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INLEII) ING
Rij brief van 7 October 1942 ii 621 1 AfU. A, Directic van den Waterstaat, heefi de Directeur
craa1 opdracht gegeven tot het maken van cen studie van liet strand van Goeree. Hierbij werden
iVCflS verschillende punten genoemd waaromtrcnt en h1issing zou zijn te nmcn, zooals bijorhee1d: de te kiezen onderlinge afstand van d hoofdcn bnvens de rnccst gewenschte Iengtc
cfl constructie daarvaii.
Voor ccii juiste beantwoording van dze vragen was ni.'t alicen ile studie van het strand van
Goeree, doch ook die van de overige Ncd.r1andche ku't noodzake1ik.
Weliswaar geschiedde dit laatste reds in ht pro:fchriit van dr. ir . L. R. \Ventholt
Stranden
en strandverdediging (DeIft 1912) - doch het groote aantil metingen, dat scdertdien is verricht,
aisniede dc veic wijziglngen die de kustverdediging heull ondcrgaan, maakten een hernieuwd
onderzoek gewenscht.
Verder is de noodzaak orn tot vcrd.diging van her genonide strand over te gaan, aanlciding
gewecst tot het vcrstrekken van ceo opdrachr aan bet Waterloopkundig Lahoratorium te Deift,
tot liet doen van proeven over de algemeene werking vaii ¼trandhooflkn. \Vegens gebrek aan ruimte
voor het model, werd eerst in 1944 met deze proeven ceo begin gemaakt. Nog voor zij resultaten
opleverden, moesten zij door het wegvallen van den dcctrischen strooni weer worden stopgezet.
Daar de beschouwingcn en gevolgtrekkingen, waarto de bestudecring der gegevens uit de
praktijk Ieiddcn, thans dus nict kunnen wordcn geto.tst en aangevuld met die der lahoratoriumproeven, terwiji ook het vcrkrijgen van alle henoodigde gegevens en het doen van enkele aaiwullendc
metingen ten behoeve van de studie der kusrverdcdiging in het algemeen door den oorlogstoestand
niet volledig mogelijk was, zou bet eenigszins voorhnrig zijn oni no rcds over te gaan tot bet publiceeren van ceo rapport waarin de kustverdediging in het algemeen afgcrond wordt behandeld.
Dc resultaten van de reeds verrichte srudic en metingen zijn echtcr zoodanig dat het m. i.
gerechtvaardigd en gewenscht is, deze thans vast te leggen. Dit te nicer, omdat eenerzijds de toestand
':an her Noordcrstrand her noodig niaakt, dat deze zoo spoedig mo,clijk, liefst in het voorjaar
'an 1945, nader onder het oug worth gezien, tcrWijl andcrzijds de verkrcgen resultaten toch reeds
o1docnde zijn om in de kern van liet vraagstuk hctretknde den aanval op Goerce door tc dringen
n zij het mogelijk maken ceo afgerond advies ointreut de te volgen gedragslijn re geven.
Het onderhavige rapport heperkt zich dus zouveel mogelijk tot de studic van Goeree en tot de
daar in de met te verre toekomst uit te voeren wcrken. Voor zoover de motivccring van het gcgeven
advies zuiks wenschclijk maakte, zijn in dchijlagcn van dit rapport echtcr ook reeds verscheidcne
van algerneen bclang zijnde vraagstukkcn bchandeld. Overigens is hier en daar in ceo noot in het
:ort een en arider omtrcnt het algemeen ondcrzoek vermeld n we!, indien het wcliswaar gcwenscht
vas de resultaten hiervan tc vermelden, doch dc nicer svstematische hehandeling crean buiten
ict bestek van dit rappert vie!.
Later, na atloop van de modelprocven, zal cr wellicbt gclegenheid zijn dc nadere theoretische
en practische beschouwinLcn, waartoe de verschijnsekn langs dc Nedcrlandschc kust en dc proeven
aanleiding gcvcn, bcnevens ceo ultvoerige besprcking van de hier slechts in het kort behandelde
vraagstukkcn, in ceo algcmcen rappori op te nenien. Hicrhij zou m. i. ook de hehandeling van de
beweging van dc stranden van \Valchercn en Schouwcn, (die met die van Goeree is te vergelijken)
en de systeinatischc hcspreking van de in Europa en Amerika toegepasre construcuic's en de daarbij
opgedane erva7Ingen, van veel belang zijn. Voor zoovct deze met behuip van de beschikhare gegevens
1110e1ijk was, is deze studic reeds door Inij verrk'ht; zij is echter te uirgchrcid om in dit rapport
'.'rdcn opgcnomen,
enslotte moge ik opmerken, dat, indien enkele teckeningen niet zoodanig zijn verzorgd of
etingen niet zoo uitvoerig zijn, als men zou wenschen, is te bedenken, dat de omstandigheden
aa:onder werd gewerki, soms buitengewoon moeilijk waren. Dat nog zooveel gcgevcns van Goerec
konden worden verzanicld, was voor ceo groot dccl uc danken aan her doorzettingsvcrrnogen van
den heer van Rossurri (cand. c. i.), den kantonnier Westhoeve en de met hen werkende meetarbeiders,
die zich zdfs met lieten ufschrikken door de beschicting, waartoe zoowel vricnd als vijand een enkele
maal aanleiding vond.
I)e ingenicur van dcii Rijkswaterstaat,
lebruari 1945.

HOOFDSTUK I
ALGEMEEN OVEiZICHT
Algemeene toestand
Her cijand Goeree is, zooals nader in figuur I is aangegeven, vanaf de haven van Goderccd&)
huitenom tot nabij de z. g. Kilhavcn even ten westen van Ouddorj, door durnen van sterk kvisselencle
hreedte beschermd.
De stranden zijn te verdeelen in her ,,Noordcrtraiid, en her ,,Wcsterstrand' waarondcr at
her strand ten osten, respeetievelijk ten zuiden van her zoogenaarndc \Ves thoolU, nabij paal 27 2 ),
is te rekenen. Beidc stranden -nernen thans over her grootste dccl 'an hun lengte af. Toenerning
van her strand en duin treedt regelmatig op aan her cinde van de genoernde stranden, waar her
bij de strandafneming opgenomen zand groorendecis wecr ncers1aai.Verdr valt, tengevolge van
cen bijzonder grooten aanvoer van zand uit zee, de laatstc jaren ook tusschen paul 26 tot 2-1 ecu
vooruitgang van her strand en groci van her duin waur te nenien,
\roor de bovcngcno.mde strandn komeii geen diepe geulen dicht onder den wal voor, (zie
. 2). Her vroeger ruim 8 in diepe Slijkgat, dat lang\ het Nourderstrand liep, is de Iaatste ceuw
gelcidelijk ondieper geordcn. Thuns steckt dc lijn van 5 rn - L. \V. vanaf her hankengcbied
ten westen van Goree (de Oost.r), vOór deze geul langs, ni'ar de platen voor Voorne over, terwiji
dc resten van de geul zeif nergens meer dan 6 m (- L. W. diep zijn. De aan de vcstijde van
her elland loopend geul, ht z. g. ,,Scliaar", is slechts ruim 4 ni (- L. \V.) diep en eindigt in ecu
drempel, die niet nicer dan 2
3 m onder laagwatcr hgt.

a

Dc zandtoevoer en de beweging van de stranden
Dc aanvoer van zand naar her eiland gcschicdt vanaf Schouwen via de drempcls van de verschillende geulen naar den Ooster en komt van hier dwars in her Schaar en op her drcniplgehied
daarvOór terecht (zie fig. 2, Algerneen overzicht). Door den in her Schaar overheerschcndcn ebt roam') wordt her zand, dat in deze geul tercchtkomt, ook naar gcnoemd drempe 1 gehicd gcvocrd.
Vandaar wordt her zand weer, ten deck door den uit zee koinenden vloed (zie fig. 31, doch in
hoafthaak door de golfwcrking tengevolge van de overheersehende winden (zie fig. 4), naar
het strand bij paal 26 en 25 gewerkt.
Een dergelijkc aanvocr van zand, waarbij de geulen tusschcn twee etlanden dwars worden
overgestoken, geschicdt niet regelmatig doch in golven, welke zich hij de nadering van her strand
als uit zee opkornende banken voordoen 4) Daar de transportcapaciteit op her strand vrijwel constant is, zal het strand afnnen in de periode, die'an de nadering van zoo'n zandgolf voorafgaat
en waurin juist biizonder weinig zandtoevoer plaats vindt.
Nu is her resulteerende zandtransport op her Noordcrstrand vanaf paul 27 oostwaarrs gericht,
en wel alsgevoig van den sterken vloedstroom op her oogenhlik van hoowater (zie fig. 3) en de
ovcrheerschende windrichting (zic fig. 4). Alleen her Noordersrrand h.cft dus profijt vaii den
bovengenocmderi aanvocr van zand.
Op her Westerstrand is, ondanks den in de geul van het Schaar overhecrschendcn ebstrooni,
l*t resulteerende zandtransport naar her zuiden gericht. Daar, zooals hoven gezegd, her uit
zee aangevorde zand geheci naar her Noorderstrand gaat, ontvangt her Wec terstrand dus gecri
aanvoer van nicuw zand u.it zee.
Inderdaad blijkt dan opk, dat, terwijl her \Vesterstrand sedert her begin der ISe ecuw regelmatig
achteruitgaat, her Noorderstrand perio1iek toe- en afneemt. Her Noorderstrand verkeert sedcrt
1750 thans in zijn derdc tijdperk van afnerning. Deze tijdperken zijn afgewisseld gcwcest met
Jaren waarin her strand en duin dusdanig roenamen, dat de in de slechte perioden (1730-1790
en 1840-1860) gemaakte werken nagenoeg gcheel onder her zand vcrdwenen Ook de derde periude
1)
Ter verrnijding van niisverstandcn zal hr eilanJ steeds ,,G.rce", zotalc o(k in d samnstcUing ..G'ereeOverflakkee!', genoernd wcrden, het pIaatciechter sievd .,Goederecde".
') Dc Riiksstrandpalen, die van de haven van Goedercede tot de Kilhaven, van -1 L. rn, 3 ziin genurnrnerd, staa,
op Gterec om de 500 rn, hehalve de palen 27 t. m. 31. waarbi1 do onderlinge aistand ongcvcer 250 m hedraagt.
Alleen in de geul van het Schaar ivcrheerscht het z4ndtransporr in noordehjkc riditing, op het ''esterstrand
en den voitroever daarvan is dii echier nict het geval.
i Dii verchijnel is algemeen en as o. a. voor de Oost-Friesche cilanden uitvoerig aangei('ond doer Gave und
11,,ivhtk 1 I'S " ',"r hvr '/u,t vmhez
lthr 'Di Wandcring Jer Sand-rifTh v'r dvi' (itt rt
-cher, I rt
)
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van toeneming schijnt thans weer te verwachten te zijn 1 ); in ieder geval heeft zich vóór paal 26
en 24 onder water een flinke bank ontwikkeld (zie de uithuiging van de lijn van 2 m - L \V in
fig. 1, alsmede de fig. 8 en 9), en neemt her strand bij paal 25 en 24 thans sterk toe (zie fig. 6).
De bovenomschrevcn bewegingen van de stranden (de periodieke wijziging van het Noorderstrand en de voortdurende achteruitgang van het Westerstrand) zullen al!cen tot staan komen hij
een verandering van het geulenstelse], waarbij het Schaar zou vcrzanden en de Ooster met het
\Vesterstrand zou verheelen. \Vaarschijnlijk zou dan al bet hcschikbare zand ten goede komen
aan her Westerstrand en hier nieuwe duinvorming optrederi, terwiji bet Noordcrstrand nagenoeg
geen zand zou ontvangen en het Slijkgat weer zou verdiepen. Een dergelijke toestand bestond in
de 17de en. l8de eeuw, toen zich vóór het Wcsterstrand cen bijzonder breed strand beyond en daar
ter p1aats het huidige duin werd gevormd, terwiji aan de noordkust in liet begin der 18de eeuv
cen deel van de polders, die zich in 1660 nog tot huitcn den huidigen duinregel uitstrckten, voorgoed verloren ging en de huidige toesrand onistond.
Voorloopig, m. i. in ieder geval de cerste 50 jaar, is een dergelijke verandering van her geulenstelsel nog niet te verwachtcn, zoodat hiermede geen rekening is te houden.
Dc bewegingen van het natte en droge strand tengevolge van de verschillende wecrsomstandigheden, het oogenblik waarop het strand hegint te stuiven en de korreigrootte van het zand, wijkcn
niet af van die van de andere stranden langs de Ncderlandsche kust (zie rcspccneveli)'k hijiage I
met figuur 24 en pag. 18).Alleen de stroorningen rondom en de grootte van her transport van zand
naar en langs het ciland, veroorzaken dus den bijzondercn toestand, waarin de kust van Goerec
verkeert

