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De onderzeese oeverbescherming van de
zuidoostkust van Texel.

1. Inleiding.

Jaarlijks worden grote sommen geld uitgegeven ten
behoeve van de verdediging van de zuidoostkust van Texel
(situatie: bijlage 1). De ontwikkeling van het verdedigingsplan, waarvoor deze uitgaven worden gedaan, is in
diverse nota's weergegeven [ 1 t/m 7 ]
De reden, waarom de onderhavige nota zich in de rij van geschriften,
betreffende de kustverdediging van Texel gaat scharen,
wordt gevormd door de behoefte aan een plan ter afronding van de werkzaamheden rondom het bolwerk het Horntje.
Tevens bestaat hierdoor de gelegenheid om, uitgaande
van de in het verleden geconstateerde ontwikkelingen
een nieuwe visie op het verschijnsel van de erosie ten
noorden van voornoemd bolwerk te geven. Deze visie, die
is ontwikkeld door de technisch hoofdambtenaar le klas
van de Studiedienst te Hoorn, de heer M.Knop, zal dienen
ui te voeren
als basis van een l a t e r 4 onderzoek.

.

2.

samenvatting.

a. Het bolwerk het Horntje is een onderdeel van het systeem
van vaste punten aan de zuidoostkust van Texel:
Horntje-Stuifdijk.
b. Het stroomsysteem in de Texelstroom wordt nabij het
Horntje voornamelijk beïnvloed door de eb. Dit brengt
het volgende met zich mee (par. 3 . 2 . , fig. 1 en
bijlage 16):
een contractie van de stroom tijdens de eb (bijlage

-

9 ) . In het versnellingsgebied is een cstroomput
uit..------geschuurd. Na de afsluiting van de Zuiderzee zijn
door een vergroting van het ebvolume, maar ook
tengevolge van het ontstaan van een inscharing van
de oever ten noorden van het Horntje, de snelheden
-in-

-2-

in het contractiegebied toegenomen, De stroomput is
hierdoor verdiept en vergroot.
een wervelstraat vanaf het punt, waar de ebstroom
het bolwerk loslaat, tot voorbij de veerhaven (bijlagen 11 en 13). In het gebied, waar deze wervelstraat actief is, is een erosieput uitgeschuurd.
e. Door de afsluiting van de Zuiderzee heeft het komber-

-

(<

---------

gingsgebied van het Zeegat van Texel zich in noordelijke richting verplaatst (bijlage 5). A l s gevolg
hiervan heeft de hoofdebgeul in het zeegat een gewijzigde ligging gekregen en vertoont de Texeïstroom
de neiging zich te strekken. De hierdoor versterkte
aanstroming van het Horntje tijdens de eb en de hiermee gepaard gaande spiraalstroom (bijlage 7) veroorzaakt een sterk dwarstransport ten noordoosten van

----------

het Horntje. De inscharing van de onderzeese oever
hier ter plaatse gaat ook thans nog onverminderd d o o r
(bijlage 8).
d. Naast de hiervoor genoemde inscharing is in deze nota

----------------

ook nog sprake van een geulontwikkeling (bijlage 1 : B )
in het diepere gedeelte van de oever ten noordoosten
van het Horntje. Deze geulontwikkeling moet worden
toegeschreven aan de concentratie van de ebstroom
langs deze oever. De zandafzetting aan de andere zijde
van de geul is een gevolg van de vertraging van de
vloedstroom ten noordoosten van het Horntje.
e. De onder b t/m d besproken bodemaantastingen vereisten
de volgende bodembeschermingen (bijlagen 4, 16 en 17):
.
'
1 een vastleggen van de erosieput; een uitbreiding
van dit zinkwerk lijkt thans niet noodzakelijk;
2'.
een vastleggen van de stroomput; afhankelijk van
de bodemontwikkeling moet ten noordoosten van de
in i972 gelegde stukken nog een uitbreiding plaatsvinden, zodat een vloeiende beëindiging van de
bezinking wordt verkregen (bijlage 17);
5'. het tegengaan van de opdringing van de onder d.
genoemde geul! in 1972 is, naar wordt verwacht,
deze bezinking bijna beëindigd, door met behulp
-van-

