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Cl) 'verig ii' nit de nnu\vkeurlge opncrn!ngen die
;.iri I WI ,:idei hvice vChed 'cdect 1 939 icdcre Uric manden ' erd:n g cdaarl. Jar bet strand omrut 10 cm per jaar daalt on de Jtiiivoet ongeecer 3 m per janr achicruitgaat.
Jec alncmng du inderdaad nog 6 ol 7 mar door, dnn zal het strand in dien njd ruirn ecu
ahen 1ILter kumicu vcrIaicn oi horizonraai eeneten, intrcek 20 in alncnien. Dc atneming
\) dcii duinvivi za]
anger viortduren 2 , zooJat
zij hct nict ovcra!
ecu :iLhtcrultgang van
Lehi
iii i to vcrvhtcii
)h ak iiicfl dv huJuc jncharini tu'..1icu de 1tJcn vergeliikt niet de inseharing, die na
A 2 Van A iidvjkkvn vail -terkea :ianval mll\m;IL1I Iang' dc Ncdcilaiikkcho kut optrecdt L.
ehca U: Itiofden
ci S Ij ii ccn aaniicnlnkc 'iraiidafnerning kuinen tp(redcn, tcr 1
dii iii ntidcre nile tu\.h:n LEe hoolden I on 3 bet ceval zn zin zic tig. 5 en ic bii bilage B he-

hoorcidc l i2. 1 6

.

I )c ecrtg:noeiiJc nr.ia1ncming kan wcll:L hi lciicii nt bet geheel vcrdLvipnen van den nu
re.-d sin1Ien diiinrevc1 iuehcn de hiolden 3 on S lzw W 1
Dc daaiachtcr !itnzende Aallerdijk
i - _eieii dieni inocten diaL-n. Ouk zunJL-n Uc ElLen zoo hoog hoven het strand ki,rncn
a
c hc'eNerniai mci hei men, dic r1iau- rev-J
o1[Jurl-nLl ni eren wurden veibrcd
ci iii.'er J eni you hi yen. Dc ;ice--te huilJcn tuuden dan rn eten worden verlaagd
nL:uwj it licrzet.
Krira lict n iioi , claitba;ir Je - itiieniing rnut Ic Liicii doignan on nict nicer te doen dan dc
Hen ilIULT IC U. te'eTlcmcilLIc kie
Ia 'I:!r.fl
i - uJen.
I'- ec' n'-it
-zoo
Lu g iv el k I
let ut\eereii Van iv elering-werken
flU IL 1ij. flJ. - (Ii rtls naJr vA Klwi ct-n a vqwur un wvJcii verkrcgeij, w aaihij
vetler 'au ailienlen an 1 W Lad :tiiuutl-,ki,sicri Un' aanzienliik Y uHcn verminderen.
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verhctcrcn van de boofdc-n

ILI lit [ nagaati van de rn ddeicn urn ie kornen iii vcibctcring van di u weiand van bet \rrand
en iutrm .dc van bet duin re piaar'*. rn ct wordeti ut geiiiJn van bet in hlatze I- vastgcicgdc under-ni- hcr vcrbtnJ tu''ehen Je IIli-eharin2 \ an de kiagwatciliju tus-chen Ivee opeenvolgenAl
iidcllllii.2.,I1 INIII1J d1iJrVaTL I lu- rho i- i_chicken, dat dezo inveharin, indien
ii
L. T. ic kuj pen Jer h)uidcn icer di1it is gcnnderd, na ailoop van ecu periode
iCatig van bet .trand (dus vaii cc-n Ic kiciien ztjdelingschcn zandtoevoer) kan aank ii rti ecu derile van den onderlingcn aiulnd van de hoofdcn.
-ri- i - in di- hijiagen G en If vavtge-tcld, dat, under hovengenoemde omsiandigheden, bij
erdedicd vtrand L!L brecite van het nattc strand, rijwei onafhankelimk van den afstand der
'Len, op 80
van die' van liet onvcrdcdigd '.trand en die van het droge strand gelijk ann de
:tnddcide breedic '-an bet unverdcdigde drogc strand -s IC -.tellen.
-

~

l'aal 21 1 . dic risk iii dir aehici ligt, i-i nict hetrouii bar. daar de -,e paal bina in den berm van cen
id -ri it en dc i qying i- an bet virand liter duc iv eel dir den i''evtand viii her build wirdi heinvincn,l.
Iii rail 21 ,.eII nliig flCi L it
vail 044 g etai rckcning imirdcn gchrrudcn, o n u W dc tiesrand hier is
tie"iii.ivd Ci_viiIC van ic verlenging s - n dn tiuden ni 2 rhans braId 4 cumi'cmd , waard'r her strrmd
-'ri cr;:e H,'vCriL!ien is siC dU illS lC hiei Verdcsltgd.
I let dr''i.e - ri irid i
man-, deshi-, 25 141 30 rn breed, tcrwi1 dii hi let iiriind in Len perii'dc s- an t-venwiht
ten niunste Ill iii breed bet
ri IC /m(n Oak nadat her nate strand iii ru-mt ii gek'mcn, zal dc duji,v'jct dus
'L'il yen at ;tctlier:, iot Iret dr --c strand sic nurniale hrecdte beth vei kregcn.
heir i- Itirin cen d-rde viii
2
ten rinderingeti aistand van dc I ii rfdcn zic biilagc F.
Ii di
ripp rI u'
'u ic flumnicring iler hi'utdcn a. ci teharlhaal ml. 'uk' in vci hand mt-i dv vera hag
an n-i 2 tI ccn stied g liii :d inn build 4 gcziuemd
cii bet yen alien van • nol -I
ihans kan men
in bet
Icij IC herirren. nr-rnraal d''rtcilen.
I cii
N AII dvr manleg viii hci huid ge I iaauwc W V JI,
1a30 leo nd Je'e h'rit-e duinregi'l nag
ret
IICitlsr I bi dv alden t , cn 7 was Ten ook nag lager Ujim rLun, Im' TLCI hlijt Uk her kit, dmii hO
r
r'm!d 7 1cr cud, i -n-prinhelkc li,t't'mt yr .egct
ii
ri tieliert - inter ha huiLlige hitil
4,t ii edit nil 1, die
I_iTt i_tell V,'iitllIk'rIrT
Sun ISti'—aia iv dit 11im1i1 J ll , !']'kt'r!'''r!''--v'ri
n imic c)msIrusliv cetr I igr Zoo hog 7 dat zii thins eel--I gi-ed hit k-rn, \X air'ciujiilijk i-al de iv
ira - n a '-v -timid
U'net veci erger sirdenm dan die van In5mi ri-i I
k\ 51s'ai:,t- iv
'i sic ,imimldi ide breedic van At dvie strand nn den iinlcg l an hcw fJ-_-n kicirer dan
si
ST'
ti :rdcd gte kusi filet Or rig p den Iutdcliiki'ii aN iig bit
1 , hi - -Ic hctekcning ian de
\ jll dcxi diii riv,vt cle gre-isle breedit- van list sliCe stratnl iii dii uianic
iln ii,r'idcii echier
:: - tidily breedie in cell reri'dc sin ci .- w i cht 'Li i ten aanlemr
-
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en ovcrii., ii uii de n,nnvkeurige npnenimgcn dic
Nu . tLit ui d .: i r:uidiieting hil raal 21
nderIiavne ZehleLi sedert 1939 icLiefe die ni iIhLi I \ erden .icd,ian. dat het strand onito! 10 cm per jaar daalt en Lie Jtiuivoet iinCve'r 3 in rer ja;ir achicruirgaut.
aat Lie/c airierning du' inderdaad nog 6 or I jaar dour, daii ia! he .i rand in dien tijd ruirn cen
utter i unhien veriaizeri of, hurnonuia1
ilicica, in ree
20 in i%ienicn. 1)e atncnii rig
:n den diunvoet In! Linger v,ioridurcil , 'sn dat -. / 3 ht nici. uvcral - ccii :ichtcruitgang van
ehi
in is re vcr'vaeht'n
k als intO ds hliiLligc in'thnr:rig tuseheii de hnil,h.'n vcigeIijkt met do inscharing, die na
Viii J1 LnJs akk(n van icrkc: aanval in ii;ninI linie de Nederliiid'.che ku , t optrcedt '),
ic tiulden
•no-Z cen ainirenli ike randatñernini kunrien optreden, rerwiji
dii ii 1)1! iLk rc mac: tu''SLheil de huolden I on 3 hu ceval it On /ie rig. 5 on LIC bij birlage B beIiorci ije ti, 10
!)e ecri'iiicnrde st randaineming kan wclImL hi leideti nt bet gelicel vsrdsviinen van den nu
reeLl- srnatlen diinreL' tu""eheii de hiufden 5 en
tic fri
Dc danrachtct !ieende laperdijk
1I1(ercJ1 iin Ouk zouden &le ho i dcii io his
hoven het strand kunien
Li men, die hin-. reed . crtdurermd nincten voden veibreed
enhik .iu Idi yen. I)c
c ' re hutIdcii iicuekn dan rn eten woren verlaagd
cIa irban - LIe ;ifiieniin cc ng in Li cm; dowgmn en me; meer to doen clan dc
rid 11 Nuden
coder tm d- ireriemenje kom'- iii
mci i
eLssr' N!. iii 'x"ej;
: :; tg ci;
r c;tsreii sari ecrhercrrnswcrkcn
hi:, ni:l.c
Is naic:
1 1'iik'mm cs-n :'e-tmindku, wor,len vcikrcen, waarbij
serder 'al aIns - nieri an le :iri - c ,uslsk,r'i;n siii'. a;inzicnl:jk ;'uflei verniiiideren,

Ifut vL'rhccren 'an dc hoofdcn
i:'a,icc vait de misiduleti i rn-i to konmeii iii verheierinx van
n- tire-Lind van her strand
ni1 her durn [s j
ti ci curleri imimr5'L1iit v:rn he'i in b; lage I' vasrgcicgde under1 j: her vrbmnd tiis"Jin Je un-charing
dii L Lia;warci1iju tuischen twee opeenvolgena den i ndcrl 11Cfl ai! and air van. lAcQq I , cb1ckcn, Jui JeZ5' mseliaring. indien
ii L. \\ . dim kippeil Jer liruideri zeer dtlt is g ennWrl na ailuop van ccci periodc
I eami vair het trai,J (dus vim cen It kieiricn zijdeiirigschen zandtoevocr
kim aanaim cen dersic vaii dcii ortdcrlingen alsraiid van sIC ho()1dCfl.
in de hijlaen G at I-I vasigesm eld. dat, nuder hovengcnoemdc oiitstatidighcden, bij
rcesl!eJ strand lie hrcedie van her unite strand, 'rijwel onafhankelijk van den aistand der
.n, op 80
van die' van her onvcrdeJigd strand cii die van het droge strand gelik nan de
irduelde lirecdte van her uiiverdcditde droge strand
to stellen. )
-