Het Noorderstrand
Bij nadere beschouwing van het Noorderstrand blijkt, dat de omschreven afneming daar nooit
over de geheele lengte van her strand tegelijk optreedt. I)it is ook logisch, omdat er door de afneming
op een bepaaid gedeelte van het strand zand bcschikhaar kornt voor transport, zoodat na enkele
kilometers het evenwicht nisschen de transportcapaciteit en de in transport ziinde hoeveelheid
zand hersteld kan zin. Zoo nam in 1930 (zie figuur 6) het Noorderstrand af tussehen paal 25 en
192 ) en thans, flu het strand bij paal 25 en 24 vooruitgaat doch deze verbetering nog geen invloed
heeft op het overige strand'), tusschen paal 23 en 16. Door vermindering van de zandtransportcapaciteit4) slaat het opgcnomen zand, dat in beide gevallen omstrecks 200.000 rn' per Iaar) hedraagr,
voorbij paal 14 weer neer. Zoowel de verbetering als de daaraan voorafgaande achtcruitgang van
bet strand (zie noot ') bewegen zich, evenals hij de vorige perioden voor rocnerning, langzaam
oostwaarts. De snetheid van deze heweging is 125 rn tot 150 m per jaar, zoodat het strand bij paal
22-23 over ongeveer 5 jaar, voor het Flaauwe Werk ove'r S tot 10 jaar, en ten oosten van de bestaande hoofden wellicht over rond 15 jaar weer zal vooruitgaan.
Ten westen van het Flaauwe Werk is, zooals reeds vermeld, bij paal 25 een sterke strandverhetering
ingetreden. Deze heeft zich reeds tot paal 24 uitgebrcid.
1)
Daar de voor deze studie verrichte peilingen in 1943 niet voldoende ver konden worden doorgezer en in 1944
zelfs in het geheel flier mecr konden worden verricht, kan geen volsrrekre zekerheid worden gegcvcn. Dit i ecrst rnogclijk
als veT uir de kust reikende peilingen beschikbaar zijn, weJke dus zoo spoejig als de toestan1 zuiks tocizat zullen zijn
te verricbten.
') Dat her strand bij paal 21, welke paal vóór her Flaauwe Werk staat, vanaf 1Q10 tot 1930 nauwelijks afneemt,
komt door de werking van de hoofden. Zoodra deze namclijk weer ruim boven her zand kwamcn en dus goed gingen ss Crken. vermiuderde hierdoor de zandlransportcapaciteit ter plaatse zoodanig, dat het westwaaTts opgenomen zand voldoende
was om een evenwicht te scheppen terwiil dii bij paal 19, waar gcen hoofden ziin, svcer vcrhroken was. Thans is her gebied
voor afneming ten westen van de hoofden, en dus onk de opgcnomen en in transport zijnde hoeveelbeid zand, klciner;
het evenwicht t. o. v. de verkleinde transporteapacireit bij de hofden is dus nog nict bereikt, zoodat thans her strand
ook daar achteruirgaat.
') Dc groote bankvormige vooruirgang hij paal 25 verhindert zeUs her aanvoeren van zond hij paal 23,
omdar de stroom uit den wal wordt gcdrukt en de goirco aan 16zdc van de hank bijdraaieis. waa.rdoor de
zandtransportcapaciteit even voorbij de bank nagerroeg nihil is en al her z:nd direct ooctwaart.s van de hank
ncerslaar. Dc hank zclf vcrplaatst zich hierdoor oosrwaarts, doch her strand enkele honjerden meters verder
oostwaarts ontvangLgecn zand; her zal dus afneme.
) Dc capacitcit vermindert hier, doordat de richring I. o. v. den wind verandert, en tevens omdat de
ebstroom, v(wra1 in de bovenlagen, rengevolge van den zoctwaterafvt'er van her Haringvlicr, den vlocdstroom
gaat overheerschen.
b) Dc genocmde hoeveelheid zand wordt opgeomen boven 4 m-L.W.; her afgcshgen duin is medegerekend.

Tusschen paal 23 en het Flaauwe \Xcrk nccrnt het duin cchtcr iiog sterk afen ve1 met ecn ric1van rond 5 ITI per jaar. Daar de dumen hier over onistreeks 300 in leiigte ten VeStCfl van de
L:-.taande hoofden, vaar zij de cnigc bcschrming van den polder Nicuwcn ()ord vorruen, nog
1 hts 40 tot 50 in breed zijn, zullen, als de genoemdc verbctering niet zeer spoeLlig tot deze phats
rtschrijdt, hier niaatregc!eil zijn te treffen. 1)eze natrcge1cn kunnen hestaun in her aanleggcn
n kunstwerkcn, i. C. van hoofden, of van cen duinvoetvoorziening (zonder hoofden, dan wel
in bet opbrengen van cen zoodanige hoeveciheid zand. dat hiermede de bchocftc aan zaiid vor de
periode, dat nog afrieming is te vcrwachten, wordt gedekt.
Indien moet worden gekozen nit cen verdediging door middel van hoofden of door middel
van een enkele duinvociverdediging, zal in dit bijzondere geval nan cen duinvoetvoarziening de
voorkeur zijn te geven. Niet afleen omdat de kostcri van aanleg iet minder zijn f 95 0X0 tegen
f 110 000 voor cen tweetal hoofden ') en met het aanleggcn van de duinvoetvoorziemng mt het
laatste oogenblik gewacht kan warden, daar zij direct beseherming geeft, doch uok cii dat is bet
biizonderc, orndat er, ondaiik de mccrdere afneming van bet strand, die vôór ccii duinvoerverdediirlg is te verwachtcn, in dit geval zekerheid is, dat het strand daarvóOr op den duur toch met meer
avcc1 zal afriemen, dat de voet weer met !iooiden zal macten warden bcscherrnd (er kornt irniners
weer cen verbetering).
Mocht echtcr, zooals verwacht worth, uit de nog tc verrichtcn pcihngen of nit de strandmetingen
ii ict voorjaar van 1945, mct meer zekerheid hlijken dat dc afileming rer p!antse over cnkcle iareri
rwacht wordt onistreks 1939) indcrdaad reeds ceo cinde zal nemen. daii kan heter worden
100 000 rn 1 zand aan den duinvoet. .\is de verberering nog spoedii\taan met bet brengen van
verwacht zou kunnen worden, zou men den 1oo' der natuur ze!f geheel kurinen afwachten.
Dc kosten voor her opbrenen van bet zand ztjn o;i oiigevccr f 4'.) 000 te stellcn. waarhij bet
zand zou kunnen warden vcrkrcgen door afgraving van cen gedeelte van bet lagc duin, dat over
Itet oude polderland (polder Nicuwen Oord of \Vest-NieuwlanW is gcstovcn (zie hguur 5 en 10).
Hierhij wordt dan tevens polderland tcrugevonnen met cen oppervlakte van omst reeks 2 ha.
Ann deze oplossing is dan ook verre de voorkeur te geven.
Dc serie hoofden hij /zt FIaauc I t"e rk verkeert [hans in vrij slcchtcn toesrand omdat op hct
'ccrih!ik ook daar het strand sterk atlicenit.
Dc hoofden vcrgcn veel onderhoud en macten, voor zoover dir met reeds is gcschicd, nagenoeg
ai(e grondig worderi opgeknapt of geheel vcrnieuwd. Oak het duin nccrnt stark at; .aodat her geheel
cell slcchten indruk màakt zie foto 3).
Aangezien het nag orristreeks 10 jaar kanduren voor de opkomendc vcrhetcringhaaruitwcrking
nabij het Flaauwc \Verk kan doen gevoclen, zullen, indien er nict wordt ingegrepen, door de dan
nog te verwachten verdere strandafneming de hoofdcn vrijwel vernidd Worden of abnorninal
hooge onderhoudskosten vergen; bet smalle duin zal dan nagenoeg zijn verdwenen.
Het is dus noodzakctijk verheteringen aan te brengen; deze zullen inhoofdzaak moeten hestaan uit:
1:ftt

1 . het bouwen van ceo nicuw hoofd I ter vervanging van bet mce\t westehjke hoofd (dat thans
geheel in clkaar ligt);
het verlengeri van de duinvoetverdediging in wcstclijkc richting tot halfwcg tusschcn
2.
hoofd I en 2. Her duin, dat ter plaatsc de ccnigc zccwering vormr, is bier namcli;k zecr smal, zoodat
verdere afneming ontoelaatbaar is. )
het verbeteren van de koppen van de hoofden door het aanhrcngcn van zinkstukkcn,
3.
a!srncde het ver!cngcn en onder cen zclfde profiel hrcngen van verschcidcne hoofden, waarhij ceo
enkel hoofd geheel en andere \vcer ten deele vcrnieuwd macten worden.
I)( , n en ander is in hijiage B en de daarhij behoorende teekening 16 nader in details aangcgeven.
flardat de hoofden zooveel mogclijk onder ecn zclfde profiel gebrachi worden en dc koppen
in Ccii lijn komen re liggen, waarhij zij van zinkstukken worden voorzicn, is ceo hetere uitwerking
op bet strand te verwachtcn dan met de huidige, zeer onregelmatige serie hoofden ooit hcrcikt kan
') Alle in dir raprrr gcnoemdc prOzen zijn ggrond ap die vnor het jaar I(ItS, zij ziin dus met heinvtied
r de or'i lugsomstand ghedcn.
tier hedodde gehied neemr tlian.s at met ongcvccr 20 000 a 30000 m per jaar, z'odat dc reriemde
veciheid vor vier a viji jaren vo1dende zou ziiri.
lnaar donr militaire inaatregelen de aanleg, die anders reeds eechicd had mcccl i'n, onnllgclJk was,
C I'. ....
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worden, ook al zouden ze in uitmuntcnden staat worden onderhoiden. Ondanks de nog Ic vcrvachten
periode van aanvai, '.al ik 1aagvater1ijn hicrbij lelh lets naar voren kumcii, ter ii! de duinvot
ng slechts weunig zal afncmcnY
Daar de geheele verberering, waarvan de kosten op omstrceks 1 270 000 zijn te stelien, nict in
cn seioeri tot stand kan komen, zal bij het gewonc oiiderhuud reeds 704.)veel moL, , clIjk met ecu en
ander rekeniiig zijn te houden.
Dc ,nscharini,' tei .'le;i van tie /i.ofdn l\, zoo:ils haven in bet kort is Ulteengezel, in hoof dzaak
het gevoig van het felt dat de zandiransporteapaciteit icr plaatse van Je hooiUcn k!einer is dan die
op het strand zondci - hoofden ; bet versehil worth dan aangevuld door atriemin van hct strand.
1cze afneming zal hi jven doorgaun tot de rcriodc van vergrooten zand toevoer, en ttharincde de
uit het westen opkorncnde strandverbctering. bet Flaauwe \Verk izep:ssccrd i' en de hLofden
miii o1 meet onder het zand geraken. Dii kaii nog 10 tot 20 jaar duren, toodat het duin, dat nu
tusschen 1iial 19 en 18 ornstreeks 10 in per jaar aickiat, nog wel ru:n 100 m kan afneinen. Het
duin is filer echter, howeI vrij laag 1 omstreeks 150 in breed 1 zoodar er geen direct gcvaar hestaat,
dii te minder, omdat zich bier achtcr bet duun ecu zvarc slaperdijk hcvindt Ook in de vorige periode
vaa afncming ( 18O5) mm het duin bier sterk al en lag de duinvoet eif p1aate1iik ongcvcer
ni nicer Iaudwaarts dan thans. P. Caland maakte daarom in U icn tijd ccii outwerp voor bet
.ianieggen van ccii scrie hoofUen de natuurlijke verbetering kwam ccliir bijtids, zoodar dii oiitwerp
nt werd uitgcvocrd.
Ook in dii rapport is weer ecu ontwcrp gcmaakr voor cen serle hoofden, vuarvan dc kosten
rond f 100 000 zullen hedragen. Zij zullen aans1u1tin1 gcven Op LIC oud sicenen iluotLien, die zich
thans hij paal 16 flog onder bet zand moeten bevinden (zic fig. 1$ en hijiagt C . Alicen indien
over enkele jaren hlijkt, dat tie verwachic ye rbctciing iiiel dicu omvang aanhiecmt als nc)udig is oni
den goeden toestand hij paal 19 tot 17 te hcric11cii, zullen deze hooiden ,ijn nit Ic vocren,