iI

-9-

.'4
n

van een aantal zinkstukken af te buigen naar de
hierna te noemen randbezinking;
het stoppen van de voortgaande inscharing door
het aanbrengen van een randbezinking; deze randbezinking, waarvan de omvang wordt getoond in bijlage 17, kan worden uitgevoerd met behulp van
het relatief goedkope kunstmatige zeewier [ 8 ]
Aan de uitvoering van deze randbezinking moet de
hoogste urgentie worden gegeven.

.

3 . Het bolwerk het HorntJe.
3.1. De ontwikkeling van het Horntje tot een bolwerk.

*

In 1744 stelde de "opziendertvMattijs den Berger
voor om over te gaan tot een kunstmatige verdediging
van "de hoek van het Horntje". Hiermee beoogde hij
de tlCoopVaarders Rede", die van groot belang was
voor de toenmalige scheepvaart, te beschermen (bijlage 2). Het in 1749 bij het Horntje aangelegde hoofd
werd echter reeds in i760 tengevolge van een voortgaande kusterosie zwaar beschadigd. In i793 moest het
hoofd worden opgegeven. Ongeveer een halve eeuw later
waren de duinen, die oorspronkelijk het Horntje tegen
overstroming behoedden, vrijwel geheel weggeslagen.
In een periode van 100 jaar was de kustlijn over een
afstand van ongeveer 600 m teruggedrongen. Teneinde
een verdere teruggang te voorkomen werd in 1852 de
oever over een lengte van circa 600 m met behulp van
een steenglooiing vastgelegd.
Nadat in i905 bij het Horntje een oeverval was
geconstateerd (bijlage 3 ) deed ir. A.T. de Groot,
de toenmalige arrondissementsingenieur te Alkmaar,
een voorstel voor een algemeen plan ter verdediging
In dit plan
van de zuidoostkust van Texel [ i ]
werden de Stuifdijk, waar een 160 m lange betondam
loodrecht op de stroom werd geprojecteerd, en het
Horntje opgenomen als vaste punten (bijlage i).
llTusschenbeide vooruitspringende dijkspunten
of oeverwerken", stelde ir. de Groot "kan de
-stroom-

.

-A-

stroom zijn invloed slechts tot een bepaalde afstand landwaarts doen gelden".
Zodoende kreeg het Horntje de functie van bolwerk:
een met zinkstukken (onderzeese oever) en met
steen- o f asfaltglooiing verdedigd gedeelte van
een retirerende kust, dat, doordat aanvankelijk
de kust zich blijft terugtrekken, een in de
stroom vooruitstekende positie verkrijgt en zodoende op de duur een functie krijgt in het systeem van vaste punten dat een dergelijke kust
verdedigt.. In dit systeem heeft een bolwerk, in
tegenstelling tot een scherp vast punt (bijvoorbeeld de Stuifdijk) een afgeronde vorm.
Voordat de bespreking van de ontwikkeling van het Horntje
wordt voortgezet, zal eerst in de volgende paragraaf
worden ingegaan op de functie van een systeem van
vaste punten.
3 . 2 . De functie van een systeem met vaste punten.

In een systeem met vaste punten wordt de tussen
de punten liggende onverdedigde oever beschermd tegen
de doorgaande stroom. Deze stroom wordt door de vooruitstekende positie van de vaste punten als het ware
uit de oever gehouden. Hierbij heeft elk vast punt
de taak een gunstige conditie te scheppen voor de oever
aan de benedenstroomse zijde van het punt. De vaste
punten krijgen zodoende een hevige aanval van de stroom
te verduren.