'k
dic
dii gCbLLui Igi, i miter Ocirourt 'teir dair dcxc paal Njna in den berm sari c'cn
c dii lentiL v,.mi Itt sUti,I iil:r Jus It I CC! Jr LiLil t,c-tand V.tI Oct hid w,,rdt bcnvlscJ.
OII C ti1 71 LCII flLii FW_I lilt net Vim ttiii 1941 IZCL'fl reketixiig W'', dcii gchsiudcii
mdiii de tui'taiid hiitr is
IJ.ICd
itt'. slee vn dc trIi'fleiflc Lair jCll ouden nI 2 thans h,otd -I g ncmu , svaard,'i'r hei strand
UVcLt,ihtui11
LLlt;
cIt diii it, hicr vc-rdcdigd,
- -ti k
,t
jnd is mOans 'Its ts 25 ii 30 m breed, terwipi Jim hmi liet strand in tc'fl periidc van evenwichi
let iiov , tc I t ni bcsd liii ''i-I it .ijn. Usk iiadat het natft' trarid iLn ru I is gckmen zal dc duinvuet Jut
tlijvcn amn list. it list di, -c stilId de norinric hretdte hecir vemkrcen.
i rwnr ccn 1 - rde sin its-n enderlingen aimiand V,iii sIc IiitIdcii; ate himlalic F.
Cit r.ippri is dl
iidc nuilimtrii,g di 1,'sidcii tie
cItaraI!i:itiid zuIm- in r'erbarid met di icr. s rn van mi'! 2 or ceri '. 'aicOg hm ci nix ii" Id 4 gcrxsremd. cn Oct trs iiultn san_nc! 4. Thins kan men
in lici "c rex, te i'cepnncri, rtrnmt,! rI'irtel!eri
Sri Lii, v.tti h aanlc v.tt hi-i htiidgc iIaauwc \c ik
Is5ir' heind de, hinge duinrcgcl nog
ii 11,1 11i.! hi di !itLri t CL 7 was ret ook nog igir Jan m!eirs l.r5t_cu hlikt uit hit Ecu, Jar ht
it LIerSIt!
'i Ltd 7 1.-i 'ud. 'rsgrr.nitClikt hiLt vr'e',:er 'I I n, (r i'si - , ,
nOr her huud;ge OIH-ki
;c On ,.tui S,'crtittCtIV tin 1H(t'—siP i' dir hncisl lu- '!:kl';ir vcrlt,_vd. k)14. kic ude tin! 1. die
i
geici! di IISfCC iil'ITiiiItL LCt't. Igz 2iP LiiZ. di ;,,Ij ihain Ycri g-cd hit k-mi.
,irexxi1ii!i;k zal de te
L,!t- : tt.ind x1a , Jct cccl crgcr rsrdcn ildO die %an
•
0 ii 15t
s .1 V Isot , k ic ' mmdd, ide hrccsitc van her di-''cc 'Sm ran! n:t dcii aanleg s an lit t'!1efl k!-incr dart
4
.
ig p len [tideluiks-us its!Ig hjI 1- - Fin is hi: 0' beickenuuig ran de
cm her
. Ic gre isle I'recmtc can list dii CC traild ti dcii aanleg van ii' iden ecliter
breedre iii ecu rerindc s -ri-i s' s iii nut ii hem) tanlcg.
I i: I
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Mu is de huidgc brecdtc van bet natte strand reeds nagenoeg gc'liik aan Je te verwachtcn minimum brecdte (ni. 80 rn, zic hiervoor ook bi 1agi AI I); die van lict Jrogc strand is cchter kleiii:r
dan de toekomstige breedre. \Vordt dus de laagwatcrlijn op hair pLmr gehoudcn dan zal da armce
1 -iet eheeIc natte strand rot rusi kornen, doch de duinvoet nog eenigszins afuernen. Later zal biijkcn,
i
dit laatstc dan gecn overwegend be.vaar vormt.
)rn flu verderen acliteruitgang van de laagwaterliyn te voorkorncn of wcllicht ze1f cenigen
: uitgg te bcvrken, ziin er, gezien het genoemde vcrband iuschen Uc inscliaring cr1 den
ttnd van de hnfden, twce middelen, ii, I. de hoofden dichrer hij elkaar ic lcggcn, of Uc koppcn
van de hestaande hooden verder in ze te breinzcn.
Het eerste is reeds geheurd tusschcn de hnu1Jcn 3 en 5 oude dirn 4, waar lict strand zo( -)vec1
was afgenomen, dat de voct van het Flaauwc \Verk in den winter van 1942 op 1943 VOOrtdUrcfld
Hoot kwam. in 1913 werd, door de vcrandcring van Lie ouJ nol 2 in cen 'o11cd hoofd, de afsand
tusschen de hoo1Jen die aanvankclijk bina 280 in was, tot de heift vermindrd en daarmee in
overeenstemrning gebrachi met den onderlincn afstand van de overige hootdcn. Hierdoor is de
laagwaterlijn inderdaad zoo ver vooruitgegaan, dat de incharing, gcrekcnd t. o. V. den nicuwen
afsrand van de hoofden, hier omstreeks ecu derde van dezen aftaiid is geworden.
Aangezien het dichter hij elkaar leggen van de hoofden zu neerkomen or bet houwen van
nagenoeg ecu gehccle serle nicuwe hoofdcn en de toctand van de hnnIden zclf dii nog wet noodig
rnaakt, korni hier ailecn de verlenging van Lie hoof den vcior uitvoering in aanmerking. 1)ir Ic nicer,
omdat blijkt, onk a! zou de bovengenoCmde rna:ima1e inseharina opu -eden. de 1aags ater! in nicr
zal achteruitgaan, As men de koppen van alk hootUen hreni in ecu viociende liju met die dci
hoofden 3, 4, 5 en 9 (waarbij bovendien hoolU S sh.tcht, enkele niciers lq re vcrlciigen:. In hitlage R
en de daarbij hehoorende fig. 16 is dii nader uitgewerkt en i teens aanrcgcven, in lineverre d:
hoofdcn hij dCZC vcr1enting zijn ic vernicuwen en te e1aen. Hieruit blijki dun. di het
rnclijk de hoofden 6 en 7 zi)' u, die moeten worden verleiigd. 1)cze hoo!Ucii aIjn bovendien ion .1eht,
dat zi) over hct grootstc dccl van hun !ente vernieuwd moeten worden. 1)e daarbil aan Ic houdeit
lengteproflclen ziin z(ió gekozen, dat ecu zoo rcgc!matn inogcliike 'eric hoolden wordi verkveen
zonder dat de Iengteproficlen 'an alle andere hoolden nok mocleii wurden tewivigd.
chrachte priicipes,
Dc nieuwc koppen zullen, ovcrccnkomstig de in bijiage I unit
van ecu flinke bezinking moeten worden voorajen.
Dii moet ook gesehieden HI bet onderhoud of herteI van dc andcrc, wet te ver1enen, huniden,
annals dit bijvoorbccld t. z. t. noodig 7.i1 ziin bij hoolki 5, waarv1n dc kop unit mct beziiikeii is.
akmcde hij hootU 9. waar zich een vrij groute dicptc viak bii den kup bevindt.
Dc ten westeli van bet 11aauwc \Verk gcegen hoofdcn 1, 2 en 3 aim uoi cci ;nns iC
'
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dc siccil ic verd-cicii en her
Hoofd 1 is hierhij weens den vergevorderden staat van vcrval
geheel te vcrnieuwen: Het houweti van ecu ncuw Imoli op de7.C!tdc
Id is ten decic verzakt
Liats zal hezwaarliik zijn, owdat er in bet zarid, tot vrij grnor Wepte, rcsten -van steeds "ccr
vcrzakte hermen zittctl. Medc omdat het houtU dan meer IoodrcJn tip Je algenicenc riLhtiluz Vail
0 VAII bet
eVcli let) V. c
her strand kan komen te liggen, kan er daarorn hter CCii ificu
b. taande, worden gehouwd. Dit huold iou dan rcvcns ecu andcrc cnrn-triciIe k unncil <i pecu dall
overige te verheteren linidden en wel dc in htlaite I uaiihcvnkn Cttii'!rUclic. J{icrbn h:i .tt
*t hoold op bet Jrogc cii mitre strand uit ecu gewapcnd bcrnnncn d.i,iii nid. die alleen oni' I reeks
.twatCr door een hezenen berm wordi bcschernid. l)eae berm ;cit hi. ten 13i':t\ilCriIJfl o'er
iii ecu bezet hoold op ccii breede hczinking. Een dergelijk houfd wordt to-:dknLt'cr t n .l-anleg co
onderhoud geacht dan LIC Lot nti toe gebruikeiijkc constructic, zondat bet gen eii-.eht is hiermede
ci earing op Ic doen.
Bij de verlcning en ook bij de verlaging of vcrnieuwtng van de t,veri:e bctaandc J]OOtJotl Is
Oc algerneeft gehruikelijke coiistruciie Inc to passen. Hierhii is bet liehaunt viii bet ltofd mci
uticnbasalt hezet en door hermen hcschermd. 1)c hoofdeii hlijvcn dun ecu rege1niut'ic'-c ne vi,rrticn,
en er behoeft minder van dc aanwezige hoolden te wordc'n afitebroketi, tcrvi1 it komen'.l in.tieri:'1
dikwijls weer kan wordcn verwerki.
-

i

-

-

Tcnslottc zij nog opgcmeiki, Jut in bet ontLvorpcn svsiccni dv hestiande niiieu geen An mccr
hebben. Zij kunnen dus worden afgebrokcn, waarbij het alkomenLi: niiteriaal van Jc nude milieu
Flier wordi vt'nr den kup vnn ecn hr',-id bet

:,t houfd daarn, direct under lattgwater vcrdwiint.
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3 is dii nog zeer iyocdj weer bij de uit to voreii werken kin worden gehruikt. Nol 4 i in hct
:.1c)open scizoen (1944) uit dien hoofde reeds grootendeclN gesloort.
Dc nillcn I en 2 coud 5 en 6 1 , die cigeii1ik huiten de hcstaande scrie hoolden liggen, zIjn norinaal
nderh)uLlcn; i.ij houden bet strand ter ptaatsv eenlgszins in iand, zoudit bet voorloopig gcen
heelt hicraan veel te veranderen.

Ilet verbeteren van de duinvoctvoorziening
Is rengevolge van dc hovenomschreven verheicring van de hoofden geen verdere achtcruitgang
van het natte strand Ic verwachten, dv duinvoet zal hier en daar nog hlijvcn afnerncn. Het huidige
droge strand is, b. v. bij hoofd 7, sjcchts ruim 15 rn breed, tcrwi!l in den cveiiwtcIiLstoestaild cen
breedre van 40 in is IC verwachren zie biilagc H en tabel B van bijlage E). I -let duin zal tusschcn
de hoofdcn 5 en 7 dos nog teaminste cen tiental meters kuimen afslaan, zoodar ci slechis cen zccr
duinregel zal overblijven.
iaar bet achterland echier hoog hgr en zich daarieluer weer ccii zwarc siaperdik hevindi,
,.eIIs aan doorhraak van den duinregel nog geen direct gevaar verbLmdei]. Er is dus geen aanrig 0111 bier cen duinvoetvoorzicning to maken.
Anders is dit tussclien Je hoofden 1 en 2 en in het bijzondcr viak hij dcii wortel van hoold 2,
:1rir het duiri no sleclits ruirn
in breed is on zich direct achtcr bet duin ecu rolder hcvundt.
Ravendicu is het bier iliet goed niugelijk de to
mstigv 1igiiit van den duinvoer met genoczalne
ekcrheiLl te voospv11en claar dit bet cerstc ViLs van yen erie bootden hetreft, waar de inseharirig
otir, grou , cr wordi dan dv normale ii charing. flaatom zal in iedcr geval dv in I 43 tusschcn de
hnoifln 2vn3 gemaakic duiiivoetvcrdcjigiug rulm 70 in zijn iv vertengen I I')cze verlenging kan
hctteIfd yrofiel krigen .ils dv besrannie 'erdeJiging zic Bi1agc B vii Je daarbii behooreflLle
txkviimn 1 6.
Ann dc bestaandc Juinvo'tvcrdcdiging is net 'ee1 to docn. Tusschen dv hoolden 4 Cfl 5 is dv
Envenherm vrij lang gelegen 1 in
N. A. I' . doh hi is niet noadig deze Iv vcrhl)ogeil, hutS
mederen a1dng wordt vcrhrevd en met kIunker wcrdt. algcdckr, terwid de glun: ug 'elf goed
uii,la.0 van huvenji rnot wurdci verzekcrLl. 1 i'y verhvteringen kunnen zvlieel bi her
ne undrhuud Icr hand worden gcnuinen, eventucel vcr.t ni bet ontrcden van stormschade.
is dv aisluiting van bovengeiiu:mde gloolmnc ann de oostzi;Jc, bij hoofi 5, to veri ii. Bij westeliike en noordwcstelijke [ormen loopen or nameIik groole rilan1's \vater Over
van Jeze glooiing en storten nail bet cindy hiervan naar hencden. liter oitstaat dan onk
.. iurcnd atlag. ()czc iruatie is to verbeteren dour dv toniing ng eenigszins door to trekkcn
Iniw unar hvt dun af Ic huigen liet water zal inn gelegenlicid vinden inn meer regelmitig
Iv Si roonlen. hen en ander is in hijiage B verder uitgcwvi kt.
\ olgorde van iiitvoe ring
Iv dcii verdcrcn achteruitgang van bet strand n bet Join !.utveeI unogeliik ic voorianrmee dv steeds tnenenicndc onderhoudskostcm van dv hoitdeii lv CLI
dat. hovcngcnocmnde werken zoo spocdg rno.z:lijk worden aanvvat.
:rlc pl-- rir, zal hierbit dv vcrlengiug van dc
dv hool den
1 imti re vucren, dnar her gevaar 'nor een catastrophe tengevulge \ Jfl CCD duindoorhrank
bin nicE kiikhcvlJig i. I)it erk mi zijn to conihinccrvn nict het. vcr1enien en verhdein vami iv
lolt)lden () en 7 nude Lianimen S en (i. Dc vcrbeering van dcme hoofien zal namcljk de grout - tv
•iircc1in;tigheid in de sync hoofdcn uplieufcu en den meesten rnvlovd or bet strand hebhcn.
ivnii'i zin dv hoofien thans zoo slechi, dni zij in icier geval grondig zuiden nocten worJei
erstcid. \Vanrsvhi;nhjk k4n hicrhit onk nni dv scnlcngiiig van dv duinvovivendediging ten ooteit
van houtU i warden uitgevoerd. I)it werk i nmcr grunt Cu geel t gcicvviihvd t huuwatcrwcrk
in de huurt van lvi iaagwaersverk.
In ccn voivui.d seizodu zal het neuwe huolU I zijn ic houwcn. 1)v bouw hiervan knit iiainclijk
noi, even worden uitestcid, mint her ou.lv huofi zulk cell steenkloniç' vormi, dat bet, onk al is
bet in huitcncwoon stychien slant, flog vEil goed t erki, I lersici van d1t hnofd is cditvi InLIt)ch)li)k.
Tevens kunnen dan de hooticit 2 en 3 in orde warden gcmaakt cii kan de kup ' an hoofd 9
sordcn bezonken.

p

Tenslorte kan, zoo noodig in een derde seizoen, de kop van hoofd 5 worden verbeterd en die
van hoofd 8 eenigszins worden verlengd en bezonken, waarbij tevens bet lengteprofiel is te verbetercn.
Indien de materialenpositie of andere ornstandigh eden, het noodzakelijk zouden maken de
uiterste zuinigheid te betrachten, zou het beste de uitvoering van de verlenging van de hoofden
2. 3 en 8 kunnen worden uitgesteld. Tusschen de hoofden 2 en 3 bevmdt zich namelijk cen duinvoetverdcdiging, die zoodanig is aangelegd, dat eenige verdere strandafneming zonder gevaar kan
worden roegelaten, terwiji de verlenging van hoofd 8 en de vcrbetering van het lengteproficl hiervan
meer gewenschr is voor de algemeene regelmaat dan dat de toestand van her hoofd dit direct noodig
maakt.
In bijiage B zin de verschilende uit tc voeren werken afzonderlijk begroot.
Op grond van deze begrootingen zou in de opeenvolgende seizoenen zijn uit te voeren:
le seizoen:
Het verlengen van de duinvoetverdediging bij hoofd 2 ............ 1 18 000
Het verlengen van de duinvoerverdediging bijs hoofd 5............... 12 000
39 000
Het verlengen en verbeteren van hoofd 6
31 000
Het verlengen en verbeteren van hoofd 7
...................

