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§ 1. VOQRGESGHIEDENIS EN QNTSTaaN ViJJ DE NQTa.
li Zolang als bronnen daarvan melding heb~
ben gemaakt heeft de zee de
1 ij k e

natuur~

Noord-Westkust van Vv'alcheren

(bijlage 1 en 2) aangevallen en - hetzij
intermitterend, hetzij continu - doen achteruitgaan. De mens heeft zich hiertegen verweerd door allereerst de raeest aangevallen
hoek bij Westkapelle te verdedigen. Daarbij
groeide uit het duin geleidelijk een dijk.
2. De niet verdedigde duinregel meer noordoostwaarts bleef sterk afneraen, zodat men
zich genoodzaakt zag in de periods 1732 -

1766 hoofden aan te leggen, waarvan de constructie zo zwak was, dat men in de aansluitende periode 1766 - 1773 ter plaatse een
nieuwe serie hoofden moest bouwen, die zeker aanvankelijk - niet in staat bleek
het proces van afnaming af te reimaen (zie
bijlage 6) en later in verval raakte. In de
periode IG56 - I69I legde men danook langs
de Noord-Westkust een geheel nieuv»re serie
hoofden aan, waarvan de beeindiging in IG9I
tot sp. 59 reikte (bijlage 3).

3. Het daarop aansluitende en onverdedigde
strandgedeelte tussen sp. 59 en sp. 91
(in bijlage 1 rood omhokt aangegeven) nara
sedertdien zo sterk af dat de kustlijn ter
plaatse in de periode IG90 - 1935, vanaf
het laatste hoofd, verlopend van ruim 200 m
tot 100 ra, terugweek en in de toekomst een
bedreiging kon ontstaan van het aan de oevir
grenzende waterwingebied van de gemeente
Middelburg (bijlage 3, oostelijk van sp.

65). Tegelijkertijd waren

in deze periode
laatste zes hoofden geraiddeld 40 m,als gevolg van de aanval door de voorliggende
(Xe'

vloedgeul, ingekort. Een toestand in de geest
van bijlage 3 was ontstaan.

-

^

~

4. In vtrband met het mogelijk dringende gevaar voor iiet
duingebied ten oosten van sp. 59 verzocht de DirtcteurGeneraal bij zijn brief dd, 1? Oct. 1936 no. 42 een onderzoek in te stellen naar deze aanval,
5. In de eindconclusie van de betreffende in 193^ verschenen nota werd de achteruitgang van het vrije strandvak (sp. 59 - 91) opgevat als een normals - na verloop
van tijd tot rust komende - inscharing achter een laatste
hoofd, die in dit geval optrad als een superpositie op de achteruitgang van de koppen der laatste
hoofden.
6. Terecht concludeert de nota dat op dat ogenblik, en
ook in de eerste toekomst, van gevaar nog geen sprake is.
Zij acht het in het licht van alinea 5 danook opportuun
om het gesuperponeerde verschijnsel op te vangen door de
koppen van de hoofden 41 en 42 (bijlage 3) vast te leggen.
7« In 1939 heeft de Polder V/alcheren, deswege van hogerhand aangezocht, de kop van het laatste hoofd (no. 42)
van een zware

bestorting

voorzien.

6. In de periods van 1935 tot 1946 namen de zes laatste
hoofden gemiddeld weer af met 15 m, terwijl het aansluitende strand een verlies vertoonde, dat verliep van 50 m
tot ruim 100 m. De aanval school dus oostwaarts op en
bedreigt dan (1946), in de situatie van bijlage 3, rechtstreeks het genoemde waterwingebied, en wel in het bijzonder biJ sp. 77, waar de eerste duinregel doorbroken is
en de daarop volgende spitse kam de laatste bescherraing
v66r de zoetwaterlaagvlakte vormt.
9. In deze toestand wordt tevens de waterkering van de
Polder Vi/alcheren bij sp. 69 bedreigd, De duinvoet is daar
nog slechts 25 m verwijderd van een binnenvlakte op^4,5 m
Nap.
10. Bij brief La.M. Afd. a. dd. 5 Maart 1946 brengt de
Directeur-Generaal de bedreigde positie van het wat^rwingebied van de geraeente Middelburg ter kennis en geeft
opdracht tot een onderzoek.
11. In vervolg hierop beschouwt deze nota de ontwikkeling
van het betrokken kustgebied - dat in rood op bijlage 1
is aangeduid - in samenhang met de aanliggende kustvakken
en de voorliggende vloedgeul en geeft een serie opldssingen voor de toekomstige verdedi ging van dit duintraject,

- 3 die ten opzichte van de daarachter liggende belangen
technisch en econornisch vrarden afgewogen.
§ 2,

SAliLiNV/iT T IIIG.

^^

^

•

1. Het is van belang ora behalve van het raechanisrae van de
plaatselijke aanval, het belang te kennen van raogelijke
verbeterende toestanden aan de wortel van de vloedgeul
voor de Noord-Westkust van Walcheren

x)

die invloed kunnen

uitoefenen op de toekomstige toestanden van het bedreigde
strandvak. Tevens kan de kennis van wat zich in de voorlaatste eeuw aan de basis van deze Urk heeft afgespeeld
- in verband raet de optredende voortplantingstijd naar
het thans bedreigde punt - een licht werpen op het gedrag
van dit onverdedigde vak in de laatste 100 jaar.(de pe¬
riods "waarover gedetailleerde gegevens ter beschikking
staan)

HOOFDSTUK II

2.

