Gemakkelijkheidshalve wordt het getij voorgesteld als zijnde een cyclus van 12 uren en niet 
12u26min 



 

De verschillende cirkeltjes (O)
amfidrome punten volgt wat verder. 
 
29 uren na haar ontstaan wordt de getijdengolf waargenomen ter hoogt
(Frankrijk). 
Een gedeelte van de getijdengolf komt dan het Kanaal binnen en buigt door de 
corioliskrachten af naar rechts.

Hoofdstuk 3: Getijden- en stromingsleer 

) stellen de amfidrome punten voor. Meer uitleg over deze 
amfidrome punten volgt wat verder.  

29 uren na haar ontstaan wordt de getijdengolf waargenomen ter hoogte van Brest 

Een gedeelte van de getijdengolf komt dan het Kanaal binnen en buigt door de 
corioliskrachten af naar rechts. 
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stellen de amfidrome punten voor. Meer uitleg over deze 

e van Brest 

Een gedeelte van de getijdengolf komt dan het Kanaal binnen en buigt door de 
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Corioliskrachten is een schijnkracht die op het noorderlijk halfrond een bewegend lichaam 
doet afwijken naar rechts en op het zuidelijk halfrond naar links. De corioliskracht kan enkel 
maar waargenomen worden als je deel uitmaakt van het bewegend systeem. 

Hierdoor noteren we hogere waterstanden aan de Franse kust dan aan de Engelse kust.  

 

Figuur : Illustreert de grotere getijhoogtes langs de Franse kust t.o.v. de Engelse kust. 

 Naast een getijdenstroom langs het Kanaal, die van ondergeschikt belang is, loopt de 
hoofdtak van de getijdengolf verder noordwaarts langs Ierland en Schotland, om vervolgens 
in de Noordzee te belanden. 
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Eenmaal in de noordzee valt die lopende 
golf uiteen in een staande golf met drie 
knooppunten. Een staande golf wordt 
gekenmerkt doordat in het knooppunt 
geen beweging is. 
Dergelijk punt noemen wij een amfidroom 
punt. 
Dit woord is afkomstig uit het Grieks 
amphi: rond  
dromos: loopstrook 
cfr. hippodroom, velodroom 

Het is dus een punt waar de stroom 
omheen loopt in tegenwijzerzin. In het 
punt zelf is er geen getij= knoop 

In de noordzee liggen er een drietal 
amfidrome punten: 

1. Eén punt aan de zuid-kust van 
Noorwegen (Bergen) 
Het gaat hier om een ontaard punt op het 
vasteland. 

2. west-kust van Denemarken (Esjeberg) 

3. zuidelijk gedeelte van de Noordzee 
(gelegen tussen Ijmuiden en Lowesoft) 
51°41N - 3°13E 

Het is het amfidroom punt in het zuidelijk 
gedeelte van de Noordzee (3) dat ons getij 
bepaalt. 

 

Uit het centrum van het amfidroom punt kan men lijnen trekken die de punten verbinden 
waar hetzelfde getij op hetzelfde ogenblik optreedt. Dergelijke lijnen noemen we cotidale 
lijnen. 
Alle cotidale lijnen liggen één uur uit elkaar. Indien we de cotidale lijn 0 de HW-lijn noemen 
dan is lijn "6" de laagwaterlijn. 
Gezien de getijden anti-kloks rond het amfidroom punt rondlopen wordt het eerst 
hoogwater aan de westkust en later aan de oostkust. 
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Getijverschil in relatie tot afstand van het amfidroompunt 
Hoe verder we ons van het 
amfidroompunt bevinden dat 
instaat voor het getij op die 
welbepaalde locatie, des te 
groter het getijverschil zal zijn. 
De illustratie hiernaast geeft 3 
badplaatsen aan onze Belgische 
kust weer. We zien dat 
Nieuwpoort zich verder van het 
amfidroompunt bevindt dan 
Oostende, en dat Blankenberge 
zich dichter bij het 
amfidroompunt bevindt dan 
Oostende. 
 