.................

,,

,,

1 100 000
2e seizoen:
55 000
Het bouwen van een nieuw hoofd I ..................... 1
Het verlengen van hoofd 2 ........................... 1 7 000
Het verlengen van hoofd 3 .............................2 000
'() 000
Bezinking van den kop van hoold 9
....................

..

14000
3e seizoen:
Bczinlung en vcr11ek-rI11 ;. '.n Jc:i ko van holl
Ver1engin c:i hcr ikir vi:
kop

..............
..

.

.

.

.

.

.

.,

1 000
26001)
11 000

Liragen
.1c 1rud
Dc totale ksoftn vor hci verheteren v:n ic hc aoJc vcrkc:i oi h
dus 1 255 000.
De eenheidsprijzen, waarop deze begrootingen herusten, zijn die van de jarcn 1'5 30. Hoevecl
de werkelijke kosten zullen bedragen is zeer bezwaarlijk ic zeggen; dit zal voornarnehik afhangen
van de kosten van aanvoer van de verschillende materialen.
III. De werken ten oosten van de hettaande hoofdcn
Urgentie
Het gcdeelte van de noordkusr, gelegen tussehen bet laatste hoold van de hctaandc cric en
paal 16, zal, overecnkomstig hetgeen in het cerste deel van dit hoofdtuk I hcsprolen nog tenminste ecn tiental jaren blijven afnemen.
Deze afneming flu, is het gevoig van het verschil in zandiransportcapacitcn icr rlaaNc cii de
nit het westen aangevoerde hoeveelheid zand, wdllie weer ten deck verkregen Is door de u1neminZ
van het strand en het duin nabij het Flaauwe Werk en dat ten westen dazirvan.
Worth de aanwezige serie hoofden flu zoodanig vcrbcterd, respceticveliyk wciw Irt\ uitgehreid,
dat het strand niet vcrder afnccrnt, dan zal de opneming van zand hier duc wegva!kn cii dc in bet
onderhavige gebied vanuit het westen aangevocrde hocve1hcid zand kleincr worden. t)ni het
evenwicht tusschen de zandtransportcapacitcit en de getransporteerde hoeveciheid tc hercicilen,
zal er dus ten oosten van de hcstaande hoofden (nadat deze zijn verbeterd., in de nckcnist nog
meer zand van bet strand moeten worden opgenomcn Jan thanS.
De jar1ijksche afneming, die thans aan den duinvoct 5 toi 10 ni per jaar heJr -aigt zal Jus
wellicht nog icts vermeerderen.
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:er een lengte van 1500 a 2000 m is er daarom met het verlies van een strook duin ter breedte
tenminste 50 m, en plaatselijk zelfs van 100 m, rekening te houden '). Er ontstaat dan ecu
vn
ctand, die waarschijnlijk nog jets slechter is dan de slechtste toestand in de vorige periode van
trieming (zie fig. 10, waarin bchalvc den huidigen toe jmd, de ligging van den duinvoet van
0 is aangegeven).
Er is dan ook echter nog geen gevaar voor aantasting van den achter het duin gelegen Oude
Neuwelandsche dijk, zoodat er nog geen reden is om spoedig tot het uitvoeren van werken
r verbetering van den toestand over te gaan.
Bovenstaande conclusie geldt natuurlijk alleen voor het geval dat zich uit de nabij bet Westhoofd
opkomende bank werkelijk een dusdanige verbetering zal onrwikkelen, dat deze over een tien tot
vijftien jaar tot een algcheel verdwijncn van de inscharmg ten oosten van het Flaauwe Werk leidt,
hetgeen ook na de vorige periode van achteruitgang inderdaad omstreeks 15 jaar na het opkomen
van een verbetering bij bet Westhoofd (1860-1870) is geschied (n. 1. 1880).
Mocht over erikele jaren echter blijkcn, dat toch niet op een voldoend herstel van den toestand
mag vorden gerekend, dan kan de verdere achteruitgang beter niet meer worden afgewacht, doch
'ii de noodige maatregelen zoo spoedig moge1ik te nemen. Immers, hoe langer men dan wacht,
te verder zullen de hoofden (wil men een regelmatige serie verkrijgen) buiten de Iaagwaterliin
'.te reiken; de werken worden dus duurder, terwiji er dan reeds veel duinterrein verloren is
aakt.
Dc eventueci uft te voeren werken
Indien dan tot het nemen van maatrcgelen zal zijn over te gaan, komt hierbij het aanleggen van
cen duinvoetverdedigIng met voor uitvoering in aanmerking. Zooals reeds gezegd wordt de achteruitrg in hoofdzaak veroorzaakt
j, doordat van het strand en duin zand wordt opgenomen om voor
aanwezige zandtraiisportcapaciteit voldoende zand ter bcshikking te krijgen. Het rnaken van
duinvoetveidediging zou het duin echter als zandbron uitschakelen, zoodat er meer van bet
aid znu moeten worden opgenomen en dit dus nog sterker dan thans zou gaan afnemen.
Rij hct bouwen van hoofdcn daarentcgen, wardt (naarnlate de inscharing grooter wordt) de
Jtransportcapaciten verminderd en is dus te verwachten, dat er op den duur cen. evenwichtsand zal ontstaan, waarbij hct duin niet meer zal afnemcn. Dc hoofden zijn hierbij zoover
nr\vaartS door te zetten, lot men een gehied bereikt, waar door verschillende oo rzaken a) de zandiraisportcapaciteit zoovccl klcincr wordt, dat hier bij verminderden zandtoevoer 1 ) nog geen
aleming is te verwachten, Dii is omstreeks paal 14, waar thans toeneming is, het geval.
Verder zullen de hoofden zoover in zee moeten reiken, dat de koppen in een vloeiende lijn
liggen niet dic van de hesiaande (verheterde) hoofden. Dc nolkn 1 en 2 (oud 5 en 6) zijn hierbij
huten hehouwing re laten; zij kunnen dan worden afgebroken.
Ieiislotte zullen de hoofden zoodanig moeten worden aangelegd, dat er geen plotselingc over:iizen in de kustli;n of de stroornen kunnen ontstaan; deze brengen namclijk steeds storingen met
a zandtransport (en dus cen extra inscharing) teweeg.
Een en arider is in bijiage C en de daarbij behoorende fig. 18 nader uitgewerkt. 1-licruit blijkt
dati, dat er voorloopig een zestal hoofden zouden kunnen worden aangclegd, waarhij de lijn door
de koppen de te verwachten laagwaterlijn even vdór paal 16 nadert. Hier sluiten de onrworpen
iooklcn aan op de zich nog onder het zand hevindende, omstreeks 1790 gebouwde en tot 1865
aiderhouden, steenen hofden. Deze oude hoofden zullen wellicht een verderen achteruitgang,
ve1kc anders zeker tot paal 14 nog is te verwachten (zie boven), kutmen voorkomen.

lb hiIge C is de7e atnerning aan de hand van den kubieken inhoud er van (thans 100 000 m per jaar,
t&ck m-.t 5() OO() rn rer jaar) verder nagegaan.
In baiae C. zim de oorzaken van ecu inmcharing uitvoerigvr besdu'uwd.
In di) gcval Mn dii voornamelijk de veranderde ligging r, o. v. den wind, bet gewijzigde st.roombeeld en
de iimvloJ van IICL zctc vppervlaktcwaer.
L)e xwidtoevoer verinindert daar, doordam, na den aaiileg van de nieuwe hoofden, de hnevec1hed zand,
i-,:The
...iW epgcnomcn, Wegralt.
in
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Dc kosten
S

Uit de in bijiage Copgenomen begrooting volgt, dat de aanlcgkosten van de in 11g. 10 aangcgeven
hoofden op ornstreeks f 400 000 zijn te stellen.
Gezien de grootte van dit bedrag loont bet dus zeker oni regelmatig uitvoerigc pci1ingn to laten
verrichtcn, teneinde over enkele jaren tc kunnen vaststellen of de aanleg van gL noernde werken
al dan niet noodig zal zijn.
C. MAATREGELEN OM DE BESCFHKBARE HOEVEELHEID ZAND TE VERGROOTEN
Zooals reeds is uiteengezet, is de thans optredende afneming van de noordkust het gcvolg van
cen tekort aan toegevoerd zand, zoodat, om te voldoen aan de zandtransportcapaciteir. er zand
van het strand wordt opgenomen. Hierbij gaat het duin eerst zand leveren, nadat het strand door
bovengenoemde afneming zoovecl is vcrsmald, dat de duinvoet gemakkelijk door de golven is te
berciken. Bij ieder hoogtij slaat dan cen dee! van het duin af. In de perioden van lage waterstanden
echter, kan door het stuiven een deel van dit zand weer naar den duinvoet worden icruggebracht.
Het plaatsen van net- of rijsschernien
u slaat het stuivende zand alleen aan den duinvoet neer als de wind landwaarts gericht is,
zoodat er voor de duinen opstuwing ontstaat. Ecn smal strand stuift slechts hij nagenoag strikende
winden '), zoodat het zand hier evenwiidig aan den duinvoet voortstuift en geen aanleldniQ vindt
orn zich neer te zetten, tenzij er net- of rijsschcrmen zijn geplaatst, waarachter dit zand kan fleerslaan. Met deze schermen kan gemakkelijk 3 tot 1 m 3 zand per in kustlengre tiidcliik worden vat
gehouden. Dit zand zal bij een hoogtij weer wcgslaan en zoo beschikhaar komen voor de aanvulling van het natte strand ter plaatse van den achteruitgang, terwiji dit anders door zou Stuiven
naar plaatsen waar het van nature nearslaat en die dus meestal niet zljn aangevallcn. Bedcnkt men,
dat bij een achteruitgang van het strand, zooals deze op het Noordersirand voorkomr, cen afncming
van 30 a 40 in I per ma per jaar norrnaal is, dan kan deze alneming door het plaatscn en hijhoudcn
van net- of rijsschermen dus met 10 '. worden vcrrninderd.
Het blijkt dus, dat juist op de eenigszins aangevallen kustgcdeclten, waat' het zand telkens
weer weggeslagen worth, het plaatsen van scheninen aan den duinvoet nuttig en gewenscht is.
Op plaatsen waar strand en duin thans toanemen, terwijl deze aan de lijzijdc nog ainemen i. C.
schen paal 24 en 25) kan men de scherrnen beter weglateni. Hierdoor zal het zand daar numelijk
alleen bij meer Ioodrecht op de kust aanloopende winden aan den duinvoar neerslaan 1 dit doct het
uk zonder schermen), terwiji het zand hij stnijkeide winden dan doorstuift naar het meer liiwaarts
gelegen kustgedeelte (paal 23---22, dat thans afneeint), awaar hat door oordeAundig gcpIaar.te
schermen tijdelijk wordt vastgehouden en - ten aanvulling van hai. tekort lan zilde1lI1gschn
toevoer - dienst kan doen.
Ilet kunstmatig toevoeren van zand
Inplaats van lit duin te laten optreden als dept waaruir hat rekortkotnendc ,.jnd Van niiure
wordt ontleend, kan.men ook ecn kunstmatig depot op hat strand vormen. \Vordt verdere achiruitgang van bet strand door hat kunstmatig toavoeren van zand verhindard, zi; hat dai daza tovoer
gelijkmatig geschiedt, daii wel dat het strand en de duinvoet door hct ophrencn van z,ind ic&'
stark worden verhoogd, dat zij weer een tijdlang kunnen afnernen, dan zal het oorpronka10ke
duin fiat macn worden aangetast en m. i. can vo!waardige verdediging zijn vcrkregeii.
l in
_ns enkeic ciczermids verrichie waarnemiigcn imiel de kvind, bo cen snelheid 'an S
101' m 'vcr hct .trani
begirit te sLURen) en een niet bijzondcr droog strand, ngcvccr bO m
r dit begini te tuiven. Een smal droi'g srrand zal dus ilicen stuiven als dc wind s1cLhi ccii
klelne,, hek met de kust maaki.
) In Amerika svcrd op ccii punt niet cen groot ziidcl irigsch transprt de running %an cen I'. ik Liii Jc
cene zOde en van ccii sterke inscharing aan ic and.crc zidc v -.in ccii sici li,ivcuidanimiu vcr)iiijcu1 in
rcgelmati, met een caste rrnrinstallatk, het znd rund Ic punnpen I'rendergast Ikah .iiuut i:nig •\ppu atc-Shore and Beach 1910, Oct,, p. 1.14 ev.).
nlig uit dcn
V,orts vcroorzaakte aan de kust van Noord-HollanLI het op her strand gehrachte zand.
uwput van dc Middensluizen en van den aankg van Je Vissehershaven, tcn nurdcn 'an dc lii ii ccii
nlang standhoudcnden vooruitgang van het strand
ate hierv,or ur, L. R. \Xcrahti. -under cii
nu,1vcrdciAiing, Dclii 1012. Hz. 107 cv.).
hi1 de Iabiratoriümproes'en kan worden nagcgaari cf ip dczc w ie indcudaad ccii raiss uar.ucc scrdcdiuiug
t vet-knegen, dan wel of meer zand is up te brcngen.
.*1
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hCdI C
gbRd ten wesien van lid Fiaauve \\ erk viu lim'iU 3 tui pad 2.3), sedert I 939
bet
per jaar gemiddeld ruim 25 000 m 3 of 40 tot 50 m per m af. Het afslaande duin leverde hiervan
omstreeks 15000 m per jaar, dus verreweg bet grootste dee!; het strand tusschen den duinvoet
en Iaagwater, rcspectievelijk tusschen laagwater en de 11;i van 4 in - L. \V., leverden ieder ongeveer
5000 m per jaar.
Dc afneming van de meer oostelijk gelegen strandgedeelten is in hijiage C aangegeven. Zij
bedraagt tezarnen ongeveer 150 000 m per jaar, zoodat, vóór zich bij paal 16 weer het normale
zandtransport heeft hersteld, (hier is de kust in rust) er omstreeks 175 000 m 3 per jaar wordt opgenornen.
Zou men dit zand door middel van cen bagger- en spuitbedrijf op het strand kunnen brengen,
dan zou de afneming daarmede volkornen te niet worden gedaan.
Ii