Uit een viertal verschillende bronnen wordlt het chro-

nologe verloop der laagwaterlijnen van het kustgedeelte
tussen Westkapelle en sp. 91 vdor IBSO, in aansluiting
op het gedetailleerde verloop na 18^0 gereconstrueerd
(bijlage 6). Vanaf 1730 is dit verloop naar schatting
nauwkeurig op 50 ra.
3. Voor 1^30 blijkt de kust continu te zijn afgenoraen.
Er trad geen zandgolf op. Het wisselende beeld van het
"vrije'* strdnd (sp.
raet aanwinst in sp,

59 - 91} in de periods 1^30 - 1900,
6l en 71 en verlies in sp.

}5l, is dus

alleen het gevolg van de gevoeligheid van de uitloopvlakte aan de top van de Urk voor wisselende tendenzen
(zie de raerkwaardige oeversituatie van 1^33 in bijlage 4,
waarbij een tussenliggende '’droogte'* optreedt, die blijkens de film van bijlage 2 een wisselend karakter heeft).
4» Orastreeks lt570 trekt over de Schelderaond een zandstroom
die zich in l3yo bij Vvestkapelle met de oever verheelt
en zich als een zandgolf-langs de oever voortplant in de
richting van Doraburg. Een systeraatisch onderzoek van de
golf (zie haar afbeeldingen in tijdsorde op bijlage 3)
toont d^t zij tot <f^l925 extra zand opneerat en dan een
_raaxiraura inhoud heeft van 1,6 millioen m3; dat zij daarna
X) n.l.

de Urk, waarin een resttransport optreedt in de richting

van Domburgf

Zf «•.

onder het verplaatsen zand aan de Urk afstaat (30.600 ra3/
jaar) en thans als gevolg daarvan tot de helft is ingekrompen. Haar top heeft Doraburg nog niet bereikt en ligt
thans bij4K> sp. 27. De voortplantingssnelheid van de top
ne emt~0KjmtsattxjtKXXKXk3c3ut&gucja3C3cykw1r1rygtTgryirgtKa[-t oe van 35
tot 70 rn/jaar (zie bijlage D) en zou naar verwachting
over 40 jaar het begin van het afnemende vrije strand
bereiken. Dan is haar inhoud echter practisch geheel in
de Urk ’’verloren’’ gegaan. Een nieuv/e zandgolf is niet in
aantocht.
5. Voorzover het huidige aanvalsrnechanisrae ter hoogte van
sp. 59 ~ 91 zelf niet aan beperkingen onderhevig is, zou
uit hoofde van de zandgolf in de komende eeuw geen halt
toe te roepen zijn aan de lopende
afname van het vrije strand,

n a t u u r 1 ij k e

Wei biedt juist het zandverlies vdn de golf 5an de Urk.
en de vooroever verder op, de gele’genheid tot een oeverconsolidatie in een met hooiden verdedigd

strand

tussen sp. 59 en 91 (waarbij het evenvvicht tussen verlies en voeding aan de oever in gunstige zin wordt gewijzigd).
6. De chronologe afneming van de LW-lijn op bijlage 6
achtercenvolgens aan sp. 51 (in 1633) en aan sp. 61 (na
1660) toont, dat deze verliezen grotendeels het gevolg
zijn van de aanleg en verlenging van de hoofdenreeks(d)
in 1675 en 1690.
De tienjaarlijkse sneden op de laagwaterlijnen na I69O
(het jaar van aanleg der laatste hoofden) van bijlage 10
geven het beeld van de achteruitgang van het vrije strand
na I69O:
De koppen der hoofden van 1691 zijn op hot strand en
binnen de LW-lijn aangelegd (bijlage 7b). De kust was toen
reeds afnanende, zodat er een tekort aan zandtransport
bestond. Na de aanleg wordt een gedeelte van dit tekort
gebruikt voor de aanwas van het droge strand (tussen de
hoofden gelocaliseerde branding). aIs gevolg daarvan wordt
het tekort in het zandevenwicht direct naast het laatste
hoofd met een sprong vergroot. Er wordt dus naast het
hoofd, aan het begin van het nieuwe vloedtraject, extra,
veel zand opgenornen, zodat hier de achteruitgang het
grootst wordt (bijlage 10, I900),

