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hoofden '
ZZ . .. Delftandse hoofdei? 46 t,/m 50. (tg0e-Lg;Jo) sch.err:e.t isch.
en L.ï.lijn Ccol tie DelÍ'lanciee
% .. o Inscharing duinvoet- lrust'
Riinlands
hoofden oP
"rlit'.;il26 . o. Toestand, verondersteld ten '[ioorden vai] irei
teringskanaal te .i{atr';ijk. (schenatisch)
26 . . . iitranCr,'o:'laging is echteruitge'ng '
28 . . o lnscharing tengevolge van s trandhoof-den '
29 .., Voortze'i;i;íng aánleg stran.thoofden' (DeIfland)

duinvoet-. !1.1'í.- en Il.',"í.Iiin l,A4ló/57-I94C
DeIfland en .tioordhollands I;oorderRiinlend,
voor
lmartier.
duinvoet- r. H."ï'f .-: en Ï,.V.Iiii'l tussen paa'l
.
.
Be.,reiling
.
I8
57 en 66 (redo-re85].
22 ... idem tussèn paial 9? en 94 (rgeg-rg4o)'
(hoofd 46,
39 . .. .lnschar.ing dbor Delflanclse hoofden.
paal 99).
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Bev,íeging

besehouuen als de in beeld gebracbte
gegevens uit dit geschreven overzicht. Daartoe ziin voor d'e
drie gekozen va.]rkén op Rljnland's lcust gemiddelde waarden
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De volledige gegevens' rvelke het
verrÍchte strandï{oogheem""-*á.;;6-ffi-nï;áranO ómtrent
oveï langere tiicive'J<ken
metingen Vezií'l*áoàft 're1i<9 helaas
áen oveïzicht ziin verenigct,
slechts zelden'of niet totander
tot een geheel te verlter;;;;i;-á"ttreiding' een en

k en.

i,gafl=i.ll'S:3ij Regeringsbesluit Y9I9en
Zuld-Ho1land
in
185?
vanaf
sinds 1B4g in SooiAnoflanO"en
êárl-.-de
doel
hebben'
ten
welIte
strandrnetingen verricht,
duinvoet
der
1ii''V'lijn
gevonden t"=ottu.ten de i'urpfu"atsing
stranc
achtéruitgang.van.|"t
en l.iï.liin en zo de vooÏ- of genoencle lengternetingen
te kunnen nagaan. Ïesaaen met
naaruit nauvlkeuhebben ae nodige water,oassingeá irlaats,strand
en de duiiirig de verhog:.iÀ of veifaging van het
voét gevolgd kan vuorden'
strandmetingen
'Iot uitvoe:ring van degenunrierde
palen
lt'o'['
zijn op afstanden van 1OOO mr,oocrecht
ve3bii:dingsde
op
langs het strá"á--gupraatst.
zo$'
dg
e.!gg!dpa-l=egl-lie,.
àezer-y:alen,
itË vàn O" top:oui
y..rorden ter pi;.;Ge va1 elice paáa ín z.g. !ïIê€traa1en l;ovengenoemde metingen verricht'
op de vasieneI a.antal palen bedraagt
"i:evind't
voor net líijkzich
paa]-'0
landlius i ].Z.lt, *áá",tu,n
paal is'
duinshoofd Uii Ëuisduinen, paa! ?1-de-laatste
land s-r'aat en iraej- L24

.i'IG. 3.

lrelke binnen áe--provincie'i'ioordi:ro]
eve$ binnen aá-:"bnO der Srielsche lliaas ten Zuiden van
llozenburg r';ordt gevonden'
zíeh- ult ven
Iïï;ntanOs lcust strektpezuiden
paal 97, ci'i'
rc
íj90
lgb n. benoorden iaal 58 tot
rtt'
39$
ruitit
o'er een afsiand van 59585 m of
Hei iloogheei:raadsci:ap neemt de vanueia 39n
ge de iiijksuaterstaat verÏichte strandiaetingen
geen
r:eti-ngsverder
ook
Ëieáp:-egietqi ;Íer en bezit dan met-Ile1fland,
tendat,
resul,catcn, $ft in tegensteS-lir:g
g evolge o*r1 iijtt uo.t"ét to=tbaaider kustverded-iging sincs
"1g9? Iog eigen, neer nau-11keurige metingen, uitgebreicl inet
zeepeil ingeir, verricht.
.
uet register van Rijnland gaat terug
/.
van ineeistaten
tot 1899., vóór die tijd uelden afschriften
door'
bijg_ehouden
bevraard. Het ::egis'uer vlordt iaar'liiks
jï''''l''5'
Y€xËtrekt,
Ce
toiellte
gttabellen,
Àt"""uoun dér *étit
ta
terr,.,;ij1 in áiinfandá JaalversÍ.agpn rriet overzichtelijke
AaÍt
de
hand
neergegeven.
fr6ïden
bel1en de
sa"""áttu,ten
uit de Íaarverslagen is een grqfielc
van deze g"g"oa*"
beeld
18=60-:-19{9-een
mengestelár-áià over het tiidvak
vergeeit van vrat een goed onderhouden kustverdediging
verschil
van
ilÀ; terwijS' de in het oog,l-o-penqg.invloeden
L eááe 1n en fuiten Rijnlands kustlijn gelegen werken als
strand- en havenhoofdén en stroomda.rucen, aanLeiding geven
t of nadere beschouwingen.
ter veiduideliiking van het in beeld
gebraclr.te diene het volgende
3

.E'IG. A.

Horizontaalishetaantaljarenuitgezet,uaarovergemetenisrverticaalzijnde].ijnvande
dulnvóet en de Íi;nen van geïioon !:oog- en laag
1'1.1 '
ïíater uitgezet van 5 gerniddelde meetraaienl
tussen
gernidd.
meetraai
gétroklcen
lijnt
met een

2.
Ri.inlands Noordgrens en Eatldvoort (p*al 58 t"/n
6 6), met een streeplij.nl idem tussen Zandvoort
en ltatwijk (paal 67 t/ts 86J, net een sti-rpellijn:
idesl ,tusóen Katriijk ep Rijnla.nds Zuía€irel?s (:ca.al
87 tlm 97).
geeft, met nog in staatvorm ve:'zamelde gegegraflek
De
vená, de veranderingen dler li meetraaien Ln de loci: de:'
a cilter ons liggende 80 jaren &ê,r. tevens is oíJ eel: situat ie de ligging der strand.palen t.o.v. de vei'schillencl.e
Iangs Rijnlands kust gelegen gerneenten net de urigestrelctheid van hun bebOutu'de kOm, aengegeven, tei"i,'vijl vool de jaren 1860, L9O0 en 1939 (in 194O ziin slechts gedeeltelijk
metingen verrich.t, derhalve is, in plaats van dit jaar
het jaar 19159 genonrenJ cle ligging van de duinvoetlijn,
H.'''ï.Iijn en L.'J.li jn in tekening is gebracht.
Íen en ander geeft eet: duidelijk beeJ-Ó
van cle min of neer groie, oiknijls plaatselijlc ói:verklaarb are veranderingen, Ëeeraan de kust va.n Riinlanti steeds
oni erhevig is .
ocooooooo

D3ÏlL
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.tllvorens tot nacl.ere beschouling dt::
opgestelde grafieken en iabeIlen over te gaan, illoge een
enkele aentel<ening volgen'
langs heeiliiji:1andg kus'c vincten i.e
bredè duinenreeirs, v;eik.e slecirts te r
lÍr-@-+S-e-q4tekenfn- ee n iain of ri:eer ui'r,tnr&teringskana3l
bii i(at';ijk i';o:'Ct onirlaatse Van het
g eíi-1
nadel onderscl:relue
d erÈrofen. Deze duinenreebs, rielke
(ae
zeereell)
zo$o
-..tjuiizen.
d;n in een rij zeedui.Lqn
.*t.?en 9i
biner vall gescl:eiden
reeksenr-d66ilíffiïal1eieir
*à."
3
brz.
tr
een
door
--frf
nàndujFen, *órdt aen d e zeezijde beschernd
s!{tno-.
den zíin
;ffiarfi-tnet onderzeesche oeverl rriellre laatsten
zeebodein.
t e beschoul';en als de langzaam oplopende
ïfe ondersclr.eiden het drogg-1-t-rai:ti en
el1ce-.-resl:r '
het nai;t-g--s trP-.nÀ , d :u. d ie s trandge-d eeltenen, Tde
ii.ií'1ijn
de
t1.1,'í.lijn
en
I iepten tussen-G'duinvoet
/ ti.iril.lijn en de
orooguel
oolc
rtordt
strand
natte
Het
er:"áeÀ.1r/.1Íjn.
uitstrekval-ling genoáind. Het over zeliere afstand zích Z.$.
ol1de
L.'''I.1ijn
is
de
van
}<end gédéefte zeeïa€rrts
Jnlel-'e*e-eg-qïeí1s ui i
&-d.-g g!1g$-q3i s van
q.e -fgl}3 !g !s--Ïpf- i e -].anolcus t .

deyzeesclte oever.
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Onvriie duinen.

:'i
/'Íff''''o-l".lr"
toi**ln* Iar:'ge zeereep bi;a;i
Rljnlands territoir bestaat, uitgez-ohderd een lengte ven
p ÍOOO 3n bij KatwÍjk, + 1600 r:o blj l.ïoordirijk en * 35OO
rr bij Zandvóort uii zcg. onvriie-duinen. lliermee-uorden
bedoeld duinen, nelke Aooï en voói relceiring van Rijnlani
w orden onderhouden. !ri.ie duinen, d.Z. ffi€êT de binnenduinen uorden niet voor rekening doch wel onder toezich'c
van Rijnland onderhouden. Een en ander is i* {e.y.g-r-o.L.
deniJrg_ op de_gui4eE-van 1899 vastgelggq . Het du-inencoinàíi\ grootste breedte betï€x h#ft 6ïnnen Eíinfe.na
(paal 62 en 68) n.I. biji:a
Zandvoort
bezuiden
noorden en
konr't, voor benoord.en
duinenreeks
smalste
5 icnr en de
paal
79
en 80 en';el ter bi'eeC-l,ioorctrj.jix aan Z,ee tussen

te van * 650 m.
Vel een aanr'terkelijk verschil dus !
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Stranclbre-edle'.

Stra.ndhelllng.

4.

ï3g"!7{]!ï^dit;
ter-andl'st en
eilan
-noordelijke
in tegensteltj-iá t"t het"s[r"ne,ïrt^de
De
zLin.
u kan
den. waar a" #:.ïiJ ,áit;-?qo tot, 2ooo
2o à
i;
geriaaeld
hel.rin* van het crroge straná-tcdraagt,
vaiieér. s:T111"1*.,o*
ffiï áË ;il h;i-nattp_
afloopti

"iráa
onclerzeesche-oever
1' I 5o, terwiil-dl
L :: 2oO. ar
n"frfág ;""-Í-i loo tot
net een genreáeiáó
cloorclat ze tendeze hellingen lrlrnen zc':r uiïoónio;pepr'
ieit', oÍ rrèt betrokken
nauws:te
of afneemt'''
"*"rrË",,sc"-t"i-uàt
toeneeilt, in evenwicht-Ísvan
strancl.vak
1.50 tot' l"oo m'
hog€ïe
Do
duj-nï
HooFte -v.d.
II.TÍ
+ geníd.dl' "","*-Ëà4fi;o;i-"áiià"tt;
t,
' Ár1 vrocg is men ook in Bilnla+d ryft=
nq
te
foui"o, crat uepilani*g]:*"1: 31i1lig-Ï*.*":,3:ï
àeewertns va' sroot' be.

I :

4O

tot

;:
aÍre was,, ReeoJ*i;á;!
1t^::"y^P**i
.
en ad:ïg-:"i:nïIiïtË"ïffiË;:";tt!
Í::l nos mcer ::
3í'ËÏu3'l-ë#;ËËil8+Ë"+""
Ësin-4,9Ï

vics van hose;;;;e,-a"a
reíz e i' tua*slliae'
ó"a-tiíl"g:g11$**:Ï;?ïï'"*
:k;-ïd;"í1.ài "1q"1,
ïï# :Ë. ^:$'"ïËË
Éslla.ndse stetlen,
va' Oostenrljkn door tr"r""áíttenae kgstl-iin
ecn Sevaar
welke in 6e
8ê"ïË"áá-ácrriánrttga?nde
begqlnen lézilen, of cLe naclelige
voor hnn belangen
algehet
ovcr
róáden*
volgen er:van ïËááu-Èáaagl'o;á;tbeweegr^eclcnen tioch nog'
mcen echter *áiá"-a"stiia"-ae aor.áchter de duj:nen
moer gericht; op dc beschomi4s
d11 gt^$: 11gelegen eigenáónrnen tege"'o"oËtátuivrng
vexBovengenoemd
zeezíide*
recte acnterriiïg"na àË ae
gevaal
gaan voor hct
zoek deed aan-oót íeler gggn opeá

"u*-"""

nPlaetinglre.n'

Ses1uit

18Oq.

Voor- en-achler;
der kust'
ffig
FIe. 2 blz. (,

lnrstd'efensie0
ontbrekond'o
'--6Ëit""["

plaatsen aa'
hevls warenr

ae[i;l;

írái-"iia"9

aíe-áeêr stork

we op
^e1!91:_'
onoer*
aan afslag

ngiià"
-?: ""t{e$isy?ssye$91-fe*
;;fiitiáo"
i,
;""b!
s: :4+ffiffiï*Ï3
iËË;
;
areini'
á'
si'l"ln
rondrro:
van
Ë.Ëtá"t de uit een samenstel
cl'e duino5

-

3

ór paren tegon
een of anaorJ ióiór not ;ïdË;
vercledj'ging
voet bevestigd;5;;; nÁniór van duiávoet
gchadl
hebben
etó6t'iJsurtaat
moet gaen buitengewlo{,
- --ËiIt in-Gót
j'n
het Reglement
wera
t+ll"+Ëtg?g-*
zeówering
van Rijnland de zorl' ooot-áó ffooebeeniaó?lffi-Eijn'1and
het College va' Diikgraaf en
opgetlraSorl.

is o".ze kust- onïn cle loop cler eeuwen verplaatsingen
l'jn aaa zeer tJauiá"áae- lanewaartse ogr langclurise
cterhevis sewee;;Ï;h-áiËriiËïóio
weer sevolsd 9991j:i
i"téoplaatsen.
achtenriteêtte"ià3t-i*g9_
'op-ocrsóuíuónae
aan ortze Ktls!
voomitgaog.
clj.enste'
ten
niitian-ons
staaÍr duiclelijË" tàtij'on ,il-niio1eds.kust;
o'&' in
Noemen *t
(Aa2g
Brlt'ta'nniea)
de eerste pfaatË-áit Huis t" ntíit""o\?tT iaartelli:rg op '
een cloor a. riËtioittó" ruo nei-u-qgl1 van- de-kerk van Kati
een afstand ;;;-ï-ióoo m ten wlw'
lagen ctc
@itreeks Lt5O
wijk aa,n zee geborlwde.buróhï"
geboltwde
ttui-nen
resten dezer áàtt a" strenááiiui rter
uii, I'age ebà"
9|99rrts
vesti:eg reeds- àovcr b "ge|.-íáí
L55_9 schiint weer
t
be te zíen. *árlá"'n"jr ïI4óo-tot
t?ot begi'n
een perÍocte iátt-ïo"na,nE te zj'jn gEweest'
íáoo-iááó;

cle-ru1nóË- àerf

s onóer-het strand.

5.
\ranaf" + L55O tot het beg:in der 18e ee.uw kunnen we rekenên, ofr-s te bevi:rcten in een_ pcr_i919 t* achteruitgangr
d.aai d.e bcwustc overblijfselen biii-age ebben weer ver ltr
zae te zion warenr voor het Laatst omstrceks 1750' Vol'gens and.ere gegevóns_moet- het Katwijkse strancl ong-eveer
55OO m leel westwaarts hebben
in net iaar'ó5ó wef 5OOO à gerekoncl.n
zou neer-komen op
gelegoni watn tot op hecLen
óen áeníddolác .iaartiihsc" aèptgnrlJFane van' ! 5.,íli.-Fo
derdJ -voorbce'Id.
l+Sqín- Tglke
de blina
in 1460 d.oor de áee wercl vernielcl, to11;l11
2 rnn meer landwae,rts gebouwd.e nieuwe kerk nu weol
geval van recenter datusl
vf"t tfi het, straÍrd. s:Eaat,. 39n rvaalran
de fundamenten
geeft dé rnrurtoren to Katwiikr
.

Achterultgang
Katwi.-ikse strano.