_Figuur
__
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-versneliingsgebied , hier ontstaat een stroomDut
wervelstraat , hier ontstaat een erosieput
-Ter-
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I
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Ter plaatse van het vaste punt worden de stroombanen samengeknepen. In dit contractiegebied nemen de
stroomsnelheden toe (fig. 1:A). Indien de voorliggende onderzeese oever in dit gebied niet is beschermd
door bijvoorbeeld zinkstukken zal de bodem hier verdiepen. De put die dan ontstaat, wordt in deze nota
aangeduid als stroomput.
Benedenstrooms van het vaste punt, in het vertragingsgebied,treedt energieverlies op, Afhankelijk van
de vorm van het vaste punt en van de grootte en de
richting van d e snelheden laat de stroom hier de
oever van het vaste punt los en ontstaat er een neer
benedenstrooms van het vaste punt. Tussen de hoofdstroom en deze neer bevindt zich een sterk turbulente
strook, de wervelstraat. Door de eroderende werking
van de wervelstraat, welke het gevolg is van de grote transportcapaciteit en het sterke impulstransport
van zand in dwarsrichting, kan hier een diepe, omvangrijke put met steile kanten ontstaan: de erosieput
(figuur i).
De diepte, de omvang en de plaats van de erosieput hangt, evenals de lengte waarover het vaste punt
benedenstrooms van dit punt een gunstige invloed uitoefent, af van de volgende factoren: de vorm en de
bekleding van het vaste punt, de grootte van de
stroomsnelheid en het stroombeeld.
Bij een sterke afronding van het vaste punt
(scherp vast punt) zal de stroom, bij niet al te kleine
stroomsnelheden, abrupt het vaste punt lcsbten en
zal een wervelstraat met een grote turbulentie-intensiteit en dus een grote eroderende werking ontstaan
(figuur 1). Bij een meer gestroomlijnde afroqding
(bolwerk) zal de stroom echter geleidelijk en minder
snel loslaten, hetgeen een kleinere verdieping tot
gevolg zal hebben. Er dient echter te worden voorkomen
dat het bolwerk de stroom zodanig geleidt, dat deze
in het geheel niet loslaat en de oever intrekt, daar
op deze wijze de gunstige werking van het systeem met
vaste punten teniet wordt gedaan.
-Naast-

-6-

Naast de vorm van het vaste punt speelt het
stroombeeld in de omgeving van het vaste punt een
belangrijke r o l . Een wijziging in een bestaande situatie van de grootte van de snelheden o f van de
richting van de stroombanen heeft een andere sterkte
en plaats van de wervelstraat tot gevolg. Het ontstaan van een erosieput kan een inleiding vormen tot
oevervnllen. Hierdoor ontstaat een directe bedreiging
voor het vaste punt. Teneinde het bolwerk voor dergelijke calamiteiten te behoeden, is het aanbevelenswaardig om niet alleen de onderzeese oever van het
bolwerk te bez,inken,maar ook het gebied, waarin de
sterke wervelstraten optreden, van een beschermende
laag te voorzien.
Wanneer de achteruitgang van de oever benedenstrooms van het bolwerk nog niet te ver is gevorderd
en er nog geen sprake is van een diepe erosieput,
kan de vorming van een sterke wervelstraat worden
voorkomen door de flauwere afbuiging van de onderzeese
oever te handhaven. Dit kan worden bereikt met behulp
van zinkstukken, die een doorgaande achteruitgang
verhinderen. Teneinde op de bezinking te besparen
kunnen de zinkstukken in de vorm van een o o r worden
gelegd ( f i g . 2). Hiermee worden dan twee verschillende
zaken bereikt:

BOLWERK

Figuur 2

DWARSPROFlEL X - X

A =

bezinking stroomput ; versnellingsgebied
E = bezinking erosieput ; wervelstratengebied

-1e doordat-

-7le. doordat het gebied, waarin de wervelstraat werkt,

is bedekt met zinkstukken wordt een verdere verdieping voorkomen;
2e. de flauwere afbuiging van de onderzeese oever van
het bolwerk, geeft een betere stroomgeleiding,
zodat de vorming van een sterke wervelstraat wordt
verhinderd, terwijl men tevens de plaats van de
wervelstraat beter in de hand heeft.