-

5

-

7. Voor de hoofden dringt de geul op bij een tekdrt aan
zandvoeding. De koppen gaan langzaain mee. De geul kan
geen zand uit de vakken opnemen, De aantasting van het
vrije strand, onder invited van het tekort, gaat door.
Wanneer dan achter het hoofd de inscharing groter wordt
kan ook bij springtij een neor extra zand afvoeren.
S, De niet vastgelegde geul gaat
zich voor het vrije strand ven¬
der

landwaarts

verplaatsen (blauwe

tint bijlage 9) en buigt vanaf het laatste hoofd landwaarts af (situatie 194^^ op bijlage 3 in vergelijking
met die van ld33 op bijlage 4). De kust strekt zich en
na 1930 overheerst de afneming op rneer dan 1000 m uit
het hoofd, die dan een snelheid van 7 m per jaar verkrijgt
(bijlage 5)
9. Te verwachten is danook dat - mede gelet op het karakter van de genoerade zandgolf - de top van de Urk ter
hoogte van het vrije strand zich vender landwaarts zal
verplaatsen, waarbij in de nabijheid van het laatste
hoofd de snelheid der afneming het kleinst zal zijn.
Bijlage 5 geeft de extrapolatie van deze snelheid en de
Bijlagen 3 en 11 de daaruit afgeleide verwachting voor
het verloop van de duinvoet in I960 en 1970. Die voor
i960 is reeel, die voor 1970 misschien'lets te pessiraistisch.
10. Afhankelijk van hot feit hoe ver men in de toekomst
nog retireren xvil, zal de kust thans of na 10 jaar verdedigd moeten worden met strandhoofden, wier koppen het
geulbeloop vasthouden.
HOOIDSTUK IV

11, Voor het geval men niet zou ingrijpen worden de consequenties voor de Polder Walcheren en voor het waterwingebied van de gerneente Pliddelburg aangegeven. In verband
met de zeer beperkte watervoorziening van Dalcheren, met
name in de toekomst, wordt daarbij het verlies aan wingebied voor deze geraeenschap (sociaal)
economisch gewaardeerd.
12, Do verdeling der belangen tussen de Polder en de
Gerneente bij een eventuele verdediging van het gehele
kusttraject van sp, 59 tot sp, 91 blijkt te liggen bij
ongeveer sp, 76.

-

6

-

In H.V- § 3 wordt een meer opportunistische afweging van het zakelijke belang van de gemeente
Middelburg gegeven ten opzichte van de
m e n t e 1 e

rao-

continuatie van de watervoorzie-

ning,
HQOFDSkyiJK V

13. Alvorens een voorstel te doen voor een reeks
verdedigingsplannen wordt aan de hand van dagelijkse opraetingen van de hoogte van de gehele strandbreedte tussen LW-lijn en DV-lijn zowel tussen de hoofden (sp, 49) als op hot
vrije strand (sp. 71) - het karakter van de opbouw van beide strandtrajecten, die onder dezelfde uitwendige omstandigheden liggen, nagegaan. Jit deze metingen volgen karakteristieke
verschillen, zowel bij norraale omstandigheden
als bij storm.
14. Er zij verwezen naar bijlage 13 en naar dit
hoofdstuk, waaruit onder meer aanwijzingen vol¬
gen voor de bouw van lage strandhoofden zonder
staart t.o.v. tot de duinvoet doorlopende strand'
hoofden die met paalrijen bezet zijn. Een gedeelte der conclusies wordt geverifieerd aan de
hand van snelheidsmetingen in combinati e met
een berekening betreffende het energieverlies
over verschillende typen hoofden. Een inzicht
wordt verkregen over de opzanding van het strand
juist beneden de halftijstand na aanleg der
hoofden en over de
ging.

variatie van de hoogtelig-

15. Voargesteld wordt om lage blinde hoofden te
bouwen die diep in het strand worden ingekast.
Geraeend wordt dat,indien deze hoofden laag
gehouden worden, er op het bovenstrand geen
ruineuzetijdelijke stroomgeulen zullen ontstaan. Bij een kleine getijaraplitude(Vlieland)
voldoen de hooiden met zeer beperkte staart
goed.
16. Voor hoofden op resp. een onderlinge afstand
van 200 m, 300 ra en 400 rn .wordt als ba¬
sis

voor verdere planner een volledige ver-

dediging van het strand tussen sp. 59 en sp. 91

7

1
—

t

geprojectetrd. en wol voor een weinig goretireerde duinvoet (de plannen a, B en C) en voor een ^t-tilf^gferetireerde
duinvoet (de plannen A’, B* en C’)* I^ie bv. bijlage 15.
17. Ben gespecificeerde begroting voor hoofden op een afstand van 200 la (plan a) geeft in rcxida cijfers aan dat de
staart van het hoofd i van de kosten uitmaakt. Een volledig hoofd kost f. 120.000. Een staartloos hoofd f. B5i000.
Westelijk van sp. 66 zijn de hoofden individueel begroot.
IB. In verband met de steile helling van de vooroever
(1 : 20) wordt een verdediging bij een matige retirering
het goedkoopst bi,j een kleine afstand der hoofden. Bij
een sterk goretireerde verdediging geeft de grootste af¬
stand het goedkoopste plan. Een plan v/aarbij de bestaande
duinvoet wordt gehandhaafd is zeer duur.
19. Naast de basisplannen worden daaruit

afgeleide

plannen gegeven. En wel voor een matig retirerende verde¬
diging tot sp. 7^ ^ sp. Bl (het raeest urgente werk) bij
2

een afstand van 200 rn (A 7B-200) en bij een afstand van
400 m (a^BI-400). Tevens wordt een verdediging over het
gehele strand bij een afstand van 400 m (A 91-400) beschouwd. B ij
nen

a 1

wordt

doze
de

afgeleide

koppenlijn

p 1 a n-

gelegd

in die van plan n(bijlage 15).
20. De bedoeling is daarbij o.a. om na te gaan wat bereikt
zou kunnen worden door voorlopig telkens een hoofd weg te
leten. De theoretische waarden van de inscharing van de
LW-lijn bij grotere afstanden (zie H.V-§1) staan nl. in
dit geval heleraaal niet zo vast. Er zou hij de uitvoering
empirisch bepaald kunnen worden of,

a 1 t h a n s

voorlopig, telkens 4en hoofd weggelaten kan worden.