Ëegi.lr 1?OO grotendeels bloot lq,1la.men te lig,gen cn vaa
státtien mooóten word'en voorzier' De periode vên $c'i'
n:i4aerae vooruitgang der Rijpilendqe.h"!, .we-Lke nu
weeln
voledc, worclt bevestlgd cloor hot feitr ctat thans
ge]cgen'
Ís
genoomcl
bouvnfuork
vóor
n
duln.
neei aán fOO
[och moestèn we de meest aangeva,lleu
punten tlcr Ho].landsc vastolandlimst @,_v99r Rijnlands
lebied zoeken, cloch ten Noorclen en ten Zuid'en daarvan.t

ào1. c1c kusteá van Delflanct cn Noordhollantlsch NoorderkwartÍor.
H:Ler zLTn boplantingen der cluinen ên
volhot stellen van schemén togen de cluÍnvoet nÍet
vrij,te
d.oenclo geblekenr oo ctoze voór achte:litgang
warenc óe aanle! van cle Delfla.ndse/" hoofden als' clÍrecte
verdeàÍSing van-het strand en d.e duinvoet' en d-e Pe.ttcner-r. gónaétossche- en Holcterse of, Riltszeewering met
hoofáen bovendien als veIvaIlS:jJIg tler d.ui-averdecligiagt
Ls een nooctzakelijk werk geblekeh.
Gaan we nu voor deza kustgedeelten
in de loop cler oeuwen na.
verascterjlgen
cl.c
ovoneons
omstreeke hg! bqein
FIG, 2. De ltrollanclse kgst
jaartelLing. ( zíe volgencle bLz')
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De

Eollandse
te]-1:lng-

kust omstreeks het begln onzex
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ll.r,:::;.'t

ilÍlji,:tr,oiiili,1r:i- '. ,":'':. ,' - ,i .''...,'
--/.
r?s ,"csávr'

ilet"id D'C.reno.r dar. l.rr ce
aan- d"o De1fland.so kust. voor 'lerheiOe het strand. roiad'
f6OO m. afna^mr, iÍ:. d.e 17e ecqrY 2OO n en in d.e 18e eeule
|
73e m. 3.if- stranapaa:3'115 (voor_ s-Gravesande gelegen)
heeft .tan-UóStn t6OO-tot Uég;in 18OO een achteruitgang
plaats gehad'-van ÍEi.m Boo n. De achteruitgpng aan d'e
kust van niinfa3d bedroeg Ín diezelfde 2OO traalt ongeveer
55O n. De oágeving van eórstgoaoem4 Pun_t is da;n ook een
der sterkst áangeíallene van-cle gehele lnrst gebleken'
Óoir het kustgedeelte tussen Bergen a'an
De kust van Noorcl.'"end.enEe1derheeftaand.erge1ijkegrote-1andwaartverplaatsingen blootgestaen' Hêt d.orp Pettien b.v.
se
1g9rar!11erc
Ís in àe loop áer tijdeàj-nal trveemaal Oostwaarts herl:6:25. Nog een sprekend
bouwd, no]-. in 1425 ón

Delflancls kust.
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Ínvloed van cte hoofden tc ïJnuiden is voor het
buitengewoon sterk te zíen"
- IJ-nuid.en
toename
(nr aient eóhter op gewezen
te word.eno dat deze grotejar^en
beloop
d.er
de
welke
in
zanástorti-ngen,
mot
verbanct
in
noordea d.e hoofd.en op het strand plaats hadden, nogellik gen
nlet geheel eerlijk Éee1d geef t, van_d.eze invloàd. )' D9 aanleg
van déze hoofd.ea vond plaats van 1867 tot LB77 " Eên dergelii:
ke belangrijke vocruitgang hd, zoals we nog nacler zullen
zíen, ook plaats ten Zuiden vall l,Imuid.enn
VaÍr d.e in tabel I genoemcle kustvaklcen ziJa de volgeade gedeelten nader beschourÍcl::
( paal
I tlh 15') .
1.
,g

. ), De parrwinnencLe

gedëo1te Wi-j,k aan Zee

FIG, 1 b].z,

2n

óaar 72 t/n 81) .
!!aar Lo6' t/w 112).
(ongeveer clc
(

5.
n
!g!1!!cl1Eg!9g,'
jnlancl
Rijnlat
cler !:ust. van Soord.h.olLantts Noorclerlrwertierr Ri
d'er tr.W.Ilirr
].Íeg;lng der
eni Delfland.), is de genlctdelde
eemlctdelde ].Ígglng
t;.o.v, de strandpalón1Ajn Ín lO-jarige perÍodclt vêIlt976, grafisch voorgesteld"
af LA41A857 t6
De metingsresultaten geven het Ín
frg- 7 op b'.|z:* I a€ngegeven beeld'

Voor

Uit al1e gogoemd.e gcgevens zien

g.

we bevestigs, dat cte sterksto. aantastlng.in_het Noorclen on Zuláeá ctcr Eollandse vastelandkrrst plaats vinclt,.
fig,
zían we teveas, _dat voor de kustvakken I en
In
7
j at lrWl,fijn, vanaf + 1B5O tot ,L977 t 7ícn' nog steeds
lantlwaarts voiplaatstl tomiiL deze achteruitga,ng voor
Bi jnlanct si.jnds- + 1880- in een vooruitgaancle en later oneeieer in evenwÏcht ziincle toestand is overgegaaÍrc

l=
(zie baspr, d.1. ,). De-tnrst ven
cle
van
;itleíáoÁa.'rcl
knartiqr 1s '
steeals Ín achlc4llt;
scdffin, fot hàcton genicldeld nogongevoer
in-gvcnwic4tt
van
Dclflancl
dj.e
Ëaantla toástand,
verdestrandhoofden
ËffiElf beido eórstgonoemffiot
geen
rligd voorlasct hebben en Rljnlancl daarentogen
stranctverd.edigin g bezltr
d.er
tr'rc. 7.

72

Av

nf IOG

t3

en

'í50

.ho

tri

81

(1)
(.2)

112 (t)

9.

De achtenri.tgang dcr lnrst ha.d het
cte jaren J-85O - f999/+9?O, nadiea.tlacl

vooruitcruinvoet

Genidd.elde

meest plaats in
op velé plaatsen veibetering_atl itilflriils zonder clatnoomonsnaardiáo m""idete voidedígjxg plaats vond: Vogf
Rijtl""á i; zétts eebleken, dat sincts het besin cler 18e

o""r"F'f,lt-b;àfi-aei-sfiandmeti4een- (zoals
duinvoet geniddeld slechts
r" in tll. I zu1;íái zLen) dé
toostaircl verkeert!' ]Ión herinnere zích
in vooruitgeandi
Ri-inlands hrst is
not-&AÍ á"- ggtwijkso vuurtoren!
sinaË die tijcl slecÉts aan plaatseliike achteruitgsng
ónaernevig gáweest en dat nóg in hoof d'zaak voor de
hoog- en laagwaterli-jn.
'
Koitoml Rijnland kont net zijn-v9T-.
dedi6ing tegen dc grote Y+ign+r. de- ?et hct voordelÍgst
slot geeft Ïret beerd oP deze-'
uit de bus! lot qt,lr.qerr'JÁ
a'-4?I-91" Ï:
uerïrilËra 31g'
een tluj-aefíit bowlis.
;;1-een
rlergeliiki:eg
kos- uru. wor
rlgr.geJ.i
der
cler kos-.._?!-?.
'16'
Rijn'.Land-en
iuásenÁ^ *^.1-o1 a iaqrlDelfland'r
grore-vàrscniL zion
len
i iksa uitgarri.yat
tgÊ.
^--rr
totale
cle.
va:riaarlijkse
vàrnoucli:rg-L
t-áá
betref
Ëffot"ta - O"tfl"rra. ven' á*-óp"1P"Tu weit besteecrr-!:gol:::I
gekost' 8c'
"n
ea strand heeft *:}^lidt?g:
á;ï'alï"i-a"iiíáile ;.*t_$io
Fïe. 4*
rckencl vanaf L92L t/m 194Q,
o.,,yt..

rrcr

eouw on zeker

'

(In verbana nii goede vtrgeliiEine sLechts rokeni-ng
cler-zeeweringen j-n beiàfrr;á;;ïJt óndërhoudsweikenn
áe
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IescEarirsPn aaÍl
Fffiands ktrst.

5 m per .iaar qch-

te{ult,

plaatselijkc inscharinggn aan. het
}ustt
Noorclelijlc en Zuiaefiik.gedeclte va'n Rii{?ld's
11voor
L877
ï;áá;órËe o"n-da in Ëet-tijdvaken1p6?
noorcleliimeegt
het
roi[ó. àË"Soi"gaà f,a"lnnoofáen
strand.lroofcl no. 50 ve'n Delfland,
k;;-Í* fgZË e"iiá"l!tà behattaeid.
7
*oia"t náder-Ín dl.
-Veíeefiikt
mell op eenzelfcle wilieDe

de rekeurig strarrdvat< aan áe nóffandse Íasteland'kqst
of-niTsultaten aer réiin'én, in opeenvolgencl-e, meer-heel dikvuiiicrtt, í*" Piijkt j'n een
á"r r.roeanrieà-périooés
bettóe1cl streÍI6lvak
periode
ene
rijf", áàt ii-aË
periode i.n een ongun'claaróplol'_encle
in een
iil;"tieà,
-Tóástaná
de reecls enÍ99 .malen
3éhalveverkeeri.
Ëtiá"
wer pat'-Ri11lTd"
lc'rrxngn
genoemd." ooorioren te Katwiik
gerekencl, nog een
periocle
Ë;i-Ueireft, ooer een 1a*gé
ea achtervoora"iá"iiiÈ voórÉee1a ven aflisée1entle
clat-cle,T9g"wP
,rilg.ttg"oittaeo in het volgenct'e;
?a-93\,
Huis te Britten"
van het
Ij-jË nóg orrergebleven_ ruÍTeshet
1Ígge1'.V.-erge*
strancl
nóËênteáf oogË"áér 1 b uit
onni!
{3'twijk
leken met d.e't.*.i:-ng, dat het stranel
da^a
1ag
sireeks het iear 85O-óeer dan 5 hn westelilkg"
àorrA"o rá-fri"rGt *oeten concluclerenr .datl_?fgg:
"",
zián van (aannenelíjke tussentijdse perioclen van aÍnaeoo iaai. 1g 5*"! ter t1??!:"-+^1.gJ::,
'ê,--l'-ioàaá;ic Blniddeld' 5 n.pei ia?r
ïááe*oil;;
Y?"TllgTg!
genitldelcte
De
iá"ïÍiirrse "oóroifg"",á U ae eerste 8 à
eoo iaar ven oiuà-j"et!:r\i"e *9TI-9":
II11.??YI:"ï18
in
overeen net dá gáríaAefae iaárli-ikse achtenritganq
ook weer afse-

á"-áàáiopvoreéniá fiOO iaai tot heden,
gr-ool"!"
wisseld door pèiioaen-ván vooruitgangi De
valiè" tfiitbaar in de èeuwea van het 3aar
de
"áifi"uen
rooo tot 14oo, want ie z8'8en op blz' 4^reecls'-dat
Iagen
zee
in
ver
al
toen
ieÀten der Roáeinse veste
conclusie,.dat toen een
Tittói.-óót trokken we cl.aar cteeeuw
voonritgangr_weer
van anilerhe,lve
Fííóáá
-Se"ófgË volgcle
dooi een ongeveer evenlange tiid van achteriitggfrs. Deze laatste is weer door een ti.jd vêr 8.8j1*

winét ioor Riinlands kust gevo1g{o - - Uit boveàstaande bJ.iikt wel, dat een
of langerg. !t-i1-391:
strantlvak, ctat gedurenile .kortere
C-'erqang van achêêrleLjd
-.tgt.verontrusting
alti
grhg,,
niet
nog
t-ruj.tgal3.g l-n voor- teruit
clie achterOiáiteËóeii te-geven, zeker ni-et, lïanneer
uitgan*e..
en er onder dezelfniet bui-Iengeíoon sterk ióverctedigcL,
voordien
niet
"itá"".S
aLof
ván
d; ;ilïanctigheden
weI aarrwilst voorhvan.
@eiekeerd. behoeft een aanwinst niet
.

Voor- en achter-

steed.s een aanwinst te blijvent
Daa:l teváns bliiktr ctat baj twee' op
elkaar volgende kustva,kken, ín éêízei|$" i??tr in het
ene vak voóruj.tgangr ín het ard'ere achteruilg'+g Plg"r
omstalacligheden kan . plaats-'Ae Dd.ezelfcle nkunstàatílsn'
-l)
dat'. ?g1"1":
Ë;-(;i" iG; 'Ïóetèn wenogaannemen'
r]I
versclrillen
anclere
bepáaitle weeisgeàteltlheidr
zíjn,
nnátuurlÍffien
moeten
áarrwezÍ-g
Er ió dan ook komen vast te staant
een,b(
dat tte feiteliike ioestand. van de zeeboclemr voor
d.e
op
is
páafa kustgedeétte gelegenr_ v& gro-te invloecl

vak. Men
ioor- of aónteruitgáng van'het bèschouwde
heeft cle resultatea va3 verrichte zeepeiliagen, waarrrlt de verschillenèe cliepteli.inen. voor or:ze kust Í'n

11,
nageSaan'__en
zeker tijdvak zíin vastgeste-ld, nauwkeuriggekomen..
Uit
colclusies
Uefanerijfcetót
ren
áó.áitfi' ís
het
betreft
gèbtète1,
peilingen
is
veriicËte
{"tl.l"t
zeegedeeltê voor-RÍ-jnlantls hrst, de J-i.jn van
18'.u.=$.4"P. gemidêr ll8t qp 45OO n uj-t I,"Wo1iin

5/s8)

N'.3. Door flydr'Daens'ti, rl'.';il$*m.

R.lï.Sr Ín 1928 verrichtè BeiJ.ingen gaven aan, LZ.m.
ctat- d.e (herleide) 7en l-O n 1-tjn a.dn zêêwaartse veiplaatslng
onclerhevig waren. I€,-

1O.ln.

tere pelllngen hacl-'
vóor de-vasteland- 7'rn'
kust niet meer Plaats.
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7.a.lijn Í's te beschouwen als cle eerste dÍefteliin" welke yri-i figl btliten het 1róor onze Hollandeó hlst iiggend bankengebiedo
De ondieBÁlá p,*ten van cle meest zeèwaarts geleggl^bankenreeks- Ilggên voor Rijn1anclg hrst !P gngeveer 4OO àno1
5Oo n oft-aË"Ï,oTÍ.Iijn, Íen'Íj1 ter pláatse.gemlcldeld
7.5O m - l.TV' aanwezi$ J-Élo
êen cliepte
- Uit- bóvenstaandle
' -- van 5.OO
gegevens vix'Len we

He.llj4een van
zeeboclem

IrrrlV'1i.in.

de
naar Êe

gfk

De laatstgenoemcle

tlus cle volgencle helliJlgen van d'e zeebodem:
van l.lY.lijn tot hoogste punt v'd.
buiÍensté banko o.....I z L1t
ftt hoogste punt
tank tot 7.mo]-[in. o. ....1 ; 18(
tt: tullênstê
Loom.J-i-jn..... . .. . . -.I z 2L2
7.Árfijn.
n? 12om. ír . r.... .. -...1 z: L73ór tot
r' 1O.n..
tf tt' 15.o. n ............1
nt fàrn.
z- 20(
|ft.o......,...I
ttr15.n. tl tl' tá.n.
: 6Of
In fig. 5 1s een en antler nacler ir
beeId. gebracht.
Uit het verloop der verschj-3-J.end'e
geblekenrdat.cle ligging van cle^1,:T:
is
dieptelÍjnen
-

ii F- ten-ry.n*Ë19_:g,993*,i"

I ^ 1:

-:: : ï

:

f

,"

a

chte

r-

strancl. Waa:r afslag is, vinden we deze d]-epÏelr-J+-o.Icl}ffia.*'il\-*"*lá{:}"g^l":-YF*i:-l:^*::"'$.-:r*:''iï'uï:::
l"i- o"áei Ae kust dan áf ;n gemiddeJ-de li.ggingr bii toenèáena strand ii aà ?.o. lijn' verder dan ziin no:maal
uit de lmst ge]égea. zetrs"n-ang9T"-sl9-!:,-I:i?""éiróop
deringËn van het stranct_worclen opmerkelijk nauw'keurlg

zo

í

Ë

d

--4 r4

-----,i

L2.

De lo"rn"lijno

Het verbanct tussen de 1O.m.1ijn, ea
cle,feite$iF9 kusttoestancr is ar
o"ár àinaer, ié*,ijr
met zekerheid kan.wor$9n gg1egd, aai-ae-tisgí"á-""i'
weinig veranderlÍjke f'2-r-l,5--ea re.n.iiio-àiáï rrro d"
in
d.e voór- of áclrÍeruitsog'ran het strand.,
N1o:9-11_op
lle onclerzeesche.oeygI,

of liever_gezàgd., de oprópu"á"
van het niddéngedeeLte aËr vËáieranáiuÀ-t-"ár_
toont na,neli-iï tus_sen dà Zrzand.rugr
fi"n.iijo
.Il. (het sterkst ten Nooiaén
"n
i'*-ii9oíFijËi, ""o
rerwijr het
noorcl-e1J.jk gn zur*derijk kustgeaeeiià"êéá nin
nàèi
d.iep komprofiel 1aat áíenr,_d.-w.".-Aà àiu"gÊ,rrgoi
varr
oe_
ver naar bod.em_terl00pt vórgènÀ Àtáèau-fràuwËr *oráèo_
d.us_in tegensf,elring-ràt ar toeÁtand. .,roo.
. de.helljleenr
tuiddealed.eelte
(wlo* RijtÍa;a), waar t."À""-0.
_het
1o*
en 15om.rijn- een ÈeiaiisriÍk
á"irir,f-rroo"_
zeebod.em

FIG, 5 blz.
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Evenwight

d.e

of voor-

]l1tganFeisteen
b@ed.