Wanneer we het getijverschil 
tussen hoog- en laagwater 
bekijken voor Nieuwpoort en 
Blankenberge, merken we op dat 
bij Nieuwpoort (badplaats dat 
zich het verst bevindt van het 
amfidroompunt) het 
getijverschil het grootst is. Dit 
kunnen we tevens aflezen op een 
getijtafel van beide badplaatsen 
op dezelfde data. 
 
 

 

 

 

 

 

 

In de namiddag van 2 juli 2012 bedraagt het getijverschil te Nieuwpoort 4m 30cm (4.47 – 
0.17), te Blankenbergs bedraagt dit getijverschil 3m 81cm (4.24 – 0.43). 

Getijtafel Nieuwpoort TAW Juli 2012 Getijtafel Blankenberge TAW juli 2012 
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Zie tabel hieronder over de verschillende benaderende tijdstippen van hoog- en laagwater te: 

Benaderend tijdstip van hoogwater te 

Dover 42 minuten vóór tijdstip van hoogwater te Oostende 

Nieuwpoort 12 minuten vóór tijdstip van hoogwater te Oostende 

Blankenberge 14 minuten na tijdstip van hoogwater te Oostende 

Benaderend tijdstip van laagwater te 

Dover 40 minuten vóór tijdstip van laagwater te Oostende 

Nieuwpoort 2 minuten vóór tijdstip van laagwater te Oostende 

Zeebrugge 8 minuten na tijdstip van laagwater te Oostende 

 

2.7. Invloed van de wind op de getijhoogtes 
Noord-, noordwest en westenwinden leiden doorgaans tot een verhoging van het astromisch 
getij. 
Oost- en zuidoostenwinden daarentegen geven eerder aanleiding tot verlagingen. 
Ook de barometerdruk kan hierbij een rol spelen. Hogere barometerdruk verlaagt het niveau 
van de zee, terwijl lage barometerdruk het niveau verhoogt. 

 
 
 
INTERESSANT OM TE WETEN 
Wil je de astronomische getijhoogte kennen voor een bepaalde datum gelegen tussen 
1/01/1980 en 31/12/2020 ga naar 
http://www.mumm.ac.be/NL/Models/Operational/Tides/predictor.php 
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3. DE STROMINGEN 
We beschouwen stromingen als horizontale verplaatsingen van het water. De stromingen 
worden gekenmerkt door hun snelheid (afstand/tijd) en hun richting (graden). 

3.1. Definities en begrippen 
Eb: 
Eb is de zuid-westelijk gerichte stroom (richting Frankrijk) welke zich langs onze Belgische 
Kust gemiddeld voortdoet van plus minus 2 uur vóór tot plus minus 3 uur na Laagwater. 

Vloed: 
Vloed is de noord-oostelijk gerichte stroom (richting Nederland) welke zich langs onze 
Belgische Kust gemiddeld voortdoet van plus minus twee uur vóór tot plus minus 3 uur na 
Hoogwater. 

Kentering: 
Is het ogenblik waarop de stroom van richting gaat veranderen, plus minus 3uur na Hoog-
/Laagwater. 

Vermits het voor ons belangrijk is te weten in welke richting een drenkeling onder invloed 
van de stroming beweegt is een elementaire kennis van deze stromingen een must. 

De richting en snelheid van de getijstroming is niet constant. Voor ons komt het er niet 
zozeer op aan de exacte richting te kennen (graden) dan wel de afwijkrichting. Hiermee 
bedoelen we de richting waartoe een niet bewegend en drijvend lichaam zal bewegen. 
Stromingen worden genoemd naar de richting waartoe zij vloeien, dit in tegenstelling met de 
winden die benoemd worden naar de richting van waaruit zij waaien. 
Daarnaast hebben we de overgangen van vloed naar eb en van eb naar vloed die we de 
"kentering” noemen. 
Wij hebben dus twee kenteringen, wanneer vloedstroming overgaat naar ebstroming en 
wanneer ebstroming overgaat naar vloedstroming.  