Kosten der verdedigingsplannen voor het strand oostelijk van sp. 59

weinig geretireerde DV
eerste uitvoering gehele
strand
y

y ((
(
y(

eerste uitvoering gedeelte
strand
tweede uitvoering gedeelte
strand
totale uitvoering gedeelte
strand_

>

42 t/m 58
;t

42 t/m 51

17
n

10

gre ne¬
ver dediging

tot,kosten in mill.guldens
Aandui- Afstand
ding
met staart
zonder stsart
hoofv/h
plan
den

200

sp.91

1,75
1,65

200

2.35
1,95
1,50

sp. 91 A^91400
4
sp. 81 A 81400

400

1.35

1,05

400

0,9

0,7

sp. 81

200

0,7

0,55

200

1,6

1,25

tt

G*

sp. 78 A^78-

400

200
43,45...57

. .

43 45 47.49 ( 6
(
51,53
44.46.48.50 ( 5
52
(
(11
43 t/m 53

k^Sl-

1,15

200
sp. 81 A^l200

Onderstaando staat geeft een samenvatting van do bouivkosteii

weinig geretireerde DV
sterk geretireerde LW + DV

aantal
hoofden

der plannen in milliocnen guldens (zie bijlage 15).

nummers der
aan te leggen hoofden
(Mol.15)

Karakter v/h plan

- 9 21. De verdediging van de gehele kust orastreeks 1950, bij
een rnatig geretireerde kustlijn, kan plants hebbcri rcsp.
voor hoofden met en zondor staart tegen de prijs van
f.
75 rnillioen. Het goedkoopste plan bij een zeer
sterke retirering kost f, ^’^^^1,65 (hoofden op 400 ra).
22. Het beste plan vormt de verdediging tot sp. Si in twee
etappen (A^Sl-400 ^ A^Sl-200) :
a. In 1951 (zie bijlage 15) het rnaken van de zes hoofden:
43, 45, 47, 49, 51 en 53, die juist de zwakste punten
verdedigen op afstanden van 400 m. Dit project vergt
0 9/
resp, f,
’ /0,7 rnillioen. Men kan de toestand dan even
aankijken (met name ter plaatse van de hoofden 46', 50
en 52)i.v.ra. de huidige terugligging van de LW-lijn,
die dan misschien voorlopig bij de nieuwe toestand
past.
b. Het aanleggen in tweede instantie van de ontbrekende
vijf hoofden, zodat de verdediging sluit. Deze tvjeede
etappe vergt dan f. *^^3^0,55 rnillioen.
23. De totals verdediging to t sp.
6l (plan a^61-200) kost dan f.
A
rnillioen, waarvan
/
1 05/
.
.
/I >-25
i
2/3-of f,
’ / 0,65 rnillioen- tot het belang van de Polder
Walcheren t.o.v. haar oeververde’diging gerekend kan worden.
Daarbij zou de keuze vallen op het plan met de korte hoof¬
den. Immers het bovenstrand raoet toch terugwijken l.v.ra.
de te bereiken evenwichtstoestand. Men kan dus gedurende
de eerste winters de working van deze staartloze hoofden
aanzien en daarna eventueel de staarten aanbrengen.
24. V/enst men dit plan in drie etappen uit te voeren dan
volgt het schema:
,
eerste etappe: vijf hoofden: 43, /45, 47, 49, 51
tweede etappe: drie hoofden: 44,/46, 53
derde etappe: drie hoofden: 46,/ 50, 52.
25. De oplossing waarbij men de/tegenwoordige duinvoet zou
■willen handhaven is zelfs volgens de goedkoopste oplossing
onaanvaardbaar en zou f. ^>^2,6 rnillioen kosten.
26. Bij het eventueel inlopen van het gebied achter punt E
in i960 (zie bijlage 11) zou 105 ha wingebied, gekapitaliseerd op f. 0,7 milli«en, varloren gaan. Zou bij punt K
in 1970 een doorbraak plants hebben dan ware de leiding bij
B af te dammen en zou in t o t a a 1

290 ha (gekapitali-

seerd op f, 1,25 rnillioen) verloren zijn gegaan. Dit is
echter een beschouwing die voor de gerneenschap geldt.