3.3.

De ontwikkeling van het Horntje als bolwerk.

In zijn in i 9 3 5 geschreven nota merkt
ir. J.H. van der Burgt, [ 2 ] de toenmalige arrondissementsingenieur in het arrondissement Hoorn, op
dat 26 jaar nadat ir. de Groot zijn voorstellen
ter verbetering van het Horntje en de Stuifdijk
heeft gedaan (par. 3.1), het voorgestelde plan vrijwel geheel is uitgevoerd. De twee oevervallen, welke in de voornoemde 26-jarige periode plaatsvonden,
toonden de noodzaak van het in het plan opgenomen
zinkwerk voor het Horntje aan. De eerste oeverval
trad op in i920 (bijlage 3). De ernst van deze oeverval bleek uit het feit, dat de dijk van het Horntje
tot in de kruin afschoof. Volgens een schatting
werd circa 50.000 m3 materiaal verplaatst. Een tweede
oeverval vond twaalf jaar later (augustus 1932)
plaats ten noorden van het Buitenveldje (bijlage 3 ) .
Hoewel hierbij geen schade aan de dijk werd aangericht vormde deze oeverval toch een aanleiding tot
een uitbreiding van het zinkwerk (bijlage 4).
Omstreeks 1930 vond de afsluiting van de Zuiderzee pLaats. De gevolgen hiervan waren o.a.:
a. Het kombergingsgebied kwam voor het grootste deel
van Texel
ten noorden van het Zeegat/te liggen (figuur 3
en bijlage 5) waardoor de aanstroming van de
zuidoostkust van Texel tijdens de eb werd versterkt.
b. A l s gevolg van de versterkte terugkaatsing van
de getijgolf is zowel het horizontaal als het
-verticaal-
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verticaal getij toegenomen (bijlage 6). De stroomsnelheden werden dus groter.

1

KOMBERGINGSGEBIED TEN
ZUIDEN VAN HET ZEEGAT

-Figuur 3
.

I

'

.

KOMBERGINGSGEBIED TEN
NOORDEN VAN HET ZEEGAT

Richting hoofdebgeul
~~

~~

.

~
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De Texelstroom kreeg zodoende (zie ad a) meer
en meer de functie van hoofdebgeul. De aanpassing
van de geulen aan de nieuwe situatie is echter een
zeer langzaam verlopend proces. De oude geulen blijven immers, ondanks de minder gunstige ligging in
het gewijzigde waterloopkundige stelsel, nog lang
een r o l spelen bij het vullen en ledigen van het
gebied. In dit licht kan ook de ligging van de
bocht in de Texelstroom ten oosten van Oudeschild
worden gezien. Verdiepingen in de binnenbocht en
morfologisckwijzigingen in de ebschaar het Scheer,
alsmede de resultaten van drijvernetingen wijzen
o p een concentratie van de ebstroom in de binnenbocht (bijlage 7) en o p een vergrote afvoer tijdens
de eb door het Scheer. Een dergelijke ontwikkeling
past in een beschouwing omtrent de verlegging van
het kombergingsgebied, waarbij een strekking van
de Texelstroom het gevolg van deze verlegging zou
zijn.
Ten noordoosten van het Xorntje is er nu tijdens de eb' sprake van een combinatie van twee ctromingen, die de oorzaak van een spiraalstroom genoemd kan worden (bijlage 7):
d e vanuit het platengebied in de binnenbocht en
-vanuit-

-

-9vanuit het Scheer schuin over de Texelstroom de
Texelse oever intrekkende stroom en
de stroom welke de oude geul van de Texelstroom volgt.
Deze spiraalstroom zou een van de belangrijkste faotoren kunnen zijn, waardoor de inscharing van de oever