 

De stroomrichting draait zoals het getij zelf 

Hoogwater 

één uur na hoogwater 

twee uur na hoogwater 

drie uur na hoogwater 

vier uur na hoogwater / 
twee uur voor laagwater 

vijf uur na hoogwater / 
één uur voor laagwater 

Laagwater 

één uur na laagwater 

twee uur na laagwater 

drie uur na laagwater 

vier uur na laagwater / 
twee uur voor hoogwater 

vijf uur na laagwater / 
één uur voor hoogwater 
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De stroomrichting draait zoals het getij zelf tegenwijzerzin.  

vloedstroom (oostnoordoostroming) richting Nederland

vloedstroom (oostnoordoostroming) richting Nederland

vloedstroom (oostnoordoostroming) richting Nederland

kentering  richting zee NNW

ebstroom (westzuidweststroming) richting Frankrijk

ebstroom (westzuidweststroming) richting Frankrijk

ebstroom (westzuidweststroming) richting Frankrijk

ebstroom (westzuidweststroming) richting Frankrijk

ebstroom (westzuidweststroming) richting Frankrijk

kentering richting strand

vloedstroom (oostnoordoostroming) richting Nederland

vloedstroom (oostnoordoostroming) richting Nederland
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richting Nederland 

richting Nederland 

richting Nederland 

richting zee NNW 

richting Frankrijk 

richting Frankrijk 

richting Frankrijk 

richting Frankrijk 

richting Frankrijk 

richting strand ZZO 

richting Nederland 

richting Nederland 
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4. GETIJTAFEL 

4.1. Inleiding 
Een getijtafel stelt ons in staat om op een zeer vlugge wijze af te lezen hoe laat het hoog- of 
laagwater is op een welbepaalde locatie. We weten echter dat het getij sterk variabel kan zijn 
tussen 2 verschillende locaties, daarom worden er jaarlijks voor onze Belgische Kust voor 
meerdere badplaatsen getijtafels gepubliceerd. De meest courant gebruikte getijtafels voor 
onze kust zijn Nieuwpoort, Oostende en Zeebrugge. Voor deze 3 badplaatsen zijn de 
getijvoorspellingen uit astronomische gegevens berekend. 
Ook voor Blankenberge vinden we een getijtafel terug, doch hier berusten de voorspellingen 
op interpolatie van de gegevens van Oostende en Zeebrugge. 
Gebruikte interpolatieformule: tij Blankenberge =  tij Oostende – 16 * (tij Oostende – tij 
Zeebrugge)/23 

4.2. Afkortingen / Begrippen 
Wanneer we de getijtafel van dichter bij bekijken kunnen we volgende gegevens en/ of 
informatie terug vinden: 

4.2.1. Maanstanden 
Onderstaande afkortingen vind je terug onder de data. 
Deze informatie is belangrijk om te kunnen afleiden wanneer springtij of doodtij zich zal 
voordoen. 

• VM : Volle Maan * 
• NM : Nieuwe Maan * 
• EK : Eerste Kwartier * 
• LK : Laatste Kwartier * 

*zie schijngestalten van de maan 

4.2.2. Referentievlak 
De getijhoogte  wordt steeds weergegeven ten opzichte van een welbepaald referentievlak. 
Op de getijtafel zal steeds afleesbaar zijn welk referentievlak werd gekozen. 
Mogelijke referentievlakken zijn: 

• TAW : Tweede Algemene Waterpassing * 
• LAT :Lowest Astronomical Tide * 
• GLLWS : Gemiddeld Laag-LaagWaterSpring * 
• NAP : Normaal Amsterdams Peil * 

*zie hoofdstuk getijdenleer – begrippen 

4.2.3. Getijhoogte 
Naast iedere data/uur kun je de getijhoogte bij laag- en hoogwater aflezen. Bovenaan deze 
kolom zul je steeds kunnen aflezen in welke maateenheid dit getal is weergegeven (cm, dm, 
m). 
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4.3. Toepassingen en interpretatie 
In bijlage vind je een getijtafel terug, we zullen deze samen eens van dichterbij bekijken. 

4.3.1. Uur hoogwater / laagwater 
Als iemand ons zou vragen hoe laat het hoogwater is op maandag 2 juli 2012 te Oostende, 
dan kunnen we dit zeer snel aflezen op de getijtafel. 
Het is hoogwater om 0u08 en om 12u41. 

