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Uitgegeven voor de cursus zeenavigatie april 2022. 

De basis van deze uitgave is een samenvoeging van de PowerPoint presentatie van Chris Grevengoed 

en de teksten van het Fuut B cursusboek uit 2018 geschreven door Maria Affourtit. Samengesteld en 

aangevuld door Harm-Jaap Roetman.  
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Zeestromen 

Getijden 
De wereld is voor een groot deel bedekt met water. Zowel de zon als de maan oefenen daar 

aantrekkingskracht op uit: tegen de zwaartekracht in kunnen zon en maan het water naar zich toe 

trekken. Hierdoor ontstaat een opstuwing in het water die we vloed noemen. Waar het water 

weggetrokken wordt noemen we eb. Over de wereld verdeeld zijn er 2 eb- en 2 vloedplekken die zich 

continu verplaatsen naarmate aarde, zon en maan om elkaar heen draaien. Er zit ongeveer 12 uur en 

25 minuten tussen iedere vloedperiode. Zodoende verschuift per dag het tijdstip van eb en vloed. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Springtij en doodtij  
Wanneer zon en maan in één lijn staan met elkaar (volle maan en nieuwe maan) dan is de 

aantrekkingskracht gebundeld en extra groot. Ongeveer 2  dagen later is het springtij, het duurt 

namelijk even voordat het water reageert op zon en maan. Gedurende springtij ontstaan de meest 

extreme waterstanden.  

Wanneer het ‘halve maan’ is werken zon en maan elkaar tegen en ontstaat doodtij, dan is het 

verschil tussen hoog- en laagwater het kleinst.  Op een getijdecurve kun je zien wat het verloop is van 

hoog- en laagwater over een langere periode.  

De kentering  
Dit is het moment waarop eb omslaat naar vloed en andersom. Tijdens de kentering staat er weinig 

tot geen stroming, 3 uur na de kentering is de stroming op zijn sterkst, daarna neemt hij weer af. 
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Eb en vloed op Noordzee en 

Waddenzee  
De vloed komt langs Frankrijk naar het 

noorden waar het water tussen Engeland en 

België wordt opgestuwd voordat het 

Nederland bereikt. Bij de Waddeneilanden 

gekomen zal het zich als eerste door het gat 

tussen Den Helder en Texel persen, van 

daaruit stroomt het de Waddenzee in, langs 

Harlingen en Lauwersoog naar Delfzijl. 

Ondertussen stroomt het ook ten noorden 

van de Waddeneilanden langs en komt via 

de openingen tussen de eilanden de 

Waddenzee binnen.  Dit veroorzaakt een 

wirwar van stromingen op de Waddenzee. 

• Opkomend water stroomt naar binnen 

door de geulen en dan pas over de 

ondieptes 

• Afgaand water stroomt van de ondieptes 

naar de geulen en dan pas naar zee 

Wantij  
Wanneer het water om de beide uiteinden 

van een eiland binnenstroomt zal ergens 

rond dat eiland een plek zijn waar de twee 

stromingen elkaar tegen komen, dit wordt 

wantij genoemd. Waar stromingen op elkaar 

botsen zal het water altijd onrustig zijn. Als 

kanovaarder merk je dat je eerst met de 

stroom mee vaart maar eenmaal over het 

wantij heen zul je tegen de stroom in 

moeten, (of andersom). Waar vind je rond 

Schiermonnikoog wantij? 
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Actuele waterstanden 
Veel informatie over actuele waterstanden is ook online te vinden.  

https://getij.rws.nl Geeft snel overzicht van de tijdstippen van hoog- en laagwater 

  

https://getij.rws.nl/
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https://waterinfo.rws.nl Geeft veel meer mogelijkheden en inzichten over het de getij. 

Verval 
Verval is het hoogteverschil 

van het water tussen 

laagwater en hoogwater. De 

regel van 12 is een vuistregel 

om te berekenen wat de 

stroming zal zijn op een 

bepaald moment.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Regel van twaalf Bijvoorbeeld: het verschil tussen hoogwater en laagwater is 2,4 meter; 

   2,4 meter is 240 cm;  
240 cm / 12 = 20 cm (= 1/12 van het verval). 