-

10

-

27. De gemeente Middelburg zou nl» bij het naderen van de
duinvoet tot punt E - indien andere instanties geon voorzieningen treffen - achterwaarts van dit punt en wel in de lijn
van de geschetste BV-lijn voor 1970 in het jaar 195^ een
duinrug kunnen opwerpen ad f. 50,000 en het toevoerkanaal
landwaarts omleggen volgens het traject X - Y van bijlage 11
(f. 60.000). Het verlies aan breedte van het voedingsgebied zou dan te compenseren zijn door het kanaal door te
trekken tot punt Z via een waarschijnlijk taraelijk waterarra
gebied, De bijkomende kosten zouden f, 30,000 bedragen.
Deze surainiere voorzieningen, die slechts tot 1965 veiligheid bieden tegen inlopen van het wingebied, zouden een
uitgave van f. 110,000 a f, 140,000 vergen of van f. 125.000
gemiddeld. Daarbij zou echter ingeboet worden op de behoeite aan winningsgebied in de toekomst, zowel voor Walcheren als voor Middelburg,

23, Een redelijke oplossing voor de vervvezenlijking van
plan A^Sl-200, waarbij de duingebieden beveiligd zouden
worden door 11 hoofden met een verkorte staart, ad
^ ■ j:.^^

2j2

of ongeveer f. 1,400*000. zou verkre-

gen kunnen worden door de volgende procentuele bijdragen:
door de Polder Walcheren (en Provincie Zeeland?) 60%
of f. 640,000
door de Gemeente Middelburg ..10%
of f, 140.000
door het Rijk.30%
of f. 420,000.
29. Een dergelijk percentage voor de Polder Walcheren zou m.i.
redelijk zijn. Hij zal nl, als beheerder van de oever
thans toch direct het kusttraject tussen sp. 59 en sp.73
moeten verdedigen met de hoofden 43 t/m 49 (7 stuks) ad
f. 1.100.000.

-
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§ 1. INLEIDING.
X)

1, Sinds 1800 ' - en zeer waarschijnlijk lang
daarvoor - overheerst direct onder deze oever
de vloedstroora en het vloedtransport. Het gedeelte van het vloedwater dat hier niet terugkeert, stroomt onder invloed van de draairich»

f ''•*

ting van het getij buiten de raond van de Oosterschelde meer zeewaarts of in de richting
van het Kanaal{litt. 1). De overheersende
vloedweg valt dan samen met de Urk en die van
de eb met de benedehmond van de Roompot
(bijl. 1 en 2)..
2. In de raiddeleeuwen heeft het eiland Vfelcheren noordwaarts. een^meer afgeplatte vorm gehad dan thans. Volgens litt. 2 eindigden toen
de zeeduinen ten Noorden van Oostkapelle
(vermoedelijk ongeveer ter hoogte van sp. 71)
(bijl. 3), terwijl de kustlijn vanaf dit punt
direct ten Noorden van Serooskerke en Veere
zou gelopen hebben (zie de blauwe lijn op
bijlage 1, welke tussen Oostkapelle en Vrouwepolder aan de hand van latere indijkingtn vrij
nauwkeurig was vast te stellen. Het duingebied
van de Oranjezon is dus aanmerkelijk jonger.
3* Het oude gedeelte van dit kusttraject
(Westkapelle - Oostkapelle) is tot I87O afnemende geweest, terwijl het jonge kustgedeelte
(Oostkapelle - Vrouwepolder) onder invloed van
het vloedtransport en liggende in een luwe
hoek, grosso modo aanwassend is geweest,

§2. DE PERIODE VOOR I68O, VOLGENS LITTERaTUURGEGEVENS.
1. De duinkust ter hoogte van Westkapelle
was orastreeks I4IO reeds afnemende. Na de
beide St. Elizabethsvloeden (1404 en 1421)
I
word in 1432 de kerk van Westkapelle opgegeven
_*
(litt. 2)._
x)Van die tijd staramen gedetailleerde kaarten.
I

-
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2, In 1450 lag voor Wastkapelle ean smalle duinregal waarvan
de

b i n n e nteen ♦ 100 m buiteii de

b u i t e ntaen van dc

tegenwoordige dijk lag (litt. 3).
3. In 1647 kwamen - terwijl de duinen afnemende waren - ter
hoogte van Domburg op het strand de fundamenten van de Roraeinse Nehalenniaternpel bloot (litt. 4). Deze terapel zal dus
waarschijnlijk aan de binnenzijde dor duinen gebouwd en later
overstoven zijn en is in 1647 aan de zeezijde weer uit het
retirerende duin tevoorschijn gekoraen.
4. Zoals de Waterstaatskaart aangeeft koraen voor I3OO tussen
Vvestkapelle en Vrouwepolder de volgende indijkingen-tot
stand, waarvan het totale oppervlak in bijlage 1 blauw
is gearfieerd.
200 ha

(O.L.) Vrouwepolder, v66r 1299,
Rustenpolder ♦ Molenpolder, voor 1300,
B^rkshoekpolder
, v66r I3OO,

95 ha
60 ha

Noordernieuwlandpolder

, v66r 1300,

dO ha

Oosternieuwlandpolder
Oranjepolder (Oranjezin)

,
,

35 ha
25 ha

1571,
161B,

totaal
Na I6l3 treden geen inpolderingen meer op.

495 ha.