I-let Westerstrand
Zonais gezegd, is bet karaktcr van de strandafiieming langs bet \Vetersi rand anders Jan fangs
het Noordersirand, daar iiier hij vooriduring veinig oF geen aaiwoer van zand uit ice p1aatsinJt.
I let zandiransport ovcrhecrseht in zuidelijkc rtehting , zcowel tengevolge \an dcii 1oedstrouzii
waarvoor het strand de buitenbocht vomit - zic liguur 3—) als van de occrvetend in zuideliike
richting loopende golvcn (voor zuidwcsienwin(en ligt dii strand iceds in (IC luwic van Schotiven).
Hierdoor worth van paal 27 af tot pital 35 voortdurenj zand opgenoiiieil van vooroc\er, strand en
duin en wel omstrecks 200 000 nit per jaar.
Dii zand slaat bij paal 36 reeds ten deck, doch voornamelijk bli paid S neer. Eerterzijds is dit
bet gevoig van het feir, dat bet strand voorbii paai 35 voor den vlod Ie hinncmihoeht vorrnt en
,inderzijds dourdat het strand daar steeds nicer in de liiwte kuint te ligiten. Voor ccii dccl worh dii
acergeslagen zand dan door den ebstrooin svcer meegiiiomcn en door de tzeiil van het Schaar. waarii'
Je eb sterker is dan de vlocd, vcrvocrd naar den drempel van bet \VethiwfJ. 1)e tuciicnirng vail
duun, strand en vooroevcr bij den Springer hcdraatt dam ook icts minder Liati Je aiiicming van het
overige \Vestcrstrand en wet 150 000 rn - per jaar.
Te verwachten is, dat de huidige afneming, die, aiiczien vaij enkek /eer ijJcliikc at\ijkingen.
-edert het hcgtn van de jaarlijksche strandnctirigen 19 -18 1 vriiwel c0111ant -1 [tI ( mperjaarhudraagt
zie fig. 12), voorloopig in dczelfde niate zal hliven plaats vinden. Ho.- wel cr '.\cteiis tie iJoote
hreedtc van het duin gecri gevaar voor ecu doorbraak aanwezig is, is toch te OvcrWeicii aail genoetidc
afncming cen einde te maken. Een groot dccl van dit duintcrreiii zu antlers iiai!ijk verirco
.ilt.itcn Vt cc ecr uit'.--crie tudic ntcnrtt de:m itivittd
') ten en ander is hcpaald op grrtnd s- afl de
cut gcct.itcludc:rd, dat In den
dcii onderlingen afsianj van ho,tden op de 1igiitg van lict 'aand. I I ct i
nicest aangcvallcn roestand:
1). de laagwarcrtijn ruim 1, van dcii oriderligen .ii'aand van dc hoiicn in-- h.j,,r r. o. v. de tin
door de koppen van dc hoofden -, ie bijiage F;
Ltiuun 'ne reeks
dc breedic van lict naite strand, onafhanlceliik van den ntcrlinin ,1.na:n2
2).
'ic l'ijlage (
80% is van die van ecu onverdedigd strand in rui
de hrccdtc van lIct di-ge orand geink te nernen Is ii ii jit_ vii I - -I . 'r. .-rks'n.dc-irttid. nadai Lill n 3).
cen periode van achteruugane in rt is eek, 'rncn - , ic htjJac El
let I11ait
Let
. & slcLiv, iii
P. Catand. Nata 'ver tie verdet1ig?ig vtiri liet Ns'rdcrsrr - nd v1
Werk.n Lie 25 hctcende rii,.en darnmcn. \erImnJchitien ian hct K. I. I..
-') Dc baiten kid, die Vail ic hii paal 20 I'Inotk.'nicnde ktcilaag at-hen, jmi dtit ct , kal!,cn (Cr, LIt'tICVI
hiervan ap her ,arand Ic vinden.
;an

)

tcrvij1 dit op den duur ais recreaticterrrein t1ni tcrl deck' ii,ituurinonumcnt vail iroote
taarde zal kunnen blijken te tijn
Voorts zoo de Kilhavcn k een kkinc aivoerhaven voor
bieten) dour her necr'daande zand bi; den Springer geheel verzanden en zuu teiisiotte Net aehtcrliende poiderland steedk meer hinder ondervinden van bet stuilzand, dat at kumstii is van den
cersten. stccds itistorteriden Lininregel, die door geen sponng in goeden 'raat is tc houden tzle
I

Iu

0..

Er konien twce rniddeien icr verhetering van den tostand
L
in aaerkin
nm
gen wcl:
I . de bouw van een scric h(1ofdcn, waathij LIC zandtransportcapaciteit !angs bet silauLt worth
verminderd, en
2
her zuigen can de nccrgeIagcn hoeveelhcid zatid hi; den Springer en her tcrugperscn
van dit zand naar her begin van het Wcstersrand, waarJoor tic besehtkbare ho:ceelheid zanLl
wordi vermeerderd, zoodat er du' geen zand van her hcstaande duin Cii strand zat '.vnrden opicnomcn.
I )ank zij dc in de hiilagen F, G en ii vasrgelcgdc restiltateit van LIC studie omrrcnt den inv1cd
ii Lien aItand an tic hootLien op de inseliaring van de laagwaterliin en op Lie breedic van Net
nd, was he nio-ellik den nicest ceononiischcn alstand der hoot 'den te berckcnen izie hi;lage D.
werd vuor ceo retirecrendc verdediging, zooals hier is ann te hevelen, op onistrecks 350 m
aid Dc duinvoet zai hierl'i; nug 40 tot 50 in kunnen afuemen.
)e aanIekoren van. deze
rdediging, die in fig. 13 is adugegeven, zullen, met inhegrip van de
'n We"CTIN bet retirceren, op rond I 10 0 0 000 zin te steiku.
ki terug ;oLreii van onmtrceks 20() 000 rn zand per jaar zal mud f 50 000 kosten (Lie voor nadere
uitwerking t'ijage D en fig. 13.
Steh men hi1 Lie hool'dcii de kosten voor rente en afsehrijving (gemiddeld gnat ceo huold met
meer dan DO jaar 111CC: op (i
, dan is your Lie jaarIiksche kosten die aan den aanicg vat -i hoolden
ziin vcrhonden, de onderhoudskosten inhegrepen, ten uhinste op rond 1 70 000 te rekenen.
I )aar her sv-tce'n, waarhij het zand word t I eru gevsierd, behalve dat bet dus gocdkooper 15,
vuordeel beLt t. dat men Cr nice kan oplinuden, zoodra de aanval minder zou \Vijrdefl. terwiI
ka;itaulskosten ten evuge van Lien anilleg van LIC hoolden daarntegen zouden hlijvcn doorin, is nan deze niethode Lie vuorkeur te geven, ouk al is er tot flu toegeen ervaring mee oggcdaan.
In hoevcrre de te brcjkeii vuordeelen de wtgaven welt igen is cchrcr cen vrag, waarvan de
1i1tWtitirJing in. I. buiten bet bestck van dit raprurt valt.
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DE BEWEGIN1 \':\N ZAND EN \VA'IER RONDOM lIEU EILAND
Alvorens die gedeetten van dc xecku ,,t van Goeree;wdke than hhionder sterk afncmen, nader
te onderzoeken, zal vorden nagcg:in of de to etand van de baiikcn en geulen, dan wel de (Tctijstroornen rondom het ciland. amileldin,g kunnen geven tot ceo akemeenen achrcruitgang ')
1-iierbij moet men in bet oog Iioudcn, dat aehrerut[ang otrceJt, zoodra op ceo tiepaaid punt
de aanvoer van zand kiejoer IN dan ht tran torr ter plaatse.
Bi; ccn ciland zal de aan de strandvormin deelnernend ,:.itidtruo:ii op ceo bepaald punt de
kust meten nadereti. i)jr zand z-iI dan ians ceo of beide z1dcn van het edand verder worden
getranporreerd. .\an her. einde van dc kust zil dit din Worden nre]ai.en en atnitoenug vcroorzaken of in cen strooaigeul tcrecht konien, waardoor het weci verdcr wordt getranporteerd.
Aangczin de aanvoer van zand op ceo etiand wet door stuicen kLiIl euhiedcn, a1 dezc aticcn
1urincn otitstaun door:
1 . den vloedstroorn, die, uit zee kornende, bij bet naderen van het ciland zich moci splitsen,
ebij sneiheid kan verliezen en piaatselilk zand •ifzeticn;
den golfsiag en de branding, die zand van ccii nabi ht strand e1cgen zandhank (die door
onder I gcnocrnden vloedstroom of op andere vitzc kati zlin oiiIsLaan) o:iihooz wcrkt.

2

Is het zand eenmaal op her strand of op den direct d tarvoer gc1cen vooroever, dan vind
iiet verdere transport plaats als gevo1 van degeti;werdir. ver ehi1 )n uitverkin van eb- en vloed
stroom) en van den wind golvcn, brandin, dr iitstroomen CO stUiVei)
Dezc verschillcnde invlucden zullen hieronder ii:idct' worden hc'prnkcn.
\Vij mocten on dus in de eerstc p1aat atvragen, wait h ct voor dc aanvu11in van her bankengebied voor de kust bciioodtgde zaud v..injaan kont.
Zooals beketid ni -ag vorden veronderteid, zal bij ecn ejiandenserie her zand, dat aan !ij van
hi acne ciland in de geulen wurdt ai'gezet. zich in deti \ - cirm van h.inken, min of meer hoogvorrnig
dc uitioopers van dc stroornen tu'.sehen cia etlanden been, ruar het volgende ei!aud hc'.egen.
i,Jit fig. 2, waarin de versehillende toestanden sedan ib) van bet hankengebied hit Goerce
in heeld zijn gehraeht, btijkt, dat men zich dc hewegitni van her zand in het ernderhavige gehied
in groote trekkcn als voigt kan vuorsteI!en •.d. i. oo mt cenige pijiemi in J ,. tiguur aaiigcgcrcn
crheerehnic1cn vlocdstrocmi en voonmiamel:ik dtcnr
Fengevolge - aii den nabij bet strand
nourikust van Schrtuwcin notirdzuidwestenwirid. is Ie air.emeene zandvcrplaat\lng 1an
twaarts. flit zand zal hij her punt W3317 LIC kust meet ostv.tarN buiet, ten 2cVc'lC van des'e
::iiderJe directe- en indirceic ransporrkracht van Wn wind, iiecrslaan en tercclntn.ien in dc icu1
v.cur de kust, i. c. in her. Brouwcrshivcnsch ( ji in dc buinrr van West-Repart: in Liczo .eu1 i
chstroom sierker dan de v!od-.trooai. o:iiio hi3 ii i\vatcr, 10 tegensteliiiv.z met dc P' mdc vain
h 'gwater, alie stroom in Je geulen is gecon:entrecrd. her zand wordi JuL. 10 ic geul svcer iiiar
ten gcwerkt, tot een print waar dc chstroom fliet nicer overheerseht. br nnttaut daar din cen
empci in dc gaul, die zich blijkcns fiz. 2 in hct Brouwerii.tvense1ic (lit ii dc 1eir.'tc 50 aai'
i.le!tjk heeft ontwikkeld.
Op de
irnen'.tlI ti:r v:cn het iraniJi van (cetee wccrdr n nt .tc!r in.'ei:cn. I )e ctiir,'it inc: -. 411
e:':.i ttiinelck
de cindec .ivu.rc .tiiJic t'rje: S cri:lit .
tirc,mrnelin te \V.cgcircngeit, dir inet bet
'Si mdc' 'u.rktt, eciucen.
din het ei a ni
ic
aincn.teIltg en kc'1rV1t,,Lle Met
LiIS%:kCI v4jt LV
1 .et,kc ontnicnping, wa,lr granin
hi. nd,', zuc nc eli reV J V. ci ksc alt: I )c CL gVVcri
nit c:air
Cdl 7%x,(A1
rnircnt stain titans ccht'i nm
er h. 'eli ik ki rig. d.mar ii '-it (t,S ci mu hckenj, te \\ agcningeit /1111
anrergcbieveu.
Mer iiivarige gcptvcns is dii o. a maiigcrc"'nJ d,sortjvc cii \\'a!:hci in ,.I)ie \'andcrungen dci
I I -ii cn er it. 1 . I). vmi der Iluem in cen
SandrirTc vnr dcii Ostfrjcsj',eiieit Iiii'un Pie b,iutehiic lu
an. bk-i l ksc. Oem st.c,it, Ii tcndts'flicii I
njci eriubiicccrh N..'ii het refTej,jc' hci 7.c..'.i :nn bet \' be. . . 111
Hiorn).
Sedert her t'egin dcier C us.. i de No 'rikust r':Iil r'tel: ticven. IC hcgiiircri hi i liet iiiC'i wcitetbkc punt.
:k tuegenon1cn; deze ridttcmir.g is hans h:!m it We'd-Remit d. rec'rJricge:, y,,'dar dc iic','tJCn mCscpedtle\ elitk
er bet zand geraken. 1lI,jkba:ir is. er .1w ''p etc immfctkii'i cen peiwdc sin 1r'('idn i.anhtan''ner, wanrdr'or
de"drcnnpel in hem flrc.uwcrcim:tvei-cehe ( hit is evnr mi. I )r.ti 'cc, I-cit etc 711.1k 1st s.rcrk tre- in ic
rdkust atnam, was hirrc'orcr ne weinie imnj hesctutbani wel1mht weti ten hci 1rLcuwers.Icavcnsd11e ( at
larigzaam Iieper.
-