De situatie bij de inscharing ten oosten van de hoofderi vergt echtcr nog niet dadelijk maarregelen; bovendien is bier nog tien tot viiftien jaar met de genoemde afnerning te rekenen, zoodat
er op den duur meer dan 1 500 00() oh' zand zou zijn aan te vocren en de kosten hiervan niet op kunnn wegen tegen die voor het uitvoeren van de ondcr B 111 van dit hoofdsruk genorndc werken.
I'er plaatsc van de Jioodcn kan, door liet vrb.teren van d bestaande scric, de toestand zoodanig
\V.den verbeterd, dat Cr ook in de toekomst waarschijnhjk geen gevaar voor verdere afneming is
te duchten.
Verbetering ten westen van het F!aauwe Werk door het bijvoeren van zaud

Ilci nicest bedreigd.e gebled, ten westen van bet Flaauwe \Verk gelcgcn, gaat naar alle wauriiiLkhcid nog slechis enkele jaren ( - 4 jaar) achteruit, waardoor het mogeliik is daar ineens
.!cide1ijk ec.i depot te vormen, dat voldoende is orn de geheele nog te verwachten afneining
te vanten.
Bij de berekende afneniing van 25 000 rn per jaar, zou dit depot dis omstreeks 100 000 rn zand
ren hevatten. Zou dii depOt regclrnatig over het strand en den vooroever worden verdeeld hiervoor zal de zee zeif wel zorg dragen - dan zou dii het strand ongeveer 0,75 iii verhoogen.
1:dOor zal geen hijzondere vervorming van het strand ontstaan en dus odk geen extra aanval
Ic ducliten, zoodat inderdaad kan worden verwachi, dat bet (verhoogde) strand veer in hetzelfde
p0 zal afnDmen a1 voordien. Tegcn den tijd, dat de natuurlijke verbetering zal intrdcn, zal
strand Jan weer in ongevecr dezen zelfdcn toestand verkeeren als thans.
\Vaar bet hier om een betrekkelijk kleine hoeveelheid zand gaat, zou dit zand kunnen worden
verkregcri door afgraving van de duinen aan de landzijdc') dan wet door afgraving van de z.g.
\Vcstduinen (de binnenduinen, die ongcveer 2 km Iandmwaarts liggen - zie fig. I).
\Irens oude kaarten en vroeger verrichte boringen zouden bij bet afgraven van den binnenrand
v II le duin, icr wecrszijden van den groenen dijk en ten westen daarvan (zic fig. 5), overgestoven
kieirouJcn vrij konien. 1-lierdoor zou cen terrein met ceo oppervlakte van omstrceks 2 ha gesehiki
voor houwland worden, zoodut hiermede een dccl van de kostcn voor de afgraving kunnen worden
:igernaakt.
1)e kosien voor het afgraven, vcrvocren en storten van het zand zijn tc stcllen op onistreeks
35 per ni , de totaalkostcn dus op omstrecks f 35 000.
1.

') Uct ,ifgraecn van de toppen der duiien aan de zccnide en hct sturten van dir zand op her strand heeft
tatuurhtic geen zm, daar men dan het zand put uit heizelide dept, vaar de iratuur her hij de normale
alnLmlng van den duinvoet uit verkrnjgr.
llicrhtj is gerckcnd op onigraving door middel van cen dragline i f 0,10 m, veroer per spoor
in en storren aan den duinrand. hepoten van den duinvuet etc. a f 0,05 rn. In hct gcval, dat er na den
g hchufte 0, aan het uitvoeren van werken, waarbij weinig machines of macern.ial noodig aim, Icent dit
iits btinterigcsvoon gucd your geheek of gedecltclijkc uitvoeruig in handcnarbcid door ongeschoolde
1) kostcn zullen dan cchrer spuedig f 1,— per m bedragen. Als maar icier ja.ir teonhinste ruins
zanil wordt vcrzet, kan de unvoering naar believen sneiler of langzamer geschieden.
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Zou de onder B I ornschreven duinvoetverdediging worden uitgevoerd, dan zouden de kosten
hiervan omstreeks f 90 000 bedragen. Bovendien kan, indien spoedig tot bet aanbrengen van het
zanddepöt wordt overgegaan, het aanleggcn van een nieuw hoofd 1 1) voorloopig en wellicht voor
Jangen tijd achterwege bIijven, daar dit bij de verhooging van het strand, door het opgebrachte
zand, waarschijnlijk grootendeels onder bet zand zal geraken.
Mede gezien het feit, dat er bij bet afgraven van den binnenrand van het duin bouwland ter
beschikking kornt, is boven besproken methode van tijdelijke verbetering van het strand dus aanzienlijk te verkiezen boven de uitvoering van verdedigingswerken. -

I

) De kusten van dit hd zijn in hj1agc B begroot op f 55000; bet zuu in bet tWeCdC seiiocu zw Ull
:c voeren, zoodat, als het zanddepôt in het ccrstvolgende seizoen worth aanghracht, cersi de uirverking van
npgebrachte zand kein woiden afgewacht, alvorens tot den bouw van het nieuwe hoofd 1 wordt overgegean.

*
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HOOFDSTUK IV

NADER ONDERZOEK VAN HET WESTERSTRAND
Bij het nader onderzoek van bet Westetstrand zat eerst, onder A,•aan de hand van den huidigen
toestand van het strand en het duin en de beweging daarvan in den loop der tij den, worden nagegaan
in hoeverre de situatie spoedig verbetering behoeft. Hoewel zal blijken, dat er geen direct gevaar
voor het achterland dreigt, zullen daarna, omdat eeu verdere achteruitgang van het duin toch
ongcwenscht moet worden geacht, onder B, eenige methoden tot verbetering van den toestand
worden gegeven.
A.