 

4.3.2. Getijhoogte 
Stel dat diezelfde persoon ons vraagt hoe hoog de waterstand is op 2 juli 2012 om 12u41 te 
Oostende. 
De getijhoogte bedraagt 4.31m = 431cm (ten opzichte van het referentievlak TAW). 
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4.3.3. Springtij/ Doodtij 
Via deze cursus zijn we ondertussen te weten gekomen dat springtij aan onze Belgische Kust 
zo’n 52u na volle maan of nieuwe maan voorkomt. Doodtij valt zo’n 52u na eerste 
kwartierstand of laatste kwartierstand van de maan. 
Op een getijtafel kunnen we zeer eenvoudig aflezen wanneer de maan zich in één van 
bovenstaande schijngestaltes bevindt.  
In onderstaand uitknipsel van de getijtafel juli 2012 voor Oostende zien we dat het volle 
maan is op dinsdag 3 juli 2012, hieruit kunnen we dus afleiden dat het op 6 juli 2012 springtij 
is (52u later / 2 dagen later).  
Later deze maand merken we ook op dat het nieuwe maan is op 19 juli 2012, dus ook hier 
treedt 52u later springtij op aan onze Belgische Kust. Dus op 22 juli 2012 is het tevens 
springtij. 
 

 

Met diezelfde methode kunnen we dus afleiden dat doodtij voorkomt op 14 en 29 juli 2012 
(52u na laatste en eerste kwartierstand van de maan). 

  

52u 
later 
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4.3.4. Stromingsrichting 
In de theorieles hebben we vernomen dat een stroming een horizontale verplaatsing is van 
een watermassa. De 2 stromingen die we nu kennen zijn de vloedstroom en de ebstroom. 

Van de ebstroom weten we inmiddels dat deze voorkomt zo’n 2u vóór laagwater tot zo’n 3u 
na laagwater (continu ebstroom). 

Van de vloedstroom weten we inmiddels dat deze voorkomt zo’n 2u vóór hoogwater tot 
zo’n 3u na hoogwater (continu vloedstroom). 

Hoe kunnen we deze theoretische kennis nu toepassen? 

In een getijtafel kunnen we aflezen hoe laat hoog- of laagwater zich voordoet in een 
welbepaalde badplaats. Met deze informatie kunnen we dus bepalen welke stroming er 
heerst. We bekijken nogmaals hetzelfde uitknipsel uit de getijtafel juli 2012 voor Oostende. 
We zullen deze maal de stroomrichting  bepalen op 2 juli 2012 rond de middag. 

Op 2 juli 2012 is het hoogwater om 12u41. 
Theoretisch kunnen we dus stellen dat de vloedstroom aanvangt om 10u41 (12u41 – 2u)  en 
aanhoudend heerst tot 15u41 (12u41 + 3u). 
 

We kunnen de vraagstelling ook wijzigen. 
Welke stroming heerst op 3 juli 2012, om 21u56? 

We lezen in de tabel af dat het om 20u17 laagwater is, 21u56 valt binnen de tijdspanne van 
3u na laagwater. We kunnen bijgevolg afleiden dat op 3 juli 2012 om 21u56 een ebstroom 
heerst. 
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Hoofdstuk 1 ( topografie, kennis van zee en strand). 
 

Het Belgisch deel van de Noordzee wordt begrensd door de territoriale grens (12 zeemijl). 
Dit gedeelte is ongeveer even groot als de provincie West-Vlaanderen (0,5% van de gehele 
Noordzee). 

Voorbij de territoriale grens bevindt zich de Exclusieve Economische Zone. In die exclusieve 
economische zone is België bevoegd voor .......? 

De Belgische Kust is ongeveer 66km lang. 
Van West naar Oost bevinden zich de volgende Badplaatsen : 
De Panne, Koksijde (St.Idesbaldes, Koksijde centrum, Oostduinkerke), Nieuwpoort, 
Middelkerke (Westende, Middelkerke), 
Oostende, Bredene, De Haan (De Haan, Wenduine), Blankenberge, 
Zeebrugge, Knokke-Heist. 

Het Belgisch deel van de Noordzee is vrij ondiep (20m-30m). 
Door het wisselend getij en stromigen zijn er zandbanken ontstaan die we langs de Belgische 
Kust de "Vlaamse Banken" noemen en langs de Engels Kust "The Goodwin Sands". 