-

ten noordoosten van het Horntje w0rd.t veroorzaakt
(bijlage 8). Een eventueel nader onderzoek zal toegespitst kunnen worden op het aantonen van de hierboven
beschreven stromingstoestand.
De wijziging van zowel de riohting als de sterkte
van de vloedstroom heeft minder vervelende gevolgen
gehad. Het door deze stroom getransporteerde zand
werd verder meegevoerd dan voorheen en werd afgezet
in het voor de vloedstroom ruimer wordende profiel
ten noordoosten van het Horntje. De langs de zuidoostkust van Texel trekkende ebstroom schuurde een
gaul uit tussen deze zandafzetting en de oever (bijlage 1:B).
Ook op de in paragraaf 3.2 beschreven verdiepingen rondom het bolwerk het Horntje heeft de afsluiting
van de Zuiderzee zijn invloed uitgeoefend:
De vergroting van de ebsnelheden veroorzaakte een
verdieping van de etroomput, alsmede een verlenging
van deze put in noordoostelijke (voor de eb: bovenstroomse) richting. Tengevolge van deze snelheidsvergroting breidde zich immers eveneens het ver-

-

snellings(contra0tie)gebied in genoemde riohting
uit. De oeverval, welke in 1932 plaatsvond (bijlage
was vermoedelijk het gevolg van het hierboven beschreven gedrag van de stroomput.
[ In bijlage 9 wordt een beeld van de stro-

3)

mingssituatie in het oontractiegebied getoond.
De getekende stroombanen zijn afgeleid uit de
in bijlage 10 weergegeven meetresultaten. In
deze bijlage is voor twee raaien uitgezet zowel de verdeling over de breedte van de tijdens
de eb en de tijdens de vloed voorkomende maximale debieten per m' (a), als de cumulatieve
-waarden-

i
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waarden van deze debieten, gerekend vmuit de

I

.

-

oever ( W a x , welke waarden zijn gebruikt voor
de samenstelling van bijlage 9). Met betrekking
tot bijlage 10 kan nog worden opgemerkt, dat
hierin het overheersende karakter van de eb
wordt aangetoond. ]
De toegenomen ebsnelheden leidden eveneens tot een
versterking van de wervelstraten. Door het in de
loop der tijden landwaarts opdringen van de Texelstroom, heeft het Horntje steeds meer een vooruitgeschoven positie verkregen en ging het meer de
functie van bolwerk vervullen. Door de vrij soherpe
hoek van het Buitenveldje (bijlage 1:C) werd het
ontstaan van wervelstraten en neren tijdens de eb
bevorderd (bijlage 11). De vergroting van de turbulentieintensiteit tengevolge van de gewijzigde
stromingstoestand bevorderde het ontstaan van
een erosieput. Teneinde een verdere verdieping van
deze put te voorkomen werd hier in de periode

1959-1965 een bezinking in de vorm van een o o r gelegd (bijlage 4). Door deze bezinking werd, behalve
de bescherming van het gebied tegen de eroderende
werking van de wervelstraten ook een betere geleiding van de ebstroom verkregen.

4 . De onderzeese oeverbescherminn van het bolwerk het
Hornt1e
4.1. Algemeen.
Met het doel de achteruitgang van de auidoostkuct
van Texel te stoppen is indertijd besloten om een
systeem van vaste punten aan te leggen (Stuifdijk,
Horntje; zie par. 3.1). De eroderende werking van de
stroom wordt door een dergelijk systeem echter niet
tegengegaan. Door middel van verdiepingen in de onderzeese oever z a l de stroom de bolwerken trachten te
ondermijnen (o.a. erosieputten, stroomput).
-Deze-

-11-

/

Deze verdiepingen vormen namelijk een inleiding voor
oevervallen, die gedeelten van het bolwerk kunnen
doen afschuiven (par. 3.1: eind 18e eeuw: par. 3.3:
1920). Aangezien in de nota:"Toestand en functie
oeverwerk Stuifdijk#! [ 5 ] uitvoerig op de grote
kans op het optreden van oevervallen in dit gebied
wordt ingegaan, wordt hier volstaan met een verwijzing
naar deze nota.
Bij het ontwerpen van een bolwerk moet dus tevens
worden gerekend op het vastleggen van de onderzeese
oever in de omgeving van het bolwerk. De optredende
verdiepingen worden zodoende op een veilige afstand
van het vaste punt gehouden.