"iàíi."è

kont.

kus t u
" Ëïr"_
ïrf##Ë*r"ïlË,
- ",'3fi5fï"i:
(zie_dI"
vooï
eèn
toenemend.e
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Alvorens de beweging der kust, voor
het terui.toir van Rijnland. gelegen, had.er ond.er ogen
te zlen, moge een algemene beschouwing ve.n de hiertoe
ffi
besohouwd.o
in beeld gebrachte lijRen volgen.
3i..i z on-d.e re i,nvl-oed.en"
Nàast d.e in fig" A voor eïk der ja*
19n 186È19+o vastgestelde l1gg:ine cler clulavoetlijir,
f.ijn
vari gewoon H.ïYr en ]-ijn van gewoou &.I[r; &ls bèschreven in cl].. L b1zo ! j.s in fig".8, de voni van d.e
kustlijn i.n cle jaren 18601 19OO en Lgrg aangegevenr
Naast deze beide grafieken d.ient fig. 5, te word.en gebrruikt, welke ons per jaar d.e gevonden hoogte van de
ctuinvoet (herleid tot N,a"P. ) laat zíen. terrrrijl tevens
d.e stand.en cler Noordzee te trátwijk ( jaaigemiddélaen)
met d.e voorgekomen vloecl.en, hoger d_arr 2rOO tn, * NoAoi)c
en sto:ravLoed.en, voor dit 8O-jarig tijdvak ln tekening
zajn- gebracht.
Uit fig. A. blijkt, dat we ons Ín de
Af8ehele vgglgit* egTgtg helft cler zestlgei jaren in éea periocte v&.n ger
vffi 1860 *
niddelde vooruitgang en verhogtng van dé duj-nvoet eà
FanÊ'
,).,
zeev{aartse verplaatsing van tle H.ïÍ.- en Ïl.ï[n.lÍjn beFfG" A.
vj.nclen*
Vooral laatstgenoemd.e lija krra,m i.:r
Maximun strand*
1866 aan het noord.elijk gedeeLtè van Rijnlànas kust op
een afstanrl uit de duinvoet te liggen, àoals tot hed.en
niet meer zou_voorkog_en, n,I* bi.iná 22O n! (De gemi-d.del
d.e strantlbreedte, welke $re na ffiAen,
bedráagt. nie
&eer dan l5O - 14O m voor e1k der drie vakken.)
Sovengenoemcte breed-te betekencle bij
de toen a,arrwezige duinvoethoogte, voor het ctroge strand
een he1lirg vef l_ i ,O e! het naite strand. I l-9O, tegen nlrorrualett'helli.ngen. (van op de vasteland.lnrst in eRi.inilands lnrst
vqrl 186O tot en.

-1-1
vnr:.wrt;rlt,
z/LULCr srr€Lrrcl

------l

W

Afnemend strancl.

(z:.e

cll. Z ílrz.

7*)

van regpr *+ I a Z, en I I 4(),

De Hoï[o1ijn: heeft zich slechts tot
1864 zeewaarts verplaatst en-is zj.dn toen over de geheIe Rijnlenclse kust, eveaals de Ï,oW.lj-jn, na 186Z, duinwaarts gaan bewegeno Vooral van 1g6Z tot 1gZ5 was di.e
lanclwaa.rtse verplaatsilg d.er Ï,.TÍ1lijn,, vooral aan het
kustgedeelte vgt lijnlanas Noordgreas' i"oi zandvoort, bi.
zond.er sterk. Ze
in die 9 jaren voor bed.oelá
vak gemiddeld 2OO_bedroeg
nt

tot 1BT5 1andwi3,ï:ïffi3itlï""*ïiïi*:J'Ë"fiïliï"'
tsst
is d.e d.uinvoet in d.ie perlocle genidctelct-

Toenemencle dui-n-

@

FIG"

7. b].,z "

-

AJ.gemene toena,me

ffist.

nomen.

slechts toege-

Iig. A, laat ons trouwens zíen, d.at geduread.e cLe beschouwd.e 8o jaren geniddelcl slóchts èen voonritgang der
zeereep_plaats had. en wel va.n road 7j mt d.in pèr je.ar
. _gemid.deJ.d 4.78 mt een geruststellend feit dus!
L5._
In fig. ? is bovendien nog eens nacler aangegeven, aan weLke grote wíjzígíngen-het stranrd
van LBbo tot L88o i.s onclerhevig geweest. voor cle perio{"s,1869-1867 en 1878-1882 ils de-geuriddelde liggiirg vair
cle dui:evoetlijn ea cte l.ïtrl1jn- aangegeven t"o.v. dé gegldQe1de 3.igg:i.rrg d.ier 3'j.jnen
over de-gehel-e krest in het
:
tijdvak 1858-1865.
Van L875 tot 191O hebben de H.il.gn.loWolijn eveneens een zeewaartse beweging gevolgd. In
tlat tijdvàk ha.d een a1gemene toename van-RijnIand.s-kust
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pLaats en wel van de d-uinvoet. gemo 20 m, cl.e H.woliin
75 mt
!en- 3o n en tle l,.lï"1j.!n_9êm.
vanaf 19Lo t/n ]r94o kenneri we ààrL*
nemen, dat tte ll.I[oriip en tr|oliToliin_geniddeld tn een
evenwíchtsstadign veikereni itÍt geldt ook voor de kust
duj.nvoet aan nàt zuideliik'getteelte van Rii4la+{s
tànn'iif het gedeelte benóorclen Katrvijk geni,ddeld een
vooruj.tgaa"ndó zeereep laat zíert.
Wat het verloop val cle duj-nvoetÏ[el
hoogte aangaat, {s geen-vaqte. regel- Pan t9 gev!}n-r
globaal
íá-;éá genËiga, a" óonclusie te treklcen, . clat
de verhóging-oi verlagang van de duinvoet, over ^langeoÍ ach14P.
re periodes-gerekend., ss,menhanglt ng_t_de voor-plotseFIG. 6, b]:z"
H.E.
en
troÏlc
va^n
lijneà
dér
t.riritgang
!ïggen clan in
linge ieráAeringén der laatstgenoeg+e lljbenop
qe
eán-Èort tijctsUeótet geen iiovloed uitoefenen
fËg*6')t
(z\e
fig.
a"r-duinvoet,
rroógió
J'iesiJxg en
4-eo aÍ'tlanovói tíentallen jaren gerekend Ís de onderlinge_
keli jpreiè d.uide 11 i k I algehele vo o rultg_alg . ( ve rho gi-ng'zeewáartse verplaaising van Holil" en f,"W"lii11.) varr-het
strarrcl. zaL tocË verhoging van cte duinvoet: tengevglge
hebben en omgekeercl: áehtenritgang van het strand. veroorzaakt na langere. tiid dulnvoetverlagi:rg.
Vanaf ongeveer-'l-91O (zie fÍ8' b)
schommelt de duinvoethoogte van Zartclvoort tot RÍjnla^nds Zuidgrens ook om een evenwlchtspunt van. I ?*89
+ N.A.P. tórwijl bed.oelde hoogte voor het lnrstgedeelte benoorden Zanclvoort va.n f91O tot L924 om de 3"OO
+ N.AoPi draaít', oD d.aarma in cle 10 volgende ieren
plotseli.ng op eèn geniddeltle hoogte ae 7.5O + NoA.Pr
drle cle vakte konen.-$ot fg-@- U"draagt d.an voo:r alle
ken d.e genitldeÏie ilu:Lnvoethoogte weer ?.OO t lVrJl.P"
De oorzaken ven het zo gri.J-J-Í,g verioop vale iaai;siigenoeilltie hoogie en haar afhairkel-ii.kheid.
va.n strancttoesta.nil, zeestanden en verdere weersgesteld'
heÍd zrÈlen we zo iauwkeurig no,gelÍik pogen na te gaa&
jin !{-ciÈA$st
glfi

b-

3IG. 7. Veranclerlngen tr.TÍ.I1jn 1858 '* 1882?
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lYêI ktmnerx we reed.s vaststellen,
dat ook voor de 8o-jarÍge periode I85O*194O zeker-kusli,
gedeelte getlurencLe kortere of langere ti-id &êÍr €êïl gê*
noiddelde voor- r€spo achtenritgungn veroorza.akt d.oor
bepaald.e, min of meer bekencle natuurlijke of ]rrastnar.dntÍge invloecien, onclerhevlg kan zijng voor d.e d.uinvoet
zj-en we Í:r. die period.e geniddelcl slechts vooruitgangn
vo-e
voor d.e H"I[. ].ljnr achtereenvolgens vos.nritgang-ac]rteruj.tgang=voonrltgang-evenwichtr. voor d.e Ir.1l. li jn. id.em.
De E.W.Iija 1eg in 1940 45 m meer zeew&arts tlan in
186O, cle Ï,,olÍ.:lÍjrl* was Ín 185O ongpvêer! op d.ezelfd.e
plaats gelegen a1s tegenwoordig.
Iot goed begrip va,n het hierna volgentle en tenelnd.e j,ulste conclusles te kunnen treklcen,
iïêlke iinyloeden?i
dienen we te weten, welke lnvloeclen het verloop van
al-te gevoad.en afstfu@ebben
bepaál4. Wat
FIG, 6> blz. iAa. tle natuurlijke invloeclen betreft, zíjta claartoe Ín fig.
b: bovendien het aa^ntal H.liÍ. hoger clan 2.OO m + N.Aop.
en cle voorgekomen stormvloeclen 1n die B0-jarige perioclr
aangegeven.
trKunstmati.gert in-.
Iot d.e kunstmatige lnvloed.en kunnen
j- led.en.
we de aanleg d.er Unu-ider havenhoofden, de noord.elijkste d.er vooi de l
íachte strandl
hoofd-en en i;:r ntidéïe rnT't.Ë de hoofdán van het uitwateringskanaal te Katwi.ik. rekenen.
IIet Noord.er havenhoofd te ïJmuiden,
gelegen voor paal 55, werd. aangelegd van 1867 tot 1877,
Havenhoofden
het Zuicler haven]roofd., gelegen 9p ?OO n ten zuid.en va^n
paal J6n bouwcle nen tá de járen 1859*18?5. ï{un lengte
Umuiden.
bedlaa,gf, L5tO m zeewaarts van de strandpalenlijnr terwij]. de kru:inshoogte varieert van 4.OO,+ S.OO m i NAP.
Fïe, 8; Blz. 17
fn fig. I is cl.e sÍ,tuatie van d.eze
werken nad.er a,angegeven met verd.er in staatvorm cle verpiaaisingêii ïan duinvoetS-ijn, HoTg": en É"19.1Í.jn aan he1
kustvak IJmrriden - Zandtroort v66r en na, d.e aanleg d.er
ofdeno (tabel 2")
ïÍat de zeer storke achteruitgang
der loïÍ,lijn- van 1867 totE-ETEEFft, moeten-we-deze
p-_1otse11tg" beweging d.eels aan natuurlijke, deels aarr
nllrunstnatigen' invloed.ea toeschrÍ.jven. ïatei: zullen we
Jaatry€r"Btjnland.s
:ffi
zLen, d.at Rijnlancls Jaarverslagea nÍet reppen over een
zekere i.:ovloed op d.e strandbewegÍ:eg, d.oor de bouw cler
@n.
IJnuicler hoofd.en. Ioch is d.eze 1nvlóed zeker niet te
loochenen. Het felt, dat tte plotselinge en sterke
strandversmalJ:lne jÉfst saÍneivalt net-d-e bouw der hoofilea en bovend.len die achterultgeng. verrenreg het ingrij,pentlst 1s 9p bet strsndgedeelte Umuid.en * Zantvooit,,
Ís toch we1 opmerkelijk.
Y66r d.e aanleg d.er hoofden was het
strand. ter praatse. nomaaL els d.e aangrenzencle vakken.
l{e lnrrrnen dus wel verond.erstellen, dat cle veraJrderingen
Strand te Unuiden van het stranrl te rJnuld-en zonder'hoofden wer in hooÍd.ffi
zaak zou neerkomen op dezelfd.e vera.nderingen op een nor
maal stranclvak ten lloorclen en ten zuid.en van rÍmuid.en,
@
Qp d-eze _manler ts een Índnd( te krijgen van d.e gevolgen
der hoofdenaa"nJ-eg op het aanrgrenzend.è strand..

f.lril

FIG" 8o Sltuatie van de havenhoofd.en te rJmuÍd.en.
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ffiïffiïf
Ëïo33'3:*, "Ï:":$ ï3"i"ll*, "Ë";"ï*: t##à3
werki:ng op cLe kust tussen de palerr lt en 6,I het sterksl

tot paa.l 1s, afneeót. over paal 6,1 - 62 en orrgeveer vanaf paal
_6'v.envercl.erzuidwaartspractischnietmeeÏmerkbaar
is; het laatste i-s b.v* te zLen uÍt de waarneqÍngen-ïow.li'in,.
----EIfm, 2,8!z.L8vaá cle l.IÍ.Ij.jn in tabel 2 voor cle palen 64r.65 on 66
i.n tte jaren Le59/7o, L87o,/7L' L87L/72, L874n5 en
rrc, 3'
bLz..L5..LB75n6,
vercler j.:o È[e lÍgglng cler lijnen ln fÍ8. B en
FIG, 7
meer
i.:r fig" 'f rechts.
of
min
Invloect

De eerste vier jaren na het begin
hoofclen, is cle achteruritga^ng: der lolf.
d.er
van d.e aanleg

J.ijn (inscharine) het sterkst.

Vergeleken met het stranclgedeelte
ZancLvoort, - RÍ.jmlancls Zuidgrens zíen we i,:3., f18" A en ta
bel 2 d.at d.e genoemcle Ínvloetl op de I'W.Ilin zeker tot.
LB82/A4 hroeft geduurd..' De H.l[.U.jnr vertoonti; vanaf 1878
een tpnoerkellj'ke regeJ-maat iie Yooï+ en achteruitgang
tot te85 (Ueuitetinás om het anclere jaar, zi.e tabel 2" )
De duiavoet laat van 1-876r1.88C eveneens achtet:uitgang
zíen, evenwicht van 1881 - 1885 en d.aa:rra mln of mee:r

FIG. A* TABEL 2*
EfW; Lijn,

Duinvoetlijn"

voonritgeng tot hed.en,.
FfG, 9;, Inscharlng (l.w.lijnL) t.gov. de ÏJmuider havenhoofd.en"

6t
rrll

g'rP^rloP

3

z

:r

t

E
Ê,

It
J
2
T
J

f
x,

Í

h

t3

2f,
ï:r fÍg, E i.s nog eens duid.elíjk te
ctat, wat betreft tle toestanden iq=19o9 en I9q9.
zíep',,
-ae
veroorzeak-

eéanaa} aarrweziger-doór d.e hoofclen
ïeTnscharj:rg, verhoud.Íngógewíize niet meer trs vergroot
FIG" 3i"
en de II.IÍ.Iijá en ïr.ïÍ.1ijre,lechts de algemene stranclbeweging hebben gevolgcl)
len-opzÍchte van cle ]tggj:rg tler boven genoemcle liipen ln L860 Ís Ín laa.tstgenoemcle frg. I
van de i:rschareiAe UrvlóG'id-aer lJmuider havenhooftlen
te krijgenl Asnnemencle,
eea voldoende duidelijk beeld
ïnomalen_peJ-enlnrnnen worctat paal- 6..4, 6'8, en 6.6i als
jrnvloed.
hoofd.en
tler
clen Ëeschou*d. (clus nÍet onder
f"^hg!-qet behulp yarl flsn 3 en. tabel 2 moge- Àtran;,
i.TARnT, 2, bl-2..I8- 1:.
'íar,át
jk,
1860 r/a L9oó jear1.ijks na- te g?er^"?:n991
(4O)

ffi

ïnscharine op

de

I'

tle-aótrteruitgang (-inscharing) op de palen 19 n OO en bI
::f, H?iï r"Ëà=
i22:,T3ï:iqs'uffi "fi3': "iïïr:ïi:iË:
clan toe te schrijven zíjn aa:r cle ac.nwezigheid der

;

hoofclen"

I,.yloed hoofden op

te

zi-en.

Sen en ancler

Voor

cl.e

Ís ix fign 9 duideliik

jaren.186o. (v66r-cte aanleg

%3ïiu3.ii*ïiJa*33Í.[lïï"'i33Ï}l#ï}lËï:3":ïiF"::'
(Iaatste neting) is dè'ligging cler 1,.Wolijn in beeld

gebracht. [evenó is ir1 deàè fig' voor die j.area d'e verólaatsj-nà o* g"noende lijn t,.ó.v, de lisgi.11e 1n 1860
aangegeven.

Hoewel buiten Rijnl.ands gebied l.igge1d, Togt_ worden ve:meJ-d., tlat over een a.fstand van
h99f9:"
írz ! I'5 h (= i lengte.hoofden).vanuit.ag
AanwÍnnende invloed. eén aanwinnende frvloóA te constateren viel, welke
d.e bovenbesproken i-nscharingeno [abel
darr ó:@
op het strand.
2 toont óns-dit duideli:,jk voor paal 57 en in mindere
Erenzende aan de.
mate voor paa]- 58. In ràal 57 nmen de L.llÍ.- en H*iIío
Ïroof d.en,
lijn, van tê66-1885 toe met respe 55 en 78 mt terwijl
op-de palen 59 t/m 66, voor die perigQe een mj-n of meer
sierke-achteruit'sans werd. gevonáen (fig.9) * VIijwel
d.irect na cle aanleg-Ís cl.e Lnï[o1tjn. nabii het Zuidgthoofct ovex een afstand. van ongeveer 5OO m zee.wagrts
verschoven.
In cLe twede plaats een korte beschouwj-ng over d.e invloed. der De1fland-se hoofdea op
De Delflandse

Rijnlanas nrst. Ir fig, 10 j-s schematisch de J.igglng
d.er 5 laatste hooftlen van De}f]-end t.o.v. de Zuid-grens
van niSnlancl aangegev€na fer toellchting cliene het voIgende:

hoofd 46 (einde strand-muur Scheveni-ngen)
Ín 19OA en valt sarnen net d'e raai iil
paal 99"-De fielangrijte Ínscharing ten Noord.en van dit
Iroof<t tn ae volgend.e- jaren nooclzeakten het College va,n
werd. aa"ngelegd

22"

3rG" lo,
Delflanclse. hoof-'
clen 46 t/n 5O. '

i D' en Ïil. van Del-fii land tot aanleg
van twee hoofclen
i (5o en 49) op het,
i strand benoorden

,

rgo2-]'.97íJ-

"
( schenatisch)

'

Scheveni:rgen
( 19 28 )

o À1 d.ade-

lijk hadd.en deze
laatste hoof,dea
een gunstige invloed op tle verplaatsi-ng cler l.lÍ.
ón H.T[.Iijnet . (op
het gedeelte
De.]-flandse strancl
tussen en bij de:
hoofclen 50 en 49
althans!.. .... o )
In Januari
1929 wertl hoofd
48 en Ín Januari
L97O

tenslotte

hoofd. 47 aanbe-

steed.