riaf dczcn Jrem'el wordt her zand door den vlocdstrooni, die hier inccr cvenwidig aan de
orndar dit runt vi- 11 vcr in zee ligt, en door den ('oitsiag bij de overheersehende 2w.
nden noordoor\vaarI vcrplaatct. Dir zand kornt nu ten goede aun de banken, die ten noorden
het flrouwcrhiivenche (iat li.gen. l)it ziin de z. g M lelpiaten, die zich de laatste 50 jaar
oo tlmk ont\vikkcld hehbn ie 11g. 2). l)oor den yb I ktroorn, die over deze platen rrekt en de
de platen onistanc Nrandini. zal, nadar LIC platen ecu zckvre hoogre hebben herikt, het zand
-,.ich hierover heeti hcwegcn en aan den oosrkant er van neerslaan, i. c. a:w den wetkant van de Kous.
Laatst gcnoerndc geut, die daardoor naar her oosten teen de z. g. ()utcr aan wordi gedrukr,
verkr een v:in hei neergesiagen zand vecr naar huiten. 1)e Ouster zelizal weer aan de noordoorziJe zani atzcttcn n her z. g. Schaar (de gent tusschen deze plaat en de zuidwcsrkust van
Goerec'. 1)it Scha:ir worth daardoor nicer noord-oostwaarts gcdrongcn, welke heweging
ceo der oorzaken vormt van de ainenhilig in het zuidwesieli)'ke strand van Goere. Overigens wordt
r den overhecrschcnden ebstroom in het Schaar, her daar necrgeslagen zand vecr naar buiren
crki en vormi dii oncvecr teientwer paul 20 'zie 11g. 1) ecu drcinpcl, ilier is dus steeds zand
ehikbaar your bier transport ]ans de noordkust.
H OOpt

1:1

led 'L H

detijStrOornefl op bet transport Jangs de noordkust

iet zandiransport, vanaf den Ouster olvanat den drenipel your hct Schaur,
p JKust, kan, your zoover dt transport het gcvolg is van de getijstroornen,
werdcri vcrkrecen door hcrudeering van rig. 3. in deze flguur zijn dc stroornen rondorn het ciland
vo4r de vcrschiflcndc phascri van her gcrij aangegevcn.
Un LIC heuur hliiki, dat van umtreek 2 uur vóór H. W. rot liet oogenhltk van H. \V., de stroom
over den Ouster
die dair goed under water sijat - recht op iie kust aantrckt en deze iii Ic huurt
2 tot 0 hcreikt. l)c:'c stroom zal du zaud vaii den ()oster naar de kust transportecren.
/aihd id de kusi echter niet bcreiken, daar het hij dczc stroomrichring in dc uitboopers
Sehuar ncersJaar zu1k abs gevoig van dc mcerderJ diepte waurdoor stroornverlamming
vermnidcrj'e golf hcwcging imbii den bojem OpTJCCJt. .-\llcen omstrceks H. W. zal ecu dccl
beii s; room, die Jan ' ru sterk i ' en 0,9 n ge' . .
riiJ !i paal 2o 'iadercn en het
direct niar her strand tuCvnci
!)rcct na hto
tier komi ie cersic eb uir her SLhIar, die dan abs vlocddaiigs dc uuordkust
Icr ougn; dcze ncemr het ncergelaeen zand nice en voert bet de bocht ozn nuar dc noordkust.
Jezen stroutu vormr hct strand bij paal 26-2i dc binncnhocht; doordat de strooni hovendien
k;er worth zal daar eei dccl van het zand aan de laagwaterlijn neersljan. l)c vloedstroom
iwoarts gerrchrc stroom ovcrhecrscht vanaf dit punt rot even voorhii hct Fiaauwc \Verk;
hij is nameLjl gedurende tec uur (mgeveer i in per see., terwi;! de &hstroorn slechts gedurende
ecu uurcen sticiheid v.111 0,9m per sec. herciki. Het hi; padl 25-26 hij dc laagwatcrli,n nccrgcslagen
zand, alsniLdc Jut van den drempel your her Schaar, wordt door de gcttjstroomen dus verder bangs
1ic noorJkur gevoerd. Bii her nadcren van het Sbiikgat worth de ehstrooni cchtcr weer sterker
Joi Je vloedstroorn, waarhij tevens de bovenaf'eocr van bet Haringvhet ecuige roE speelt.
Jici. ,and zal hier dus in cerste instalitie necrslaan en zou Jan door den chsrrooin weer naar
hti itcn moeten worden gewerkt.
ner eu 1m

U.

d

1'

l)e invloed van het zoutgehaltc

(iezicn dc sterke verzanding van her Slikgat gedurende de baa tste honderd jaar, geschicdt
dit cehier nict in die mate als op grond van dc gcrijstroomen kon worden vcrwac hr. I)it rnoct worden
geweren aan dn hi!Londcren invloed van her ger!nge zourgehalte dus gcring soorrelik gewichi)
van bet water in her Haringvlier. Volgens dzerzijds verriehtc mcringen was omstrceks laagwatcr,
gerinecil hovendt\ er. her 7outgehaltc van, lIe 1. opncr\l)kI c\V;itCI
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I let resultecrende tranort itt bet Schaar is cchter n.orlwaarts gericlit' en kat ten "lotte
v niiamelik ten goede aau LIC noordku"t.
Zoolang de huidige baiiken- en geu1cafornatie hIiii kctaan. zal dc zuidkur tengevt'Ie van de
:ctijstroornefl dos 'tecd worden aangcta r.

Dc invlocd van den wind
I3ehalvc door de get!istroomen en de daarmcc gep.mrd 1za;nde heweing van banken en oenicn.
'.yordt het zandiransport nog op dri&.drlei wiize al Jan ui_i Jucel door den wind henelied. iuiocliik
door den goislag of de hranJin, dutii de drif tooneu en door hct stulven.
In tegenstefling met den invloe_I van Je Cetii"tvoonieri We incer de geulen vr hCL strand
vorinen. wcrkcn LIC windinvlocLlen voornameliik op bet strand zdl en den direct Ja:iruan aauIii itenden vooroever.
Kwautitatieve besJiouwiitcii enitrelit de roone van bet tiiport, dat up deie vi,c tcngevolge
an den wind onrsraar, ,in, bij den huidirti stand van LIC k.niii daaruinneiii, zuiver pecuIatiel
:0 vow het onderhavige rapport v geen belang.

Dc branding
vae'eld. dat lit transport
ci is hi1 proeven in h,-t \\alci Ioopkundg 1.'joIJtoriLln
het strand tentte\ oie ean Je-.JL, cf,ijarop loopende cl' en of hrEnJln(_, ., evcnredi_t is met
h en dUs evcitredig joel de omhoiidcne van den wnJ evenLie inu' van dcii invaishiek van de
i Jig jan liet si. rand,

1)c driftstroorn

ii indirect ( 1I_t:iii1 lor dc s1iuin a:]IilOLLpeIldC eolveii ,
Dc driltii'oinicn, onk •\ or h
ellen evrneeu' toenenien r'!dlniatc LIC wind nicer 0 eli\kIl !ig jan bet strul ILI I".
Ri1 cen iiiatIreti wcsie0c iird untsLofld op deze vljie, volgens enkele persoonlijkc wa riletaitigen.
:iwcl lunts de tuiJkiit ab e en ten westen van liet Flaat.iwc Werk, in de brajtdiiieszine eeii
II
\ ill 0 fl ii
I
_o
I
1(
0
I
I

Li IL1l\'ei pecLt o (reee rock /11 clangi ike tot.
\\c I hlijki nil dczer7iLIs vcrrichre uletingen met den door den Rljkswatcrsr . tat in \Jieland en
\oordiiolland gebruikten stuifzaflLilncrer, dat lici strand, evenals bovengenoenide strjndeii,
hegint te stuiven hij cen WIflLIS!ICU1CjJ op I m boven hct strand ; vn onisreeks 5 in ncr see., en
dt her reeds funk stuift bi vindsnclliedcn van 9 tot It) rn per seconde. i)
l e onistaudigheden beictien bet stuiven cehier dikvijIs.
e1 iajrd
I ict Noordcrsti'and Iigt narnelilk voor de z. w. winden, waarhij lage \viters;aIiden.
:1 i heh orlijken wind, kuiuieii upueden, in de Iuv'tc, zoodat un dii met '.ti'ii ..-\ ndcrzids hlijt
ee "Lrand nok bij gunsto.cn wind dikwiils 'ce1 te nat ow toed t' siuivcn. Dii kowi, on;dai bet uii
her Join zakkendc en bet hij viced opgesiuvde waler op bet strand ter hogic van de )luogLvitivrIiiit
airi welk gehied het zarid yoUr liet stuiven mist in Iitotdzaak voiJt untlecnu weer niti recdt,
yr let trinprt
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HOOFDSTUK III

NADER ONDERZOEK VAN HET NOORDERSTRAND
Bij hct nader onderzoek van het Noorderstrand zal eerst onder A de huidige toestand worden
beschrcven; hierbij zal worden nagegaan, welke plaatsen als bijzonder gevaarlijk zijn te beschouwen
en getracht te voorspellen in hoeverre de toestand zoo zal blijven, dan wel of weer verbetering
is te verwachten.
Daarna zullen onder B de evenrueci uit to voeren werken of verbeteringen afzonder1ik worden
behandeld. Daar het echter zal hlij ken, dat bet gaar om de overbrugging van een periode van achteruitgang, die wellicht nog slechts enkele jaren zal duren, zal tenslotte onder C de mogelijkheid
van bet nemen van een tijdelijken maatregel, in den vorm van het bijvoeren van zand, onder het
oog worden gezien.
A. De toestand en de beweging van strand en duii
I )e Ituidige toestand