-

Naast de hierboven bedoelde bij het principe
van een bolwerk behorende verdiepingen, doet zich
in het geval van het Borntje een extra complicatie
voor: de inscharing van de oever ten noordoosten van
het Horntje. Deze inscharing heeft tussen het Horntje
en raai Z.O. i3 sinds het jaar 1932 in een versneld
tempo plaats gevonden, zoals bijlage 8 laat zien. In
deze bijlage wordt voor een aantal op een onderlinge
afstand van 500 m gelegen raaien het volgende gegeven:
een vergelijking tussen de profielen van 1932 en

-

1969;
- de situaties van de dieptelijnen van N.A.P.-10 m in
de jaren 1905, 1932 en 1969; en
- het chronologisch verloop van de plaats van de

dieptelijn van N.A.P.-10 m in de diverse raaien.
De diepte van de inscharing wordt beperkt door de aanwezigheid van tamelijk resistente kleilenzen (bijlage
12). Er ontstaat hierdoor een zekere terrasvorming.
In lengterichting wordt aan de oostzijde (raai
Z.O. 13) de inscharing begrensd door een natuurlijk
q'vast punt", dat vermoedelijk bestaat uit een uitloper
van de keileemopduiking op Texel. Een geologisch
onderzoek zal hierover uitsluitsel dienen te geven.
De voortgang van de inscharing zal zo spoedig
-mogelijk-

'
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mogelijk tot stilstand moeten worden gebrachti
1’. opdat de voor de zeewering van de Prins-Hendrik-

”

2’.

polder gelegen ondiepe vooroever in stand wordt
gehouden; bij de bepaling van de deltahoogte van
deze zeewering is namelijk met de aanwezigheid
van deze vooroever rekening gehouden door hiervoor
een reductie op de kruinshoogte aan te houden;
als minimum breedte .van de vooroever zou ongeveer
300 m moeten worden aangehouden;
om extra zinkwerk voor en ten zuidwesten van het
bolwerk te voorkomen; een verdere inscharing zou
namelijk een sterkere contractie en een meer uitwerpen van de ebstroom veroorzaken, met als gevolg: verdiepingen (stroomput, erosieput) naast
het reeds gelegde zinkwerk (bijlage 13).

Tenslotte wordt in deze paragraaf gewezen op
bijlage 14, waar door middel van een vergelijking
van de bodemliggingen in de jaren 1965 en 1969 een
beeld wordt gegeven van de geulontwikkeling en van
de noordoostelijke uitbreiding van de stroomput gedurende deze periode. De aanvankelijk nog hoge drempel
tussen het geuleinde en de stroomput is geleidelijk
aan afgevlakt (bijlage 15). Bovendien dreigde in
i969 de geul in landwaarts@ richting uit te buigen,
waardoor het inscharingseffect werd vergroot. Dit
opdringen van de geul was des te gevaarlijker, daar
steile hellingen ontstonden. Oevervallen, die een
groot deel van het reeds gelegde zinkwerk zouden
meeslepen, hadden het gevolg hiervan kunnen zijn. Ook
hier bestond dus de noodzaak van een vastlegging
van de bodem.
In de hierna volgende paragraaf zal aan de hand
van bijlage 16 een overzicht worden gegeven van de
reeds uitgevoerde zinkwerken in relatie tot hun
functies. Daarna zal in paragraaf 4.3 een voorstel
worden gedaan voor een mogelijke afronding van de
-bezinking-
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4.2. Reeds uitgevoerd zinkwerk.
a. Teneinde het verdiepen van de bodem voor het bolwerk (bijlage 16:A) tengevolge van de grote ebsnelheden te voorkomen is de oorspronkelijke bezinking hier uitgebreid. Tevens werd het gebied
ten zuidwesten van het Horntje, waar tijdens de
eb de wervelstraten actief zijn, vastgelegd (bijlage 16:B). De in bijlage 16 met C aangeduide
zinkstukken zijn gelegd na de in 1954 geconstateerde oeverval.
b. In 1932 trad, tengevolge van een uitbreiding van
de stroomput naar het noordoosten, een oeverval.
op in het gebied, waar door contractie een versnelling van de ebstroom ontstaat. Teneinde een

