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Het berekenen van de tijdstippen van hoog- en laagwater aan de

Westeuropese kusten

Om in de geschetste behoefte te voorzien, zijn in dit artikel

gegevens opgenomen die het mogelijk maken de getijden op een wille-

keurige datum te bepalen voor vrijwel alle plaatsen aan de kusten

van West-Europa met een voor ons doel voldoende nauwkeurigheid.

Wijze van berekening. Op de kaart zijn voor een. aantal plaatsen cij-
fers vermeld, die aangeven het verschil in uren en minuten tussen het

tijdstip van hoogwater (HW) op de'gewenste plaats en het tijdstip

van HW in IJmuiden. De tijdstippen van HW-IJmuiden op een willekeuri-

ge datum zijn in de meeste jaaralmanakken (o.a. in de "Enkhuizer")

en in vele zakagenda's te vinden. Indien men over. een agenda beschikt

die de getijden voor een andere- plaats opgeeft, kan men met een om-

rekening eveneens tot resultaat komen.

Voor het vinden van het tijdstip waarop HW op een bepaalde

plaats valt, gaat men in principe als volgt te werk"

1. Zoek het tijdstip waarop het HW te IJmuiden valt voor de gezochte
datum;

2. lees op de kaart af het tijdsverschil voor de gezochte plaats 5

3- Tel dit tijdsverschil op bij het tijdstip van HW-IJmuiden en men

krijgt het- tijdstip van HW op de gevraagde plaats.

Inleiding. Velen onzer zullen lij het opmaken van vacantieplannen en

bij het uitstippelen van een route langs verschillende zeekusten of

bij het organiseren van excursies de behoefte hebben gevoeld aan ge-

gevens omtrent de tijdstippen van hoog- en laagwater op de te bezoe-

ken plaatsen. Voor de Nederlandse kusten en zeegaten zijn de gegevens

onder ieders bereik in de vorm van de ”Getijtafels voor Nederland”

(Staatsdrukkerij- en Uitgeverijbedrijf, Den Haag) of b.v. de ”Enk-
huizer” almanak. Wie echter verder van huis gaat en b.v. de Engelse
of Franse kusten wil bezoeken, is aangewezen op moeilijk bereikbare

almanakken.
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Voor het bepalen van het tijdstip van LW mag men aannemen dat

dit ongeveer 6 a 7 uur na het HW ter plaatste valt.

Het uitvoeren van deze berekeningen is in onderstaande voorbeel-

den nader toegelicht, waarbij tevens op de bijzonderheden, die zich

kunnen voordoen, de aandacht wordt gevestigd.

Voorbeelden:

1) Gevraagds tijdstip van LW te St. Malo op 7-1-1955.
De "Getijtafels" geven aan? 7-1-55 HW-IJmuiden 210 en 1440 uur

De kaart geeft voor St Malo aan: 320 320

optellen:
~

HW - St. Malo is dus op 7-1-55 te 530 en 1800 uur

LW - St. Malo is dan te +_ 1200 en 2400 uur.'

(N.B. De kaartgetallen zijn in uren en minuten; hierop dient bij
het optellen te worden gelet).

2) Gevraagd: LW - Falmouth (.Zuid-Engeland )... op 14-2-1954.
De "Enkhuizer" geeft: 14-2-54 HW-IJmuiden 100 en 1330
De kaart geeft voor Falmouth 230 230
HW - Falmouth dus 330 en' 1600

LW - Falmouth dus ongeveer 1000 en' '2200 uur.

De gevonden tijden zijn uitgedrukt in Nederlandse tijd. Door één

uur tijdsverschil tussen Engelse en Nederlandse wintertijd wordt

dit dan: HW - Falmouth 230 en 1500

LW - Falmouth +_ 900 en 2100 uur,' Engelse tijd.

3) Als het "Kaartgetal" en dus het tijverschil groot is, moet men in-

dien nodig 'uitgaan van HW-IJmuiden op één .dag vóór de gewenste
datum, bijv.: Gevraagd:. LW-Worthing ( Zuid-Engeland) op 14-7-55.
De kaart geeft Worthing niet aan 5 men neme nu de tijd tussen die

van " Littlehampton (850) en Shoreham (830) aan, dus 840.
De "Enkhuizer" geeft voor HW-IJmuiden:

900(13-7) 2130(13-7) 1000(14-7) 2230(14-7)
Kaartgetal Worthing: 840 840 840 840

HW-Worthing dus te 17W(13-7) ~6IÏÏ(14-7) WÖ(-14-7) "710(15-7)
LW-Worthing dus + 2400(13-7) 1230(14-7) 100(15-7) 1400(15-7)
Correctie is niet nodig daar Engelse zomertijd (van 17-4 tot 2-10-

1955) = Nederlandse tijd.

4) Als men beschikt over de gegevens van een andere plaats dan IJmui-

den, moet eerst met onderstaande tabel naar IJmuiden worden omgere-

kend en daarna als onder voorbeeld 1-3 worden gehandeld.