5. Tussen sp. 59 en 91 (bijl. 3) valt op het afnemende
strand de oude kleilaag beneden het peil van NAP waar te
nemen, terwijl het tevens bekend is dat het duingebied
van de Oranjezon rust op deze oude blauwe zeekleilaag.
In dit waterwingebied wordt danook slechts het hangwater
_uit deze duinen boven de kleilaag afgetapt.
§ 3.DE PERIODE 1650 ■» 1B^2 VOLGENS OUDE KaARTEN. LITTERATUURGEGEVENS. EN INCIDENTSLE STRnNDMETINGEN EN QEVERLQDINGEN.
1. De nauwkeurige gegevens betreffende het chronologe verloop van de LW-lijn uit de periode na i860 zoals die aangegeven is op bijlage 5 is op bijlage 6 gescheraatiseerd weergegeven voor punten op een onderlinge afstand van 1 km en
aangegeven t.o.v. de huidige telling en ligging der strandpalen (sp. 1, 11, 21 enz.)
en gekoppeld aan andere gege¬
vens op de wijze als hieronder is aangegeven.
xj Op bijlage 6 is voor elke lijn in de rechterrnarge telkens het nulpunt van telling aangegeven (hoofdraai).
De verticale schaal bedraagt 1 c^i « 100 m.

- 132. De waarnemingspunten voor 1^33, 1^50, 1^66 c-n 1^75 isijn
bepaald uit strandraetingen of oevorlodingen die vastgelegd
x)
waren t.o.v. het huidige raaienstelsel . Het geschatte
verloop der LW-lijnen door deze punten is op bijlage 6
gestreept weergegeven,
3. De kaarten van Visser (16$0) en Hattinga(j* 1750) zijn
zo goed raogelijk vastgelegd aenhet coordinatennet van
Ainersfoort, uitgaande van de pleats van een aantal torens
en zijn opgenoraen in de film van bijlage 2 in een gekende
positie. De desbetreffende sneden op de hoofdraai gaven
de punten op bijlage 6 voor 16S0 en + 1750.
4. In de periode 1737 - lc307 warden in het gebied van
sp, 1 - sp, 6l metingen betreflende de jaarlijkse achteruitgang van de duinvoet verricht op onderlinge afstanden
van 50 Rijnlandse roeden a 3,767 m.^^
De acht^ruitgang werd geraeten in Rijnlandse voeten a 0,314 m.
,
.
v..lana:srichtina van/
De plaats der metingeiTTnablhet strand,t.o.v. de tegenwoordige strandpalen, werd vastgelegd aan het opgegeven
punt ''Hellevoetsduin*’, dat uit latere kaarten opgameten is.
Hoewel dus de jaarlijkse mate van achteruitgang in deze
periode van achteruitgang bekend was, geldt dit niet voor
het nulpunt van telling.
5. dit de vrij uitvoerige raededelingen over het afnemende
karakter van de achteruitgang van het strand aan het einde
van de periode 1737 tot 1615 in litt. 6 en uit het algeraeen
verloop der lijnen tot 1^33 kon bij benadering de positie
der genoemde strandwaarnemingen^^^in iSO? t.o.v. die in
1^33 getekend worden en was daarmede het verloop van de
getrokken lijnen in de periode 1732 - 1^07 bekend.
Bij beschouwing van bijlage 6 blijkt dat de kaart van Hat'^1^6^(1750) als redelijk nauwkeurig beschouwd kan worden.
x) Biechts 1^33 was vastgelegd aan de agn, ^kustlijn’' welke na uit¬
voerige, onderzoekingen samen bleek te vallen met de tegenwoordige
hoofdraai. Een belangrijke aanwijzing vormde de digging van de
zeewaartse ondiepte aan de top van de Urk in 1B33, zoals deze op
bijlage 4 geconstrueerd kon worden uit de betreffende peilingen
uit het Rijksarchief, in vergelijking met de toes.tand van 1675.
De desbetreffende kaart van riogerwaard (litt. 5) is in dit opzicht juist in tegenstelling tot andere kaarten.
xx) Ri jksarchief Zeeland,
xjcx) Litt. 6 gaf daarbij aan dat de LW-lijn ongeveer even snel retireerde als de duinvoet: LW-lijn over 1750-1B16:1^q Roede per
jaar. Duinvoet over 1732-1766: 0,95 Roede per jaar.
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6, Bijlage 4 toont de situat-lo aan da top van do Jrk an hoar
oovors in 1^33 (bepnald uit ocyerlodingonJ in vergelijking
met de huidige.toestand van bijlage 3*
7. Meer zeewaarts van hot op bijlage 1 aangegeven gebicd^ dat
v65r 161S ingepolderd was,ligt thans hot duincomplex Oranjezon, dat dus jonger zou zijn dan 340 jaar. bit traject lag
zecr gunstig t.o.v. aanstuiving door vvestelijke winden en
t.o.v. een afzetting van zand dat aan het vloedtransport
boven Westkapelle ontloend werd.
Blijkens litt. 7 bedroeg ter hoogte van de dijkosnijding van
bijlage 1 (zie blauwo stip) de broedte van hot duin buiten
de dijkskruin in 1791 390 la bij een strandbreedte van 130m,
terwijl deze grootheden in 1B65 resp. 770 en 4^0 ra bedroegen. Daarraee zou in 75 jaar de LW-lijn 730 ra en de
DV-lijn 3^0 m zeewaarts verplaatst zijn.
binds de eerste hydrografische opneraingen heet het betrokken strand danook Breezand. De grote breedte va,n het natte
strand duidt op weinig aanval en gunstige orastandigheden
voor aanwinning.
I4.DE PBkIODE 1B62 TOT HEDEN, VQLGENS PS jAnRLIJKSE OEV^RLODIEGnN. STRkNDMETIhGEM EN HYDRQGRaFISCHE KahRTEN.
1. Op de bijlagen 7a (Westkapelle tot 1,2 km ten Oosten
van Doraburg), 7b (van dit laatste punt tot sp. 91) en 7c
(het Breezand) is het chronologe verloop van enkele dieptelijnen, de LW-, HW- en duinvoetlijn ter plaatse van een
bepaalde strandraai weergegeven (litt. B).
2* Uit bijlage 7a^^ volgt dat zich sinds 1B90 vanaf sp, 1
een zandgolf langs de kust voortplant in de richting van
de vloed. De horizontaal gemeten amplitude van deze golf
bedraagt op d e LW - 1 Ij n aanvankelijk 100 m, doch
is ter hoogte van Doraburg gering. Dit geldt in bijna even
sterke mate voor de vooroever.