Het Noorderstrand begint in de buurt van het z.g. \Vesthoofd, ongeveer bij paal 26, en loopt
it omstreeks paal 9, waar het naar het oosten afhuigt. Met het oog op de onderhavige studie is
L:t verder oosrwaarts gcicgen strand van geen belang, daar dir hij voorduring !angzaarn vooruit..iat tengevolge van de daar optrcdende vermindering van de zandtransportcapaciteit van wind
:i stroom (zie hoofdstuk II).
De toestand van bet Noorderstrand, aismede de ligging van de diepn1ijnen en de prolielen
van het duin, grootcndeels overeenkomsrig de metingen van 1943 zijn in fig. 5 nader weergegeven.
In het westen, bij paal 26 tot iiaal 24, is her duin nog nicer dan 300 m breed. Ilet strand
gaat hier, voornamelijk in de huurt van paal 25, in de laatste jaren sterk vooruit, zoodat de voct
van bet duin er goed uit ziet en met vcrsche helm is hegroid (zic foto 1), hoewel het duin zeif
nog slechts zeer weinig toeneemt. Ook de dieptelijnen liggen liicr zeer gunstig; de Iin van
2 m - L.W. hcvindt zich plaatselijk zc!fs ruim 500 in uit de laagwaterlijn. Korrom, strand en
Juin vertoonn hier alle teekenen van ceo toeneming.
Van pual 21 tot even voorbij paal 23, heeft het duin, hoewel grootcndcels vrij laag, flog cen
behoorhjke breedte (200 m) en verkeercn bet strand en de duinvoct nagcnocg in rust. 1)e duinvoet
Liar eehter hij ciken storm ccnigszins af, om eerst in den ioop van bet jaar \veer hij to konien,
zoodat deze nict mow bcgroeid is.
Tusschen het punt, waar de resten van den ouden z.g. ,,groncn dijk" uit liet duin op her
irand to voorschijn komen, en bet Flaauwe Werk is her duin nog s1echs h oiomm 50 m breed,
r:icvitl direct achtcr dit duin do polder ,,Nicuwen Oord" Iigt. Daar strand on duin bier bovendien
c Iaatstc jareri stork afnemen, her duin zelfs g6ndde1d 4 m per jaar, vcrdient kze plaats hiztnJere
aandacht. Dc reeds aanwezigc hoofdcn ten weston van bet cigen!ijke F1aauvc \\ erk verdedigen
genoenid gebied over ruim 200 ni !engte.
Omdat hot duin. direct tegen bet Flaauwc \Verk aan, flog eon bijzondere steeds t0000rnLnde
:eharing vertoande, waardoor er flog skchrs ruini 30 m duin was overgebleven en bet gevaar
\'an CCII doorhraak niet meer denkbceldig was, word hier, over 100 m lengte, auns!uiteimd am
bet Flaauwc \Verk, in 1943 door den Rikswatcrsraat ceo duinvoctverdediging aatirchraeht into 2i.
Het strand tusschen de hoofden vóór en ten oosten van bet Flaauwe We rk gaat 'cdcrt 1935
'.rerk achteruit, rerwiji ock bet duin, voorzoover dit nict door her eigenlijke Flaauwe Werk wordt
::sehermd, sterk afslaat. Do hoofdcn eischcn door de strandvcrlaging rhans vcel onderlioud.
e'.ondanks zijn zij, hchoudcns enkeic kortgcicdcn geheel vcrnieuvde hoofdcn, grontcnde1\ in
echten staat. 1)it is medc te wijten aan her feit, dat ongeveer alic hoofdcn ceo andere lengie en
oogte hebben, waardoor niet alleen de aanrasting grooter is dan bij eon regelmarige seric hooUeim,
doch ook de uitwerking nict zoo doeltrcffend is. I)aar de duinrcgcl liter hovendien zcer smat is,
maakt dit dccl van do kust dan ook cen cicchten indruk zie fntu 3). hen direct gcvaar hesrant
hier echter nict, omdat zich achtcr het duin eon op omstrceks 3,50 in N. A. P. gelegon duinweide
hevindr, die weer bogrensd wordt door ceo s!aperdiik.
' (..;iin' uit Ii .t .i.,i
I)e nrocric di,k trnJ
ceo t'ë'cmiit'
.iJrp) den pdder Ntcuvcii (3rd not, ain du
:iJe.
is re ien.
'j Jici tijschen de rietsclxer;rlcn aa11ic'a'vcn i:ind, diii tp ver :lieidene
i pant 21 en 25, in den hertct hij ht ecr,Te 10ee ii ner vCrd\vCnn.
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Direct ten oosten van de hoofden springen hct stiand en het duin sterk terug, waardoor hier
bet verschijnsel van dc z. g. inscharing voorbij ccn serie hoofden aan den dag treedt (zie foto 4
n 5). Het dieptepunt van deze inscharing ligt thans ongeveer 700 in ten oostcn van hct laatste
hoofd, terwiji zij na 2000 m geheel verdwenen is. enige pogingen om door middel van enkele
korte nollen en een duinvoerverdediging (zie fig. 5) verbetering in den toestand te brengen, hadden
geen ander resulraat dan dat de achteruitgang weliswaar ter plaatse jets wcrd tegcngcgaan, doch
dat deze oostwaarts in gelijke mate voortgang vond. Hier is het duin (tusschen paal 19 en 18) thans
zoover afgenomcn, dat de cerste, hooge duinregel geheel is weggeslagen, zoodat de toestand op het
cerste gezicht nogal crnstig Jijkt. Het duin is, hoewel laag, echter nog omstreeks 150 m breed;
bovendien wordt bet aan de landzijde door ecn zwarcn slaperdijk, die trouwens al cens ecrder
dienst heeft gedaan ), hegrcnsd.
Ilet tempo van achtcruivang is bli paal 19 echier 10 tot 20 in per jaar, zoodat, indien dit zoo
door rnocht gaan, toch crnstig meet worden overwogen of hicr rnaatrcgclen zijn te nemen.
Meer oostwaarts, voorbij paal 15 tot aan de haven van Goedercede toe, maakt de achteruitgang
Fiaats voor cen vooruitgang; de duinvoet is daar weer fraai met helm begrocid.
Dc voor- en achteruitgang van bet duin in den ioop der tijdcn
Dc bovenomselueven toesrand van strand en duin is niet altijd zoo geweest. Dc plaatsen van
yen aanval bewegen zich namclijk langs bet strand oostwaarts terwiji ook het strand in zijn
hce1 genomen tclkcns wecr - mm of mnccr periodick - onder gunstigcr conditie's komt, waardoor
Jan de vorige achteruitgang %veer geheci of gedeeltclijk teniet wordt gedaan.
Teneinde nu CCII inzicht te vcrkriigen in hergeemi tc dien aanzicn voor de toekomst kan worden
vcrwacht, zullen de groote hewegingen van hct strand in de laatste twce ecuwen en daarna, uit de
hechouwing van de details van deze hewegingen, her hoc en waarom hiervan worden nagegaan.
In verhand hierruede zijn in hg. ( bet verloop van den diiinvoet aismede van de hoog- en laagrcrlijn iji dezc periode weergegecen, voorzoover dir tenminste met behuip van de Rijksstrandugen en andere gegevens ) mogelijk was.
let blijkt flu, dat de omgeving van bet Flaauwc \Vcrk, wegcns den sterken achteruitgang van
irand, reeds voor de derde maal de aandacht vraagt.
mstrecks 1736 werden voor her ecrst, ongeveer ter plaatse van bet Flaauwe \Vcrk, cen aantal
.1enc rljzen dammetjes gebouwd. \Vcgcns bet veic onderhoud werden deze later vervangen door
,otcn schcrmwandhoofden. Enkelc van Jeze dammctjes zijn evenwel nog gespaard gebleven en
it thans weer gedeeltel uk hicot zie foto 7).
an 1750 rot 1752 werd het cerste cigenhike Flaauwe \X'crk aangelegd,dat zich ongeveer vanaf
ode van den groenen dk tot bet huidige hoofd 6 uitstrekte. Hicrbij werd het duin afgestoken
:et strand met kici en rjshout bekkcd. Enkele resten hiervan zin ilians, even voorhij paal 22,
nog on bet strand te ziemi (zie fore 8, terwijl ook de kicihekiceding. die als duinvocrvoorziening
aangebrachr, even ten wetcn van her huidige llaauwc \Verk door den afslag van het duin
blent komt (foto 9).
o. schepen vocren teen door het z. g. \Vestgat, tusschcn ecn uitlooper van cen hank ten westen
Derec, de ,,Hompcl" genaamd, en hct strand door, zoodat bier blijkhaar reeds ecn geul was
iiet her huidige Sehaar is te vergelmjken.
Omnstrceks 1770 bcgon het strand zich ten westen van her Flaauwe \Vcrk, tengevolge van bet
verkorncn van dczen 1-lonipel, te verbreedcn, hoewel hij een zwaren storm op 15 November 1775
r duin nabij den groenen dijk hijna doorsloeg. Er zijn toen cen twcctal houten schcrmwandhoofden
wccrszijdcn vail den groenen dijk, die buiten bet duin uitstak, aangeiegd. Ook deze hoofden
Deze dsjk werd in 171 aangeicgd, nadat dc meer zeewaarms gclegen Oudc Nicuwetandsche dijk in 1715
va, doorgehroken en cen deel van den poider tot buircngrondcn was gcwordcn.
In 1738 was Cr vnr dezcn dijk wel ecn zeer breed strand, doch nog weinig duin, zoodat hij regelmatig aim
hoogwaterkeertng dtcnst dcd. Kort daarrta merd hct huidige duin gcvormd.
) Hiertoc werden enkele nude kaartcn uir bet archief van dc rojders to Ouddorp gebriiikr, waaronder een
:iuuwkeurtge k.iart van Anthony van Wccl van 1702, waarop tevens was aangcgevcn de kustii;n, zooais die in
732 door Cruqius was opgemctcn (ZC Into 6), benevens enkele kaarten uit het arehief van den Rijkswaterstaat,
irectte Zuid-Holiand, uit den ri;d van den aanheg van het huidige Ftaauwc Wcrk (1835-1565). \'onrts werden
e1 gegevens your de grafieken, zoowel als your de beschrijving, ontleend aan het armikcl van P. Caland,
)eerzicht van dc geschiedenis dcr zeewerkcn op Goedereede" (Verhandelingcn van bet KoninkIik Instiruut
ui Ingenieurs van 1857-58).
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zijn thans weer gord zichtbaar, evenals enkele andere, die blijkbaar in dien tijd zijn gebouwd icr
vervanging van de bovengenoemde rijzen hoofdjes (zie foto 10).
Enkele jaren later (-E 1785) wordt hct strand ook bij het Flaauwe Werkaanzienlijk breeder,
terWijl her ten oosten hiervan achteruit blijft gaan, ,,waarorn aldaar achterecnvolgens meerdere
houten scherinhoofdcn werden gemaakt" ')tot men in 1790, toen men hiermede ongeveer tot paal 10
was gevorderd, op voorstel van InspecteurGeneraal Brunings overging tot het maken van lage,
mt steen bezette, dammen. Vervolgens werd in den loop dcr jaren.het geheele verder oostwaarts
gelegen strand, tot de haven van Godereede to; van dergelijke hoofden voorzien.
In 1793 was her strand bij het Flaauwe Werk inmiddels zoover vooruitgegaan, dat de dammen
daarvóór geheel konden worden verlaten.
Omstreeks 1817 was het Flaauwe Werk zelfs geheel wider het zand bedolven, terwi;[ de dammen
tusschen paal 16 en 12 in 1825 geen onderhoud meer vroegen wegens de voortdurende toeneming
van het strand, waardoor deze dammen tenclotte (--L: 1855) onder bet zand verdwenen.
In den winter van 1834-35 kwam het Flaauwe Werk door afneming van her strand evenwel
weer bloot; het wcrd in 1836 door F. W. Conrad ten decle in een glooiing van zuilenbasalt gewizigtJ.
Wegens voortgaande strandvcrlaging moest, tusschen 1840 en 1857, de glooiing bencdenwaarts
worden uitgebreid en mostcn de thans aanwezigc hoofden worden aangclegd. !)
Dan, omstreeks 1850 reeds, begint echier weer ceo nieuwe periode van verbetering, waarhij
d: toestand van her strand en van de bankcn tusschen het \Vesthoofd en bet Flaauwe Werk ongcvcer
dezelfde worth als in 1785. 1)it doct Caland in 187 schrijven ), dat ,,de Ooster (waarschijnhjk
worth een uitlooper ervan bedoeld), meer en meer uit zee, naar binncn, strandwaarts overkomt
waardoor bet strand hewesten het Flaauwe \XTerk thans reeds aanzienlijk verbrecd is en gaat de
natuur op dit punt met bet ovcrzetten der plaat voort, dan mag het alleszins mogelik worden
bcschouwd dat bet Flaauwe Werk weer eenmaal, zooals in 1817, onder bet zand wordt hedolven".
Inderdaad is dit zoo geschied; in 1880 was het Flaauwc Werk ten tweeden male grootcndcels onder
het zand verdwenen. Deze vooruitgang is in de grafiek van de, sedert 1850 ter plaatse opgenomcn
Iaagwaterlijn en duinvoet bij paal 20 (zie fig. 6) goed te volgen.
Omstreeks 186 ging her strand ten oosten van de hoofden van het Flaauwc Werk evenwel
nog zoodanig achteruit, dat hier cen grootc inseharing van het duin ontstond. 1)cze inscharing
was nog sterker dan thans en gaf P. Caland aanleiding een ontwcrp te maken voor den aanlcg
vah een aanral hoofden, waarrnedc de afsrand tusschen de aanwezige hoofdcn on de oude steenen
hoofden ten oosten van de inscharing zou worden, overbrugd ). Gelukkig werd dit ontwcrp niet
uitgevoerd; bet strand girig namclijk enkele jaren later zelfs zoo sterk vooruit, dat de duinvorming
dezen vooruirgang niet kon volgen en cen ieer breed (* 180 m) droog strand ontstoad. T'oon
daar, omstrecks 1895, hij cen volgezide periode van achteruitgang, bet strand vecr begon of Ic nernen,
bleef hct droge strand dan ook aanvankelijk zóS breed, dat her duin, tot 1925 toe, bled aangrodlcn
(zic fig. 6, paal 19:.
Hierdoor schi)'nt het, dat de huidige inscharing ecrst het gevoig is van cen achtcruitgang gc
durcnde de laatstc twintig jaar.
Omstreeks 1875. toen bij paal 25 de nicuwe zandplaat met de kust was verheeld, begon de
hornicuwde achteruitgang van her Noorderstrand. Ilet natte strand was daar toen evenwel nog ZOO
ireed, dat nog gedurende ecnige jaren de hoogwaterlijn zecwaatts blccf gaan. Ilet duurde zclfs
ruon twintig jaar tot 1905) voor ook daar de duinvoct zoover mee naar voren wa gekomen, dat
hij door den nicuwen achtcruitgang van het natte strand die irimiddels al weer bijna 100 in bedrod,
t't stilstand en daarna tot afrieming werd gedwongeri.
In 1880 werd de rncest zeewaartsche ligging van de laagwaterlijn bij het Flaauwc \Verk en in
I ;5 bij paal 17 bcreikt zooals bovcn gezegd, bleef hct duin eeher nog vele jaren vooruitgaan,
i Jat 1)r. Wentholt in zijn beschrijving van den toestand van 1910, dien van het duin flog niet ak
ougunstig beoordcclde ).
Zic hiervoor de in de vorige nuot genuemdc notl ran I'. Caand.
Dc tocta9d was toen teker zoo skcht als rhans, daar orns treeks 90 jaar geleden ,,een r,ciloot van ht
Flaauwe Werk bij Iaagsater itrivcndc kun scorden gehouden, terw i;1 ci thans aItid flog cenig rrand i," tMcdcdcchnv van den ihai-i 65-jarigen steenzetter omrrcnt de vcrhalcn. die ziin vader hem deed over den roestand
rid dat die railer cen jongen was)
lie hiervoor de op blz. 17 in noci 2 genocmde rota van P. Caland
Zie htcrvoor: P. CaLid, Nota over dc s'erdcdiging van het N,.orderstrand van Goedercede russchen her
\Verk en de 25 besteende rljzen dammen (\erhandclingcn san het. Koninkliik Intituui van [flLfliCU1,