DE TOESTAND EN DE BEWEGING VAN STRAND EN DUIN

Dc huldige toestand
• Onder het Westcrstrand wordt verstaan bet geheele strandgedeelte, dat ten zuiden van bet in
bet vorige hoofdstuk behandelde Noorderstrand is gelegen; het begint dus even ten noorden van
paal 27 en loopt tot voorbij de z.g. Punt bij den Springer.
in fig. 11 zijn dit strand en her acbterliggendc duin, overeenkomstig den toestand van 1943,
.isrnede de dieptelijnen er vóór, volgens de opnemtng in 1939 nader aangegeven.
Bij paal 27 aanvangende, tot voorbij paal 15, tooen bet strand en het duin het beeld van een
atslaande kust. Het strand, vooral her droge strand, is smal en het duin is overal steil afgeslagen
zelt's is hier en daar de eerste duinregel doorbroken. Doordat op dezen afslaanden duinregel de
begroeiing en beplanting aan de buitcnzijde geen stand houden en de wind hier vriwe1 loodrecht
op de kust staat (zie fig. 4), swift ecu deel van het zand bovendien binnenwaarts over den top van
het duin. Hierdoor koirn de daar aanwezige bcgroeiing van duindoorn onder het zand,
zoodat deze afstcrft. Er ontstaat daardoor een onbegroeid stuk duin, dat weer gemikkelijk
nit kan stuiven en geen goeden regel nabij het strand vormt (foto 11), terwijl de achterliggende
Iders hinder van het overstuivende zand hebben.
Overigens komt, nabij paal 29, hier en daar de omsaecks N.A.P. gelegen kleilaag vrij, welke
ior de voortdurende afneming van de kust regelmatig afbrokkelt. 1)
Kortom, daze kust ziet er vanaf bet Westhoofd tor..even váór paal 36, droevig uit. Het is daarom
begrijpen, dat diverse malen de aandacht op dit kustgedeelte werd gevestigd, terwiji, gezien
ie cnkeie honderderi meters breede duinstrook, er toch nog geen direct gevaar voor bet achterligende polderland is te duchten. Bi; paal 36 hegint het duin meer zuidelijk af te buigen en maakt de afneming plaats voor ecu
toeneming. Dc laag- en hoogwaterlijn loopen aanvankei;k echter nog vrijwel in dezelfde richting
door en beginnen pas bij paal 37 afte huigen. Het strand wordt dan ook snel breeder, om bij paal
38 ecu breedte van bijna 1000 in te verkrijgen. Doordat bet duin hier evenwel sterk noordoostwaarts teruggebogen is, koait het zand van dit strand, dat bij westenwinden zeer sterk stuift 2)
hier niet meer ten goede aan het dam, doch waait dit in het water. Het onder water gelegen plateau
bij paal 38 neemt daardoor sterk toe.
De beweging van het strand in den ioop der tijden
Doordat kaarten, waarop de laagwaterlijn van dit kustvak cenigszins nauwkeurig is aangegeven,
riwel ontbreken, kan niet goed worden nagegaan wanneer precics en in welke mate de huidige
criode van afneming werd voorafgegaan door ecu periode van toeneniing. Het is echter vriwe1
ker, dat dit omstreeks de 17e eeuw het geval was een nadere heschouwing omtrent de mate
van deze toeneming, het verloop, aismede omtrent de oorzaak er van, zouden echter volkomen
speculatief zijn.
1)
Zooals reeds in hoofdstuk II is opgernerkt, vormen deze brokken door afslijping afgeronde kiciballen, die
tnt paal 34 regelmatig op het strand zijo te vinden. Nooe1ijk van de pIaits, waar de kle1aag aan de oppervlakte komt werelen zj doir mij nonit opgeme'kt, cen teeken, dat de traddrift ii,d&daad zwdclijk is gericht
1)
BiJ cen Iuinke bries is op dit strandgedeelre wegens het stuiven hiina nict te srerkeeren.
) Zie huervoor de teekeningen n . 3 (Kaart van I'eter Goes) van de rwta betreffende Goeree ran Ir. J.
Ph. Jansen.
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De sedert 1870 verrichte Rijksstrandmetingen en de sedert 1911 uitgevoerde oeverpcilingen
geven evenwel voldoende houvast voor een beoordeeling van den huidigen en den hinnen afzienbaren tjjd te verwachten toestand; de eerste zijn in fig. 12 grafisch weergegeven. Hieruit, henevens
uit een nadere beschouwmg van fig. 11, waarin behalve de huidige toestand ook die van 1913
is aangegcven, blijkt flu, dat het strand tot paz! 37 sedert het begin der metingen regelmatig afneernt.
Het duin evenwel, nam vanafpaal 33 nog tot omstreeks 1910 steeds toe en wel omdat de hoogwaterlijn toen nog zeer ver uit den duinvoet lag.
Thans is, vanaf paal 27 tot 36, de afneming van strand en duin over de geheele lengte zeer
regehnatig en bedraagt zij (sedert 30 jaar) bij paal 27 omstreeks 3 m per jaar en verder van 5 tot
6,5 m per jaar.
De oorzaak van de afneming
Deze groote afiieming wordt, zooals reeds in hoofdstuk II is uiteengezet, veroorzaakt doordat:
l . de uit zee komende vloedstroom de geul van het Schaar oversteekt, hierin zijn zand afzet
en dan als zandarine stroom het strand treft, waarbij dit strand tevens de buitenzijde van de te
nemen bocht vormt (zie fig. 3) en dus extra wordt aangetast;
2. ten gevolge van de richting van de resulteerende winc[krachten, (zie fig. 4) het zandtransport
door de branding, de driftstroomen en door het stuiven, vanaf paal 28 in zuidelijke richting steeds
toeneemt, zoodat bier regelmatig zand van het strand kan worden opgenomen.
Aangezien deze beide factoren bij p3al 27 nog niet op voile kracht werken, is de afrieming daar
nog met zoo groot (zie fig. 12); bij paal 33 tot 35, waar de kust per jaar ruim 80 m' per m kustlengte afheemt, is blijkbaar het maximale opnemingsverrnogen bereikt.
In verband hiermee is het opmerkelijk, dat in den tijd, dat het droge strand tusschen paal 33
en 35 nog zóó breed was, dat het duin, ondanks achteruitgang van de laag- en hoogwaterlijn, nog
niet werd aangetast (voor 1910; zie fig. 12) en dit duin dus nog geen bijdrage leverde voor het
zandtransporr, de achteruitgang van het strand bijna tweemaal zoo sterk was als thans, waardoor
de jaarlijksche afneming, in m' uitgedrukt, toch bijna dezelfde was als thans.
Blijkens het feit, dat de kust even voorbij paal 36 ongeveer in rust verkcert, is de in totaal ten
noordwesten van dit punt opgenomen hoeveciheid gelijk aan de transportcapaciteit. Zoodra deze
capaciteit door richtingsverandering van de kust vermindert, zal er dus zand heginnen neer te
slaan.
Daar in het Schaar de ebstroom overheersht, zal hier het transport noordwaarts gericht zijn. I)
Een deel van bet aanvankelijk zuidwaarts meegenomen zand zal dus, zoodra dit in de geul vóór
het strand terecht komt, worden afgevoerd naar den drempel van het Schaar. Hier komt het voor
de noordkust ter beschikking en is verder voor de westkust verloren. Dit zal vooral gehcuren met
het zand, dat bij vloed op en vóór het strand bij paal 37 en 38 neerslaar, (voor den v1oedtroom
vormt dit strand hier de binnenbocht, terwiji hier bovendien door de richtingsverandering van de
kust de zandtransportcapaciteit van branding en srranddrift verrnindert) daar de ebstroom hicr,
reeds op het oogenblik van hoogwater doorkomende (zie fig. 3), uit de diepe Springersgeul onbeladen
met zand aankomt, dus veel zand kan opnemen en dan vrij schuin over de uitstekende punt het
Schaar intrekt. Het zand, dat bij den stormvloed, of door het stuiven (hi)* laagwater) den vooroever
van het strand, ten oosten bij paal 38 in de richting van de Kilhaven doet aangroeien, ligt mm of
meer buiten bereik van dezen ebstroom 2).
Berekent men uit de gegevens van de fig. 11 en 12, alsmede uit de genoemde (doch niet weeregeven peiingen) de toe- en afneming van bet strand, dan b1iikt dat vanafpaal 27 tot even voorbi;
aa1 35, de kiist boven halftij gemiddeld 130 000 m' en onder halftij 70 000 rn' per jaar, dus in totaal
200 000 m' per jaar afneemt; de toeneming voorhij paal 36 bedraagt boven halftij evenwel s1echt
50 000 m' en onder halftij 100 000 m' dus in totaal 150 000 rn' per jaar.
Inderdaad gaat er dus zand (± 50000 m' per jaar) van de zujdkust verloren. Uit het vcrschul
tusschen de toe- en afneming boven haiftij b!ijkt bovendien, dat er werkelijk veel zand over de
Punt doorstuift tot in het water ten oosten hiervan.
') Zie hiervoor ook het rapport van ir, v. d. Velde van 1941, Hz. 5.
') Dc grocivan de Punt zal, zooals dit o.k reeds de laatsie 30 iar het gcvl was verge1iik hiervoor in
fig. 11 den toestand var 1913 met dien van 1943) dus ouk verder voornarneIik in ns'rdoostehjk richung
plaats vinden.
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De te verwachten verdere ontwikkeling
In hoofdstuk his reeds uiteengezet, dat ailcen een grondige wijziging van den toestand van de
geulen en bankcn ten westen van Goeree het mogelijk zou maken, dat de huidige aanval op het
Westerstrand een cinde ncemt.
Deze wijziging zou moeten bestaan in het verder overkomen van den Ooster en het verder
noordwaarts opschuiven van de Kous ').
Hierdoor zou dan het Schaar verzanden en de Ooster met het \Vestersand verheelen, zoodat
een buitengcwoon breed strand zou omstaan, waaruit weer nieuwe duinen zouden kunncn worden
gevorrnd. Kortorn, er zou zich een zclfde situatie ontwikkelen als ornstreeks 1600
1700 aanwczig
was, tengevolge waarvan het huidige duin is ontstaan.
Hoewel het m. i. waarschijnlijk is, dat een en ander zal verloopen, zooals hierboven is geschetst,
is thans niet hij benadermg te voorspellen of deze nieuwe toestand over 50, 100 of 200 jaar zal
itredcn. Alicen zeer nauwkeurige pcilingcn van de geulen en meerdere kennis omtrent de wijze,
vaarop her zand zich ovcr de banken vóór bet Brouwershavensche Gat verplaatst, aismede omrent Lk , daarbi betrokkcn hoeveelhedcn, zouden wellicht op den duur een betere voorspelling
rnogelijk maken.
In icdcr geval is er thans nog geen enkele aanwijzing, dat er binnenkort een verandering is te
\rwachten. Voorloopig, zegge tenminste 25 jaar, is er dus nog mede te rekenen, dat de veranderindie sedert 1870 regelmatig hebben plaats gevonden, op dezelfde wijze zullen doorgaan. Hicrbij
in de plaats, waar de invallende vloedstroom het srañd treft, tengevolge van wijzigingen van het
drempeigehied van bet Schaar, soms ti;dclijk veranderen, of kan er een periode komen, waarin
wellichi certig meerder zand aan bet strand zal worden toegevoerd. Het tempu van den achteruitgang kan dan ook cenige tijdcliike schomnieling vertoonen (zie bi)*voorbeeld de grafiek van paal
29 en 30 ornstreeks 1930). Gemiddcld zal deze aehteruitgang echter even regelmatig plaats vinden,
als dit tot nu toe bet geval was. Rekening houdende met de reeds gchouden beschouwingen aangaande het zandtransport, kan door extrapolatic van de grafieken van de ligging van duinvoet,
hoogwater- en J,aagwaterlijn in de versehillende raaien, de kustlijn, zooals die omstrceks het jaar
1970 is te verwachten, worden vastgesteld; zi; is in fig. 11 in rood ingeteekend. Hieruit blijkt flu,
dat:
1. Cr dan, van paal 29 tot paal 35, een reep duin ter breedte van ongeveer 150 in verloren zal
'jn gegaan
2
de richting van di' kust nict zal zijn veranderd, zoodat er in de bedoelde periode dus inderLad geen aanlciding is voor een wiiziging in de zandtransportcapaciteit en bet tempo van afueming
nagenoeg constant zal blijvcn;
3 . de in 1931 bij her \Vesthoofd aangelegde zanddijk, waardoor de dalen in bet duin zijn
egcvuId, doch waarachtcr geen hooge gesloten duinreeks ineer voorkomt, zeewcring wordt;
4 .. . er hij de Punt eenig nieuw duin zal zijn gevormd;
S
de groei van den onderzeeschen oever, ten oostcn van de Punt, zoover zal zijn gevorderd,
Jir de Kilhavcn is verzand.

a

4

B. EVENTUEEL TE NEMEN MAATREGELEN
trentjC

7 -'oals uit hei hovenstaande en uit fig. 12 blijkt, vali voorloopig nog geen doorbraak van bet
um te vrcezcn.
Uit ceo oogpum van veiligheid is het dus niet noodzakelijk nu reeds maatregelen tot verbetering
van den toetand te nemen.
Er zijn chter andere redenen. he het wcllicht gLwenscht maken met het treffen van maatregelcn
niet te wachren tot het aanwezige duin nagenoeg verdwenen is. I)eze redenen zijn:
Ic. dat ceo breede duinstrook steed: voordeelen bicdt your de zoetwatervoorziening en de
'Lr/uting van d b:nnenwaarts gelegen polders tegengaat. Hoewel deze duinen nog niet, zooals de
-:

.1•-

Oostduinen, door het waterleidingbedrijf voor waterwinning worden gebruikt, is de toestand er
geheel mee te vergelijken. 1) Een groot deel van het oppervlaktewater wordt reeds indirect henut;
thans stroomt dit namelijk ten deele af naar de polders en veroorzaakt hier goed zoet water in de
slooten en in de putten van de daar gelegen boerderijen;
2e. dat bet huidige duin een fraai duinlandschap vormt, dat ten decic op de lijst van naruurmonumenten is geplaatst (W. N. 451) en overigens op den duur een mooie gelegcnheid zal bieden
tot her vormen van eefl zeer rustig, met te ver van Rotterdam gelegen, recreatiegebied met cen
op het zuiden - dus warm - gelegen strand; 2)
3e. dat hetdoor de sterke afneming van het strand thans niet moge1ik is de heplanting van
de zeereep in orde te houden; hierdoor ontstaat er steeds sterke overstuiving en ondervinden de
meer binnenwaarts gelegen polders last van sruifzand;
4e. dat de Kilhaven, die thans gedurende de hietencampagne druk worth gebruikt, tengevolge
'an de uitbreiding van de Punt, over een tiental jaren nauwelijks mecr bruikbaar za] zijn.
UI de bovenomschreven redenen voldoende zullen zijn om rot her doen van de aan de verhetLringsmaatregelen verbonden uitgavcn over te gaan, is een vraag, die im i. huiten het bcstek
van dit rapport valt.
Om de heantwoording hiervan echtcr mogelijk te maken, zijn projeeten voor de verdediging
van de kust door middel van hoofden, respectievelijk door middel van bet oppuiicn van zand,
opgemaakt; zij zullen hieronder in het kort worden behandeld. Een verkdiging door rnddel van
een enkele duinvoetvoorziening komt niet voor uitvocring in aanrncrking, omdat het strand zoo
sterk afneemt, dat hinnen cen tiental jaren de duinvoctvoorziening weer met ccii bscherming
van bet onderwater talud zou moeten worden uitgebreid en LIC kosten hicrvaii dus abnorinaal
hoog zouden worden.
Het aanleggen van een serie hoofden
I)oor het aan.leggen van hoofderr wordt de zaridtransportcapaeiteit op het strand en den voot
ocvcr sterk verminderd, zoodat ook de hoeveelheid zand, die heschikhaar i orn hit dc Punt neer tc
slaan, zal verminderen ende aangroeiing van de Punt, henevens het verzandcn van Lie kilhaven,
zal uitblijven.
Verder wordt, mits de hoolden çen goed bezonken kop krijgcn, het opdringcn van her Schaar
tegengegaan, zoodat de mogelijkheid besraat, dat dit, door het overkomen van dcii Ootcr, spocdigcr
zal verzanden dan in bet geval, dat bet Schaar oostwaarts kan uirwijken; Lie re vcrwachtcn verherering
van de westkust zou hierdoor wellicht zeer kunnen worden heipoedigd
In fig. 13 is een overzicht van het project gegeven, zooals Lit in bi!Iagc 1) verder is uitgcerkt.
Hierbij is gedacht aan het aanleggen van een zg. retircerende verdediging, waarbii de hoofdcn,
op grond van de in bijiage D gegeven beschouwingcn omtrent den meest eeonorniehenafstand,
op een onderlingen afstand van 350 m komen te liggen en de duinvoet nog omstrccki 10 rn zal
afn em en.
De kosten van deze verdediging zullen ongeveer f 1 000 000 b.dragen.
Er behoeven geen bijzondere maatregelen tot het vermiiden van ccii inscharing voorbij het
laatste hoofd te worden genomen, daar de kust na dit hoofd sterk afbuigt en direct in de luwte Ligt. )
Het toevoeren van zand
Een ander middel om de nadeelen van een vcrdcreri achteruitgang van her Westerstrand en
het verder aangroeien van de Punt te voorkomen, zou kunnert worden gevonden in het regelmatig
zuigen van het tusschen de Punt en de Kilhaven neergeslagen zand en het persen van dit zand
naar een of twee punten 4) op het Westersirand, bijv. bij paal 28 en 32.
1) Zie bet ,,Rapport omtrent de uitkomsrcn van hec water- en bodemonderzoek in het zebleti Jer Oust- en
Middelduinen op ht ciland Goedercede", uitgebracbt in 1912 door de Staiscotnrni'.iic '.00r Drink.vatervoorziening.
2) Zie bieromtrent 00k noot I op blz. 9.
5)
Zie voor een nadere behandeling van de oorzakcn cener insehring voorbj ccii enc ti.fJen. hiIag C.
) Orn te voorkomen, dat cen at te groote onregelniatigheid untsraat op het punt, w.ir her zand up he
strand worth geperst, za] bet wet noodig zijn, dat her zand, hehalve op het punt van den strkitcn aanvat
(paal 32), 00k mecr noordwaarrs op het strand worth gcbratht.
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Zooals reeds gezegd, neemt de kust, de vooroever inbegrepen, 200 000 m 3 per jaar af, terwiji
voorbij de Punt ornstreeks 150 000 m zand per jaar neerslaat. Wordt er dus 200 000 rn' per jaar
bi de Punt gezogen en weer teruggeperst, dan zal hct strand in evenwicht gaan verkeeren. ) Her
TJrwater-.p1ateau zal dan met 50 000 rn per jaar (de afvoer door den ebstroom naar den drempel
bet Schaar) afnemen.
1)it plateau bevat ruim 3 000 000 m zand, zoodat dit voor 60 jaar voldoende is en de duinvoet
b; Je Punt geen hinder van her wegzuigen van her zand zal ondervinden.
Her zuigen is uit te voeren met een ze1fpersendn hopperzuiger. Deze kan aanleggen aan een
cenvoudigen steiger, die nabij paal 38h in vrij diep water gemaakt kan worden. Daar de hopper,
zoowel op de zuig- als op de persplaats, tegen alle westenwinden beschut ligt, kan er op worden
gerekend, dat gedurende de maandcn Mci, Juni en Juli vrijwcl geen last van onwerkhaar veer zal
worderi ondervonden.
Vanaf den cteiger kan cen vaste Iciding naar her droge strand loopen, vanwaar de leiding langs
de binnenzijde van her dqin verder landinwaarts kan gaan, zoo ongeveer overeenkomstig her in
hg. 13 aangegeven trac.
Een en andcr is in hijlage D nader tocgeheht. Dc kosten van her zuigen en persen, met inbegrip
van die voor afschrijving van de aan te schatlin persiciding, opjagers e.d. zijn hicrbij begroot Op
60 000 per jaar. 2)
Vergelijking der beide methoden
Voor een vergelijking van hovengeiioerndc jaarlijksche kosten met die voor een strandverJedigrng door iniddel van hoofden, moct men er rekeniiig medc houden, dat de hoofden meestal
na cen viifiigtal jaren geheel inoeten worden vernieuwd. Dc kosten voor rente en afschriivng van
her voor den aanleg van hc'otden benoodigde kapitaal zijn dan op omsrreeks 6 ,, te stellen; zij
bdragen in dit gcval dus oneeveer
100 Li OOU 000 1 60 000. Verincerderd met de jaarlijksche
koten your her gewune ontierhoud, waarbi;, geiien de vcic bstortingen, voor de hier aangchoudcn
ccntructie ten minsic op I 10() per hoofd is te rekenen, worden de totale ;aarlijksche kosten van
k \erdediging met houlden itus ruirn 1 70 000.
L)e kosten vor her zuigperbeJrijf' zijn op 1' 60000 he ste!lcn; zij zijn this ongeveer f 10000
per aar rnindcr. Daar aan her zuigpersbedrijf her voordeel is verhonden, dat men er rnec kan
stoppen,zondra dc toestand ui[ zich zell verbetert, tcrs iji de renrekosten voor de hoofden doorgaan,
O)k il bevinden de hoolden iieh onder her zand, i er mi. de voorkeur te geven aan hem ophrengen
7.jflJ 1)it te nicer, emdai men bet behulo van den hopperzuiger her gehied your de Kilhaveri
op dcptc kari kriigcn. zuodat Jit iiavcnrje dan wecr goed hruikhaar wordr.
ndme!1 au worden heslo[cn tot h-:t nemen van maatregelen om verderen achreruitgang rcgen
in, ware Jusin iedcr geval met hem zuig-pershcdrijfccn proefte nenien Deze proef kost narnelik
meer daii dc rente van Item kapitaal, Jar your den aan]cg van Je hoofUen iou noodig zmjn,
zoodat, ook al zou achterafblikcn, dam her tuch beter is hoofden aan te leggen, Cr w'g mets verloren is.
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BIJLAGE A