Dri:rvoeti,
TA3EL 5..
Beweging

cluinvoet-,

HoWo- en

l"ïÍ,lijn.

tussen
paa,l 97 en

94 (t928 1940)
"

29/30

to/tL
1Ln2
32/r'

7.3/54

,4/75
t5/16

76y'17

t7/7e

78/5e
,91+o
GemÍdcl.

Lg28/40

7 7 21
10r
4
t772

++2+
s212

o 410
5 + 10
7 2 6.9
r 6 41
1222
l2t9

{' ï3 o6i o

HiW.lÍjn,

Lr.W.lj.jn'.

t

t

I

In

I

tingen

.t

4L2 L19
5 418
18 5 10 4
519 tL9
L2L7 I 9
L2 ].O12 I
2 827 g
10 470t2

+ 5

727

18'2 4 I
18 6. L2 lO

I
I
t

t
t

]

I
I
t

6i.

2L 5L

I

26i II
t

25 829 I
10 16. L6' 27
L7 2L+L5
9 L5 20 26,
r9 25 t5 72

1928

Seen

me

ver-

richt,

Paal

on

vi.:rdbaar.
Derhalve voor

19 9 4014
5L 7Z
paal- 97
25,
L5
2t ,2
'8
het
4 7 24729 schilver
16 6;,, 57 L927

L7

fzf.

/29

genorier]-

Achtenritgang.
Opmerkeliikr doch te verwac]ote4 É's! dat telkens
iàssen heÍ ieeds aanwez;ge hoofd 46 en het laatstàááÀregde hooftt (resp. 5o, 49r. 48 en 47) een verg,lo$telxe
te plaatselijke lnscharÍng werd gecoqstateerc,laatsttÀlÈens bíj Ëet tot stand-komen van één dier
genoemde hóofden, tot de nog overggbleven kustlengte
ïo"""o hoofd. 46j én het laatétae'ngelegde hoofd vrerd
beperkt"

27'
gedeelte
lloe heeft het Zuidetijk
van Rijnlasits kusí wel op d.e aanwezigheid van d'ie hoofden geieageerd? ïn korte-trekken zu1len we trachtent

d'j't na te gaaÍrc

roe

stand

v6

ó

vast te
rr de eerste plaats ishoofcLen
vooÏ
Delflandse
der
invloed.
stellen, dat de
aanleg
tle
na
vrerd
merkbaar
nii"f"rrá p*s nát-aoid.elijkst,
Zuid'en
ten
n
185
slechts
is
rtoofd
váá noota- 5O, óit
gelegen' Ileliswaar werd in de raaii
["t"
""t Biinráaá
p"ái-íi, *ïÉ eóvórs ;an t'o:19 19;r-Y?t-r?93 3:l^.,--"rt'

r re 28 . ifreï"ïnÍ"k"';:;e #tf&i"ll6il'ËiËri:Ëll?Ë:
ïAen-25 r. Sêó.àÀtateerd, clóch-h raai 96' bleef -reeds ge-

il-;t;nwicht ál ni-j paal 95r. 94 enzè kon voor
,*ïaaára
-die
jaren aarrwj:nst; word.en rvaargerloo€rlo
ïtat betreft cte toestand' -na l-;92B
(aanleg hoofd 5O),t-is voor cle palen tf , 96'1 25 en 94
toestand nL 1928. èi.1"ryËei''g vaí Áirentl en duin voor de periode 1929 D4o l'n-tabel 7 t"i:""731"*3'* deze taber de
senidd'an is
lij,nen,
verschillende
der
IABEL, 7. 9!2.22 delde verplaatsingel
een auiáèiii,te nelgÍ-ug tot inscbare?. op d'e PJl-en-g7:

$::-ffi ffi"ÏË*1";"i#

gch:

Noe steeds

teruitsans,.

!'IG. 1I

b].z

.23i,

ó6,-.n e5 _te-zien.
ï"H;r"
kust
Rijnland's
op
Í,nvloed
dió
Delf1anclse hoofden was
tot het
àijn;
kort
lcan
oog *"rÈbaar?. Het antrivoord
oorlogsomstandigdoor
tiíastip, áái Au strandaetjl_gen
heáen màésten worQen af gebroÈen. (1:240/-++\ t heef t men Ín
ïá-tà"iá"-gZ eo 96 de nàdelige Ínvloed der hoofclen kunnen merken'----rn tegenstellÍng ng! meer noordefiik gelegen meetra.aien] welke voónritga{l'^9f evenwicht

ÍFi;::"i* i"Ëi+:ï;#Ëi3;las
:'xË:ril". u::
Il
de iqryo,I9OO
in
duínvoetlijn
€tl
loïÍrd.er
lieeine

;ïËffi

L929 (na.aanaÁËn ínvloed-op RiinlancLs kust)r. 1919t
i;á rtoóra 50) eit rg4o aangegeven" De fig' sproekt voor
zích:zel.f..

FIG" 1I,

dui-rrvo e tl.TÍ.lÍjn door Delflandse hoofden oP Rijn-

Inócharing

@n

l-ands kust".

200

It/o

1910

E 10

Lg29

geen iiovloed oP Rljn].ands kust"
Ínvloed van hoofd- 46
op paa.l 97'
iivioed van hoofd. 50

1940
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qp paal 97r 96: en
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ïFat de kustlengte, víaerover d.e i,avloed der ]roofden
merkbaa:r Ís, betreft, m-e-rken
we het volgónde oP: oP'blz. 19
noemd.en we een lengte van +
5-L--ó;.i ae ruóitárien 921.96

án 95. Dit stemt overeen met
meetiresultaten, verkregen na
áanleg va,n het-Delflandse hoofd

24"

bii
(1867) en uitkonsten_vaÍr uitvoerig-e metingen,
5+
bíj
petten verricËï-ïut-:-888-.- 1898. Ivlgn-|wann.1. !u+dg
dat cLe
metj_ngen tot àrieàv;ui-áèrii.te-conclusie.
hoofd,
rrót laatstaangátegde
inscharing oenoËiaoostó4
va^n 5oo-r2oo n uit het
àrst*rd
het grootst rË"ói-égtt
vrordencl, oP 2t à
hoofct en, e"a-rrrá-eá1áia"rijÉ nindei
Íso De grootste inscha*
7 1& uit het rrïËrarïáiá*"""n
íi"á-Uê"inAt zích. ín ons gevg.J- tiussen de palen 97
en 9b.
de^1
Vergelijken we nu de- invloe$
hoofden,
IJnuider havenhooftten-net- a1e cler Delfla'ndse
ui"tt we het volgeucle:
**'
aa" --iJ
de P9! t?^Í*1:
ió áo"*ticËtsverstoring9!
n lange zlcn LtL
15O-O
d.en van IJrnulden, cloor
' betrek=
zee uitstreklcencle aà*"ol .knanr binnèn

keujÏ-E.Gtijátotruát.Hetbetrokken
kustgedeeltewastoenvertlerontlerhevÍ'gaan
lnvloóden veroo rzaakte aoor-iiát"riifijken'
-il
slechts (vanaf d.e strandverandËiineó".
palenlijn gerek"tia)-Ei * ?oo m lange.Delflan(
tgtt
se hoofáen tlaarentógen oefenen op het
ineen
wooráó"*;^r*, gelegón kustgedeelte
uit'
ver
minder
.,roêá-,,ii, a:.e-zióË weriswáar
tot
g!g!
strátt,-dóch *a Íó ipren nog steeds
stilsta^nd Ís gekomen'
z)KfiËarctàn-lgi tuooraèn. van hoofden of clammen
-'

3"'ilffi8x:Ëïsï:*"'ïÏÍffi-litiffi-verschijnsel_
is op verschlllende
aenl
praàtÉen aan. o11é

De,

en

neemt
vlogÈstroom
*-.seerro

Het= opsgÏruiYen va,n

aanleg hoofd.en.

{ouan!::,-ry:I-t::-":I:I;
oorzaak moet men zoelcen
Ëïa-ïáËte""teld" De
z:cÏ' ury qv1d l??t".,
dle
ia-áe vloódstioom,
ffi";á ï7;";-áÁaá Fo"t b-eweest (zíe brz'11'

dan cle ebstroom
i"u" Í's 'aann;rkelljk sterker
bovendien bii
loopt
íá ó*ááteáraé-iiófrit+e,
het meesverreweg
bÈikt
Ëàeu ËaterÁtand en

ínscharend-e werking
heeft tot,-Àerróig, dat d"e voor
een geileelte
ten zuidenïan áén rroofd
zand tussen
van
wordt opgeheven cloor aanvoer
ervan
zui-d.en
Ëé1 hooid en het strandvak ten
(zr.e ook later).
van de aanleg.van sfran$il ilËï-rrái--opschuíoen
nootAán $-(op cLe Hollandse kust) Noordooste
de d.aarÉ;te-iiórrtinê schuift men tevens
door-véioorzaákte inscharingen op 9n 1?*t-

meemÍnofmee.raarrlegvannieuwehoofclen"
Het gebed zontler ej-nde
'.o"'
De vraag ri j,st;, hoe de houdi ng van
zal zíin:-ten opRijnland Ís en i.n dé naasté toéaoriist
Ís benoorhoofclen
zichte o* pr-f-^. m aanleg.van
cluinenbreeclÈe
een
tót
den Scheveningèr-!éoórderd
aan'legVerclere
(roit&)
iáets ats acnïàifíoa
' een kustgedeelte
"b naar
zal cLe inschsiilg""- oàé"frui.tén
is en
wàar cle natuuirrS*e zêeweri:ng s]echte smalworden
(Kat
kunnen
nietJ lemist
hieryan zal ctus zeker
-neiging
záL dan -ook. bestaan, aan;iik-N;oia*i;tt.5ó
lr.us,tgedeelte zcles van. strandáóóiAé" óp Éii"lan6s
te stel-Ien en te
ïáfis'"r--è"íg*io" rogejiSt-uit
vertrouw"* od-áê ío-áË 1oóp van_ de !ii+ l,ntretlende
hoofd van
evenwichtstoestanden benoold.en het laatste
zullen niet
DeLfland" De d;" ;;g i; liiden verliezen
;F;F" ieá"n--ae ïèistrekkénde gevolgen en hose kos-

25,

@a1
te Katwiil(.

FIG.

$;

ten van verdlere hoofdenaanlego
AJ-s ttercte nkunstma.tigen invloed op
een gedeelte van Rijni-a3d.s kust kunnen Ïve noemen de
áanwázisheid d.er hoófden van het Ultrvateringskanaal
ià fatvoíjt" De kanaal- o,f geulas snijdt de strandpa*
fÀnfijn óp-fàO m, ten Zuiden van paal 86;. De aanleg-d'estrand'paIenzer wárkei. bestaande uit twee, vanuit cteplaats
voncl
hoofdenrrii"
i+ du
&;eÈé"4; 115 n lange met cte- bouw van cle ult1va*
jáien-f894
-' íAO7-, tegelijk
d.e aangrenzelde
iàiit S""iu1zen" Wát fmn invloed
-op
bètreft, kunnen we hle:nran een beeld
stianávatcken
-ite.
B. tíi, ae _bewegÍng 6er verschillencLe
ËitÈ;"- it
iijné" ten Zuíáen der hoofden merken Ie
9pr. *"t-9.1leen
aan inscharlog. heeft . b]ootget[e'Ii.IJÍrI1jn ttuide]-ijk
staap án ín raal- g7-slechts achtenrltgang tro:v. de_oe
l-igging Ín IgOO en 186O te zlen Ís. De H'ÏÍn].ljn en
auiávoótlijn geven geen uitgesproke+ extra bewegingen
heeft cLe
weeri tussén laal 87 en ae uftwateringsgeulmin
of meer
gevo:rclen
hoofd.en
Unuider
bli-de
àót-ieeaá
H,'lY.lijn
en
van
trolÍoverplaatsing
sterke zeewaáttse
onze aancLacht getrokken"
fen Noortlen der hoofcten te KalnvÍ-jk
verloopt de lloÏl,lijn zó?.tr=- verwachten was, _ doch-de
lanclwaartse vèrplaátslng van cleze li-jn is veel minder

d.an ten Zuidèn van F"t*iik.-Dit in tegelder
conclusie 2) op blzr ?9:-De beweginggeeft
met
;Ël-J.fig
strandvak
het-Noordelijk
op
n.wl-"n-cluinvoetlijn
ons a}s het ware dé oplossj-ngi over enkele kllometers
kust zien we in de loóp van d.è tiid een opÍlerkelijle
vooruitggng van laatstgenoemd.e- lijnenr wa.t d.us mo&owe
een belà"Siiihe verhosíne ven het stran*. ter nl9a!s_e
betekento Deze in-Eet oog lopende voorrritgaÍIg zl-en TYe
het sterkst op 1OOO - f5ÓO m-u:it de uj-twatering?99u1"
áond.er van aL- t. gewaagcl.e veronderstelllngen uit te
saalr. zoirclen we kunnen a'aruzêmelxr dat
e
'1) het zand, door d.e vloed-en cloor natuurlijke
Iozlngán aangevoárd, grotendeels $r of diroct buiten
de uitwateririá"ááoi'tËiecht komt (zweeft en bezi-nkt);
2) dit záná Uri cle ken-tering Y?n hgt getij gb-.beoP
Zandaf?etline
-ilnatlq_
natuurliite_ of kunstmatige lozi-ngen_in
vloedr'aóór
stranlL
I
wóginá en buiten d.e geul gebrachlr a??I de vloedLstroom
woiAt-opgenomen en géaeeftelijk iir stiller water tusge*
s"n O."uê-stroom en ilak acbtei het hoofd' aa.nwezig
dachte wenrelstromen op het natte strancl tot bezinken
komt en vanwaar het in- de }oop va3 cle tlid vertler FïG. L2 bf:z.26. Lantlwaarts word.t gestuwct. FiS. LZ geeft, schematisch
weer., hoe tleze toestani gedacht trs.
Men Ís-geneigd, direct aansJ-ui-tend'
aan ctit verhoogde strandgódee1Íe, trrsc'en paal 8? el 8C
(rqooia*iik) eei kustvak Íe- zlenr'd"! nog ondel ilyloeo
Toestand tussen
èiaai vaá Íret eerst besproken strancl' In teg-enstelli:rg
ffi
met d.e aangrenzend.e mee-traaj-en mot uitg_esproken VooIuiteang. cónstateert men oB dlt kustgedeelte zeer afwÍsËeláád. voo4ritgang. - evénwlcht - achteruitgang -en
omgekeerd. Oe aarrilezígheicl va3 een of meer zandbanken
naËi;, de nond oan fret-Uitwaterlngskanaal zaL hi er ook
weI niet onschrrldig aan zijn- Do-c4 zo -on'zeker cle bewegi.ng verrt zekei ÈsWak sÍeetls b_l1iftr even onzek_er
Ís-meà van de juistheid der getrotsJcen conclusies o&trent tte oorr"Ë"n cl.ier beweginS€tr. (zie bl:z, 26a.) "
FrG.. L2.

ingrijpencl

26.

FïG. !2. Toestand, verond.ersteld ten Noorden van het
uitwáËiíoeáttt áal, te KatwÍ'ik ( schenatisch).
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8Ë

Vel:loop van d.e
strandhoogte.

Hoe cle hoogte van het stre.nd. bij
de behandelde sterke tand.Ë-ar-tse verplaa.tsingen der
ï,.ïÍ.* (en Ín mindere mate H,IÍ.-) fijn verliep, 1s 8emaklcelijk in te zien, Door algehele landwaartse opschuiving en leeï nog cloor dat de afstand tussen duinvoet en l.IÍ, (H.W,)-li-jn steetLs kleiner wordt en daa.r-'
bij de hoogten van de duinvoet en d.e gemiddelcLe HoTÍ.en-1,ïÍ.stettden ongeveer gelijk bli-jven, moet het strand.
dus vanzeLf wel steÍler heI]-end. worden*

Kenmerk voor achteruj-tgaand. slrand.

steiLer

wordend.

nat-

We lnrnnen ons dit a1s volgt, voor+
stellen::
FfG. L7. Strandverlagi:eg Ís a.chteriritgang.