 
1e uur 1/12 verval 1 * 20cm = 20cm  
2e uur 2/12 verval 2 * 20cm = 40cm  
3e uur 3/12 verval 3 * 20cm = 60cm 
4e uur 3/12 verval 3 * 20cm = 60cm 
5e uur 2/12 verval 2 * 20cm = 40cm 
6e uur 1/12 verval 1 * 20cm = 20cm 
 
Totaal 12/12 verval Totaal 240 cm. 
 
Dezelfde regel geldt voor het instromen van het water. Het 3e en 4e uur is de stroming het sterkst. 
Tijdens de kentering is er nauwelijks stroming. 
 
Uitzondering op de regel: 
 
Niet overal is de getijdekromme 
een nette golf. Bijvoorbeeld 
rondom Den Helder. De regel 
van 12 is hier dan ook niet van 
toepassing. 
  

https://waterinfo.rws.nl/
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Stroming mee of tegen 
Tijdens het varen op water met stroming 

moeten we daar rekening mee houden.  

Begrippen: 

• Grondsnelheid: de snelheid van je kano 

t.o.v. de aarde; 

• Watersnelheid: de snelheid van het water 

t.o.v. de aarde; 

• Vaarsnelheid: de snelheid van de kano 

t.o.v. het water. 

 

In het plaatje hiernaast vaar je tegen de 

stroom in. 

• Je vaarsnelheid is 4NM (zeemijl) per uur; 

• De watersnelheid is 3NM per uur; 

• Je grondsnelheid is dan 4 - 3 = 1NM per 

uur. 

Vaar je met de stroom mee, dan is je 

grondsnelheid 4 + 3 = 7NM per uur. 

 

 

 

Stroming oversteken, traverseren 
Stroming heeft altijd vat op je kajak. Een rivier recht oversteken dwars op de stroom is vrijwel 

onmogelijk. Je zult rekening moeten houden dat je stroomafwaarts pas de overkant bereikt, denk 

vooruit en steek over terwijl je rekening houdt met de sterkte van de stroming en vaar daar enigszins 

tegenin.   
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Transitopeiling 
Om in een rechte lijn van punt A naar punt B 

te varen kunnen we gebruik maken van een 

transitopeiling.  

Zoek 2 vaste punten die achter elkaar liggen, 

dit kunnen 2 punten op de wal zijn zoals in 

naaststaand voorbeeld of bijvoorbeeld 2 

tonnen in het water. Zorg dat de 2 gekozen 

objecten in 1 lijn achter elkaar blijven liggen 

terwijl je zijdelings op de stroom vaart. 

De punt van je boot zal in meer of mindere 

maten tegen de stroom in gedraaid moeten 

staan om met je voorwaartse beweging te 

compenseren voor de stroming. 

 

 

 

Stroomatlas 
De Stroomatlas bevat informatie over de zeestromen. Deze is helaas niet gratis online te vinden. De 

HP33 is een boek dat jaarlijks wordt uitgegeven. Dit boek bevat alle waterstanden en 

stroomsnelheden langs de Nederlandse kust en aangrenzend gebied. Met name de stroomkaarten 

geven waardevolle informatie. Voor elk uur t.o.v. het getij is een aparte kaart beschikbaar. 

De stroomsnelheid wordt weergegeven met 2 waarden in knopen. Bijvoorbeeld 2230 betekent: 
2,2 knopen bij gemiddeld doodtij; 
3,0 knopen bij gemiddeld springtij.  

B

19°

Stroom

A
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Kaart en Kompas 
 

Parallellen en meridianen 
Elke waterkaart is verdeeld in een raster van verticale en horizontale lijnen. Deze komen overeen 
met de verticale (meridianen) en horizontale lijnen (parallellen) op de wereldbol. Wie de wereldbol 
goed bekijkt ziet dat de meridianen naar de polen toe steeds dichter bij elkaar liggen, de vakjes lopen 
spits toe terwijl de parallellen allemaal even ver van elkaar liggen.  

 

Geografisch coördinaatsysteem 
Een locatie op de wereld wordt aangeduid met hoeken in een 
breedtegraad en een lengtegraad. Het nulpunt wordt bepaald 
door de horizontale evenaar en de verticale nulmeridiaan 
(Greenwich).  
 
Voor de juiste aanduiding geven we de richting en de hoek, zowel 
horizontaal als verticaal. Voor Nederland is dit zo ongeveer: 
52 graden Noorderbreedte en 5 graden Oosterlengte. 
 