3« Bij grafische afbeelding blijkt de voortplantingssnelheid van de goi)f^p’i^par)'ibiii^^h toe te neraen van 35 tot
70 m per jaar (bijlage Bb).^^^
x) Men'vergelij’ke hierbij bijlage 5 waarop het chronologe
verloop der LW-lijnen voor alle strandraaien, als belangrijkste karakteristiek van het proces, onder clkaar
is uitgezet - waarbij een holder overzicht van de zandgolven optreedt,
xx) Steeds blijkt dan dat de duinvoetlijn vier jaar naijlt
bij het gelijktijdig optreden van de golftop in de LWen HVi/-lijn,

- 15 Hieruit volgt dat de golf omstreeks IS70 ter hoogte van het
dorp Westkapelle ontstaan is.

(zie

00k

de hydrografische

opname van 1S35 van bi.jlage 2 t.o.v. de overige opnamen),
lit zand werd blijkbaar over de Scheldemonci getransporteerd
Blijkens litt. 9 - bijlage 5 t.p, was toen de Scheldemond
als geheel ondieper dan in de voorgaande en opvolgende
periode.

4. bit bijlage 7a is voor elke tweehonderd meter kustlengte
de inhoud van de zandgolf op vorschillende tijdstippen
berekend tussen een peil van 2 ra - L¥ tot B m ^ NhP. deze
raornentopnaraen van de golf zijn afgebeeld op bijlage Ba.
Daaruit blijkt dat het voorfront van de golf steeds steiler
gaat staan, de amplitude van de golf afneerat en de voorteen
van de golf nabij Domburg weinig opschuift. De inhoud van
het positieve deel van de golf heeft omstreeks
I92B de maximum waarde van 1,6 raillioen gehad. Tijdens de
voortplanting is een gedeelte voor het strand verloren
gegaan en door de Urk afgevoerd. De positieve
inhoud daalt blijkens de bijlage systematise}! tot 0,9 millioen in 1950, Van deze inhoud in 1950 is nog rainstens
0,1 millioen te danken aan oeveraantasting ten V\/esten van
sp. 9 (zie bijlage 7a), zodat sinds 192B de helft van de
strandgolf in de Urk met de vloed raoet zijn opgenoraen.
Het jaarlijks verlies bedraagt30.000 m3,

5. Ten Oosten van Domburg (na sp. 37) treedt zelfs een
discontinuiteit in het chronologe verloop van de oever op;
hier slaat de aanwinnende positie over in een afnemende.
De verklaring ligt ra.i, in het oeverwaarts opdringen'van
de Urk, voornarnelijk ter hoogte van de laatste hoof den
en voor het vrije strand. Men vergelijke daartoe de bijlagen 3 en 4«(De Urk in

en 1B33) In de eerste bijlage

treedt ter hoogte van sp. 53 een lelijke aanvalsput in de
Urk op tot diepten groter dan 10 ra. De laatste hoofden
hebben bovendien, bij het ontbreken van bezonken koppen
te weinig weerstand aan de aanval geboden. In de periode
IB90 tot 1937 bedraagt de afneraing der hoofden no. ■37't/ra
42 gemiddeld 40 m of bijna 1 m per jaar en in de periode

1937 tot I94B gemiddeld 15 ra (1,1 m/jaar).
gressie

van

terwaarts

de

Doze

vooroever

voelbaar

tot

is

r e ach-

Domburg.
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6. Meer oostelijk van Doraburg toont nog slechts do DV-lijn
aanvankelijk een goring syraptoon van aanwinst, ^dat echtor
na spi 4.7 nihil is.
Uit bijlage 7b volgt (zie 00k bijlage 5) dat hot zgn.
vrije strand
m®v^-f^f§§2^i5n^ lineair afneemt
met een snelheid van bijna 5 m per jaar, 00k nadat de hoofden no. 39 t/m 42 in I69I zijn aangelegd. Meer oostwaarts
(sp. 71 - sp. 61) neerat na 1920 de snelheid van afnarne
zelfs toe tot 7 m/jaar, terwijl dan naast het hoofd een
vertraging in de afname optreedt. Tussen sp. 63 en sp. 91 aan de top van het beweeglijke gebied van de vloeddrempel
van de Urk - treedt omstreeks 1920 a 1930 aanwinst op als
gevolg van het deponeren van het zaiid uit het voorliggende
afnemende strand.
IVanneer dan bij de voorafgaande inscharing van de oever
00k hier de top van de Urk nadert, treedt een voortgaanAe
afneming op met snelheden van B m/jaar. Het zandevenwicht
is verstoord. Het natte strand dat hier abnormaal breed
was (200 m) neemt af tot kleinere breedten, behorend bij
een versterkt aangevallen en afnemend strand, zodat een
sterke naijling in de afname van de duinvoet optreedt (sp,
S3 en sp. B7) • Resulterend bedraagt
de winst aan de duinvoet sinds
ISSO hier nog 50 en 70 m. Thans
treedt