Door de invloed van de corioliskrachten liggen de scharen van de vloedstroom bij de Kust 
terwijl de gevormde scharen door de ebstroom zeewaarts gericht zijn. 

Ook worden er zwinnen gevormd en muien. (zie cursus). 
De zwinnen en muien kunnen bijkomende lokale stromingen opleveren die een gevaar 
kunnen betekenen (vooral voor kinderen) 

Op bepaalde delen van de Kust werden golfbrekers aangebracht om de kracht van de golven 
en stromingen te doen verminderen, waardoor het strand min of meer wordt gehandhaafd. 

Ook de zee probeert een evenwicht te behouden door in de zomer zand af te zetten op de 
Kust en in de winter, door stormen, zand in zee te verplaatsen. 

Studievragen: 

1. vragen betreffende de grootte van de Noordzee. 
2. vragen omtrent de ligging van de verschillende badplaatsen. 
3. Wat is een mui? 
4. Wat is een zwin? 
5. Waarom kunnen zwinnen en muien gevaarlijk zijn? Voor wie in het bijzonder? 
6. Hoe noemt men de zandbanken gelegen voor onze Kust? 
7. Hoe noemt men de zandbanken gelegen voor de Engelse Kust? 
8. Wat is het effect van de corioliskrachten aan onze Kust? 
9. Waarvoor dienen golfbrekers? 
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Les 2 Getijdenleer (samenvatting) 

Getijden beschouwen we als verticale verplaatsingen van het water in tegenstelling met 
stromingen, die we als horizontale verplaatsingen van het water beschouwen. 

Getijden worden uitgedrukt in" meter" t.o.p.v. een referentiepunt.(zie getijdentabellen).In de 
hedendaagse getijdentabellen is het referentiepunt TAW. Vroeger werd GLLWS als 
referentieniveau gebruikt. Voor Oostende ligt GLLWS 39cm onder het TAW- peil. 

Voor andere definities zie cursus. 

Het getij is een gevolg van enerzijds de aantrekkingskracht van de aarde met andere 
hemellichamen (maan en zon). Alhoewel de zon een veel grotere massa heeft dan de maan is 
de invloed van de maan op getij veel groter. 
Dit is vooral te wijten aan veel kortere afstand aarde-maan (380.000km) in vergelijking met 
de afstand aarde - zon (150.000.000km). 

Anderzijds draait de maan rond de aarde rond een gemeenschappelijk zwaartepunt dat 
binnen de aarde is gelegen. 
Hierdoor wordt het water als het ware weggeslingerd aan de tegenovergestelde kant van de 
aarde. 

Wij draaien als het ware in twee waterbollen die aan weerzijden van de aarde zijn opgewekt. 
Een waterbol als resultaat van de aantrekkingskracht en een andere tengevolge van een 
middelpuntvliegende kracht. 

Vergelijk het met twee personen die elkaar bij de handen vasthouden en ronddraaien. De 
kracht die nodig is om elkaar niet los te laten is de aantrekkingskracht en de kracht die ons 
probeert uit elkaar te halen is de middelpuntvliegende kracht. 

Beide krachten zijn in evenwicht. Moesten dit niet het geval zijn zou maan en de aarde ofwel 
naar elkaar toe bewegen of uit elkaar gaan. 

Op dit princiepe berust het evenwichtsgetij.  

In het model van het evenwichtsgetij is de aarde als het ware enkel en alleen bedekt met 
water. Dit is uiteraard niet de aarde die wij kennen met haar vershillende continenten. 

De enige plaats op de aardbol waar bovenvermelde krachten zich ten volle kunnen laten 
gelden is gelegen tussen de 55ste en 65ste graad zuiderbreedte.( Zuidelijke ijszee). 

Het is juist in deze zone dat het getij haar ontstaan kent. Van daaruit vetrekt de getijdengolf 
met een snelheid van 200m/sec door de Atlantische oceaan in noordelijke richting. De 
getijdengolf is dan een transversale golf. 