Of nauwkeuriger, de vuurtoren van Schiermonnikoog bevindt zich 
op: 
53 graden, 29 minuten en 2tiende Noorderbreedte (53° 29,2’ N) en 
6 graden, 8 minuten en 8 tiende Oosterlengte (6° 8,8’ O). 
 
Let op: GPS systemen maken gebruik van seconden, zeekaarten maken gebruik van tiende. 
Het GPS alternatief is (graden° minuten’ seconden” richting) :  53° 29’ 11” N, 6° 8’ 45” O 
 

Zeemijlen 
De zeemijl is bepaald door de omtrek van de aarde. 

• Omtrek van de aarde 40.000 km; 

• Een cirkel is 360 graden; 

• Een graad heeft 60 minuten; 

• Een zeemijl is gelijk aan één (boog) minuut. 
 
Zeemijl = 40.000 : (360*60) = 1,852 km 
 
De knoop is gekoppeld aan de zeemijl;  1 Knoop = 1,852 km/uur 
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Mercatorprojectie of wassende kaart 
 
Om een werkbare zeekaart te maken is de Mercatorprojectie bedacht. 
 
Een stukje aardoppervlak wordt vanaf de evenaar “geprojecteerd” op een 
cilindervorm. Hierdoor vervormt de kaart enigszins maar het maakt het 
mogelijk om de bolvormige aarde weer te geven op een platte kaart. 
 
Eigenschappen van de Mercatorprojectie: 

• De kaart is altijd hoekgetrouw, de gemeten hoek op de kaart komt overeen 
met de werkelijkheid; 

• De meridianen op de kaart zijn rechte lijnen en staan altijd haaks op de 
parallellen. Een koerslijn op de kaart snijdt daardoor altijd een meridiaan 
onder dezelfde hoek. 

 
 

Schaal 
Een kaart is altijd op schaal getekend, bijvoorbeeld 1:50.000: 
1 cm komt overeen met 50.000 cm ofwel 500 meter; 
1 zeemijl komt overeen met 1852 meter / 500 meter = 3,7 cm 
 
Voor het meten van afstanden op de kaart maak je gebruik van verticale graden aanduiding aan de 
zijkant van de kaart, op de breedtegraad waarop je wilt meten. Gebruik nooit de horizontale graden 
aanduiding, de graden-afstand tussen de meridianen is alleen op de evenaar gelijk aan een zeemijl. 
 

Kompasroos en variatie 
Op elke zeekaart staat de kompasroos getekend. Ons kompas reageert op de magnetische polen 
terwijl onze kaart is uitgelegd op de geografische polen. Het verschil tussen de geografische pool en 
de magnetische pool staat op de kompasroos aangegeven als variatie ten oosten of ten westen van 
de noord-zuid-as.  Meestal is deze afwijking vrij klein en verwaarloosbaar, controleer het echter 
altijd, want net als de veranderingen in het klimaat veranderen de werkelijke polen soms wat 
extremer soms wat minder. 
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Waterdiepte 
 

De waterdiepte op 
zeekaarten wordt 
weergegeven t.o.v. het 
reductievlak. Tegenwoordig 
wordt meestal het LAT 
(Lowest Astronomical Tide). 
niveau gebruikt. Dit is het 
laagst voorspelde 
getijdeniveau in de 
komende 19 jaar, dat 
astronomisch kan ontstaan 
bij gemiddelde 
meteorologische 
omstandigheden. 
 

 
NAP (Normaal Amsterdams Peil) is de referentiehoogte waaraan alle hoogtemetingen in Nederland 
worden gerelateerd. NAP is ongeveer gelijk aan het middenstandsvlak. Rijkswaterstaat, dus ook de 
vuurtorens en de zeesluizen. doen hun meldingen in NAP. 
 
LET OP: Het verschil tussen LAT en NAP is op elke locatie anders.  
 

 
 
Kleuren op de kaart geven een referentie voor hoogten en diepten. 

• Geel, boven de gemiddelde hoogwaterstand, blijft dus (meestal) droog; 

• Groen, boven het reductievlak (LAT), valt dus (meestal) droog bij laagwater; 

• Blauw, onder het reductievlak (LAT), hier staat dus (meestal) water; 

• Lichtblauw, meer dan 5 meter onder LAT; 

• Wit, meer dan 10 meter onder LAT. 
 