26a.
Hoe de toestand
het stre'd i-n de omgeving van
Katntit zích zal ontwitËèËn,va,
i"giil.pio*",
van d'e uitrrvater-ing nog. èá"'wer$9]1_5Ë[èia voor verbetering
verlengi-ng de_r noóraeit, -1" uoeiiijË-G ro,,áàr rrà"aur, ( i. c.
zeggenè Genoemde hoof_
cl'enverlenging el d9. guiínge, t*,", -áàt-rror*ing
van verzand.in*
sen 1en zandl?*g"i]
ó-ptiààáirl'i1ien
misschien
eerder
na- dan voord.erie op Toe
ae"aaperenzeáde kustvakÉéo-,àrt.o
(voor_
a1 ten lïoord.en-aár-Ëooia"ill
ne
als
voren_
"""à"liárste11íng,
iËÍËlqË::rïï!
va^n inscharingen"iï:ïíiatï_Í#.
ËË" ï"ua;ff 's"f," t"ff ;3*s;"
is
ó""h d.ergelijke vert_ie_
zen zullen wel.niet "iát-á""tuó"raiá;
opwugào tegen-dË'vóoraelen" aié net
ge_
vorg zurlen
èveàtue1e-"árrái*iog_
verlengi_ng
"ij! van
het buitenkanaár
varl
aíË à"àËra"Ji
"r,
wijksche Uitwateriná.
"*r-d;ïerbeteri.ng dór rar_

lft

buitend.e nad-elige invloed vannevenFIGI Lr, 9\2.26 Het strand b1iifl, _ontler
z,-Jl;r
ware
steed.s
het
genrone o*Jtá"aïgfráaen, a}s
wichtsherri"Ààní zoekán (.2íe ook b1z. .4 9* 14 )'
A1s voorbeelcl van sterke stranêYqr-:

va,n
Voorbeelcl van

l.aslns. noemen we * i"g:i""á-il ,aá 19nt"t11@*1oncter invfoea der IJmuidLer havenhoofd.en staande)--raaiea

_er*sa'6zen6'inhet1o-JarigtijdvakLB67.l877."B:tjc1e
sterke strand'

Íáffistiandp9,1enii;n4"agY9ïqiu^P"}?1*1""d3tii*Y?T::"
geniddèIcte stiandverlaging vaÍr bijna

1-*l -terwijf 9g
duinvoet op ctat vak in-die jaren gerniddeld niet achterstrand gP_he! noorde-uitging. Dó helling van het natto
gemldd. l-: 9o
jpren
van
10
Aie
fu
tnfstvak
krvam
IijÈ
op I : 5O!'
3en twetLe voorbeeldo In de achteruit(en
cter Delf1and.se hoofcl'en staan*
invloed
oncler
Eaancle
hoogte
ve.n het strancl blj d.e stra3dd") raai. 97 nan de
fWecle voorbeelcl.
paienli.in 1n het 1o-jaiig tijdvalc 190r-1913 af meti van het
i I.5O n en veÍr ].:gr}-Lg4Ó bedroeg cle verlagÍng
De duin60
cn.
E-tráa ter plaatse- van raaL 96 ongeveer
en
fe
m
achteruit
gevallen
lO
à
ook
voet gixg tii Ueiae
(en
worden)
steiler
dus
had eán 6ela"ngrijke-versnalling
van het clroge strancl. plaats.
RegélmatÍge controle van de hoogtet
Strandhoogte afhankellik van vooï- ttie de lso paal boven het strand uitsteekt, kan ons ctus
4vo(tr'$,
zeggen't of 1n die
ltsv4r4óe$
metingen
Yr7I\l9I9
Ilqi U waie
Wiall,
V\TLLv|liiL
zond.er verdere
Êr,L$ het
cf aehteruitge.ng. a1s
raai, het strancL voor-. of achteruit gaato Dit laatste
geldt natuurlijk alleen, lndien cLe resultaten over een
íoldoend lange-periode rhet elka,ar worden vergeleken.
$;;;;;; ' à;'beschouwinsen over d e
nkr.mstmatigert invloeden te besluiten, nog een enkel.
woord over-het
g door aangelegde-wg1kén 9P_het strand en in de zQ@t
Hoofden of dammen zJ-in oorzaak dat
getijstromen
gectwongen
ïrorden, zich verder uit de
cle
(tangs-de
koppen-dier werken) dan Ín
kusÍ te-bewegen
normalo onstandigbeden. Zo Sauw echter d,eze hj-nd.erni-s
ontbreekt, herneemt de stroom weer zítrn 1-oop, dicht onFIG. L4.P,t.2.28 der en //'de kusto fn fig. 14 Is dlt in beeld gebracirt*
Het spreekt rvel vanzelf dat j.:r de omgeving_r. wa.ar de getijstroom weer gedwongen word.t zi-in J.oop // de kust te
Lrscha4jlg door
vqn rlchting ve.r- henaornen (b), een inscharend.e werlcing niet uitbliift
anderend.e geti.'i=
en cleze zelfè een min of meer blijvend. karakter gaat
aannemeno Vanuit (a) wordt al.s het TÍare een watermassa
stromen"
meegetrokkenn die slechts kan worCen aangevuld door water ui.t de getiistroom, wat ongetrvijfeld cloor d.e scherpe buigÍng om de kop van het hoofcl, met vee3. werrrelingen gepaard gaat. Dat hierdoor kort achter het hooftl
een enigszins schelpvornÍge kom d-óor z,B, neex ontstaat, is komen vast te ,staan. Deze plotselj;nge gezaakt inschari-ns
vo:rmde sterkere j.nschaïi:rg zal geleidelijk i:n die bii
(b) overgaan en na kortere of, langere tiid, a1s het bij
achter hoofden.
(a) toevloeiend.e water volcloende ruÍ"mte heeft gekregen,

tot stilstand.

komeno
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FIG. 14" ïnscharing tengevolge van strand.hoofd.en,
j,;..

.

::'f i'

....--É:i Í: ;._:,iar..!:lf4: :.à,._-
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Bovenstaa,nde redeneriag is zowel
a"1s lange hoofd.en door te voeren, d.us-ook

De inschariagen.
d.oor de ïJmuid.efiroofd.en vêrooï*

ffier
ingri.ipendo

_

_

( bstaan vêJl

&Enzand.irngen tegen

de hoofclen.

FfG, IO

b1.z,. 12

MoeeLiike voort-

zettlng De1f1andse hoofd.en.

voor korte
voor de-TInu:tder haven]-oofden" De sterke Ínscharing
ten Zuiden dier hoofclen b.v. was in ongeveer 10 jaren'
tot, stilstand gekomen, Vaa i! het oog l-opencle kustafna.ne op grotere afstand. (b) is hj.er niets te merken, wat wèI te d"anken j-s aan de grote lengte der bed.oelde werken. Genoemde grotere afstand zov, vergeleken uet de l-engte, gevond-en bij d.e strandhoofclen
12 à 15 hr uit d.e hoofcl.en- gerekencl, betLragen. ts}i
wisselentle- richting (c)-(b) r o,4. door invloed wind,
is het aangevallen kustvak bij. (b), veel langer d.an
bij d.e korte strandhoofd.en en clientengevolge ook de
inscharend.e werking per lengte-eeaheid. nauweliiks

of nlet merkbaar.
Op bl'2. 24 oncler 2) werd reeds in
het kort het ontstaa.n van e.anza.ndingen, clirect tegen
de hoofde! gelegen, genoemcl.. Voor cle Zuidelijke zijde
(IJnuiden) is de aÈtnvoer verl zand door tle vloedstroom
en het bezi-nker. va.n dj.t zand in de hoek tussen hoofd
en stra^nct, de voornaa"mste ootza,a\.. Yoor cle ]Toordzijde
werken geiroend.e werrerstromen (a) een gedeelteliike
bezinking van aangevoerd zand, in de luwte achter het
hoofcl, in de hand. De meest heersend"e windrichtingen
varieren toch van Zuid tot Noorclwest..
Bezlen we in het lÍcht van bovenstaantle redeneringen nog eens fÍ.g, 10 ix verband met
een &ogelijke voortzetting der Delflgndse.hooÍde+ op
RijniLantls kust. Het is aan te nemen, dat de vloec[-.
stroom achterom de kop van hoofd. 45 komend, schuin op
de kust gae.t aa"nlopea, mi-n of meer langs de koppen
van cLe hoofden 47 t/n 5Q, Illen NrO. van hoofd 50 vin-

clen we op Rijnland.s lnrst de inscharingen. Mochten deze inscharingen belangriike afmetingen gaan aannemen,
zod.at ernstig over verclere aanleg vaJl hoofclen zou
moeten word.en gedacht, wat evenwel j-n de naaste toe*
konst. nÍet waarschijnlijk i.s in verband met het nweJ.
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blj rJ[asseÍets kunnen mlssen van de brecle duinenreeks
Aíá.-ti), clan zou men kunnen veronderstel-l-en
;;;"-(ui,
dat
1) de nieuw aan te leggen-hoofd-en geleideliif
.
op zod.anige l-engte word-en gelracht, dg't.
nin toppeà vaIlón juist e= q{ }inselt het

2)

fe9isa
eetiáá-ió.n de vloeástroofi-bi3,
met
volstaan
wortl.en
da.n
kan
átrand.. Er
d'e
vtaalnran
hoofden,
korte
deze
van
enkele
(n'
kust;
a"
lijn
in
een
toppen liggen
//
'aif{

l\

gerinhet
laatachter
ge neiging tot'inscharen
richonveranderlli&e
éte rroóral d.oor zítrn.

d'e vlóedstroom, behoudens m-ogeli.jke

ting // dê hrst vercler geen achteru-ltgaande ínvloecl meer op het sf,rand uitoefentl
tussen de laatste hoofclen aan7) cLe a"fstandgroter
worden kan, -b.v. 5OO m'
merkeJ.i-ik
Eèn éffid-er is drls gedacht, als

iJr onderstaandte schets aangegeveno

Frc,15.

#;'í
Geen betrecligen_-

de oplgssinFen

gevogd-en,

strandhooftlen

(fi8. 15.)

W'!,ffi,r#'iits%

Dat theoretisch bezien wellicht meerdere oplossingell
tot ve:roincleren of voorkomen van inscharing achter de
hoofclen naar voren ziin te brenSotrr boY. aanleg van een
vorÍn van strekctan aan de koppen der hoofden, min of
meer net cle stroomrichtirrg meelopend, val.t nj-et te
ontkennen.
Ongetlvijfeld hoge aanleg.* en onder-

het twijfelachtige resultaat van dergelijke ingrijpend.e voorzieningen zijn oorzaa.k, dat in
die richtíng nog gieen bevred"igencle oplóssingen zíin

houclskosten en
gevonden.

oooooooo
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Nu, hoewel onvolledig-en gebrekkÍ8,
Jaarl-ijks ovetzrc]et
j-s,
een beeid te Seven van d.e (in hoofd.zaak
setracht
1860 * 1940
--'..
iad.elige) iírv1oed, die de ÍJmuider havenhoofden, de
met toeIj.cntan8en'
noorclefijtste der'Delflanctse hoofd.en en in mindere
roatè de Ëoofden van het uitwateringskanaal te KatwiÍk
op Rijnlands }íust, hadden en no8 hebben, kan met behulp
vàn aé figuren A; B, 6 en 7 en vercLere gegevens uit
Rijnilantls-Jaarreislágen het overzjlcbt worden aangev--rrld

en voltooid..

Xen opmerkelii.ke &erg:issingr-ver1865 Ïv€Ïdient vooraf vesreld.jng. tot' en met het jaarjaarverslacl.en d.e uitkonsten cLer strandnetlngen Íu de
gen opgenomen va:eaf paal 66 t/n-9.7 t {tuÍlzt het RijnIanasè-Imstgedeelte íana"f paal 58 t/g 6:i ontbrak gevlnden eerst veme1cl i:t I8b6':
heelt
i'...,., Wê,.moetea
we eveawel de opmerktng makenr d.a,t' in
cle vorige verslagen opgenomen staten der strandmetinB€n. doór een veigiesing (l) slechts aanvingen me-t
áen'mijlpaa1 66, eí d.ae.ráoor Seen volledig overzícht
gaven van ae toestenden van het stranal van Rijn1aldt Ê
het
daar de noo.rdeliikste van de binnen cle grens van
n'
palen
trs.
qtaancle
de
58ste
Hoogheemraadschap
"
In Ëet verslag 1É66 werd hêt ontbrekend.e aangevulf----De Verordening van 1.959. betreffende

èad.e bedoehet goed onderhouA ae
lingl het ond.erh,oud. van d.e duj:ren (bilnenauÍ-nen) zoveel nogelijk bij de eigenaren en gebru:lkers tenrg
te brengen en bepalingen aan te geven omtrent d'e mogelj.jkJeej-d. vau vrij verklaren van alle of van een 8edeelte cluinen ven een bepaalde eigenaar of het uitroelen van koni.jnen eaz.
Oagetwfifeld heeft d.eze verordeninger veel toe bijgedragen, tlat cle verÍÍaarloosde toestand
der dul-aen langz?,nerha.ncl verdwee+ en za.ndverstulvingen
steed.s mi:ed.er voorlnra^men. Deze vera,nd.erlngen ten goede
hebben ook grote invloed gehad op de instand.houding
der ESSI- over het algemeea.
Wat betreft de toestand, varr de kust
j.u oe jaren vóór LeSo ie het volgenoe vam belang:
Vanaf L84t tot 1860 j.s tussen de
palea 58 en 71 cle totale strandbreedte, behoud.ens tussentijdse schonmelingea toegenomen met: paal: toe4ane:
8bn
58
81
59

60
6,16e

6v

64
65
66,

67
6s
69
70
7L

79
86'
114

1o7
87
LzV
114

ro5

5t

7'

4L

28'

3L.

tussen de palen ?2 en 97 ond.erg:iag vanaf L857 tot
de totale strandbreed.te de volgend.e vera"nderingen

(+ =

;33ïï"ïo!-=o?t3ffià::
+ 5n
72
+14
77
+5
74
75
-'L2
T6.
- IO
*28
7T
+14
7e
79
-77
80
-r4
81
-t9
82
-51
85
+ I
*2O
84

186(

paar: toe- or arna.me:
Ê 4n
85
86
+}O
87
o
88
+ 1
., ,
89
+16,
90
+rz
9I
+19
92
O
9,
+27
9'4
+7rB
95
+56'
96
+57
97

tÍe zien dusn d.at van 1857-186.O net
Noorclelijk hrstgedeelte een sterke stranclverbreding
onclerglag, het nld.d.engecleelte afnane en h.et Zuide1ijk
gecleelte weer toe, hoewel minder d.an het NoortleJ.j-jkvak. In de eerste- 5 jaren, die nu volgen (1860 - 1865)
lijkt het, alsof d.e strandversmalli:ag naar het Zuid.ea
afzakt:,i re Lezen j.n het kort:
1e6f ... o.Geen merkbare ri.j zígingen in de toestand van het stranclo De gesteJ
he1d vnn het Zuid.el-ijk kustgedeelte (ten Z" va.a Scheveningen) irs
lntussen veel rai.:ader dan die van het Noordelijkeo
De strand.breed.te nan op de palen 86. * 97 af met,451
' 27t 6, L2,
(zíe
2,
14,
22,
16,
O,
en-46
n.
fÍg.
oob
+9
A)
7t
_
l-862..o..Straad. en duj.nen over het algemeen ln verbeterden "toestand.o Na d.e
netingen berelkt een storovloed. op den 2oen Dea. te Katwijk een
hoogte van 2.89 + Ii[.À.P. (fig.6).-Afs1ag der ctuinen 10 * 12 mo
Vooral_afslag yooï het dorp Noordwljk, ook voor Katwijk.
L86E....4oge vloed.ea-op 21 Jan, t 5- Deco en 22'Dec., welke opIópen tot resr
2t89, 7.79 en 2.79 + N.À.P. Men zaL cle
der hoge vloed,en
als zeer buitengewoon beschouwen: 4 in lqeiJreid
6éu neti-ugsjaar! Doch bij
meting-en irn Sept, l-861 l.s de afslag vara voorgaanrde-v1oed,en, Uefratve op het Zuldelijk kustvak, weer herwonnen. Conclusie rrit-verslag
L857:.
.1-...._.d9t, _zover Rijalaud. strekt, d.e zee in d.e laatste jaren geetr
afbreuk creed
aa.n dgn beveilÍgende- d.u:i-nketen, maar d.eze lntegend.eel

'" tiË:3t3,fiË""iffu1"ya',

La67 komen op rekening van metins
1864. De af slag "l"Zi;Ë::''
de duiavoet was z6 hèvigr' etat-te Noordwijl
vrees yoor verz_qklclng aan gebouwen. blj lpet strand. bestond. foe
p?s9{"Ë vaa
oàË & r"t*iiÈ, werct yêrejst.rDe stormvloecl van 7 Decembei sloeg een gat Íen meer d.an
lOO mo 1n het, &ridelijk Loofd. te KatrvijI.
1854.....êeen bljzond.ere stomvloeáen. De clrrinvoet ís n1et verbeterd. (ae
l-nv].oed. d.er stotuen Ín Dec. Lg6, ls in fig. A-goed. te zien). De
breed.te va"n h.et natte strand, nam aanmerkettlA Ioe, wat b1j'è"n
landwaarts komead.e H.ït,ltjrr een verhoging ván tret'strand., d.us
voonritga+g- betetfent. T*tra voorzieningen voor d.e dorpen'Katwijk
en Noordwijk ia de vorn van strri.fbl_ibdón.
186'5-..o.Dê sto:mvlóed van 6
z Jar; G;át;-ÍlÀ.p.) eaf veel afelag van
d'e duinvgetr vooral "n
te
Noorawijk. Óok te fatíijt vond. een vrI;
grote-d'uinafslag plaats, d.le nóg werd.
vergroot-d.oor de op fràtstraad overwinterénde víssersvaártuigenr die door d.ie
stórsl tegen

72

o'

het duin geslagen werd'eR. Ze venteerderden d'e bran'rdi.ng en belenmerd.en een snel herstel der aangebrachte
srlha,d.e of het aanbrengen varl beveillging (o.m' aa!glooÍen der afgeslagea d.uinvoet uet aangevoerd zand't
het aanbrengen van stui,fbl|ndell en het bevestigen ven
het nieuwe talucl net helm).
In het belang en op kosten van Riin.'Land werden
bij contract met reders of echeepsei.gelaren krachtens
leólutt VoV. 28-1O*1865 d,eaanwezlge schuitengaten.
é6n ten Noordea en 6én ten Zuiclen va.:a het dorp KÊ,t*
wijk, cl.le d.oor lnstuivlng te kIei.n waren gewordent
veinrj-ncl en tegen een jaarlijks te storten bedrag
door B:Lin!,and in vold.oende staat onderhoud'en. &r Rijnlantt èa-de Eatwljkse vlssers werden door dlt besluit
gediend.
Overigeas valt een algehele vooruitggng van cluia en strancl
wae,r te nemen, d.aar de achtenritgan_g door bovengenoemde
vloeden bij dé netlng van 1855 slechts weiaig of niet merk'

baar was.