DE WERKEN OP I-JET NOORDERSTRAND TEN WESTEN VAN DE
BESTAANDE HOOFDEN
I. HET AANLEGGEN VAN EEN DUINVOETVERDEDIGING ZONDER HOOFDEN
Plaats en richting
Indien een duinvoetverdediging wordt aangelegd, zal deze moeten aansluiten op de bestaande
verdediging ten westen van bet Flaauwe Werk.
De daar in 1943, vanaf het Flaauwe Werk tot nabij hoofd 2, aangelegde basaltglooiing zal dus eerst
san hoofd 2 naar hoofd 1 moeten worden doorgerrokken (zie de bij deze bijiage behoorende fig. 14).
Dc richting zal daarbij, ongeveer bij hoofd 2, moeten worden gewijzigd en wel zoodanig, dat het
duin dezelfde breedte behoudt, die bet thans bij hoofd 2 heeft. Ten westen van hoofd 1 kan de
verdediging volgens een zeer flauw gebogen lijn worden geprojecteerd, waarbij de voet van het
bestaande duin is te volgen tot voorbij het punt, waar de oude ,,groene dijk" uit het duin treedt.
f)aar kan de verdediging landwaarts afbuigen en is zij enkele meters in het duin in te graven. Dc
'sre plaats van de verdediging zal eerst ten tijde van de uitvoering, aan de hand van her dan aange duinprofiel, kunnen worden bepaald.
Prof jel
Het profiel en de constructie van de ontworpen duinvoetverdediging blijke
•
14; zij ziin
auwe Werk.
nagenoeg gelijk aan die van de reeds genoemde westwaartsche verlenging van
Het holle profiel van de glooiing blijkt hierbij zeer goed te voldoen; bovenflLu is uit proeven
in het Dresdener Flusbaulaboratorium') gebleken, dat bij de toepassing van een profiel, dat aanaanvankelijk onder 1 : 4 oploopt, om langzamerhand met een holle bocht tot ecu bijna vertikale
constructie over te gaan, de verdediging minder hoog behoeft te worden opgetrokken en ecu hetere
bedekking van den voet met zand geeft, dan een onder 1 : 2 staande glooiing.
Anderzijds is de te bekleeden oppervlakte kleiner dan die van glooiingen, waarbij dii helling
tot aan de kruin van de verdediging onder 1 : 4 wordt gehouden.
Een vertikale muur, (type Scheveningen), zooals deze algemeen in Engeland 2) wordt toegepast,
gaf volgens genoemde proeven een minder gunstigen tccstand aan den voet; de standzekerheid
van een dergelijken muur vergt trouwens een zoodanig zware en goed gefundeerde constructie,
dat de kosten er van al spoedig 1 1'j a 2 maal zoo hoog worden als die van de ontworpen glooiing.
Evenals de genoemde verlenging, doch in tegenstelling met de oude glooiing van het eigenhijke
Flaauwe Werk, is, nadat met de holle glooiing een talud van 1 1 is bereikt, het profiel weer omgebogen, zoodat het vloeiend in den nagenoeg horizontalen bovenberm overgaat. Het zetten van deze
korte tegenbocht (R = 1 in) leverde geen qverwegende bezwaren op, terwiji de bovenste steenen
aanzienlijk vaster kwa.rnen te staan dan bij het oude Flaauwe Werk, waar ze bijna horizontaal op
elkaar liggen.
In den winter van 1943/44 ontstond bij bet nieuwe gedeelte dan ook niet de minste schade,
terwiji bij het Flaauwe Werk een dccl van de bovenzijde wegsloeg. Wellicht was dit ook te wijten
aan het feit, dat daar slechts een smalle kleiberm (2 in breed) boven de glooiing aanwezig was,
terwiji bij de nieuwe - evenals bij de ontworpen glooiing - een fiinke kleikist ter opsluiting van
de bovenste steçn en ecu 4 in breede berm was aangelegd.
Door den bfeeden berm zullen de oploopende golven ruintle vinden om zijwaarts - met den
wind mee - af te vloeien, zonder dat daardoor abnormaal groote srietheden ontstaan. 3)
Dc bovenkant van de glooiing is, evenals voor de genoemde werken, aangehouden op 5,30 +
N. A. P., zijnde 2 in boven den boogsten bekenden stormvloedstand ter plaatse. Zooals boven is
') H. Engels, Mitteilungen aus dens Dresdener Ftuszbauiaborarorium, Berlin 1917, V; Versuche über
Querschnittsforinen paralleler See-uferwerke.
2)
B. B. Matthews, Coast erosion and protection, London 1934.
2)
Volgens proeven betreffende het profiel van een zecdijk in het Waterloopkundig Laboratorium Se Deift
M 101) is de reductie in den golfoploop, die onLstaut ala de wind niet loodrecht op ecn dik waair, grooter,
.ds even boven den stormvloedstand ceo breede berm worth toegepast. Waarschijnlijk berust dic feit op hetzelfde
'crschs;nse1.
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ulteengezet, is. de schade, die aan bet Flaauwe Werk zeif de Iaatste jaren meermalen ontstond, het
gevoig van de wijze, waarop de bovenzijde hiervan is geconstrueerd, en kan dus worden verwacht,
dat de hoogte zeif voldoende is. Dat er zich vóór de meuwe glooiing grootendeels geen hcofden
bevinden, is geen reden om haar hooger door te trekken: irnmers, bij stormvloed staan deze hoofden
zoover onder water, dat ze nagenoeg geen invloed zullen hebben op de kracht van de golven ter
plaatse van de duinvoetverdediging.
Dc voorzlening en hoogteligging van den voet van de glooiing
Aan den voet van een duinvoetverdediging onrstaat veelal schade, dourdat her strand er vóór
zooveel afneemt, dat het zand onder de verdediging uitspoelt. Om dit te voorkornen, is de voet
dies zód diep aan te brengen of zoodamg te voorzien, dat, zelfs bij de laagste te verwachten ligging
van het strand, uitspoeling onmogelijk is.
Nu neemt, zooals reeds in hoofdstuk 11! onder A is uiteengezet, het strand ter plaatse af, doordat de uit bet westen aangevoerde hoeveelheii zand te klein is om te voldoen aan de transportcapaciteit van stroom en golven, zoodat dus zand van het strand wordt opgenomen. Dc achterwtgang van het strand zeif, welke hierdoor zou moeten ontstaan, wordt echter weer verminderd,
dordat bi; waterstanden, waarbij de duinvoet door de golven wordt bereikt, deze afslaat en het
at geslagen zand grootendeels - zij het tijdelijk - tusschcn de hoog- en laagwaterlijn neerslaat.
Op deze wijze neemt het duin ter plaatse de laatste jaren per meter kustlengte ongeveer 30 rn'
per jaar af; het strand zeif, gerekend vanaf den duinvoet tot 3 m - L. W.'), slechts hoogstens
20 m 3 per jaar. )
In totaal werd tot nu toe dus omstreeks 50 m zand per in kustlengte opgenomen. Gezien het
feit, dat de achteruitgang onder laagwater eerdcr tot siilstand komt dan die boven laagwater (zie
in fig. 9 van het rapport de raaien 24 en 25), is te verwachten, dat de afneming onder laagwater
/ccr spoedig geëindigd zal zijn. Daar het strand zeif echter nog wcl zal blijven afnemen, is het
vcrschil tusschen de zandtransportcapaciteit ter plaatse en de uit het westen aangevoerdc hoeveelheid
?:mnd voor de tockomst nog op 40 m 1 per m kustlengtc per jaar te stellen.
Als de duinverdedigin, enmaal is aangebracht, zal dit zand geheel aan het strand en den voorocver moeten worden ontleend.
Rekent men er mede, dat her geheele gebied vanaf de verdediging tot 3 in - L. W., dat een
40
breedte heeft van ongeveer 200 m, gehjkmaug afneemt, dan zal het strand dus
- 0,20 in
per jaar verlagen.
Zou dit zand gcheel aan bet gebied boven laagwater moeten worden onttrokken, en dit is niet
zoo onwaarschijnlijk, omdat, zooals boven is gezcgd, de afneming in de toekomst ook grootendeels in
dit gebied is te verwachten, dan zou het strand omstreeks 40 cm per jaar verlagen. Daar waarschijnlijk
nog te rekencn vail op een achteruitgang van het strand gedurende 5 jaar, zal dit in dien tijd dus 1,00 rn,
wcllicht zelfs 2 m kunnen afnemen. Gedurende de wekelijksche opmetingen van het laatste jaar
was de laagste ligging van het strand bij den duinvoet 1,70 in 1-- N. A. P., zoodat in de toekornst
te rekenen is op een strandpeil ter plaatse (alleen als de duinvoerverdediging inderdaad wordt
aangelegd) van hoogstens 0.70 in H- N. A. P. en her mogelijk is, dat dit bij zeer ongunstige omstandigheden tot 0,30 m - N. A. P. wordt verlaagd.
Dc voet van de verdediging moet dus in ieder geval lager dan 0,70 m H N. A. P. liggen, terwiji
er voorzieningen getroffen moeten kunnen worden om dezen voet te beveiligen, ais het strand inderdaad tot 0,30 m - N. A. P. verlaagt.
Nu is het, tengevolge van den drang van het water uit het dam, dat bij laagwater zeewaarts
afstroomt, in de practijk met mogelijk gebleken om met open bemaling den onderkant van de werken
lager dan 0,30 in - N. A. P. aan te leggen. Door de dikte van de Steen en van de benoodigde puin) In hoofdstuk IN is aangetoond, dat de beweging van het zand voornamclijk boven de Jijn van 3 mL.W. plaats vindt on dat de vooroever en het strand daarboven voor de bewegingen miii of meer als eca
gebeel zijn te beschouwen.
£) Uit fig. 9 van het rapport blijkt, dat het strand bij de palen 22 en 23 vanaf 3 m-L.W. tot aan den
duinvoet genniddeld 3 m per paar afgenurnen is.
Daar de duinvoet ongeveer 3 m boven Iaagwater Jigt, is de afneming van het strand en den vooroever
per m kusçlengte dus ongeveer 3 ,. (3 -j- 3), zegge 20 m' jaar.
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N..\. P. Dit kari
kleilaag kmi Jan 1k bovenkant van het laagste punt van het wcrk op 0,40 m
net dc voet van Je eigentikc glooiing ziin, daar het noodzakelijk is hiervór nog een hezetten berm
nn te brengen, opdat, mochi. onvoorzien onigronding ontstaan, dezen berm en niet de glooiing zdli
ordt aangetast.
Een hrecdte van omstrecks 2 rnfl js voor dezen berm voldoende, zoodat, als hij onder cen hcl!ing
N. A. P. korni te liggen.
in 1 10 wonit aangekgd, de voet van de eigcnlijke glooiing op 0,60 m
leer waarsehijnlijk bhjft deze voet dus ook nog hijna voortdurend onder het zand.
Sluit men, zooals in her project is gcdaan, bovengenoernden berm aan dc zeczijde af met cen
geslotcn nj perkoenpalen en wcrkt men hier de kici zorgvuldig tegcnaan, dan zal, hij de normale
te verwachten strandligging, in her geheel geen gevaar voor het uitspoelen van zand onden den berm
of de glooiing hestaari.
Mocht echter, nadat de glooiing is aangelegd, blijken, dat inderdaad cen straudligging van
0,30 rn -- N. A. P. zal optreden, dan kan de perkoenregel veer worden hcschcrrnd door vóór
hvengcnocrnden berm flog cen rishes1ag met tortstccn aan te brengen. Dczc stortberni is alleen
aar aan te leggen, vaar geen hoofden zijn; tusschcn hoold I en 2 zal het strand naar alle waarchijnlijkhcid noolt zoover afnemen dat hij daar noodig is.
Ill kosten
.c glohale begrooring van kosten, welke hierondcr volgt, geldt voor den aanleg van de duinvoet.':diging vanaf her punt tot waar de huidige verdediging in ieder geval is door te trekkcn punt
in fig. 1).
'egkosren
I)c eenlieklspnijzen zi;n lilcrbil iets lager Jan die voor de begrooringen van t 1
'e- ar van
your hootden, die vcrderop voorkorni, daar hij ecu duiuvorvc rdediging nageno
het getij worth uiidervonden; zij gelden your de jaren 1938 39.
I3egrooting van koten
schriving
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Hocvcclhcid