.')

te hietvoor dr. jr. L. R. \Xeiitholt, Stranden en strandverdediging hlz. 39 cit 40.
P
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Sedert 1934 is bovenbedoelde achteruitgang nabij het Westhoofd (paal 25) opnieuw tot staan
gekomen en heeft daar plaats gemaakt voor een smalle verbreeding van het strand; de duinvoet
is evenwel nog nauwelijks vooruitgegaan.
Hiermede schijnt de geschiedenis zich ten tweeden male volledig herhaald te hebben en is de
toestand van het Noorderstrand zooals deze in het rrste deel van dit hoofdstuk werd beschrcven;
ccn' toestand die buitengewoon veel overeenkomt met dien, welken Caland omstreeks 1860 aantrof
die ook van 1775 tot '85 aanwezig is geweest. Op de foto's 11 en 12 '), die cen overzicht van
Oct strand ten westen van het Flaauwe Werk geven, ziet men dan ook de oude, omstreeks 1775
gernaakte hoofden weer duidelijk hoven het strand uitsteken en den groenen dijk uit het duin te
voorschijn komen. l'evens is t zien, dat hct strand tusschen paal 24 en 25, door bet vooruitspringen
van de laagwatcrlijn, plotseling veel breeder wordt, terwijl men uit het verloop van de branding,
die zich een eind uit de kust afteekent, kan afleiden, dat er een uitlooper van den ,,Ooster" ver
voor het strand langs loopt.
Het trekkcn van bet zand langs de kust
Voordat verwachtingen kunnen worden uitgesproken omt.rent de mogeijkheid, dat de huidige
tostand, evenais de twee vorige nialen, sveer her begin vormt van een periode van algeheele
verheterin, zal cen nader inzicht moeten wordert verkregen in de wijze waarop zich zoo'n verhetering voltreks eii zal zin na te gaan of thans inderdaad de voorwaarden aanwezig zijn, waarunder cen dergelijke verhetering, larizaarn oostwaarts gaande, het gehecle strand ten goede kan
konicn.
Van de groote verbcteringcn bcstaan echter niet voldoeride gegevens, om deze op den voct
te kunnen volgen.
Wel kan men ult het kit, dat hct cerste Flaauwc Werk omstreeks 1750 werd aangekgd en dit
met de hoofdcn hij paal 10 in 1790 het geval was, bcsluiten, dt de plaats waar het strand sterk
wordt aangevllen, zich niet ccn sneiiicid van omsireeks 125
150 m per jaar langs bet strand
bcweegt. Als men de tijdstippen hescbouwt, waarop deze werken weer geheel onder her zand
geraakren (bet Flaauwe \Vcrk in 1817 en de hoofden bij paal 12 in 1855), komt men voor de verp1aating van de verhctering tot ongcveer dczclfde sneiheid.
Ook de twccde groote verheteriug, die in 1880 bij het Flaauwe Werk haar besten toestand bereLkie en omsireeks 195 hij Paal 17 (zie in fig. 6 de H. W. lijn van paal 17), had blijkbaar een zelfde
'rn1aarsingssne1heid ( 2000 ni in 15 jaar).
lcn kleincrc hank, die, hlijkens cen sprongsgcwijzcn vooruitgang van de laagwaterlijn, in
I 3 bii paI 25 met hct strand verheelde (zic fig. 6), is nauwkeurigcr te volgen.
1)c vooruirgang van deze ,,hank" langs bet strand, die in fig. 6 met een roode streep is aanccven, hlijkt nu, nadat zij aanvanke1ik ouk met cen sneiheid van omstrceks 150 m per jaar plaats
heet, voorhi paal 22 ecn sneiheid van 300
400 m per jaar te berciken. 2)
In fig. 7, waarin de opeenvolgende liggingen van ceo nog jets kleiuerc bank ten oostcn van bet
!,IUWC \\'erk kunuen worden gevolgd, is de sneiheid flog nauwkeurigcr na te gaan; ook bier is
mstreeks 400 m per jaar.
7ooals later nog nader zal bhjkcn '), rnoet men bier blijkhaar onderscheid makcn tusschen dc
400 rn juar) langs bet strand trekkende kleine zandgolvcn, die zich van omsirceks hoogwater
tot missehien 2 in -- L. W. uitstrckken, en de zich langzaam verplaatsende (125 1 150 in jaar)
ote verhcteringeii, waardoor ook de duinvoct wordt beinvloed en die tot grootere dicptc.bcincrkzijn.
1)aar regehnatige peilingen voor de kust in de bovenhedoclde perioden van de verplaatsing
v fl kicine sne11 banken ontbreken, kan hct verloop van dergehjke zandgolven onder water niet
nauwkeurig worden nagcgaan.
Uit dezcrzijds in 1943 vcrrichte peilingen (zie fig. 5) blijkt wel, dat, noch ter p!aatse van den
niecrdercn achteruitgang ten westen van het Flaauwe Werk (meet t. o. v. die bij lict Flaauwe
\Vcrk) noch icr p1aate van de z. g. inscharing ten oosten ervan, jets van eenig verhand tusschen
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a

Op futo ii zict men tcvens de zandverzame1iugen die dour het stuiven op een hard, vochiig strand
aan; alleen iii dcn rcchtcr benedenhoek ziet men hierhij ccii fraaien sikkeivorm optreden.
130 het nagaan van dc gegevens van 11g. b en 7 moet men bedenken, dat de ondcrlingc afstand van de
500 m is.

Sedert 1934 is bovenbedoelde achteruitgang nabij het Westhoofd (paal 25) opnieuw tot staan
ekomcn en heeft daar plaats gemaakt voor een smalie verbreeding van het strand; de duinvoet
evenwel nog nauwelijks vooruitgegaan.
Hiermede schint de gcschiedcni.s zich ten tweeden male vofledig herhaald te hebben en is de
ioestand van het Noordersurand zooals deze in het crstc deel van dit hoofdstuk werd beschreven;
cen' toestand die buitengewoon vcel ovcreenkomt met dien, welken Caland omstreeks 1860 aantrof
en die ook van 1775 tot '85 aanwczig is geweest. Op de foto's 11 en 12 1), die ecu ovcrzicht van
het strand ten westen van het lTlaauwe Werk geven, ziet men dan ook de oude, omstreeks 1775
gctnaaktc hoofden weer duidcli;k hoven het strand uitsteken en den groenen dijk uit het duin te
voorschijn komen, Tevens is te zien, dat het strand tusschen paal 24 en 25, door het vooruitspringen
van de laagwaterlijn, plotseling veel breeder wordt, terwiji men uit het verloop van de branding,
die zich ecu eind uit de kust afteekeut, kan afleiden, dat er een uitlooper van den ,,Ooster" ver
voor het strand langs loopt.
let trekkcn van bet zand langs de kust
Voordat verwaduingen kunnen worden uitgesprokcn omtrent de mogelijkheid, dat de huidige
anJ, evenals de twee vorige nialen, veer het begin vormt van een periode van algeheele
V.
'.tering, zal ecu nader rnzicht moeten wordcn verkregen in de wijze waarop zich zoo'n ver'c :1mg voltrekt ci zal zijn na tc gaan of than's inderdaad de voorwaarden aanwezig ziju, waarOiJCr ccn dergclike verhetering, Ian zaam oostwaarts gaande, het geheele strand ten goede kan
kom en.
Van de grootc verbeteringen hestaan echter met voldoende gegevens, om deze op den voct
te kunncn volgen.
\Vd kan men uit bet feir, dat bet eerte Flaauwe Werk omstreeks 1750 werd aangclegd en dit
met de hoolden hij paul 10 in 1790 het geval was, besluiten, dt de plaats waar het strand sterk
wordt aangevlIcu, zich met ecu snellicid van omstrecks 125 a 150 m per jaar langs het strand
ieweegt. Al"men de ujdstippcn hesehouwr, waarop deze werken weer geheci onder her zanci
:.craaktcn (bet Flaauwe \Vcrk in 1817 en de hoofdcn bij paal 12 in 1855), komt men voor dc verittsing van de verhetering tot ongeveer dezelfde sneiheid.
Onk de tweede grooic vcrbcteriig, die in 1880 hi1 het Flaauwe Werk haar besten toestand beie en omtrceks 189S hij paal 17 (lie in hg. 6 de H. W. lijn van paal 17), had blijkbaar cen zelfde
:'taat'ingssnetheid ( 2000 m in 15 aar).
iin kleinere hank, die, hlijkens ecu sprongsgewijzen vooruitgang van de laagwaterlijn, in
- hi) pail 25 met bet strand verheelde (zie fig. 6), is nauwkeurtger te volgen.
e vooruitgang van dezc ,,hank" langs hit strand, die in fig. 6 met cen roode streep is aan.cven, blijkt nu, nadat zij aanvankclijk ook met ecu sneiheid van omsrreeks 150 m per jaar plaats
hecti, voorh paal 22 ecn sneiheid van 300 a 400 m per jaar teberciken. 2)
In fig. 7, wuarin de opecnvolgende liggingen van ecu nog icts kleinere hank ten oosten van het
inwe \\erk kuniicn worden gevolgd, is de sneiheid nog nauwkeurigcr na tc gaan; ook hier is
instreeks 40() ni per jaar.
/ooals later nog nader zal blijkcn 3), moet men hier hlijkhaar onderschcid makcn tussehen dc
400 m jaar) langs het strand trekkendc kleine zandgolven, die zkhvanornstrcckshoogwatcr
tot mjsschien 2 in -- L. W. uiistrekken, en de zich langzaain vcrplaatsendc (125 a 150 mjaar)
te verheteringen, waardoor ook de duinvoet wordt beInvloed en die tot grootere dieptc bemerk71)fl.