1956...o....... Algehel.e yooruitgang. De aanwinni.iagea Yoor Noordwj jk en
Iíatwijk ztjn gunstig. Geen schuiten meer op het strandn
fii fésfuit YoÍ. 24-7*L866' werri overgegg,an tot uitgebreicie hel-nbeplantingen in de binnenduinen van_ Rljnland
ter voof-o-ning van schad.elijle verstnrivlngeno Helmbeplantingen beperkten zich tot nu toe nog grotendeelà: tot d'e
zeeieep. ïn 1865 had.tlen cle eerste beproevi:rgea plaats met
anciere gewessen dan het d.ure hel-m, zoale bijvoet eu J,apanse boekïveit; echter nog met weinig resultaat"
1867........... Sto:mvloett ian 2 op t Dec., welke een hoogte bereikte van

1,79 + ï1.4.P"1 veroorzaaktè een sterke afsla_g.van cle dui-nioêt, welke ilr ae neting van 1857 (Septr_1 echter_$Pt meer
te zíen is. De afslag bedroeg plaatselijk zeLfs L7 à 14 nt
In de metlng van 1868 zíjn cle gevolgea nog min of meer duideJ.ijk tó zien (fig. 6 en Á). Over5-geas teef n, Le6tí toch
sterke-ac[teruj-tgaáS (ver].áging van he! stran{)
een irij -De
oorzaak hieryan moet wel- gezocht worden 1n de
tezien.

onstuinige zeeén ln de winter l-866-186:l met een 8r9gt aantel uidaé:-natige vloeden en vooral hoge ebstanden (ftg.6)"
Dat de duinvoet ecbter niet achteruitg:iagr ook niet te
trIoordwijk en Katwijk, is we1 te tlanken aair de d.oeltreffencle
voorzieningen ter pláatse ix de vorm van stuifblinden en

helnbeplantingeno Proefbeplantlngea met and.ere Sewasseu
gayer
ook clj.t Jaar welalg resultaat.
- VerEeliiken
we nu d.e tcuettoestand venaf het beg:ia der
neti:cgeá (fó57) tot 1861 met clie van d.e period.e L867-L867'dan vinclen we clus bii ongeveer gelijkblljvende d.uiavoet
7 seeft ons
van Éet etrandt

186"8...........

'j's'ligt
ËiiË:ifïiT:"ff4nt1o*.
;ït
strandversmalling
De oorzaak van de duiclelijke

ver-

hoge zeegtancten d.e
moedelijk hierÍn, dat bli-de
vqn de L.W.Iiin
hoogte
de
op
branding steeds Lend, losioelt
verb
dat
stranct,
en d.it ópttrijft. aaar het hogere
.
9aardoor
verlaging
uj.t_wgIkq
hoogd woidt Íen koste van Uèt lagerer,de Éogere opklimming van de zee bij èb_vgIgt 9{^de verp].aatËiag lánawaartË ven d.e L,rlÍ.Iiinu fadien dlt waarbeld
-i",
ctan ls va.n ení,ge hoge vloeden_ een_ omgekeerde werklng
te'venrachten, n.1; clat-daarcloor het hogére strand _ verlaagd
en het lagere'verhoogcl zal worclen, wanneer d.e Ï,.l[rIijn weer
zeewaarts-schuift: tftóe bevonden tónrggaag ven ([e laagwaterIijn is cl.aarom misschiea een voorbiigpand verschi jnsel. a
wej-n+ge_
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vrj.j sterke strandversmalling
voónritg.aa.nde duirrvoet verklaarc
of
Zi;nAe
bij in evenwióf,ï
I:Inuidgr.
ïte maakten ecáï"r-aé verond.erstelling, dat dez9l_9r.nlet
on'aángaatr
kustvg.k
nóofaen. wat-nèi-Uooraelijk
.
ï.,.I1.der
àíí^. aan aeze opóerkeliike verancleiiagen
ffiáï!
en ll.ï[.li-in.
proefáên-::iáèn-óei het-rË"ort"ten
planten vaa mos lnrssen tle he]-n schlinen
Zo,wercl. dus ale Lngetreden

roerer
te hebben opgelevgrd:
nrn ái ^è.i eunstige
-I"t
zoveel
meer
niet
zóu
van het duinopp";ilk-á;;-hèr.beptantine
ve rstuivlng veroorzaken.
beplantiTg"" ter gehele of ge1869...'..ó;;Ëebreide proefUáàáiitgeP ga voiaen
hodit jaar plaats. Een
deelteli1ke t"r-"iáifi-Ë-O"-2'8$ + N.A'P'
ge vióed-krn'* tooi"ópll Novenbér, welke reiÉte tót
ook. De
echter
de stiáaavermallin8
-ó"àói'reoe-tá"slotte
De tlul-nvoet nan iátó-tóe,

genaatcte veïond'erstel: laatste zow, aa aá
::r.s- àársÁ-Éog 6- à 7 !1r-en. d'urent
achtenrltgang aan'
."o,' uïj-n"] eereSge, ale9hgle
IB?O.. ...Dit'ióig.áiÏ
dat
voorlnranea,
àiet
Daar troge-itóeáen

ook van cl.e duinvoet.
van het
winctkracht en *rróniríá- én aé veienclerli.ike
-gester04"i*
krrnstaé_behandelde
nét
onderzeesch ber"d;;-ir"oi "iól iéÀar"ogespeeld.
ro1 hebben
natiÉe-i"rÍoáaénr'áier hr:n-op
deze neroiér 11oe verklaard moeten
í"
jaar
ur.ffé"
Menig
jaren
denkea. Et zíi nog op e.iéáé"r-aát-to d" 5 qf'elopen
te Katwijk
ió?fr:ïózój áê"iááïeéiiáa"rden' crer watersta.nden
gelegen
waren
geniddelde
het-qonnaal
opmerkeli;X hoËer áan
bose
nfrïÍii't (fiet 6 ) . pe vé9]- Yoorsekomen

iil;;i-aï
ïË'giÏiÏ"* ií"Ë ï tiË'H:ïHáTË" :'í!Ï;Ë" " ïËi*iiH,nË+"
op
v]-oeclen lilvanea niet rroor' $nlg?

-agnleruitgang
1871.....lttitengewone
een evenríicbtstoestand. IIet
het Noord.eliik d;ï;"krï"iriê"ns
-ó"aàiá"at. gróndige
or&r
herzieni:rg. Er worclerl maar
pranïán-rer, Éel-ur
vroeger
lvaar
nu af slechts íÀ"UËre béLnpotén geplu{t"
zil'
Áeschonken.
iera
ae-wasaoà
"'an
of geen "á"ááónt-""oi"-á""aái"eró+á tÉrrisbehorendeDítplanweinig
tot gevols hebu"il*Eáï-d;
ilr1gg"r-to1-ontrrrÍkkellng kunnen
ten a1s ltazengtas, errzo veer
vo11e waèclom, vlu$ afsterf''
komen, doordat de !el-n, n* grpooÏ"in
Tesaroen met
eu de groei dier planten aus iiéi .ê*r-legeahoudt.
en
practisch
het nemen yan auníóre wj.esen ,iáió" áe res[ltaten
flnancieel zeer bevredigentl'
[olvoliin landLg72.. . o.Geringe aa^nwj.nst-áuinvoét. H.ÏÍ.liin zeewaarts,
waarts verPilatst.
meer
is het stranc genlirddeld
Over geheel'Eljnla3ds Eo"t rltt
ffi-z6.,-"r"ïïËï-á""óraè".L87 2. te verklaien, is hoogst
nóeiD j5ofrÏóTé- ierslag
kqstva;. cloor' Ze
,;g77... ..Dê stiána"áístáfgttà- S"?i op-nei''Íóordefijk
zien
ryt--!:
gaat gcpaard net veïnógr+g ian-tret droge--ótr?*9r
verhosing
en
H-.Iy.UJà,
d;
is 1n de zeerÍaatt;;-;;;piËalsfuá-van
vàit óok een-vooruitfiverigens
O.)
(fÍg.
ea
A
ven cle drrinvoet
1868]'
gang cler zeewerlrig. te coastaté"à"-(Zig .ógk onder
kust'
Lg7q.....Mifi-of meer vooruít,uiog over geheei Riinland's
sterke stra,ndversmalJATI.....AlB Lg74, OpngrkeliSÈ_Í"S".r"Ëáï".ia""."il
gekomen.
Iintíá'ÉiiruÁ"i-íË-aázé jaren tot nrst
!8'16"

" "aas tflI*;tuelijk is, dat evenwicht in 4e hoogte-van de+d'ui'revoet
(é"tiát.- 7.Qo.m N'A.P')
over dc gehele-lnrst ""r ËËió,i
tot
vanaf L87?' plotselrng wordi gestoóia én óeist in 1876
rust komt.

Hetgtrarr'clvalcbezuitlenKatwijkbeeftSi.J*.c-emicl.Lel.|'etluinvoetEatwiik komt
hooste re 7.oo-; N;Álrl ueàËiaei-áó"rt-Ëenóóraen
veran-cleri-n8 is des
cte hoogte op É. 2.45-+-N..1,.p .'D;* aora"rijke
en duind,aar in tte íiËqqrtaéi-i,.w.-, il.lll-.te opmerkelj-jker,geringe
kunstkan
o"t"Eníïiiíg optracl" Toch
voetlii,. slechts

7+.

natige verdediging van d.e dui.revoet d.oor niddel varr d.e intensieve
bepllntioá"o ei rrót stellen van stuifblj.reden
?P ?"!^I9?rdelijk
verplaatslngen
kustvaÏ de oorzaak ziiR YaII Senoemde (-ze-ewaartg")had
ln L874,
kustvak
trel
Zutdelljk
op
auinioóil
eu verlaaecle
plaats
en zo ook
áuinvoet
d.e
van
rBZS-;;-tEfó á;
"óoiuitgang
geen verlag:ing.
veroorzaakte een
1877....
oStornvloed. van 5O en JI JarruarÍ .(2.62 + N.{"Po ) n.
- - -á"riaaófAe
Deze ls op
afvlóeiixg-van d.e duj.rivoet van 4 à 5
vinden.
te
gedee1.te1.j.jk
tenrg
flg. A nog
1g?g. . . . .wenwicht-tót vooroitbog, dei__zeewelin_go Ï[at de sterke verhogilg
nia
::o oà-àn:.nvoethoosti ïà-net NoorcleliJ[ vaJc Ue!19ft1 .6e1dt
d'an
gegevón
onder-L876,,
aIs
9og? wordtln
of nèei ctezelfde i"á"o"ring
(teF.I)
ziiàaó.au:'nvoetlljn
o*e"Èóárde zin: in-evenwicËt
(f"t ?
hoger blJ hoger ctroog stranclr-1fir-"iie?"tg: duínvóetliin strantl.
hoolte_ lifl.hoger droog
c" lj 6í;ii"ó"e""óóï óp.a-"uélfcte
ád;igót v"rfrótát Ztch zeewaarts. Iíet strand werd over het
1rg1g,.
-algemeen
- .-. oDs

sdÉIlqi, d'us lageT:
1880....*A'I$eËi"Gi8'ng.tói-vóóáiiisansiGeenvloeclen,hogerd.an2.oo
+ N.A.P. (flg. 6t.
14 October (z:52 + NiA"Po
18g1... ..Sterke clui-nvoetarËrag cloor de stor"rn van
geregietreerd.
die echter i:o de il1irg van 1881 niet meer wercl
metj-nge+ van 1882
me áisiÀá uearoeg-op [taatsen wel 15 (fig.
-m, Dea).
overlgens Ín 1BBI
raten á, Ëuooreen-nó! huiaetijk zien

welnig verand.ering.
]881 aa"ngerichtr is-grc
1gg2....,Schg1d;, áóor ae siórnvloecl van 14 october
o1
tenaèéi" heisteld. Dat 1n de J.oop der jaren het stranclr vooral
g-eis
bet tqsórdelijk gedeelte van RiJnLands kust, Yegf steiler
echter
bleef
duinvoet
Dó
duldel:.jF.weer:
fíg.
sns
woraËnr-&;il
?
g9Y91gd.
d'uinvoet
De
oll
I,,.IÍ.Ujn
vooruiigáen en .1..H.ïY,fti+
op áet-rïóóiaéiiiÈ tuÀtvak bereilt in toite-tijd eer_seniddelde h
hóogte van 7,7e + N.A.P. gepaard gaancte uet een gem1ddelde stranc
40 áS ! eeàién ae Ligglng van de duinvoet t.orYc
hct duinbeloop
"urÁÀátrins'iáá
die in 1BBI, moet veel. aangewonnen zand, zích. vanwerd
d.a.u ook aanlaatste
Dtrt
óp frót aroáá strancl hebben-afgezet
(fig.
A).
mêrkeliik [oger
lggr.....Dil-iááí g"f-ot"i hËi aiáemeen gnie_e aclteruiteagg te.zieg_(duia.
voet), De stranclbreedte narn op het-Noordelijt Y"k_ Seniddeld toe
Het ?ffi*,
net íi n, d.us is ongeveer weer even groot als ln I881tstra,nd'
af'.
het
vatr áé vérachtercle ón verlaagd.e duinioet en
flroge
terechtgestrand
konstig, is blijkbaar grotendeele op het_natte
aonen.ïe afsb! door de stormvloed-van 12 December 1889 Gt-Sg
+ N.A.P.) bedroég op sgnmige plaatsen zelfs 10 n breedtet (Vooral benooiden NooÍawj.jk). Dé vórlíezen vie].en echter na d.e methgen.
1884.....Dê Ëtorm van 24 Janr.rarl (2.49 + N.A.P.) deed. Weinig schad'e. Bii
d.e meti.ngen'in het najaar was al.le af slag, d.oor sto:mvloed.en
veroorzaa^ttr weer he:nvonnen, vooral op d.e-Ïrrstgedeelten benoorden Katwijk'(fig. À). 3czuláen Kabvj.jk had nog strarxclversmalling
' cn duin?oètverlaglng plaats.
1885.....Dit jaar lnen hoge vlóeaen cn geen verand.erlngen van belang. D9
drrinvoethóogte op net ZuideJ.1j[ vak ]nra.n weer op oorspronkelijk
pei1.
1886r.....fulige voorrrltgang over geheel llijnlands kust te constateren.
de
1887;....Tlooíuitgang fi wóorclholÍand. en aóhteruitgang i4 Zuid-Holland'.r
bJ.
De__
en
(fi$r.A_
kustvaJc
het
Zuldeli.jk
laatste het sterkst op
cl.u'invoethoogte is op àfte vakken wéer ongeveer g'elij!, n.Io 2.8O
+ IV.A.P. De-beweglngen waren overigens van weiniS belang.
1888" " 'oYer het argeneei wérd vooru:ltgang waaÏSenomea' De bewegingen
van stre.nd èn dui.n hadden overigens yíei.nJ-g te betekenen"

75,.

1889.....Do stomvloed vall 9 Sebruari (2.69 + N.A.P.) verootzaakte op so&mÍge plaateen een vrij ernstige afslag van d.e dulnvoet. De nad.eJ'ige gevolgen 'yarl deze storm d.jn Ín fÍg. A nog duidelijk te zíen
aI was tle d.uinvoet op cle d.atum der metingen ook weer gecleeltetijk
aangestoven. Over het algemeen neiging tot achtenritgang.
1890... ..Dc d.uinvoet, d.oor de stornvLoecl va^n 9 Februarl weggeslagen, is
ïreer bijgestoven. Verd.er zítrn de veranderi:rgen van het strand. ook
vatt zeer weinÍg betekenis, meest echter is, in vergelljking net
1889 enÍge verbeterlng to bespeuren. Op het vak bezulden Katwijk
heeft een d.uidelljke stralxd.- en d.uinvoetverhoglng plaats gehad.,
1n tegenstelUrg met cle l{oordolljke valckon, nagr resp} evenwicht
en verlaglng optracl. De d.ulnvoet vcrplaatste zích over de gehele
kust zeewaartg.
1891.....Vooruitga^ng van d.e d.uinvoet ovcr geheeJ. Rijnlands lni.str. van Noorri
aaar Zuitl in toencmead.c matc. De hoogte nan echter Í:r <lezelfde
verhoucling vrij sterk af , vooral op het gedeelte ten Zl'ticlen van
Katwijk, waar het gehele straad. hcllend werd.
Vóor hèt eerst 1n llijnlancis Jaarrerslagen wordt meJ.ctÍ.ng gemaalct van a1s onbetrouwbaêl geregistreerde ebstand.en te
Katwi.ik.. d.oor verzancling va.n dc uitwateringsgeul:
nGedurende de gehe3,e maand Septenber en gedeelteJ.ijk ook ín
Augustus etr October was de ultlozLng gestemd door een zalrd.baÍrk, dj.e zích voor cle ultnond,lng ín zee had. gevormd. en die,
níet'i;egenstaand,e alle aangewende pogjlgen nlet was op te
rui-men voordat cle omstancllgheden in het laatst vaio October
hlertoe gunstig werden. Door ruw stormachtig weder rui"ude
een deel der bank op; een bij eb gegraven geuJ. werd. niet
wed.er, als vroeger, onnicldellijk d.oor d.en vloed verqtopt;
d.e vloed I1ep bij Oostelj.jken wind 1aa$'af en in enkele getijdea na 27 October wae de bank zoyer doorgeschuurd, dat
de lozingen aiet meer werden belenmerd.o Het is nj-et onwaarschljnlljkr d.at bij d.e ve:mind.ering der lozingen cloor de
lagere boezemsta.nd.en, het uitstromende water niet krachtig
genoeg zaL zLjtr oo tte uitnond.ing open te houden en dat tot
rl

zal moeten worden overgegaan.
BJ-z.14 Op in fig. 5 aangegeven wijze is te zíen, h.oe het verschil
tussen d.e geregi.streerde ebetanden en de vanaf 19OO door den
fechn. llmbt. te Katwijk vastgestelde, a3.s juist veronderstel'
de ebstanrd.en, verloopt, Over het tijdvak 189O-19OO ls gepoogcl, het verschi.J. weg te werken, aJ moet worden aangenomen
dat reeds jarenlang v66r d.e mededelj-ug ln het jaarnerslag
1891r cle ebstanden te boog werd.en genoteerd. Dit is trouwens
bewezen door vergelijking d.er ebstanden te Katwi-jk net die
te Schevenlngen voor de laatstgenoemd.e 10 jaren. Itx 1890
was het jaargemiddelcle der ebstanclen te Katwljk 20 cm ]roger
dan dat de Scheveningent Bl dat, waar eerstgenoemd.e stand.en
geniddeld. enkele on.lager behoren te zi,ia!
L892. . . . .Vêxanderj.ngen waren varr weinig belang. De ebstaaden zti,p niet
geheel te vertrouwen, omdat cloor verzancling tussen d.e hooftien
te Katwijkr de bbstanden, rvaargenonen blj de Buitensluisr.Futhaaldelijk hoger rÍaren dàn clie in de Noord,zee. Er word.en tlrans
geregelc aantekenlngen gehouden van cle toesta.nct der geul tussen
de hoofd.en, teneinde gegevens te verzanelen, noctig rroor de bes].lssi.lxg-ofrtrent bet á]'-ef niet noodzakelijk Y€rleBge3 der
.Fig.6

een verJ-engi-ng cler horrfd.en

hoofd.en (V.V. 29-1I-1892).
L89t.....Onbelangrijke bewegingen yÊn stranat en duinvoet. Over d.e ebstaÍrden te Katwijk dezelfde aantekeningen ale in 1892.
Met ve:mLizing, naar het behaadelde over de dieptelj.inen
voor ori.ze kust.. ) en cte opnerking alclaar, dat bÍ.j achteruitgang tle 7- en de 10 n I1ja zícb j:r cle richting van cle
kust bewegen, vermelclt. verslag 1895:

.l alr-l"l

,

,6*

het geheel onzeker 1s, of d.e dieptelÍjnen il zee al ol
nlet tot het straJxd nad.eren, is ook over cle meerclere of mj:ndere veiligheid der duinen n1èts met zekerheld te zeggen.n
18941.:ó@Íge laadwaartse verplaatsing van HrÍtrc- ell [,.IÍ.lijry cluj-nvoet
weinig verand.ercl.
In de niddag va^n d'e 6e Febnr.arl 1894 d'eed een zeer zeLd'zame
zeebeving zícia gevoelenl Ín nÍ,ioder da.n 1O drinuten rees bet
uraÏffiIÏna 2 m-en ctaaláe d,aarna sne]! De vloed, 2 uur later
iatreclend bereikte slecbts een hoogte va:r O.4O + N.A.P.
Yen 22 ap 2, December bereikte een stomvloecl een hoogte te Katwijl
vffi ,.79- + Ír.A.P. De gevolgen van d,éze vloed. op tle }rrFt, or&. een
duinvoetachteruitgang van 16 à 2O n (2O n bij paal- 85) kt'vamen eersl
i.n cle neting 1895 nog gedeeltelijk tot r.ultiag.. Deze afslag beperkte
zLdLt echter ia hoofdzaak tot de 1n de laatste jaren aangewonnen
aanstuj.vingen vos.r de oorspronkelijke dui.nvoet (zíe plaats cluinvoetlijn op fig. A).
De boogte van d.e duinvoet werd. over gehele RijnLande kust geniddelc
I n hogert" Verzandiagen in het bui-tenkanaal te Katwijk lflinnen d.oor
uitnaling regelnatig vold.oende worden opgerulrncl.
L895o c . e
De storm van 5 f/n 7 December gaf wellswaar niet veeJ. schad.e
aarr cte zeewerilg, doch ze ís zeld.zaam, doordat in d.eze d.agen
5 hoge vloeden. rran 2.I9 tot 2.59 + Iï.A.P. e]-ka,nd.er opvolgd.ent
Overigens is de invloed van d.e ond.er 1894 genoemde sto:mvloed nog
duld.elijk te zien. Dat het van d.e duinvoet afges3.agen zand. voor eer
deel gediend heeft voor verhoging va^tr het strand,, Ís vooral op het
Noordeli.jk kustvak merkbaar (fig, A).
1896o...Vera.nderingen van wej-nig betekenis. Over het a]-gemeen was enige
vooruitgang te bespeuren. De schad.e, yeroorzaakt door de stormen
yan 22/27 December 1894 en 6/7 December 1895 Ís nog niet geheel ingewonneno Herhaald.elijk hrve,n de verzand.ing van het buitenka,naal te
Katwijk voor, welke d.oor extra bemalibg verrivijderct werd.
L897.. ..Over de gehele Rijnland.se kust voonri.tgang. Sto:mschade lnivan niet
voor; evenrcin beduid.end.e verzanding te Katwi.jk. Vooral op het kustvak bezuid.en Katrvijk had over de jaren 1895 en 1897 een vrlj sterke
zeewaartse bewegleg der duinvoet plaats (e.anstuivlng). Dit is ook
góed te zien aan d.e verulnd.ering in hoogte ter plaatse (fig* 6).
1898... oOp het kustvak benoord.en Zandvoort had. geringe achteruitgang plaats
d,e d.uinvoet nan weinig ef, het strancL wercl steiler. Op het vak bezuicl.en Katwijk kreeg het d.roge zalrtd. een flauwere helIing,
In de jaren 1898 en 1899 hacl het d.roge strand. op het Noorcielij
va^k slechts d.e halve breedte van dat op het Zuidelijk vak (res
4O en 80 n). Uarx 1e5O tot 1890 waren fétde strandbréedten ongeveer gelijk, vanaf 1B9O tot 19OO bleef het vak benoorden
Zand.voort ln de nind.erheid, om na 19OO weer met d.e and.ere vakken gelijk te komen. De aanwezigheicl van uitgebreÍde mi.ddeJ.en
tot aanstuiven (o.a. stulfblÍnclén) op de zuiderijke vakken is
18e e.. . . . v",",,1:**Ë3i H,,u;:i"iË"iËrff ,: "#fo:i"iËj,::i'3*ïb vo o rui t_gang te bespeuren. De vetzand.j.ngen te Katwijk waren zeer hinderlijk
19OO' . . .Het Noorclelijk kustvak l,s voonr1tgegaer het stre,ad. ia zíjn geheel
geworden (zLe ook d.u:invoethóogte iig. 6,). Het overige kustge*
loger
deelte Yan Zêntl.voort tot Wassenaar echter gef geniddeld enÍge acbterultgang- (verhoging) d.er duinvoetlijn aaà, dóch vooral teà Zulden
n%olan$;

van Katwijk etrand.vergmalling.
Het is nj.et onmogelljkr d,at geringe verand.erlngen ln de wijze
van meten voor Zuid.-Ho11and. iu ISOO mÍn of neei schuldi g zítrn
aan d.eze wel wat uit elkaar lopende resultaten.
De dui.nvoethoogte kwam over de gehele kustlengi;e op geniddeld
d.at ín de-4ó jaren
7,29 + N.A.P. te J'iggen. OpneikeliJk j.s,'wel
( 1860-1900) yan gemiáaetAe vooruitgangn
ke duid.e:.i;É tot
kgnrt
door
vergelijhing
d.er
toeátanden
in IBSO en 19OO
*ltlng
iJ1 fj-g. B, over geheèl n:.jarand.s kust het droge strana aanzien

srnall€3t' I)e totale
lrreder lÏerd, d.och Ïrei natte strand
gelijl<'
stiandbreedie bLóef zodoeirde onge\reer
geeii bl jzoi:ce=hcdeil'
1901.. .Enige vooruitgallg over de gehef e ]<ust._overigeils
en Zuld'eli-jk vai(' Senoorden iiat:t11902. .Ínige actr.teruiigang op,het;ioO"ttvoort y;aren str.ánd-en duinen ongeveer in evenv;icht'
rneest op enige vocruitl-YUO . . .A1Ies bijeengenornen t'.;aren de veianderingel
stland tussetr
geng. r,'ngunuiiét echter i.s het verschijnsel , dat het
58
strani;ralen
de
tussen
d.e tljnen van l1i','lo €ÍI 1,.\ï. in lret I'loorden
gei;c1'1s
steiler
97
en
en 66 en in nát Zuiden tussen de palen 88
den.
,:ir
! -À -L^-'i-.,rste:'ks'r'
'ifat laatstgenoemde versnalling betreft, geldt oit het
.':ie:'is
46
g7.
hoofd
gf
aangelegde
1902
in
Het
palui
tim
de
op
aan ltellicht ook voor een gedeelte schuld,ig?k1s.!. Ëeer vrij stcrk
1oópt 9p,-Rijnlancis
De gemiddelcte d.uinvoethoogteg.55
m + N'À:P' oP het l\oorde11jk, i:riC'Ën
i.fO
à;á5,
uiteeil,

lijk

""";"1
vak.
Zuidelijk
1904 (r.oo + N.À.?.) Yeroorzeafcte afDecernber
19021....$tormvloed op 30
rrreting van 1905 is deze nog rnii: oÍ'
vloeilng va,n de duinvoet' In de geen
noenensËe.ardige vere.nd eringei:
L,lesrr te ziene Overlgens hadden
íol eats .
iil
enige ach'uêruitgang te consta'teren' lglecli-L's
l-oCO....Over l:et algeiteen
at zich r'einlg zeL:,'E;Èii's '
z ,.r,.u,i-r igí-;n gtl véri:iaatsi;e dé auinvo
vooruitella .de'r 'ru'iird.?t
rn nel-.iersrae 19oà vei.óriderstelt
-nel I in de
lc jaren o1:laaisie
de
gedeelte
voetrii"-óp-rrËi-Zuia-liotlandse
in c'i'e
d.e:r unïá ,ràotlt u:.1oud rnóet r,,;ordeit Ë,enorrren, gezíen rijziS;ingcn
neihode va,i: iaeten sinds LgCC
rI tcont ons echter, cir,:t de ge::,iiddc1de 1ig€;ln€; 7ri vei-i.ig.
.,.;t4atsinÊ van de ouinvoói in iret geheel niei de indruk geeÍ't,
uijzlgingen, a1t1-r.e.i:s
J;;;k iËÏtttio"a te r,roroen rJoo' genoenide'u;erkeli
jkh.eid rnin of
i1.ie,c in d ie ,ín, cla.t d e voorurttang; in
neer'rcela;nglrijil lclciner 8on áiin'
1.oog'Ée van :j '19 +
Lg06....Ëtoi.torrio"A oi: tá iíáeri bereiirte te iia'ctiiji; eei:
oll versci:illend'e ::la'atl,i.rr.ir. De achieruitgan5; van de duinvoet lvas
de afvloeiil:5; vrn
sirelcte
vak
se* sterk.'Vooral oi rrét.rioordelijlr
tot de -llruin van ire'c duin, zo'
l:.i, ou.inbeloop zich hier en riaar uit Over
eeil lengte vq,n neer ic'r:
ce,u eei: iieheti taei talud. orf'r,stonti.
tegen og du'invoet gerljsscheriuen
vak
2liin orerden de.r: ook op oit
irlaatsi. vertier. Zuidriaarts r';as rie achteruitgang geringer, doctr ooit
ilog nex. ? n!
10(j? .. . . veianderingen van rneinig betel;enis . Afi';isselencl voor- ei1 €Lch-ieru''i'uË. L\iQ
-vï&',àr.te-nei'rsn' Hei vei19C8. " . .ï;;; geheel Rijnlands kust valt vooruitgang
ta iilaart 1906 is geheellies, verooïu.ákt door de stonmvloed vaá
$ehade door hoge vloeplaats.
henr-onnen en daarna had \ïeer eanïïinst
d,en en

e

den klie,n

niet

voore

vooruitgai:g
1909. .. .Versnderingen van v;einig betekenis. Over het algemeen
geen afvloeiíng

(van de duinvoet mas. 11 m). Door hoge vloeden had
.
.olaats
r over geheel
__tirrjnIn de jaren Ig0B en IgOg berelkte de duj.n"roet
de
is
Dit
Iands kust een gemiddelde hoogte va! 5.5O + N.À'1:'
q.rootstg--ueeEtg-.inhet-tijdvelr186o-1940bereikt.
in rie z.eestand Yoor'
dt?-f'"nï'Ëffiá bijzor:deré schonïnellngen
en neer
rs Nachis cru he.1f tr,;ee fiep de stand (toen Ó.ZO +) sterk olr rrai:
2 uLlr een i:oogte
tuss"n-j-it.Á.f. en 1.2O +r 9m tenslotte onDe
schor:i:nelingen, i;elke
berelken.
te
vloedstánd
O.gC * Í.À.?. als
et: r,ir'i:'pii
i:iet s-uerke velriaties ir: de bo.rometerstar:d gepaard gingen nieL
iíret
konoen
onIie,'.r,
rie uinrl lrlotseling ve.n 0ost naar Zuidwest
zei<erir e id i,ord en verkle"ard '
invloet"l c'le:'
in t ut versla|4irorrit ve:'meld, dat eerst in 1910 de
1gl-0....
iiust
Rijnland's
gedeelte
van
PeutgAgg.e b-o-ÉdSg op tret Zuídelijk
vail
jaren
de
eanJ-*g
na
;e." tr"ï'ï1cËt-ïl^e-d. Dít zou dus eerst I
]1e 'u laatste hoofd (ag) nertcbaar zíjnl I De uitl<or,rsien ci3ï lilr':tiil-

vë.

Ig11

...

gen ean 1910, vergeleketi rilet die Van L909, A_cvgÏ: toch l,el níet
cns troui,en
áirect aanleiAlng-tot deze conclusie. ^'{'ig' 11 toontr'':cc;:
liet
rrel
zicir
duridelijlc, dat gánoencle invloed
9"e"liik,
.
(zig
1911i
er
on.C
e:'
vei'd
GeId Ëi.t tus s en 19CO en 1910
.
Op Rrlnf ands kust r';erd irr iroofdzae.k'eanv'iinst ï;aargenome\::]ê lïiÊ.x.
vool.uítgang ce:. duinvoet be.sroeg LZ n, de H.lí.- en Ï,i;:.Iijn irokl:ien
afliisse]-end land- en zeeï;aarts '
in Oe jerren. 1949/1910 .begonnen oveÍ het alget:i-een
(ffg. AJ.
vallen 9:..ttre'nn,:e'ten voór Rijnla-nds t<ust in Ae duinvoet teraet
',iiÏ'idl<r'ac1ri
€QIi
.gel.l. 'cuÍtorrg,9{oot1 hevige storglr_-liever orl:aa'n,
Oct'
Ítept/I
50
op
voór
kwam
van lo0 lxe7m?
, 1?9 in het f'eit,
llat de vloedhoogte bátrekkeliik la.ag bleef
dat oe stor"n juist niet sannenviel met springtij en maar opiilel:-

:

kelijk kort dáurde. Hii is echter voor de vele

ongelukJren en

j:';:;l;*:;'ï;*";ïï"ïJ;ï:i'.:fl;"iiliï";"-fi:ï:*;i;-seven

gàun naaéf ige gevolgón van genoen$e storrn weer. Ae 1ïa.ren ecl''
Over het alganeen hac
ïei. ook niei ván i.nárijpendá betekenis.
9? nabij Rijnlencs
raai
in
ptaátsr-uii!;ezonde-r'd
vóo:.uitge,ng
rr....
.
dat
de efnase v*n C.en
vernreldtl
Zuidgreás.-.,"Iet veráIag
zich iÍ] f'e'-ê.i
lI.ï'.1iji:
oe
ven
trelcleil
Cruinvoei er: het liindliáar'cs
in de'i jue-r
aa.nieg
na
ce
ous
1905,
na
98 raeer in ftet bíizOnc]e3
c'ted
vei: h.et iioordel j- jÉs',,e strand.hoof d ii: Delfland bii I'a'ii 99,gelel{oorci.i,iaaris
verder
de
l.:ennen, te:.liijl áe ar,chteruiiga,ng in
voor ie trroell,
ê;en raai- g7 zicn eers'b een jla,ar $aar laier begint
19C5
re6eh:e:tig
ïii t:et i:ijzonclez. is in deze raai het stranc na.
in d e hooáte afnenendQo oo..e. I.len koi,:t ti.us reetis terug o;: l-Tet
aangehae.lde i:: velslag 191C1
lt
biz. In Iabel 4 ltordt bovenbedoelde ivi'rIoeo ir: beeld gebrach.t.
ï;3ljl, -j9
. i;en lrriraro to'c Ce concl-us ie, o a'c ''itet lieiteno.e verscni j l:sel v€'nen
aÍ'r':e;ile van duj.nvOet en strt'.nd benoOrden eeii net stra'nC'hoorcl
ver.deriigci icustvCc, zíctt" ook h.iei' voordoet en Cat ce strandhoofden in ielf'land eet: nadeligc invloed in het zuidei: vg'n
selden, rellre zíe1t eclrier l:os irret tot rae i e6

ijll:*:ll"*u?*t
LII

J

J U-L\ tr .