In deze tabel is + later dan en - vroeger dan IJmuiden.

Bijv. Gevraagd, uitgaande van een agenda met een getij.tafel voor

Rotterdam: LW-Dieppe op 10-4-55»
De agenda geeft HW-Rotterdam; 1820(9-4) 630(10-4) 1900(10-4)
Bovenstaande tabel geeft aan dat HW-Rotterdam 100 uur na HW-IJmuiden

valt, dus HW-IJmuidèn wordt: 1720(9-4) 530(10-4) 1800(10-4)
Het "kaartgetal" voor Dieppe is: 810 810 810

HW-Dieppe is dus te 130(10-4 )1340( 10-4) 210(11-4)
LW-Dieppe valt dus te _+ 800 en 2000 uur op 10-4-55»

5) Gevraagd, uitgaande van Scheveningens LW-La Rochelle op 7-8-55»-.
Volgens de zakagenda valt op 7-8 HW-Scheveningen te 500 en 1730..

Volgens "bovenstaande tabel is HV-Scheveningen 40 min. vóór HW-

IJmuiden, dus HW-IJmuiden wordt 540 en l8l0 uur.

"Kaartgetal" te La Rochelle; 050 050
HW-La Rochelle wordt dan 630 en 1900 uur.

LW-La Rochelle op 7-8-55 dus te + 1300 uur.

Tabel, aangevende het tijdsverschil van HW ter plaatse en HW te

IJmuiden.

IJmuiden 000

Antwerpen 000

Delfzijl -400
Harlingen -630

Den Helder +400

H.V.Holland -100

Oostende -300

Rotterdam +100

Scheveningen -040

Vlissingen -200

Zeebrugge -230
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Restricties.

1. -De op de kaart vermelde cijfers zijn eigenlijk alleen geldig
bij springvloed. Aangezien echter op een willekeurige datum - niet

springvloed - de afwijking niet groter is dan 'ongeveer 20 minuten,
mag dit verschil wel worden verwaarloosd.

2. Uit de kaart blijkt, dat op verschillende punten de getijden-
bewegingen zeer ingewikkeld zijns
a) Op sommige plaatsen, zoals bijv. tussen Cromer en Yarmouth aan de

Engelse' Oostkust en tussen Oban en Campbeltown aan de Schotse West-

kust, komt, zoals de kaart aangeeft, een groot verschil voor in de

tijdstippén van HW over een betrekkelijk kleine afstand.
b) Ten Noorden van het eiland Wight komt twee maal hoogwater voor tus-

sen twee opeenvolgende laagwaters.
c) In de riviermonden wordt de getijdenbeweging beinvloed door de

grootte van de zoetwaterafvoer, In het algemeen kan men hier zeggen,
dat het hoogwater meer landinwaarts later valt.

d) Op plaatsen met uitgestrekte ondieptes (bv. onze Waddenzee) vindt

een belangrijke remming en verstoring van de getijdenbewegingen
plaats.

3'. Tengevolge van de wind kan het tijdstip van werkelijk HW of
LW een verschil vertonen met het "berekende, theoretische tijdstip.

4.' Bij de gegeven voorbeelden is steeds aangenomen dat het LW

ongeveer 6 a 7 uur na het HW valt.-Voor vrijwel alle plaatsen dekt
dit de praktijk wel. Plaatsen, waar het LW of 8 uur na het HW valt,
komen slechts "bij uitzondering voor en dan meestal slechts in de

onder 2. "besproken situaties.

5. De aandachtige "beschouwer zal uit de kaart zien dat de daar

gegeven getallen niet voor alle plaatsen dezelfde hoogwatergölf geven.
Dit blijkt "bv. duidelijk als men Scheveningen met IJmuiden vergelijkt
(kaartgetallen 1150 resp. 000). In werkelijkheid valt HW-Scheveningen
+ 40 min. eerder dan HW-IJmuiden? om echter op de kaart alleen posi-
tieve getallen te krijgen, ziet men hier een dergelijk groot getal
verschijnen. In dit verhand kan worden opgemerkt, dat het gemiddelde
tijdsverschil tussen twee hoogwaters (en ook tussen twee laagwaters)
12 uur 25 minuten bedraagt.

Slotbeschouwing. Ondanks de gegeven restricties, mag worden verwacht,
dat bij een juist gebruik van de gegevens een betrouwbaar resultaat
zal worden bereikt. Gefundeerde critiek, die steunt op waarnemingen
in de praktijk, wordt echter gaarne tegemoet gezien. Gegevens van

badmeesters enz. kan men echter niet altijd vertrouwen.

Voor belangstellenden kan wellicht, in overleg met het bestuur,
de kaart (eventueel groter en met meer gegevens) als lichtdruk af-

zonderlijk beschikbaar worden gesteld tegen kostprijs. Desgewenst
kunnen dan nog cijfers worden toegevoegd die het verval (hoogtever-
schil tussen HW en LW) aangeven. Dit cijfer kan een indruk geven van

de snelheid waarmee het water wast en valt.

J.J. Bernard