Ongeveer 29 uren na zijn ontstaan bevindt de getijdengolf zich ter hoogte van Brest. Een deel 
van de getijdengolf komt dan in het noordzeekanaal binnengelopen en gaat onder invloed 
van de aanwezige corioliskrachten naar rechts afbuigen. Dit geeft als resultaat dat de 
getijhoogtes langs de Frans Kust beduidend hoger zijn dan langsheen de Engelse Kust.  
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Het overgrote deel van de getijdengolf loop echter voorbij Brest verder in noordelijke 
richting omheen Ierland en Schotland en komt zo een trechter binnen ( trechter gevormd 
door de Engelse Kust, Franse, Belgische en Nederlandse Kust en aan de noord-oostzijde de 
Deense en Noorse Kust.) 

Door het teruglopen van deze transversale golf in de trechter (zie applet staande golf) 
ontstaat er een staande golf met drie knooppunten. Een knooppunt noemt men een 
amfidromisch punt ( dit woord komt uit Griek amphi= rond en dromos= strook). Voorbeeld 
hippodroom = een strook dat voorzien is voor paarden. 

Het meest zuidelijke amfidromisch punt is gelegen ter hoogte van IJmuiden en is eigenlijk 
het vertrekpunt van het getij langsheen de Belgische en Nederlandse Kust. Ondertussen zijn 
er ongeveer een 52 uren voorbijgegaan na het ontstaan van de getijdengof in de Zuidelijk 
Ijszee. Deze vertraging noemt men de "leeftijd van het getij". 

Vanuit dit amfidromisch punt (waar het verticaal getij nul is) volgt de getijdengolf een 
antiklokse beweging. 
De plaatsen waar hetzelfde getij voorkomt kunnen we met een volle lijn aangeven. Deze 
lijnen noemen we cotidale lijnen. 

Men vertrekt van 0, 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,en 11 (12 is terug 0)  
0= hoogwater 
1= 1 uur na hoogwater 
2= 2 uur na hoogwater 
enz...  

De cotidale lijnen geven dus de plaatsen aan waar op hetzelfde ogenblik hetzelfde getij 
heerst. Dit betekent echter niet dat op deze lijnen de getijhoogtes gelijk zijn.  
Integendeel, hoe verder we ons verwijderen van het amfidromisch punt hoe groter de 
getijverschillen. 

Dagelijks hebben we tweemaal hoog- en tweemaal laagwater. Dit is niet exact in 24 uur maar 
in ongeveer 24u52'. 
De reden hiervoor is dat de vloedbergen de maan volgen. Na één dag heeft de maan 
ongeveer 1/29 van haar baan rond de aarde afgelegd dit is 360°/29 = 12°41', afgerond 13° 
Vermits we in één uur (60') ongeveer 15° rond onze as draaien zal het plus minus 52' 
minuten duren vooraleer we terug in de golfberg terechtkomen. (60*13°/15°)= 52 minuten. 
(zie illustraties cursus). 

Naast de dagelijkse verschuiving van het getij hebben we ook nog maandelijkse variaties. 
Wanneer de zon, maan en aarde op één en dezelfde lijn liggen is de aantrekkingskracht het 
grootst en noteren we een maximale hoogwaterstand en een maximale laagwaterstand( het 
water trekt verder af)We noemen dit verschijnsel" springtij" 

Dit komt niet exact voor bij nieuwe en volle maan ( liggen op één lijn) maar 52 uren later. Zie 
leeftijd van het getij hierboven. 
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Wanneer de maan, zon en aarde een hoek van 90° vormen dan is de aantrekkingskracht 
minimaal. Zij werken een beetje elkaar tegen. Vandaar dat op dat ogenblik we een minimale 
hoogwaterstand aantreffen en een minimale laagwaterstand (=het water trekt minder ver af). 
We noemen dit verschijnsel "doodtij". Ook hier geldt de vertraging van 52 uren 

De astronomische voorspellingen van het getij worden in getijdentabellen weergegeven. Het 
is dan ook belangrijk dat toekomstige redders die tabellen kunnen interpreteren 