verslechtering van de situatie te voorkomen, werd
de bezinking vanuit het vak A in het vak D voortgezet. Naarmate nieuwe verdiepingen in dit gebied
dit noodzakelijk maakten is de bezinking uitgebreid.
o.

Met de bescherming van de oever ten noordoosten
van het Horntje tegen de voortgaande inscharing
is een begin gemaakt door de randbezinking E
(bijlage 16) aan te leggen. De teen van deze bezinking werd hierbij doorgezet tot de op een diepte van N.A.P.-l’> m -& N.A.P.-20 m aanwezige kleilenzen (bijlage 12). In het verlengde van de
reeds gelegde randbezinking gaat de inscharing
echter onverminderd door. Sinds i964 ging dit
gepaard met oevervallen (bijlage 7 ) .

d. Het opdringen van de in de laatste alinea’s van
de vorige paragraaf beschreven geul is practisch
tot stilstand gebracht door de uitvoering van de
in de vorm van een o o r gelegde bezinking F (bijlage 16).

4.3. MOE uit te voeren zinkwerk.
De in de vorige paragraaf genoemde maatregelen
-zijn-
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zijn tastenderwijs genomen. Daar waar een gevaarlijke
situatie ontstond (oeverval, zeer steile helling,
bedreiging van het bolwerk, etc.) werd gezonken. Hoewel, uitgaande van de kennis van het stromingsmechanisme, een verwachting omtrent de verschillende verdiepingen kan worden uitgeaproken, was en ie het onmogelijk om de morfologische ontwikkeling tot in de
details te voorspellen. De gevolgde methode van bezinken i s dus in de praktijk de enig juiste.
Gedurende de laatste jaren is het bezinkingsbeleid met betrekking tot de zuidoostkust van Texel gegroeid naar de volgende twee punten:
a. Een afronding van het zinkwerk rondom het Horntje
met het doel de verdiepingen, zoals de erosieput,
de stroomput en de geulontwikkeling op een veilige
afstand van het bolwerk te houden, waarbij er op
wordt gelet, dat het reeds gelegde zinkwerk niet
verloren gaat tengevolge van afschuivingen langs
de rand van de bezinkingen; tevens wordt er hierbij een gestroomlijnde vorm van de vastgelegde
onderzeese oever nagestreef&
b. Een stoppen van de voortgaande inscharing van de
oever ten noordoosten van het Horntje.
ad a. Uit de voorjaarslodingen van 1970 bleek dat de
bodem voor de zinkstukken in de noordoostelijke
hoek van vak D (bijlage 16) zich zodanig verdiepte,
dat steile hellingen ontstonden. Deze hellingen
zouden een inleiding kunnen vormen tot een oeverval.
Het reeds aangebrachte zinkwerk en zelfs het boven
water gelegen deel van het bolwerk (inclusief de
haven van het NIOZ) liepen hierdoor gevaar. In
hetzelfde jaar is men begonnen met het vastleggen
van deze uitbreiding van de stroomput (bijlage 17).
Ook in äe toekomst zal de aandacht op deze plaats
gevestigd dienen te blijven. Het ligt voor de
hand om, indien de bodem hier verder verdiept, nog
enige zinkstukken aan te brengen, zodanig dat de
-begrenzing-
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lijn wordt.
De diepe geul, welke langs het f f o o r f f F(bijlage 16) is gelegen, vertoonde de neiging om ten
noordoosten van de beëindiging van dit oor in
landwaartse richting te buigen. Een zekere achterloopsheid zou hiervan het gevolg kunnen zijn.