Bedrag

iicnhcidprijs

eigenlzjke Juzmoer'rded:gzn

.\anvoer matericel, inrichien terrein, en.
2 500 m
rondwcrk ...............
Perkoenen, lang 2 in. leveren en aanhrengcii
2 500 stuks
Perkoenen. lang 1,60 m, [everen en
2 900 stuks
aanhrengen ..............
.......
3 250 m
Klei, leveren en verwerken
7 300 m
Kraininar ...............
i'uin ..................1 140
4 000 ton
/uilenhasalt leveren en aanvoeren
4 750 rn 2
Luilenhasalt verwerken .........
800 t
Bloksteen leveren en aanvoeren ......
S25 rn
--

.

B.

I

ent:
/'i•ccden stortherm

IC

.
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f 0,40
1.10 st

f
,.

3 000,-1 000,2 750,-

.,
,,
.,
.,
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,.

2 90016 250,-S-1168,5 700.36 000,9 500,7 200,1 237,50
3294,50

Iotaal ....f

90 000,-

f
,,

2 280,7 150,570,—

1,—st
5,— m 1
0,16 rn
5,— rn
9,—
2.— rn
9,— t
1,50 m

'enn 3 in

Rihes1ag ...............1140 m
1 100 t
Zware stortsteen, leveren en upbrengcn
DR'ersefl
...............-

f 2,— m
6,50 t
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strand tengevoigL van den aanleg der hoofden, over de geheele breedte zal toenemen, zoodat de
damwand in de toekornst er niet meer dan cen halven meter boven uitsteekt.

De kosten
Op

De globale begrooting van kosten voor den aanleg van de rwee bovenbedoelde hoofden, overcenkomstig de prijzen, geldig in de jaren 1938/39, volgt hicronder.
Begrooting van kosten
Hoeveelheid

Omschrijving

Bedrag

Eenheidsprijs

a

Aanvoer materieel, inrichten werkterrein, enz
Zinksrukken, leveren en aaribrengen
/inksteen, leveren en verwerkeri, 9500
0,2 t
Stortstcen, leveren en verwerken
Perkoenen, lang 2 m, leveren en verwerken
Puin, leveren en verwerken in den kop
Zuilenbasalt, leveren en aanvoeren
Zetwerk van zuilenbasalt
Betonnen damwand leveren
Damwand, lang 2,5 m, bijvoeren en heien
Damwand, lang 4 m, bijvoeren en heien
Fikenlangsliggers, leveren en verwerken
Diversen, afronding

...............

.

.

................

.

.

.

.

.........

........

.

...........

9 500 rn

f

1 900 m 2
5 000 t
2 500 st
400 m3
1 300 t
1 600 m'
235 m'
160 st.
760 st
19 m 3

,,

..

-

f
,,

-

..-

3,—fm2

11 400,—
30 000,—
4 000,—
2 000,—
,,
700,—
,,
1 800,—
400,—
,,
,,
400,2 660,,,
,,
285,1 855,-

61 —f1
6,—It
,,
1,60/st, 1)
,,
5,—fm3
,,
9,—ft
3,—rn2, 1)
,, 40,— rn
,,
2,5/st
3,5st
,,
150/rn 3
,

,,
,,
,,

'

-

Totaal.

.

.

3 000,—
28 500,—

.

f

110000,-

a

a

I

Dc perkocnpaicn en lict zetwerk worden vrii snel duurdcr, naarinate men meer buiten de laagwacrliju
mt. flier is een gemiddelde prijs genomen, die voor ceo afstand van omstreeks 25 m buiten dc laagwaterI;n geldt.
4-

BIJLAGE B
1)E VERBE1'ERING VAN DE BESTAANDE HOOFDEN NABIJ HET
FLAAUWE WERK
Algemeen

•

Bij de hieronder aangegeven werken ter verbetering van de betaande hoof den 1) is getracht
zooveel mogelijk aan te passen aan hct aanwezige werk. Hierdoor zullen ook in de toekomst niet
alle lengteprofielen geheel hetzelfde zijn, noch de bermen dezelfde breedteenconstructiehezitten.
Behalve bij het geheel nieuw te maken hoofd 1 is dus de aanwezige constructie aangehouden
waarbij het lichaam van het hoofd meestal met zuilenbasalt en de bermen met blokstecn zijn bezet.
Dc hermen zijn vrij smal gehouden (3 m breed onder helling 1 6) omdat niet wordt verwacht,
iat het strand na dc verbetering nog zal afnemen. l3ovendien wordt verwacht, dat de gunstige
'xerking, die de breede bezinking op bet hijdraaicn van de golven heeft, de aanzanding ter weersijdcn van het hoofd sterk zal bevorderei. Deze hezinking is overigens aan de westzijde smaller
cnomen dan aan de oostzijde, omdat alle winden, die flinke golven verwekken, bet hoofd aan de
westzidc naderen en het hijdraaien van de golven dus voornamclijk aan de oostzijde is te bcvordcren.
Fen enkcle tide1ijke afneming zal wellicht den rand van den berm bloot doen komen; gezien de
in de toekomst te verwachtcn algeheele verbetering van het strand, zou het mi. echter onjuist
iijn hiervoor direct alle hermen aan den breeden kant te maken. Zod noodig, kan er altijd later flog
cen stortberm worden aangcbracht.
Indien de koppen van de hoofden in een vloeiende lijn worden gebracht, is telkens tusschen
twee opeenvolgcnde hoofdcn de uiterstc ligging van de laagwaterlijn te berekenen op grond van den
in bijiage F gegeven regel, dat de inscharing van de laagwaterlijn maximaal ruim een derde van den
ondcrlingen afstand van de hoofden kan worden. Uit de hestudecring van de ligging van verschilInk laagwaterlijnen is verder gehieken, dat deze viak bij de hoofden over bet algemeen 10 tot
- m meer zccwaarrs ligt dan midden daarrusschen.
.\let dc hierhoven aangegeven regels is dc toekomstigc laagwaterlijn vastgestcld en in de bij deze
Ie bchoorende tiguur ingeteekend.
Dc brcedtc van het natte strand is ter plaatse op 80 m te stdilen. Deze breedte trad op omstrecks
) bij paal 21 (zic fig. 9) in een periode van rust, nadat het strand eerst een twintigial jaren achterwas gegaan. Ook zou volgens den in hijlagc G gegeveri steiregel, dat bij cen vcrdedigd strand
tatte strand cen maatgcvende 2) breedtc heeft, geltik aan 80 van die voor bet onverdedigde
en het feit, dat laatstgenoemde breedte op 100 in is te stellen (zie fig. 9, raai 23, 1920 tot
-i 30, de te verwachten breedte omstreeks 80 in zijn.
Dc uiterste (landwaarts gcmetcn) ligging van den duinvoet wordt bepaald door de maximum
hrecdte van bet droge strand, die volgens bijiage H gelijk is aan de gemiddelde van het droge
\trand in rust voor cen nict verdedigd, in cvenwicht verkeerend kustvak. Zulk cen evenwichtsperiodc
[rad bij paal 213 op (zie fig. 9) van 1900 tot 1910; de gemiddelde breedte van het droge strand was
hierbij 10 a 45 m. Bij paal 21 (verdedigd strand) is in de periode, dat het strand hier nog in rust
en de duinvoet nog nict verdedigd was (1915 tot 1925), het droge strand gemiddeld 36 en maximaal
15 rn breed geweest. Voor de breedte van het droge strand is daarom een breedte van 40 in aanehouden.
Op grond van bovenstaande gegevens is de meest landwaartsche ligging van de lijncn van hoogwater en van den duinvoet, zooals die na uitvoering der hieronder beschrevcn werken is te verwachten
in de figuur ingeteekend.
Dc te maken werken zijn hieronder afzonderlijk in het kort omschreven en begroot.

Hoofd

I

Nahij hoofd 1 is een geheel nieuw hoofd aan te leggen. Dc constructie is op de bij deze bijiage
hehoorende teekening aangegcven. Het hoofd ligt bij aanleg cenigszins hoog hoven het strand,
r verwacht wordt, dat dit, tengevolge van den aanleg van het hoofd, ccnigszins zal verbeteren.
1')e aan de oostzijdc van de hoofden gelegen nollen en duinvoetverdeiging zlin in deze bii!age niet
-Id. Zij behooren thuis bi de behandeJing van het probleem van de ,,inscharing" ten ousten van hould 5.
Met maatgevende breedie wordt bedocid de breedie, die voorkomt in de periodc, dat de rna,omuin
aclitcruit.gang.
\c t
tzeTd i. ra atl(op vin cen i dperk
r rd
t

iii hijzonder geval is het hoold hoven hoogwater nictsteileropgczct, ioodathet hI den duinct meer boven het strand uitsteekt. Bij storm zullen sehuin aanloopende golven, die van bet
onvcrdcdigde strand koinen, bier namelijk voor het eerst i'in den duinvoet cen obstakel viriden.
I1ct is dan mogelilk, dat hierdoor cen onregelmatigheid ontstaat, die den aLslag van den duinvoet
cvordcrt. 1)oor het bootd hier i1 als proef) aaii den duinvoct re wet te laten loopen, is zulks verinedeu.
\' cht blijkcn, dat bet beter is, het hoofi onk hij den duinvoet omstreeks 0,5 m hovcn bet strand
laten uitstckcn, dan kan de darnwaiid altijd nog ornhoog worden getrokkcn.
Begrooting van kosten

1-locveelheid

Omschrijving

4 000 m 2
.
i.mkstukken leveren en aanhrengen
4 000 t
Stort- en zinksteen leveren en aanhrengen
1 000 st
Perkoenpalen leveren cii aanbrengen
Puin, leveren en vcrwerken ........200 rn
Zuilenbasalt leveren .............570 t
.........680 rn
Zuilcnhasalt verwerken
.........100 rn
Betondarnwand Icveren
l3etnndamwand, lang 2,5 in aanvocren en
hcien ................80 st
Betondamwand, lang 4 in -aanvocren
344 st
en helen...............
8,6 rn
Eikcnlangsliggcrs, leveren en verwerken ..
;\!gernecnc kusten, atronding ....

I

Bedrag

Ecnheidsprijs
1 3,- m
,. 6,- t
,,
1,00 st
,,
,- m'
,,
9,- t
.,
3,- ..i
,, 40,- m.,

f
,,
.,
.,
•,
,,

12 000,24 000,1 600,I
S I 30,2 0-l0,

2,5 st

3,5 st
,, 150,- rn 1
Totaal . . . .