Studievragen  
1. Wat verstaan we onder getijden en stromingen?  
2. In hoeveel tijd hebben we éénmaal hoog- en éénmaal laagwater?  
3. Wat betekent springtij? Wanneer komt dit voor aan onze kust?  
4. Wat betekent doodtij, Wanneer komt dit voor aan onze Kust?  
5. Waar kan je de getijden voor bepaalde dag terugvinden?  
6. Neem een getijdentabel en probeer deze te begrijpen (getijdentabellen zijn te downloaden 
via de site www.vlaamsehydrografie.be) 
7. Wat betekent TAW?  
8. Wat zijn cotidale lijnen?  
9. Welke badplaats ontvangt als eerste het getij en welke badplaats als laatste?  
10.Hoeveel tijdsverschil is er tussen hoogwater te Nieuwpoort in vergelijking met het 
hoogwater te Oostende en Blankenberge? 
11. Wat is een amfidroom punt? Wat weet je over de getijden in een amfidroom punt?  
12. Door welke amfidroom punt worden onze getijden bepaald?  
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Les 3 Stromingsleer (samenvatting) 
Zoals reeds eerder gezegd beschouwen we stromingen als horizontale verplaatsingen van 
het water. 
De stromingen worden gekenmerkt door hun snelheid (afstand/tijd) en hun richting 
(graden). 
Vermits het voor ons belangrijk is te weten in welke richting een drenkeling onder invloed 
van de stroming beweegt is een elementaire kennis van deze stromingen een must. 

De richting en snelheid van de getijstroming is niet constant. Voor ons komt het er niet 
zozeer op aan de exacte richting te kennen (graden) dan wel de afwijkrichting. Hiermee 
bedoel ik de richting waartoe een niet bewegend en drijvend lichaam zal bewegen. 

Stromingen worden genoemd naar de richting waartoe zij vloeien, dit in tegenstelling met de 
winden die benoemd worden naar de richting van waaruit zij waaien. 

Wij hebben volgende mogelijkheden: 
1. Vloedstroom of vloed : is een oostnoordoostelijke stroming (richting Nederland) 
2. Ebstroom of eb : is een westzuidwestelijke stroming (richting Frankrijk) 

Daarnaast hebben we de overgangen van vloed naar eb en van eb naar vloed die we de 
"kentering noemen". 
Wij hebben dus twee kenteringen. 
De stroomrichting draait zoals het getij zelf antikloks. 

Hoogwater vloedstroom (oostnoordoostroming) richting Nederland 
één uur na hoogwater idem idem 
twee uur na hoogwater idem idem 
drie uur na hoogwater kentering  richting zee NNW 
vier uur na hoogwater ebstroom (westzuidweststroming) richting Frankrijk 
vijf uur na hoowater idem idem 
Laagwater idem idem 
één uur na laagwater idem idem 
twee uur na laagwater idem idem 
drie uur na laagwater kentering richting strand 
vier uur na laagwater vloedstroom richting Nederland 
vijf uur na laagwater vloedstroom idem 

Studievragen. 
Los aan de hand van de getijdentabel Juli 2012 – Oostende (zie cursus) 
1. Wanneer zal tijdens de maand Juli te Oostende springtij voorkomen ? 
2. Waar ga je te water bij een georganiseerde zeezwemproef op woensdag 2/07/2012 .  
    De zeezwemproef vangt aan om 19 uur. 
    Er dient geen rekening te worden gehouden met de wind.  
    Waar gaat u te water t.o.p.v. onze reddinsboot? 
3. Benoem de stroomrichting op woensdag 24/07/2012 om 16u30? 
4. Zijn er dagen in deze maand dat het laagwater onder zijn "GLLWS" -waarde zakt? 
5. Op woensdag 4 juli is het laagwater om 21u02. 
    Bepaal de hoogte van het water t.o.p.v. TAW en GLLWS? 
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6. Benoem de stroomrichting voor ieder uur op 22 juli 2012 in onderstaande tabel. 
 
Uur Stroomrichting 
10u20 NO ZZW ZW ONO WZW NNO Kentering 
11u20 ONO ZW WZW NO Kentering ZZW NNO 
12u20 Kentering NO ZZW NNO ZW ONO WZW 
13u20 WZW Kentering ONO ZZW NO ZW NNO 
14u20 ONO WZW ZW Kentering NNO ZZW NO 
15u20 WZW NNO Kentering ZW NO ONO ZZW 
 