Cijfers geven de hoogten en diepten aan op een locatie. Deze waarden zijn in meters en decimeters. 
Een streepje onder de meterwaarde geeft aan dat deze boven het reductievlak lig. Géén streepje 
betekent: onder het reductievlak. 
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Tochtplanning 
Voor het plannen van een tocht zijn er verschillende factoren waarmee je rekening dient te houden. 

• Het getij; 

• Het weer; 

• De watertemperatuur; 

• Stroomsnelheid; 

• gebiedsbeperkingen; 

• Ervaring van de deelnemers en de groepsgrootte. 

Het is vaak een hele puzzel om alle aandachtspunten goed op een rijtje te krijgen. 

• Heb je een specifieke datum in gedachte omdat het overmorgen fantastisch weer is om te 

varen, dan moet je op zoek naar een tocht die wat betreft getij mogelijk is op deze datum; 

• Heb je een specifieke tocht in gedachte omdat je die graag wilt varen dan moet je op zoek 

naar een datum waarop het getij goed valt en de verwachte deelnemers beschikbaar zijn. 

Uiteraard kan het weer dan nog roet in het eten gooien. 

Bijvoorbeeld: Een tocht vanaf Lauwersoog. Met laagwater rond het middaguur is het mogelijk om 

naar Engelsmanplaat te varen, en met hoogwater rond het middaguur kun je naar de 4e Slenk varen, 

als de waterstand voldoende hoog is en het toegestaan is om daar aan land te gaan. 

Na het kiezen van een doel en een datum moet de tocht verder uitgewerkt worden. 

Op volgende pagina staat een lijst met vragen die je kan afwerken bij het plannen van een tocht. 

Navigatie vaarplan Ko Schrik 
Voor het nauwkeurig uitrekenen van de vaartijden rekening houdend met afstanden en stroming is 

het mogelijk om gebruik te maken van het digitale vaarplan. Deze is op de onze website te vinden 

onder: https://www.kvdefuten.nl/rechts/zeevaren.htm 

 

  

https://www.kvdefuten.nl/rechts/zeevaren.htm


 

Het plannen van een zeetocht 

Pagina 13 
 

Tochtplanning in vragen 
• Wat is de route die ik wil gaan varen? 

• Waar ga ik vertrekken? 

• Welke tussenstop(s) wil ik maken? 

• Liggen start en eindpunt op dezelfde plek of moet er een landtransport worden georganiseerd? 

• Welke omstandigheden (waterstanden en stroom) heb ik globaal nodig om de tocht te gaan 

varen? 

• Op welke dag of dagen zou ik mijn tocht kunnen varen rekening houdend met waterstand en 

stroom? 

• Hoe laat moet ik vertrekken? 

• Hoe veel tijd voor vertrek moeten de deelnemers aanwezig zijn? 

• Hoe laat moet je vertrekken vanaf huis? 

• Staat er voldoende water op de instapplaats? 

• Is er voldoende water om het traject te kunnen varen? 

• Hoe zit het met de stroom? 

• Zijn er gebieden, bijvoorbeeld natuurreservaten, waar ik niet doorheen mag varen? 

• Staat er voldoende water bij mijn uitstapplaats? 

• Mag ik wel uitstappen op mijn uitstapplaats? 

• Hoe lang wordt mijn traject/tocht in zeemijlen en tijd? 

• Hoe laat ben ik bij het eindpunt? 

• Is er dan nog daglicht? 

• Zijn er bijzondere gebieden in het traject, bijvoorbeeld veel (beroeps) scheepvaart, waar ik 

rekening mee moet houden? 

• Welke markeringen kom je tegen? 

• Welke koersen ga je varen? 

• Zijn er kritische momenten in de route waarop je bijvoorbeeld voorbij het wantij moet zijn? 

• Zijn er plekken waar je (lang) moet wachten op de kentering? 

• Met welke weersomstandigheden is deze tocht te varen? 

• Wat is de verwachte golfslag tijdens de tocht? 

• Welke uitrusting is benodigd voor deze tocht? 

• Wat als er tegenvallers zijn tijdens de tocht? Welke opties heb je dan? Bijvoorbeeld onverwachte 

weersomstandigheden of een deelnemer met problemen. 

 