.,

1 20 1,I 290,2 530-

f

55 000.-

.,

-----------------Ihwfd

dp

2

HoofU 2 is ongevecr 20 in te verlengen en daarhij van cen tlinkc bezinkinc cmi den kop Ic VOOFDc kop zeif wordt hicrbij omsioten door een gesloten nj perkoenpalen. Binnen deze perkoenpalen wordt hct hoold met i'uin, in plants van zooals gcbruikelijk is5 met rishout, up hiwgLe
gehracht, ten einde de inklinking zoovccl mogclijk te beperken.
Begrootit\g van kosten
I
i

Hoevcelhcid

1 500 m
300 m 2
tiksteen leveren en verwcrken
1 000 t
ortsteen leveren en verwerken .....
500 st
erkoenen leveren en vcr.vcrkcn .....
l'uin leveren en vcrwerkcn ......... 60 rn'
180 t
Zuticnbasalt leveren ..........
210 rn
.........
Zuilenbasalt verwerken
70 t
Blokstcen leveren ............
7S m
Blokstcen verwerken ...........
75 n
I icht rijsheslag .............
\Iemccnc kosten, afronding .......
7 nkstukkcn levereii en verwerken

1 3,- rn'
6,- rn,, 6,- t
,, 1,60 t
,, 5,- in
91
t
.. 3,- M2
I
,, 9,
,, 1,5 ni
,, 1,80 m

,,
•,
,,
,.

-

,,
.,

4 500,1 800,6 000,
800,300,1 620,
112,50
472,S0

-

I')taal

S

l3edrag

Ecnheidspri is

....

I

17 00' p,--

Hoofd 3
Hoofd 3 is op dezelfde wijze als hoofd 2 te verlengen on te hczinken. Ecn dccl der hcrrncn
tevens van nieuw rijsbeslag to voorzien; de blokstccn opnieuw to schikkcn. Overigcns vcrkccrt
hiJ. tkI.- :r i Magenoeg vcrnicuwd is, in goeden toestand.
•

Hegrooting van kosten
Hoeveelheid

Ornschrijving

/.inkstukkcn, leveren en verwerken
/inksteen, lcveren on verwerken ortsteen, leveren on verwerken .
Ferkoenen, leveren en verwerken .
ruin, leveren en verwerken .......
tuilcnbasalt leveren ..........
.lwlcnhasalt vcrwci-ken
fliktccn leverexi ...........
Rijsbeslag Icvercn ...........
Zeiwerk van hloksteen .........
1-Icr'ehikkcii vaii b1oktccn .......
I,cht rijsbeslag, onder bermen .....
,\lemcene kn.tcn, afronLhnir ......

Eenheidsprijs

Bedrag

1 000 m
200 t
750 t

f 3,— m
,, 6 1
t
6,— t

1
.,

3 000.200,4 500,-

30 sr
46 rn
160 t
170 rn
3-10 rn
33 in

1,75 si
5,— rn
9,—
3.— rn
9,— r
1,10 rn
., 1,50 rn

,,
,.
,,
,,
,,
,,

012,50
230,1 440,5 tO,270,374,-

340 rn
100 rn-'

., 0.50 rn
,, 1,80 In 2

,,
..

19,50
170,-

—

—

464,-

—

f

12000,-

tIHdd
I)xt hoofd is het afgeloopcn seizoen nog grootendecls , verlaagd en vernieuwd . Alleen aan den
p is riiets gedaan. I)eze zal op den duur echter ook moeten worden vernicuwd en daarhi opge- 'nkcn. Het is rnoeilijk dit thans reeds te begrooten, omdat zich een vrij groote diepte urn den kop
cvindt; deze is ontstaan doordat her hoofd op het oogenblik buiten de andere hoofdcn uitstcckt.
\VaarschinIijk zal deze verdieping verminderen, als de andere hoofden eeiimaal verlcngd zin.
- dan (ok aI zeer glohaal te hesehouwen.
taan Ic hcri ii
1cgrooting van kosten
Hoeveelheid

Ornschrijving

...........1 500 in
/iiH.tukketi leveren
1 300 t
k
/.iiik- on stortsteen, leveren en verweren
l'erkocneri ................500 si.
Zuilenhasali. Icvcren
...........SO t
Zuilenhasalt zetlen ...........200 m 2
l'utn leveren en verwerken ........30 t
...............I )ivcrsen
p

C]

Bedrag

Eeitheidsprijs

1 3,— rn
., 6,— t

1

1,60 si

.,

' t
3,— rn
t

1otal

,-

....

-.
.,

i

Hoofd 6
ii den ouden dam 5 is over dc gcheele lengte hct profiel to wijzigen, terwi;l deze ornstrccks
te verlengen is. Een groot dccl van de afkorncnde steen kan hicrbij veer worden gebruiki.
Bcgrooung van kosten

Hocvcelheid

Omschriving

Zinktukkcn, lcvcrcn en verwerken
/.uiksteen, lcvcren on vcrwcrken
tortstecn, leveren en verwerken
I erkoencri, lcvcrcn on verwerken
l'crkocnen, dicer in IC SUItCfl
tii1eiibaait on h1ok-ecn levercn .....
.....
!rbaa1t zcuen of herzctten
teen eLe;i ol heri.etten .......
rbeslat &nder herrnen ......
-men oude hoord, g rond werk
eeoc ktcn afronding .......
.

a

.

- -

3 000 m
600 t
1 800 t
2000 st
I 60() st
500 t
900 m
950 ni
950 rn

l3cdrag

Eenhidsprijs

1 3,- m'
6,-- t
63 t
1,60 st
0,20 st
9,- t
,, 2,50 m
1,50 in 2
1,80 in2

f

9 ()Q(),

3 600,10 800,,,
3 200,320,4 500,,,
2 250,-

-

,.

1 710,-

,,

I

-

-

-

-

I Totaal

.

.

.

.

f

195,-

10 000,-

de oudc Jam ( i over nagcnocg de gehecic 1enttc Ic herzettcn of to vernicuwen.
n LIC herinen vrij sinai gehouden, omd-at het strand ter wcerszijdcn van het hoold, tenIe van dc hrccde bezinking om den kop, waarschijnlijk oinhioog zal komen. Bovendien is de
ic uc--t,.inic one Lmiilcr en,nk-fl Jan Jjc aan LIC no-t7 dc, omdat het '.t rand hier breeds
ccii stortherm (,rdcn verbrecd.
0
'ti

I'

)) 'LIH

Onschrijving

\d!i kO\tCII

I Iocveclhcid

',tukkcn, leveren on verwerken
liokteen, leveren en rcrwcrken
Stortstccn. leveren en verwerken
!'.rkoencti, Icveren en verwerken
uin, leveren on verwerken ........
'uilcnhasalt on hlokstcun levcrcii .....
.....
uiienhasalt zetten of herzettcn
11okieen zetten of hcrzettcn .......
1.ieht rinhc1ag under bermen ......
()pnenien oude huofd; inspulten oudc perkoenen, Cfl7 -------------.\Incmceiie kosien afronjinc
.

-

-

-

.

.

.

.

-

2 400 nr'
480 t
1 300 t
1 500 st
200 ni'
230 t
900 in
700 m 2
700 m 2

f
,,
,,
.,

3,- m
6,- t
6 1 -.- t
1,50 st
5,- M 3
,, 9,- t
2,- in 2
1,50 m 1
1,80 in'
,

a

S

0

f
,,

1 000,2 070,1 800,,,
1 050,I 260,2 000,
1 690,-

-

-

7 200,2 880,7 800,2 250,-

- -

iotaal
-

Bcdrag

Eeriheidsprijs

......

31 000,-

Iloofd 8

iI

1)e kop van hoofd 8 is slechts weinig te verlengen. Ovcrigcns vcrkccrt het hoold than , nog
Vr!j goeden staat. Her is echter gewenscht om, als het onderhoud over enkele jaren bet hcrzeuen
rn een dccl toch noodig maakt, bet hoofd tegelijk meer onder het algemeene lengteproflel te brenn. Hierbij is ecn zeer groot dccl van de afkomende steen weer te verwerken.
Begrooting van kosten

Hoeveelheid

Omschrijving

1 800 m 2
Zinkstukken, leveren en verwerken
7nksteen, leveren en verwerken .... .360 t
1 400 t
Sortstecn, leveren e n verwerken
1 150 st
I'crkoenen, leveren en verwerken .....
30 m 2
Puin, leveren en verwerkeu........
Zuilenbasalt Ievcren ...........90 t
855 m
Zuilenbasalt zerten of herzetten
950 fli
Blokcteen herzetten ...........
95() in 2
Lichi riisbeslag onder berruen ......
.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Onnenien oude hoofd, inspuien perkocnen, cnz...............
,\iemeenc kosten, aironding .......

Eenheidsprijs

Bed rag

1

f 3,—
,, 6 3 t

,,
,,

—

,, 6,— t
,, 1,50 si

7 400,—
2 160,—
400-

1

,, 5,— ni 1
,, 9,— t
1 710.-

,, 2,— m 1
,, 1,80

-

,,

11-1 1

I 710,2 000,-

-

-

Totaal

'a

.......

26 500,-

Hoofd 9
eb '.tcrk
1)e kop van hoofd 9, dat, dank zij bijzondere zorg, in goeden staat verkcerr, wordt
!or den stroom aangcvallen. Daar de kop echter nog niet bezoaken is, zijn bier aisnog zinkstukkcn
iii re brcngen. Gezien de dieptc (4 in - L. \V.), moeten deze vrij groot worden.
Begrooting van kosten

Ornschrijving

Zinkstukken leveren en verwerken
Zinkstecn, leveren en vrwerken
Stortsteen, leveren en verwerken
L)iver,e herstellingen aan den kop, enz

Hoeveelheid

3 100 m 1
620 t
2 700 t

Redrag

Ecnheidsprijs

f 3,— m 2
6,— t

1

9 300,3 720,-

6,— t

,.

16 200,780,-

-

-

Totaal

.

.

.

.

30 000,47

S

Duinvoetverdediging tusschen hoofd i en

2

De bestaande duinvoetverdediging is westwaarts ruim 70 m te verlengen. Profiel en constructie zijrl hierbij gelijk aan die van de bestaande verdediging.
Begrooting van kosten
a

Omschrijving

Hocveelheid

500 rn 3
Grondverzet
640 m3
Klei, leveren en verwerken
1 400 m2
Kram rn at, leveren en verwerken
Puin, leveren en verwerken........220 m'
1 000 t
Zuilenbasalt en bloksteen leveren
1 000 m2
Zuilenbasalt verwerken
Bloksteen verwerkcn ...........145 m'
960 st
Perkoenen, leveren en verwerken
Diversen, algerneene kosten en afronding.
.

...............

.

.

.

.

.

.

.

.

.........

4

.

.

.

.

Eenheidsprijs
f 0,50m'
4,50, m 3
,, 0,16rn
5 1 -rn'
,, 9,-t
2,-rn'
1,50m'
1,40;st

-

Bedrag
1

224,-

-

1 100,,,
9 000,2 000,217,50
1 344,1 984,50

-

Totaal

.

.

250,2 880,-

.

.

f

19 000,-

Duinvoetvcrdcdiging bij hoofd ç

I

Dc bestaande duinvoerverdediging tussehen hoofd 4 en 5 brokkelde aan het oostrtsche einde
af, omdat het duin bier terugspringt. In het afgeloopen seizoen is hier, in aansluiting op liet bestaande
werk, eenige verbctering in gebracht door het einde om te zetten cn af te dekken met bloksteen
op zwaar rijsbeslag. 1)ezc werken zijn flog uit te breiden, waardoor de vcrdediging met omstreeks
60 m wordt verlengd en het oude werk over ongeveer 25 m is op te breken.
1)e constructie kan hier, orndat het werk vrij ver üit de hoogwaterlijn ligt en niet te verwachten
is, dat her strand, mits hoofd 6 verlengd wordt, nog veci zal afnernen, zeer eenvoudig zijn. Zij
kan hestaan uit een onder 1 : 3 staand talud, dat met bloksteen op puin en klei is afgedekt, waarboven
ccii berm, gelegen op 4 m N. A. P; het talud van onderen gesteund door een gesloten nj perkoenpalen.
De hoogtematen zijn zoodanig te bepalen, dat de bovenkant van de perkoenpalen juist onder
het droge strand tcr plaatse (dus 4 2 m N. A. P.) blijft. De breedte van den berm zal eveneens
at hangen van de ligging van het duin ter plaatse, doch zal tenminste op 2 m zi)'n te brengen. In
den hock aan de oostzijde tusschen hoofd 6 en de verdediging is, teneinde ontgronding door oyer tortend water te vermijdcn, nog een rijsbeslag met steenstorting aan te brengen.
Begrooting van kosten
()inschrijving

Hoeveelheid

iründ werk
Klei leveren en verwerken
Kramat
rn
Puin
Bloksteen levcren
Bloksteen verwerken
Perkoenen leveren en verwerken
Dpnemen oude verdediging en onder nieuw
profiel brengen
Zwaar rijsbeslag
Stortsteen leveren en verwerken
Diversen, algemeene kosten, afronding

200 m'
200 m'
600 m'
100 m'
450 t
600 m'
960 st

.................

.

..........

.

.................

.

....................

..............

.............

.............

............

,

.

.

-

.

-

100 m2
50 t
-

f 0,50/rn 3

f

4,50'm'
,, 0,16:m 2
,, 5,-rn'
,, 9,-,t
1,50/rn 2
1,25jst

,,
,,

S

100,900,96,500,,.
4 050,900,,,
1 200,-

-

2,-rn2
6,50jt
-

Totaal
48

Bedrag

Eenheidsprijs

,,
,,
,,

.......

2 000,200,325,1 729,12 000,-