Teneinde verdiepingen tussen de bezinkingen E en
F te voorkomen is in het begin van i972 een aansluiting met de oever gemaakt door middel van een
aantal zinkstukken in het verlengde van het f f o o r f l
F en een veld van kunstmatig zeewier (bijlage 17).
Laatstgenoemd veld is in het voorjaar van 1972
bij wijze van proef aangelegd, teneinde na te
gaan of het kunstmatig zeewier een effectief middel
is om de erosie van een door stroom aangevallen
oever te stoppen. In het over deze proef samengestelde interimverslag, memorandum 72.18 van de
Studiedienst Hoorn [ 8 ] wordt gesteld, dat tot
nu toe van een gunstig resultaat kan worden gesproken: ter plaatse van het zeewierveld is een
lichte aanzanding geconstateerd, terwijl rondom
het veld de normale verdieping tengevolge van het
inscharingseffect voortgaat.
ad b. Teneinde een voortgang van de inscharing te
stoppen, dient de randbezinking E (bijlage 16)
te worden verlengd. Hieraan dient de hoogste urgentie te worden gegeven om onregelmatigheden
in de oever ten noordoosten van het Horntje te
voorkomen. Deze randbezinking moet worden gelegd
op het steile gedeelte tussen het ondiepe wad
voor de zeewering van de Prins-Hendrik-polder
en de diepte van N.A.P.-lS m en N.A.P.-20 m, waar
tengevolge van de aanwezigheid van kleilenzen
een soort terras is (bijlage 12). In plaats van
het vastleggen van de oever met zinkstukken kan
het relatief goedkopere kunstmatig zeewier worden
-toegepast-
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dan als een onderdeel van deze randbezinking worden
gezien, Een verbreding van het veld tot op het ondiepe wad is hierbij noodzakelijk om verdiepingen
tussen het wad en het proefveld te voorkomen.
Dit zal echter met zich meebrengen, dat het
bewuste gebied tot verboden vaar- en zwemwater wordt
verklaard. Het zeewier,kan namelijk grote schade
aan echeepsschroeven veroorzaken en zwemmers kunnen
in het wier verstrikt raken.
Tenslotte kan worden gesteld, dat de volgende
maatregelen dienen te worden getroffen (bijlage 17):
le urgentie (1975): het aanbrengen van de randbezinking
tussen de beëindiging van de bezinking E
(bijlage 16) en het in 1972 gelegde zeewierveld. Aangezien positieve resultaten
omtrent de werking van het kunstmatig zeewier zijn verkregen, wordt voorgesteld dit
materiaal ook voor de verdere randbezinking
toe te passen. (Kosten: bij toepassing van
kunstmatig zeewier: p i?,= à, f 20,=/m2 en
in geval van zinkstukken: f 70,= 2i f 1501=/m2).
2e urgentie (1973 of 1974): een verlenging van de bovengenoemde randbezinking van ongeveer 100 m.
3e urgentie (1974 en later): een verlenging van deze
bezinking tot raai Z.O. 14. Deze verlenging
moet slechts worden uitgevoerd, als de bodemontwikkeling hier reden toe geeft; bijvoorbeeld: indien de breedte van het wad,
door de inscharing kleiner wordt dan 300 m.
Bovendien dienen, afhankelijk van de bodemontwikkeling,
de bezinkingen D en F zodanig te worden uitgebreid,
dat de hiervoor aanwezige geul een vloeiende geleiding
krijgt.

Hoorn, december 1972.
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