Haventje en geul Noordpolderzijl worden geploegd
Robbert van der Eijk, 23-4-2016
De Stichting Vrienden van Rottumeroog en Rottumerplaat hield zaterdag 23 april hun
jaarlijkse donateursdag in het Zielhoes in Noordpolderzijl. Namens de Wadvaarders was ik
uitgenodigd. Zodoende bracht ik een groot deel van de dag door bij het haventje van
Noordpolderzijl en was ik in de gelegenheid om zelf te zien hoe het stond met het ploegen van
het haventje en de geul. Volgens mijn eigen schattingen van de hoog- en laagwatertijdstippen
voor Noordpolderzijl (zie Nautin) is het om 12.35 hoogwater. Om 9.40, dus 3 uur voor
hoogwater ligt de haven praktisch droog (fig 1). In het midden loopt een geul met wat water
(fig 2), maar geul en haven zijn dan nog duidelijk voor niemand bevaarbaar.

fig. 1. drooggevallen haven Noordpolderzijl 23-4-2016, 3 uur voor hoogwater

fig. 2. geul haven Noordpolderzijl 23-4-2016 3 uur voor hoogwater

Na een ochtend met boeiende verhalen over Rottumeroog in de oorlog en over wrakken op het
oostelijke wad kon ik om 12.40 weer een kijkje nemen bij de haven. Het is dan vlak na de
kentering bij hoogwater.
Het water staat hoog (fig 3). Op 23 april is het één tot twee dagen voor springtij en er staat een
harde noordwestelijke wind, zodat deze waterstand tot de relatief hogere gerekend kan
worden.
Mijn schatting is dat er in het midden 1-1,5 m water staat.

fig. 3. Haven van Noordpolderzijl 23-4-2016, vlak na hoogwater

Een paar honderd meter van de haven komt het sleepbootje in de geul aanvaren terwijl hij
door de geul ploegt (fig 4). Als ik het goed heb, is het de bedoeling dat bij hoogwater en
afgaand tij de sleepboot de bodem omploegt en omwoelt en het slib met het afgaand water
wordt meegevoerd naar de ZO-Lauwers. De hoop is dat op die manier de geul weer op een
bevaarbare diepte wordt gebracht. Let ook op de witte stokken achter de boot die op korte
afstand van elkaar de loop van de slenk aangeven.

fig. 4. De sleepboot die de geul van Noordpolderzijl aan het ploegen is.

Na een koude wandeling over de kwelders kwam ik om 15.30, dus ca 3 uur na hoogwater
weer bij het haventje aan. Het water was toen alweer een stuk gezakt, maar nog niet zo ver als
ik ’s morgens 3 uur voor hoogwater had aangetroffen (fig 5). Afgaand op de waterhoogten bij
de harde oeverrand links (fig 6) lijkt het er op dat het water nog niet voor de helft is gezakt en
er nog ca 50-75cm water staat. Dit is natuurlijk maar een schatting op z’n jan boeren fluitjes;
een volgende keer zal ik een meetlint meenemen.

fig 5. Haventje Noordpolderzijl ca 3 uur na hoogwater

fig 6. Vergelijking waterhoogten op 3 tijdstippen

Het ploegen is 6 april jl. begonnen en duurt tot uiterlijk 1 mei omdat de sleepboot dan elders
nodig is. Op 23 april is er weekends meegerekend maximaal 16 dagen geploegd en resteren er
nog 7 dagen, vermoedelijk nog 5 dagen en in die tijd zouden haven en geul op voldoende
diepte zijn gebracht voor platbodems en andere schepen met weinig diepgang. Eerlijk gezegd,
moet ik het nog zien. Tenzij door het ploegen de vorm van de bodem in de haven nog dieper
en vlakker wordt, lijkt mij het beste om dan aan de kopse wal aan te meren, net zoals nu de
sleepboot doet. Op de foto gemaakt 3 uur voor hoogwater (fig. 1) kun je zien dat in het
midden het meeste water staat.
Als ik tijd heb zal ik in mei per kano de geul afvaren en onderweg meten hoeveel water er
staat.