i')aar rcgelinarigc peilingen voor de kust in de bovenbedoelde pertoden van Ic verplaatsing
kicinc snell: bankcn ontbreken, kan het verloop van dergelijke zandgolven onder water niet
uauwkcurig worden nagcgaan.
Vit dczerzijds in 1943 vcrrichrc peilingen (zie fig. 5) hlijkt wel, dat, noch ter plaatse van den
nicerderen achteruitgang ten westen van het Flaauwe Werk niecr t. o. v. die bij het Flaauwc
\Vcrk noch ter plaatse van de z. g. inscharing ten oosten ervari, jets van cenig verband tusschcn
Op futo I I ziet men tevens de zandvcrzannclingen, die door het stuieco op ccii hard, vochtig strand
aiken in dcn rcchter benedenhoek ziet men hicrhij cen fraaien sikkelvorm optrcden.
iit nig:ian van de gegevens van fig. 6 en 7 moet men bcdenken, dat de onderlinge afstand van de
, ,ilen SOil in is.
lcrv oor biz. 21, noot 6.
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strand ten westen van bet FLnwwe We rk zijn verricic biijkt daarentegen, dat de aI.'enivn
L. \V., zoowel a1 van ie
aehtcruitgang gepaard is gcgaari mci het naderen van Lie Iijii van 3 in
bin van 4 m L. \\'. zme fig. K wr%k ~~ l uit ic in honldsiuk II tcgeven hc'chiuw migcm en de daarhij
hehoorcndc he. 2 vohi dat de lit a vm i in — L. W. zkh lan g Zaarlil van LIC Lu; verwitdcri
Uit ccii in ;mitder vait Ic conduaccien, dam dat dccl van het ;'andtranport Lmngs de Lust, waardoor
de toestand van bet 'tranJ direct wordt bcpaald, on iarup Lie houc van hnifdcn van invlocd Is
grootcndcels plaais vmndt hoven ic bIn van -I in — L. \X'. cii v oor bet overgrootc dccl zelk boven
die van 3 at — L. W.
Zoolang de gctiistroonlen en tie groitte heweging van de hanken tie verder zccwaarts gek'gen
dieptclijncu geen hiionLierc veranderingen -doen ondergaan. Lan de voor- en achicruitgang van
hct strand dus worden beschou\vd ak hut lanizs At 'riand veicbumven van cen schuin tegeil lieL
strand liggende hank -i). Dc kicine, -oicl lotpende, bankjes of ruggen zullen hierhij gcen bmjzoaderen
titvloed hchben op de algemeene richbmtg yin go W ag . branding en ctrooniing. lij de groote banken
evenwel, die bet geheele heeld van bet 'trand \izigcn kumuicii on zich vrij vet in zec uittrckkcn,
zullen, door de uittu!ping van hot strand en den vooroever icr plaatc van ztto'n hank, tie stroomnen
nit tie kust wordea gudwotigen on zal Lie hranitng aan de lijzijdc geheci hijdra-aien I lierdoor
cii bet over tic hank getranportcerde zaiid aan Iii vomJeti neemgelacn on zal even verdet, IC.
otwaarts, zeer veinig zamid your bet zatidiransport bo ,chikhaar zijn. Laiigzarnerhaimd c;iaii tie
gulven echier veer iiunna:d loupen eli naicri LI ik I& q utown veer dcii sval ic i.andtranpuvt cip:tteit van de golven Cu den moninn zal in vccr locac well. zoudat and van hut 'tranLi zi crJeii
opgenctmen en cen gebied van aehtciuttgung antstaat i, loon sirandvcrhctcring. in dcii vormn
van ecn Ianggerckte bank, vcrpt tin- ak bet ware haar ebaiiuw, die zidi AS aiiieniing minifeicert,
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Lac ontwikkcling der bank nabij het Wcsthoofd

Nu in bet vorigc IiowUstuk
b1ckcn, dat de veranderihg van Jc gruntc gcu1cii voor her Noor: nind gedniviide de laut st e honUrJ jaar bii voorduring gunstig i, zal de bcwcging van her
rid zeif in L!L I1Id te tkoni't
geheci au1iangJ. van het gdrag van dc bank, die zich, zooals
k gczcgd, de 1at.t' ijrcn \•oor hct t1_.i1 hij pai1 29 hcei'i. gevornid. TencinLic de ontwikkeling
.' jil dii gcbieJ na t gaan i, vnor ionvcr de hcchikhare hvdiografische optnctingn en oeverpL')Itngcn dn mogehik niaakiti, in tg. 8 Jc v omi van de bankct sór het \X.'ethoofd en in fig. 9
het verluop van ck liint'ii \an 2. 3 en 4 in - L. \V. aangegcven.
Iiieiuit hlijkt nu duiielijk, dat an oo,, ten viti paal 26, dus huit.,ri den directcii invloed van den
uitluoper van bet Sehaar, in den tijd, dat her strand ac1uvru4gaar dv lijilen van 2 en 3 in - L. W.
en, zij het in mindere mate. nok die van 1 in - L. W. lict strand naderen, alsinede dat ecu of twee
v'r her begin van den "swuagang hj pual 23 In 1933) dv dicptelijncn daar ret plaatsc snel
wiI ineen hg. 9.
ts hIjit, dat van 191 2 tut 192 1 21 zie !i. M dv rc'tanten van dv v66r her strand hij paal 26
anwczige hanen worden oLehruikt vatir voeding van her Noorderstrand ; de achieruirgang
en hd daii ik met b:nnindvr 2roLt cwcest zic paai 2-1 rot 26 in fig, 9). Deze bank, di e
'•enr, den prong in dv 1aagn.viterljn. in 1927 mct her strand bij paal 25 is verheeld, moet heuvd wordcti tI yen at, dv kicinere z.andgolveit waarovcr hicrhnvcn werd ge'vhrcvcn (zie blz. 17),
'i hij paal 25 .dc huoewatcrliin mci hcinvlocdde en Ni panl 23 :waar dii alleen is na te gaan) dv
van
m - I.. W. in ziri ahemcenc hewctint nict inver inerkbaar door bet pacceren van dv
werd e'tttorJ. Bil panl 22 15 ze trouwens in het gchel met nicer iv hvrkcnncn. Dv sneiheid
van We kleinc hank wa onizevecr 30 0 in per jair I 000 rn in 3 ;aar) ; zij konit dus overeen met die
van dv hovn hcproken ,,sncllv' zandrugcii door iniddel waarvan her nicer normale zandtransport
in sinind wordi. gchouLlcn, diach die gecn biizondcrvn invMod hebben op hem gedrag van bet strand
sk echeel. Op dC/C kk't tic hank i hicr nic even verder inegaan, omdat men her karakier hiervan
ilioct kcniien, nni to kunncii he irdeelen of dv huidige hank moet worden ingedeeld hij Lie
:vtiarvalt met veci t1ij7lflder, dan wel hit LIC groote, varvan veil algehcele verhetering is
iehten.
ri 12 3 21 in namellik. teu s c-ten van dv uitloopers van bet Schaar, (/ic hg. 8 op 36 000
a dv conrdiiiamen li)7.000 on lno,OttO dv Oio.ter hegonnen met zich tevcrhoogcn en met bet
-:n van JL ha
van den dremnpc.i vkr bet Sehaar, . c. her zec\vaarts verpi:iatsen van dv
iii
L. \V. I )czc uithreiding hcctt i3 1913 reeds dcii VOTM van ecu heck huit vcrkrcgen.
rtitiring van her dreinpclgchied van bet Sehaar hevit aanvankehik aileen tnaar achtcruirgang
er traid hi3 paril 26 i[ 2 icogevoige, oendat bet over den ()oter aanizevoerdc zand nu met
direct ten goedc van bet strand kornt, ditch your hovcngenocmde uitbrvidng is gehniikt
33 0 d- erheievni vhttt zoover \'uorLIllr.tceaan, dat zich nu onk zand direct v66r het strand
it or i 1tiOiti en dv v.uiigung van LIC aawatcrlijn hij paal 25 wordr inizekid.
i' tie uitbi!mim van LIC bin van 3 ni - L. W. zoo .iek ge'urdcii, dat zich het
er'eht;n:i iiat voordticn. dat tcngvvoIe van het hpdiaaicn van dv golven en tie stroirn1aeen.ry:t ii bet ,.and aehter dv halt nveusluar en even verder op langs her tirand
\yj ri I pgcnomcn, in dii Ltevai oliizevcer vanal paai 23.
.-,
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Lwaaris aangegrocid. 1 lierhit
- i i.h tie rinht hit tic kut liiopende in van 3 m - I. \V. met ecu srivihcid alt ongevecr
rer aar nim"wans on is dv nat -i iijzijde van dv hank ncerge'dagen hncveelheid zand onistreeks
--209) 000 rn - per iaar 1 We irmic Iiuvy11icid on het lvii, tint dv vcrplaatsine van Jeze bank zich tot dv 4 in
iJ!i It 'trcki on LIC snelbeid van hem upschLllvcn van dv
inet die van 1780
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Volstrekte zekerheid hieromtrent is echter niet te verkrijgen, zoolang nauwkeurige peilingen
tot ver uit den wal in het gebied van het Westhoofd onibreken.
Het was niet n-iogelijk deze in 1943 nog uit te voeren, ook konden in 1944 de kleine ocverpeilingen
verder langs de noordkust niet meer worden verricht.
Ar

Dc te verwachten voor- en achteruitgang van bet strand en het duin
Eerst waimeer, (zoodra de toestand zuiks toelaat), het geheele gebied vanaf het Flaauwe Werk
tot op den Ooster nog eens nauwkeurig is opgcpeild, kan worden vastgesteld of de huidige bank
aan de westzijde wcrkehjk een dergelijken omvang heeft en zich aan de oostzijde dusdanig uitbreidt,
dat hieruit voldoende zand vooreen groote verbetering kan worden geput, dan wel dat de verbetering
slechts een zeer tijdelijke zal zijn.
Blijkt, zooals verwacht wordt, het eerste het geval i.e zijn, dan kan worden vastgesteld:
1°. dat er blijkbaar met tusschenpoozen van omstreeks 75-85 jaar, vanaf de ban.ken ten westen
van Goeree, in vrij snel tempo een groote hoeveelheid zand naar het Noorderstrand wordi. overgezet;
2. dat deze groote zandtoevoer dan aanlciding geeft tot een strand- en duinverbetering, die
zich met een snetheid van omstreeks 125 tot 150 rn per jaar oosrwaarts verplaatst;
dat enkele jaren nadat de verbetering tot stand is gekomen, het strand weer regelmatig
3.
gaat afnemen;
dat deze afneming in den tijd dat cen nieuwe verhetering op komst is, juist in de buurt
4.
van het Flaauwe Werk bijzonder groot is;
5. dat de verbetering van het natte strand zich zoo snel voltrekt, dat een zoodanig breed
droog strand ontstaat, dat het duin nog blijft vooruitgaan, nadat de laagwaterlijn reeds veer achteruitgaat.
Op grond hiervan, aismede van het huidige beeld van hct bankengebied tussehen het Westhoofd
cn het Flaauwe Werk kan aisdan worden voorspeld, dat met een groote mate van waarschijnlijkheid:
a. bij her thans sterk hedreigde dcci ten westen van de aanwezigc hoofden over 4 tot 6 jaar,
dus in de periode van 1948 tot 1950, wdllicht reeds iets eerdcr cen verhetering zal intreden;
b. dit voor het met hoofden verdedide kustgedeelte nabij het Flaauwe Werk over 5 tot 10
jaar, dus omstreeks 1950 tot 1955, het geval zal zijn;
c. de inscharing ten oosten van het Flaauwe Werk over 10 tot 20 jaar, dus omstreeks 1955
of 1960, misschien ook reeds eerder, tot stilstand zal komen en daarna zal gaan afnemen;
d. de achteruitgang tot bovengenoemde tijdstippen vrijwcl even sterk als thans, zal blijvcn
doorgaan.