1g1A.. . ..utorrrt vs.n or.lraanachiig lia.,re.!;ter: op 26 ei1 Ê? Àugustus vel'oorz'-e]:i
11 iloi"e.,:bel'
ctccr zijn lrorte duur áe*n b.ogje invloed vali i:eteltenj-s. 0p i)e
nfidelird'4.J.
3.19
+
ve;it
e chter vino.ell \ïe een à.evige s'bc::Ívloedtot
1911i
van
tiietitig
o.e
Ln
ge góvolgen van deze vloeá lloii:en eerst
L''eielienis
van
i:Iaa.is '
iritinE, íoornien haoden gcen verat:oeringen
tJ

LJ

i:9.
T.á3i11

4. Inscha:'iilg door de Delflandse hoofden (LroofA 46, lre,at 99).
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t;ste af vloeiin6 ooor laiuts'cbecor-:1cie vloeci vor:d lt] aats bi j
iralen 60, 79 eil 9?, a1r'laar h.et duinlielooi: tot o.e top ve.n ue zee
reriril erfke.lfCe er1 een ica.al taluo oi:tstond,
3ij paal 97 sloeg 11e-i, duiir over de vorle hoogte, ici 'i;z,oed,ce
l- ïIet s trai:d ligt ]rierook bijzoi:d cr J.ae6; (3 f . ZC
y*t 9 ll ïee rrVoor
* i'I.a.ij.
het tireLns reecls vÊït RiJnlands \..ieÉ;; uc1.leï1 va.n
).
zeer kostbare naatregelen tot i:eieugeling van ver.oere e,fi:i..;:re,
is cte tijd nog niet gelconen.'É.sldus versieg lglp ovei. cie toestand bij Ri ji:la.nds zuidgreiis. v.oorlopig uórct :rei l.i j s
en dTiargsclnerinen 6;etraeirt, c1 e achteruÍigat:g te j:.a-tJ.angse1.1],leren.
-L
L915.....Invloed van de storu van 11 }ïovember 1912 is oir de netineen ïieïiibaE'-r vooral o1t het Zuidelljk vaic (fig. A en 6). Het verlfes rs
echter op vele ple"atsen 1{eer herr''ionnen. Hoge vloeden kvanen rii
jaar niet voor elr zo ook geen sci:aden van Ée1ang.
1914.....oolc dit jaar serd r;eer een bjjzoi:Èere sghomnel,irïg in de zecst:ir:d
\:;aargerlo1i1€ï1o líort n& li.rc. op 25 irlei rira"s hêï l.iater ge<ie.l:li tot
0.40 l-, steeg toen plotseling tot 1./.rB * en viel qlreci ciaE.rop $eer terug tot ongeveer 1.ï..t1.?. i'Íog verschillencle mincjer
hevige schoronelingen volgden hierop.
over het elSemeen nerd vooruitgang van áuin en strand gecoirs,ca.teerr
De in 1912 geplaatste rijsschennen Ui; de pa]en 96 en sl ter ieiigte van * 2 {m zíin door de verschillende hóge vloeden ir: 191I, er:
1914 groteiideels
r,leggeslageni hier had aan óok r,,eer enige ach-i;er_
uitge.ng plaats.
1915.....Gêên verai:ci.eringei: van betekenis. De rijssche:-r'.:en bf j de paI,.:t: 96
en' 9? v;grdcn herplaa.tst, doch sloegen dóor cie s'borl.,rvioeci vc.-n Li.,..o.
verÊber (2.39 +.I,1.4.P.) voor het grootste gedeelte ï;eer,.,,.eg. l)e u,Í'slag was echter gering.
_
1916'.
'..ril bereikte de op 1g/14 Januari voorgekomen sto111vloed niei eei: zo
abt:ornaal hoge stand, toch heeft hij door zíjn lange duur::een
qe

8l'oo

4i).

slecl:te tlaarn gekregen. VeIe oijkdoorbraken en overstroningen (Zuierz ee, i.ioord.i:oIlands idoord e:"]n-rartierJ lcl';amen voor.
De e,fslag aan de duinen l';as zo aanzienlijk, det na cre stot'iir sjteciaa.l van Ïtijnlatrds ïiege metingen $erden verricht.
u
*,
";
:
íË ï' : : I-'
:
:,
H i ; : | í ; i Ë" ** "l
n i d d J:';i"!rïli :l ï ïi*
"
":
"i"
paal
O;c
meerdere i:Iaa.-i:sen
8?! I
grootste achteruitgang van 5.9 nr bij
schoof het ouinbeloop over de voI1e hoogte af! "',ï"
In oe zomeï vair 1916 is het overgrote deel van deze verliezcr: echter rieer herrionnen. Overigens v;aren de veranderingen vair r-,ieinig belang.
In 1916 vrerC op 5 Januari een bl.izondere geho.runeling in de ue'
stand Ëaargenoroen. De vloed lie;o plotseling op van 1.56 tot
2.4A * I'1.A.?.1 on direct daarna weer op de êerste hoogte terug te vaIlen.
Dii jaar kvlan nog eenmaal de duinbeplanting met andere íieï.essen dar: heln ter sprake (V.V. 25-11-1916). Reeds vele nralen
.'tl'erden hierover besprekingen gevoerd eri proefnemingen Ve3richt, o o&. ríet beplanting met Ja;oanse boeligeit et: bijvoct,
le,ter iriet naaldhoutbe.olaiiting en belegging net dode cei:n*i:takken. irle ontlenen aan de notulen van bovengenoemde vei'ei:ig;c.e
d

.

vergad ering

r

ir.1r o.I':.et .,)agelijkscï: Sestuur heeft b1i voortduring het !:el,:eii
van oie proeven ten sterkste ontraÊen en aan den aancli'eng
\ïeersi'end, ''i;eten te bieden oin in Rijnlandls duinen oll kosten
van ilijnland tot dennenbeplanting ovel te gaan, en oi:rdai clie
beplan'cing zou rnoeteir plaats vinden in eens anders duin , zoo'
dat een ander eigenaar der dennen zou \ïofden en'te tlot-t 1cu.i:nen

laieir ouhai<]ien, ï,'anneer: zullrs h.ern 1ust, èn orrrdat het eeil oneinaig kostbaarder r':ijze is on het ouin vast'i;e leggcn cia.t:
qoor helilbeplaniing. Ilie kostei: zitten niet in det: aa-:tscllerf
vai: dennetjes of sparretjes, tlaar in het omr';erlien van den
grond, de eanschaf'fing van palen en draad, arberdsloonen,
tra.nsportkosten enz. Rijnland nlr fi,eg geen groote uitgaven
doen, 1:iea.rvan aIleen eeil ander het voorCeel geniet. Daari:ij
koint , c;.at oe iiiooiste dennenï:eplanting nog kosten ve.n oiloer'eisóherr. ïlaar nu dit punt zoo herhaaldelijli zoohoud blijft
v;eI in cieze vergadering a1s in het college van lagelijl;sch
Sestu-ur ernsti6; besproken en overtt'oejcn is, meent spr'. cie'.t er
geen reden voor besteie.t deze ze"ek '!ïeer oilnieuu in ove:'l;e€;ing
te nenen, te ríeer riaar Dljkgraaf en itoogheemrade.n in deze
een vest standpunt innemen.rl
Dit is auidelijile taal. ten opzichte van dit onderu;erp.
191?.....I)it jaar gaf over het algerieen enige vooruitgan€ T;eer. $toï::t./loeden op 25 iroveïiber en 2 December (g.OO + Àl.li.Ï.) veroorzalcen i:ier'
eri daar afvloeiÍng van de duinvoe'r, en grotendeels vernieling van de
ri jsscheniren bfj Rijnlands Zuidgrens. De duinvoet }n';arn bij de pa.ien
96 en 9"1 na die stonnvloeden -! 11 m verder landsaarts te liggen.
1918.....1)s sterkere achteruritga:ng op het Zuidelljk kustveJc', veroorzae,.iit
door de 1n 191? genoemde storinvloeden, is 1n fig. A nog enigszins
le zien. Overigens zijn de verai:deringen van \.ielnig i;etekenis. Cver
het eilgeneen 'iïêrd er:1g verlies geconstateerd.
1919.....iteli ja.ar van algeirele vooruitgang. De storrnvloed va.n 19 Decct::be::
lZ.O4 * .t't.ri.ir.) veroorzaalrte weinig of geen schade aan de zee'.ering
ÀlLeen de rijsscherilen nabij Rijnla.ncls Zuiogrens riierden 1:teer gei.uch'
beschadigd. 'toch gaat il€Ír oÍtvermoeld door, d.eze steeds te hersiellen of te herplaatsen, daar hun groot nut voor nieui:e aanstuiving;en
tell<ens olcnieuiu blijkt.

4L.
schad-e cloor de stoI'mvloecl
:Jgz}.. . ..E:YeÍreens al8ehele Yooruitgang* Weinig
bii d'e. palen e6 en
iI;Áscheroèn
ré
van ;ï;;;;;-(á,à4-;ï;i"i:i.
gT sloegen bi-jna á"È.è:,íáè,-íé árura! van de oorspronkeriike d'uin+oet waÉ echter onbelangrijk.
De stormvloed' van 18 Januari
L1ZL.....Over het algemeen gerinle- iooruitg?n8.
(Z,bB + N*A.P.) v"íoorzàatcte op nE1 áan vrii{"} d99.rloqend'e achter-

óver de volle
uitgang oncterheviá;-;t;"td Pii-pá"L
2T gen áfvloeiiing
was het verhoogte ven het auilnái;ót. rii àe netingen- in Auguslus
óoË-aË-sioimvtóeaván 6 November (r'oc
lies weer vrijwet hétwo"ièn.
+ NoA.3. veroorz*aÈié daar ter plaatse enige afvloeii-ng.
Ls220 " 'YeraÍr$:iï$:ï"Ï3ilr*;:ïlgt?3lilta.
strandbewesing bij cre palen e8,
19oI seeft_ |et igr.senile te zLenz
61--.í-gáó6-;;fu-á;t-i;;
(mtit' ): .áinvoe." 57 m achtenrit! ].aFer.
ó""r
strand urÍ'dË lffii
paar. ez (n:-inr. ): gïlilA"ir3tuË
lager!
'
in evenwicht' lagel'paal 96 (niint.):
'----' duinvoet
paa3.
O'4O 4
strand bii cle
(noóia
+6, páar 99) spreekt
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yee]- geled.en. paal 9Z wercl bij nilitaire oefeningen weggeschotenr waardoor d1t jaar ter plaatee geen metÍlgen werd.eo yeï:richt. Het beeld. i:o fi.g. A 1s derhalve niet geheel juist. Dit
geeft wel d.e meest uiteenlopendle duinvoèthoogtén van alJaaI
Le behandelde. SO jarenr ro1. gemi.daeld 2.7O m op [et Zr:uide11jk

Lszs.....Gerrr3Ë"1à63"ïu"Ë.*ïi,iï?Ë*àt*i"is"5í#."f,ïïlrltlti'srotendeelE
het gevolg van de stomen la Nov.-LgZg. Stormv].oed vai 12 December
L929 (2.?5 + NoA.P.) Yeroor,zaakte nabij Rijnlands Zrridgrens afslag
welke echter niet va:r yeel betekenie wàs.

].95O.....llerard.erlngen van weinÍg belang. De stormv]-oed. van 2O Novenber ver.
oorzeakte vrij hevige afslag over de pa]-en 97, 96 en 95. Reed.s kon
word.en waargenomen, d.at Noord.oostwaarts ÊÊEónuiven clei- ÍnscharindgoT-aanleg d.er hoofden 50
eg
-t1n a? ni plaats, s"e] uij -ratwijt
gens-ha{_d"o n_og hier en d.aar afvloeiÍngen
Noordwilk en benoord.en Zaad.voort,. Dat d.e aèAteruitgang in-raai 9ó
gpsqlkelilk fglq1nqgrde, nkan wsrclen toegeschreven aaà ae d.oor
Delfianq tp I?28, Jr9?9 ón 193O vanaf Schóveningen lloordwaarts op
Delfland.s krest aàngeregde 4 Êtrananoofdenn' (trË. 1ó):-De perlode 19OO - J97O toont ons due in fie, A-Èet ópmertelijke ev(
wichtr waarin HrïÍ.-_en
lrltllija op Rijrrlands kuet heËben verË-eerd.
De duinvoet na^ra i-n dat tijdvak regehátig toe.
Lgtl.....Gemi{agra algehele.voonriiÉ"ng. SÍormvloóa op 17 Januari (z.qo +
i{.A.P. ) veroorzaakte een niet-ernstige afsla} aáur3 nijnfanas Zuio..
greas, Ketwiik, Noordwljk en ten Nooíd.en van-Zandvóort.l Verder lcwamea nog sto:mvloeden vogr_op 5O Octoberl 4 December en 28 December.
De laatste (?tlo + !rï.{.?.) ieroorzaakte'eveneens vrlj belágrijke-verLiezen, Tabij papl 97 eí 96,. Deze afvloeiingen Ureíaáen zich uit
tot afz?kki-:rg van.het bovengelegen du:inbeióopl Het verlórene was
echter betrekkelljk spoedig weei berwornen.
L9t2.. . ..D€ storrnvloed. ven-19 óctobór e.ZS ; ÍJ"i.l veroorzaakte slechts
weinlg^schad.e bij lrassena,arc De vloea van àá rqó"éÀ[;;-aà"+ó-ii--èónter gaf belangrijk ver]-les iussen Aó pafà 97 en 95 en op enkele ar.
dere plaatsea aan Rljnland.s.kust. Oe àaár aanwezige
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(s.a.- ook een betonné;-tiiptïerd.en biJna, geheel
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Jgr|,.....BLj.zond.er hoge vloed. op
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schád.e aan hei duinbeloop yanaf paal 95.5Oo tot R:ljnlands
"to"iiÀe
Zuidgrónao Over deze lengte schoof het duinbeloop geh99l tot de
boveíkant af ! Voor het dórp Katwj-jk. Ïrad. eveneens ernstlge afvloei*
duinine pÍàats, iemijf sok teir_Noordón van Noordwijkerhout hethad
niaa
Zandvoort
benoorden
Ook
Uefoóp iot'de bovóakaat afvloeide.
in
eerst
Inive,uen
verliezen
deze
plaats.
A1
of meèr ernstige afslag
L!7-6..gn+s_e_g.gpter3
ín
ae nóiiag-yan iglZ tot-uiting. overigens lqd
uitganá ian de-áóewering plaáts, vooiqanelijk op let Zuidelijt lqt
zi-jn

Híer bereikte tle góm-iaaeldó breedte van het d'rsge slrand
mj'nj.mrrm van 186O-Í94O" r.1. elechts 25 mt Ve.naf L976' echljnt'
van het l[oordeliik.Yak een
frl iÍe obnerkelijke-voóruitgang
(zíe
ook volgenge -JaTênl.
sti-lstu^Ad. te zLjn gekomen
1977......Dlt jaar, zoncler hogé vLoed.enr Beeft.noë duideli-ik.d9 i*nvloeden
der áajaárestoruen ia.n L976. wéei, Het stra.ad _!P h9t _Zuidell jk- vak
woa *eér in hoogte, wat íátlicht verband. houdt-met de duinafsla8r
.
. . door bovengènoeid.e'sto:men veroorzaakt. Yerclere belangriJke veranderj.ngen yond.en niet plaats.
a z.,zo
L92Ó'
r
vond"'Verand.eiingen waren van-wei-nig betekenis. Otgf het algemeen
men enj-ee iooruiteang, De stoimvloed rran 29/rO Jan'uari (2.68 +
N.A,po)-veroorzaa^Ète-over 2$ im lengte nabij Riin1anqq Zuid.grens
,i
een erástlgg af.vl_oeii+g_van het duinbeloop.r Er werd direct begon:
nen cle schàde te herstéUen, d.och d.e vloecl relrt t April (2.4O +
N.A.P. ) vernielcle weer gedeèlteIijk, waa.raan zo moeizaam waÊ 8ewerkt.-Op de overige kuÀtvakken had geen afslag van betekenis
plaats ea waren d.e beweg:i,:rgea o\rer het algerueen Yooruitgaald.e.
Dit jaar werd in RijnLand-s d.uinen eert eazzj-a gehoud.e! op de ruFsennósten d.er bastaardsatijnvllnder, voorkomende in d.e dui-ndoorns.
Ook de ond.erhoudspllchtigen d.er vrije d.ui:nen werden verzocbt, hetzelfde te d.oen,
L979,....Geen belangrijke wijzigingen in de kusttoestand. De bewegingen _
zweven ongeveer on évenwiónto De vloecl van 8 Maart (1,98 + N.A.?1)
veroorzaaËte een afvloeij.ng van d.e duinvoet bij d.e pa].eo 97 en t6;
de schad.e werd. direct hersteld. De vloed van 27 Novenber bereikte
een hoogte van z,LB + NrÁ.P. r doch noemenswaardige verli-ezen Svvamen niet voor. De Gemeente ts-Gravenhage plaatste op kosten van
Rijnland. weer rijsschermen langs de dui-:rvoet bij paal 97' De bouJ-evard. te Noorctwijk wercl over 5OO n lengte doorgetrokken, waartoe
onvrij d.uin vrij wercl verklaard., Ook di.t jaar had vernietigi-ng
vaÍr xupsennesten plaats.
tot
14 JuLi L979 werd. een aavang gemaakt met het gg31!
uitdiepen yan het Buitenkanaal t'ussen d.e hoofd.en te Katwijk.,
Circa SOOO mJ zand. werd opgezogen. De steeds luiiaderlijker
word.end.e toestand. var, verza.nd.i-uE noopten tot cleze werkzaamheden. Het zul gen zaL ook v66r le hoófaen Ín zee worcLen voort
gezet. llÀn d.e moncl van het Uitwateri-ngskane.al (zuitenfanaal)
wercl een stalen net gespannen, overgaande in een draadversper
fing op het'strand,, Deze voorzieningen werden gef,roffen ter

:??:I:t1ng van scb.ad.o aan cle kunstwerken door explod.erende
1940.. . ..net zfiËiiïàuo tussen de hoofd.en te Katwijk ging voort, terwijl d.e
hoofden zeLf een extra onderhoudsbeurt kregen.. Het aa:r cle mond
vaa het Uitwateringskqnaal gespannen nljRennet werd door de sto:nnvloecl van 6/7 December geheàl iernleld.-Dircct herstel vond plaate
De resultaton van, het metlngsjaar zijn bevrcdigend. Over het a}getneen werd. vooruitgang gevonden, uitgezonderd bij Rijn.laad.s ZuirlSrensr viraar een etóruvJ.oed. op 27/28 iviaart (2.L6 +) vrij hevige
áfs1ag ven cle d.u'j.nvoet gaf. Ecrotgenoemd.o stormv].oed. (5,OO + N.A*I
verobfza.akte echter op geheel Rijnlaads lnrst een algehele straÍrdverlaginlg. Veel van de aa:rwezigo afrasteringen werd,en volkomen
verniel-d."
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