•

•

•

Nadat de verbreeding van het strand is begonnen, zal het durn op de verschillende plaatsen
nog eenigen tijd achteruit kunnen blijven gaan, omdat het droge strand daar, wegens den voortdurenden achieruirgang, aanzic41ijk smaller is dan bij cen periode van evenwicht behoort. ) 1-let
ogcnblik waarop het duin definitief vooruit zal gaan, is zeer bczwaar1ik te voorspellen; het zal
wellicht 3 of 4 jaar later kunnen zijn dan bovengenoemde tijdstippen.
Ook is te verwachten, dat het tijdperk %ran vooruitgang bij paal 15 cn meer oostwaarts, binncn
enkele jaren zal cindigen, orn plaats te maken voor cen periode van achtcruitgang. In hoevcrrc
deze van belang zal zijn, is moeiiijk te zeggen. Dc zandtransportcapaciteit van stroom, golven en
wind wordt hier nainelijk langzaam ininder (zie hoofdstuk II), zoodat het dus mogclijk is, dat de
kust in den tijd van weinig zandaanvoer daar nog zoo ongeveer in rust blijft. In ieder geval is hct
duin daar de laatste jaren zooveel toegenomen, dat eenige afneming niet het minste bezwaar kan
opleveren.
Mocht tegen de verwachting in uit de nog Uit te voeren peilingen blijken, dat de verbetering
bij paal 25 en 24 en tie groci van den onderzeeschen oever geen verderen voorigang vindt, dan zal
Uit fig. 9 raai 23 blijkt bijvoorbeeld, dat in her onderhvige gehied het droge strand de 1aaste jaren
rn:reeks 25 ni breed is, terwiji dir in de periode van evenwicht (1905-1915 resp. 124—I930) omsireeks
45 n breed w,s.
0

0

10

deze verbetering tengevolge van de oostwaartsche verplaatsing ervan, wel op de verschillendc
strandgedeelten den huidigen achteruitgang tot staan kunnen brengen; bet is echter mogelijk,
dat dit dan eerder dan op de bovengenoemde tijdstippen het geval is en dat de stilstand slechts
van korten duur zal zijn, terwiji in ieder geval geen verbetering van het duin is te verwachteri.

B. VERBETERINGSWERKEN
I.

De zzerkeri ten vtcn van de bcstaande hoofden

Urgentie
Uit het voorafgaande is gehieken, dat ten westen van de bestaandc hoofden tot aan den z. g
groenen dijk (paal 22.200), d. w. z. over een lengte van ruim 300 in, de toestand van strand en
duin hijzondere aandacht vraagt. Het duin is bier narnelijk nauweijks 50 m breed en neemt voorthirend af, terwiji te verwachten is, dat deze afnerning nog meerdere jaren zal voortgaan. Of de
verdere achteruitgang zonder bezwaar kan worden afgewacht, dan wel of hij zoo groot zal worden,
dat er gevaar voor doorbraak van bet duin zal gaan dreigen en er dus voordien wetken zullen zijn
uit te voeren, waardoor dit wordt voorkomen, kan eenwe1 eerst met zekerheid worden beoordeeld,
zoodra er nieuwe peilingen voor de kust zijn verricht.

Zijn hoofden of is een duinvoetverdediging aan te leggen?
Mocht bet dan bljjkcn, dat er indcrdaad rnaatregeien moeten worden genornen, dan zouden
deze kunnen bestaan in het aanleggen van hoofden, of van een duinvoetverdediging, dun wet van
een combinatie van beide.
Nu is in de voorgande hoofdstukken reeds. duidelijk gemaakt, dat de achteruitgang van her
'trand en het duin ontstaat doordat de zandtransportcapaciteit van golven en stroorn ter plaatse
grooter is dan de aangevoerde hoeveciheid zand, waardoor dan zand van her strand, en ter aanvulling
hiervan,weer, van den duinvoet, .wordt opgenomen.
Het aanleggen van hoofden vermindert den achteruitgang, doordat de zandtransportcapacitcit
e.rklcint als gevoig van her bijdraaien van de golven en her afneiicn van den stroom.
lien duinvoerverdediging beinvloedr noch de golven noch den stroom; bij den aanleg hiervan
zal de hoeveelheid opgcnomen zand dus gelijk blijven. Daar her strand flu bovendien niet meer
door nastortend duinzand wordt aangevuld, zal dit dus nog sterkcr dan voorheen afnemen. Ecu
duinvoerverdediging zal dus gewoon1ijk toch veer door hoofdcn moeten wordeit heschermd, tenzij
de voet ervan zóó diep kan worden aangelegd, dat ook op den dour geen ontgronding behoeft te
worden gevreesd.
Omdat door strandhoofden de achteruitgang in zijn oorzaak wordt aangetast, vcrdienr deze
in bet algemeen dus de voorkeur. In dit bijzondere gevalechrer, waar de afneming vanher strand zonder
den aanleg van werken op den duur niet zal blijven doorgoan '), staat de zaak anders. Immers, als
de te verwachten maxirnale afneming van her strand dir met zoo ver duet verlagen, dat deteen
n de dwnvoetverdediging wordt aangctast, is er geen bjzondere reden urn aan een verdediging
hoofden de voorkeur te geven.
In hijiage A is daarorn zoowel voor ecu duinvoetverdcdiging als voor ecu verdediging met
'fden een ontwerp aangegeven, toegelicht en hegroot.
Bij her ontwerp your de duinvoerverdediging is crop gerekend, dat het noodzakelijk zal zijn
dezc tot voorhij hoofd I 'oosrwaarts) door tc zetten, teneinde aansluiting te verkrijgen met de in
ieder geval uit te vocren .verdei westwaartsche verleriging van de in 1943 gcmaakte verdediging
tuschen de hoofden 2 en 3 ).
Uit de in de bijiage uitgevoerde berekening omtrent de te verwachten strandafnerning hlijkt flu,
dat inderdaad met den bouw van een duinvoerverdediging zonder hoofden zal kunnen warden
volstaan, mits de teen hiervan omstreeks 1,50 m onder den bestaanden duinvoct wordt aangelegd.
De kosten van de duinvoetvoorziening bedragen ornstrceks f 90 000 ').
) Oak als de bank zich niet naar verwachting ontwikkclt, zal toch over eakeic jaren een periode van
voeruitgang van het natte strand zijn te verwachien.
') Zic h1erboven onder Urgentie, alsmcde hijiage B, fig. I.
1)ekosten voor het in float I hedocide dccl ziin hier dus met inbegrepen.
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\oor het geval dar de ergste te vcrwaehten srandver1aging inderdaad optrec)r, zou v66r den
berm van de giooniig nog ecu tortherrn tip ri;be1ag kunnen worden ange hrachi hiervan zin
de kosten op I 1 00 00 te stelicu, ZOOML de totaalkotii dan ongcvccr 1 00 ()0() -,widcn hcdraen.
Ook met den ain1en van ecu [v ectal huolden ten cestcn vJli but huidue hiotd 1 kan echier
ecu hevredigcndc ioetand svordcu bercikt.
1). aan1cZkiiriII your het tvceia1 houtUen zijn up f 110 000 hcgrtiot.
\ct aliccii de k°ten v.n urLL'fl aanieg ZIJIl dus your de hootdcii Lets hooger Jan die vüOt dc
/u.
duinvctvcrdiii.inn. ook de on ci ouLkko"Lcn y.ullcn in her alt emeen
Un linancicel Ii punt vrdieiii de aauleg van cen du i n%w t vcrdcdignq dus de viurkeur. Ook
hiedt We nicer zekerheki Legen vcrdcre aJnIa\ting van het. Uwn, vaar CL net icgcnover staut,
Jar Je hercktminiz orntreflt de non to verwaditen meerdere atneming van het traiiJ cewgc unzekcrheld inhuudr en tic rnogcliikheid hc\taar dat k ic hank hij paal 2i ccii zeer tudelijkc verhcrering gectt, t)fl den dtiiir tOCIL IicuMdeii ttillen mocteui worden aangelegd.
1)aar bLade oplos.ingcn dus natiweli j ks your clLhtV underdoen. zullen ii. i de prublemen,
die de uirvueriilg van het verk hetretLu, den dotirsiag mueteil gcvcn. Dc Jinvcr'nurziening
dat na dcii uor10 waarsehn1ilk /eer
blhkt dan hij LICfl eeriei1 aanleg in IIL'i geheci acen rijshout
en overigem sleelus gciikkc1ik crkrijebaar rnateri.iat, zoua1 kici. puin en
h:iarsch zal On
cen en p1. rkoLnpalen ic vraecn Verde r t w wt / I naicnt:eg n ecu t werk. ziuldat her werk tinier
alle i)nlsLanUIehcJcn, zcl1 nun mat in het naiir is At to vtcrcn, waardoor LIC vrnilg nair Je ge'.chLie
crklieden in her debetretkiidc yak, LI;C Voortoopig in lie ei/nefl I. C vtuiJa.LV I atinormaal zal
ziju, dour Jit vcrk nict flog meet au worden verhoiigd 1ovciidten zullen or nl geehuolde " arkhedeui alleen s een/.Cttcrs 'geeul n'.weike:_ en ovcrigci ,1c,:ht ,; dikwerker' ol uine'chou!de
werkliedcn hij iverkzaani ziji.
fenslutte kan, indien in prinelpe Lit deu nanleg van ecu duiiivoetvcrdcdicin cc edt he'.luiun.
het gedrag van but strand ruig an ccii of twte jaren wordeii afecwacht uwdat cell duinvuerdeJiring 'nc1 i~ nit te voereu weinig hinder nder'indt van vCer1.In\1ucJcfl eli 7' Lit iCt Jiect
ricert ; zulkc in l ogen , LCIling tot SI ruiidhuotJen LI1C cigenhilk a1Ien in hn vu riwi .'.iiui:Iin ft
duuri, your in J : gevenchte
wehhiehi crikele wren
cii 'vaarhij lict soIn geruinlen tid
andhigging hew erkcii.
In fig. 10 is op hct uveriichi van de cientued uit te vocren wcikcu dan 011K tie JiIin'eLietvourcaning aangcgcvcu.
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fl constructic aii de arm tc leggen duin'oervoorzicning
:ze duinvocivuirzicuiinij. :'al vriwel hetzehfdc pritie! kunnen vcrkrintn al' Ja 'a 1 1W annIe wesicli Ike verlenging van her Haauwc \\ erk , velke nit flu toe uitmunl end let vohJtan.
nile glo'iing vcrmindert hierhii tie neigirie tot u;itvrniidni ann den vuct
L)e hoogteltgginiz van dcii buvenherm us tLezel,ide ah die hil tier ldauuva \\L'rk, nanielok tULIII
in boven den huogst bekenden wnter.tand icr p1aaue. 1)aar ha acer 'ic. area wnn het \1.aier bier
-'nuitsijat, is tic berm behoorlik breed gehouden Cli IlICI kici ii CL'tICL'L . \vn,lr L lLlr nul zoo snel
ri: inn
urin zul onitaaii en uithrckcn van etc I'o'ciste'.tecnni va'rJI
I'
tcu it ''ocring
c betedeuiherm i. 'iou haag gclegd, :ils, met toepa\'.lne. \ J:l opcn hL a thr,,
mugehijk is gehicken: Pair in hnluge \ i , nar'!e:iJ. Chit tie itleret in 1943 gcrnaakte vn
:e srrandhite ter plauuse veIhicht Iiog lager zal liggen, ant, iiidiei IeiC t't: cedi, vo6l dcii
1 - cnn nog ccn rishc1ag met sturtstce nhedekking zijii nan te hrenien.
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1tgin'cn

Urgentic
In hct eersrc dcci van dii luoLkiuk k guhiuken, Jar ui u plaW 1 91 1 Itt 1 02 bet IILIII'J
nahij het Flanuwe We rk vumortdurend zul Want nanitetast. v jarl,ii bet Iluldice icniro van do
/(itil
da a'n',cc7:zc vcrt:ei lcn'll,.te mci Itideil cc:ifnerninst "in v:'.C'r en tr,:n
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