verlies

op.

9. De raaien S9 en 91 liggen in het overgangsgebied naar
het Breezand, De duinvoet is later aangestoven en heeft
resp, 75 en I50 m gewonnen. Na 1930 treedt 00k hier ver¬
lies aan de LW-lijn op. Het natte strand is daardoor versmald tot 120 m, zodat thans, behoudens ve r—
plaatsingen
Urk, 00k
voet te

van

de

top

een afname van
wachten staat.

van
de

de

duin¬

bijlage 7c volgt dat het strandvak van het Bree¬
zand, dat aan de Roompot ligt, een enorme breedte heeft.
ja een droog strand bezeten heeft tot een maximum breedte
van 200 m.
Op het zeer brede strand - dat aansluit op het vorige
kustvak en liggend in een gebied van stroomverlamming wordt op de hoek afkornend materiaal uit dit vak neergeslagen. Bij de grote breedte stuift vanuit dit punt de

- 17 duinvoet oostwanrts aan. Bij de grote breedte van hot
strand leiden duinvoet en laagwaterlijn nog een onafhankelijk bestaan: de duinvoet op basis van de maximum stuifcapaciteit en de laagwaterlijn onder invloed van de strooraaanval van de Roompot die de oever doet afslijten met een
snelheid van 3,5 m per jaar.
11. Blijkbaar is in vroegere perioden (1^- en 19- eeuw)
de vorondieping in dit oevergebied - in casu de zeewaartse
verplaatsing van de laagwaterlijn - zo groot geweest, dat
de aanstuifmogelijkheden van het duin dit tempo niet hebben kunnen bijhouden. Het in alinea 7 van

^3 vermelde

wijst m.i. sterk in deze richting.
12. Pas wanneer de breedte van het strand teruggelopen is
tot normals properties als bij sp. 10, 15 an 25, volgen
L\V en DV elkaar. Afgezien van de "zandvang'* tussen sp. 0
en 5 zal'^het Breezand naar verwachting na een decenniura
gaan afnemen.

X)

de duinvoet van

§ 5. DE INTERPRBTaTIE VaN DE OEVi^EGEGEVENS VAN § 2 t/m § 4-.
A. Het oude kustgebied Westkapelle-Oostkapelle (sp.59).
(bijlagen 5 en 6)
1. Dit kustvak is zeker sinds de Middeleeuwen en raogelijk sinds het begin van onze jaartelling afneraend ge¬
weest.
2. De geraiddelde afnarae van 16^0 tot li^30 zou 700 m bedragen hebben (4,5 m/jaar). De nauwkeurigheid van dit
cijfer is niet groot.
3. Van 1750 tot 1^33 is de afnarae geraiddeld 225 a 250 m
geweest (3 ra/jaar). De fout in dit bedrag is niet meer
dan 50 m.
4. Van 1^33 tot heden is de uiteindelijke afneming ten
Westen van Domburg nihil. Ten Oosten van dit punt is
de totals afneming^JOl50 ra.
5. Ter voorziening van deze afnarae ziijn in het gebied
x) Het kan dan orastreeks die tijd wenselijk worden ora de achteruitgang van de oever van de Roompot vast te leggen met eenvoudige retirerende strandhoofden op grote afstand. Dit niet
zo zeer ten behoeve van Walcheren zelf als ora een versterking van de aanval op de hoek van Noord-Beveland tegen te
gaan.

(zie ook litt. 10) Een dergelijk werk kan, uitgevoerd

in een periods van laagconjiinctuur, sociaal econoraisch van
belang zijn.

-

-

tussen ViJestkapelle en sp. 57 (zie bijlage 6):
a) In de periode van 1732 tot 1766 de eerste serie strandhoofden
aangelegd. Deze hoofden waren vermoedelijk van zeor lichte
constructie, zullen weinig '’kopweerstand'* geboden hebben
en zijn vergaan.
b) In de periode 1766 tot 1773 zijn de 17 met naraen aangeduide paalhoofden gebouwd, waarvan het Matthysenhoofd bij
sp, 57 (bijlage 4) bet raeest oostwaartse was. In 17^0
is als laatste in deze serie het Lindeshoofd (Lyndenshoofd) gebouwd.

(bijlage 4)

)

c) Omstreeks 1623 is de serie hoofden gebouwd tussen sp,

57

en 71 (bijlage 4). Opgemerkt zij dat deze serie zich
verder uitstrekte dan die van rubriek d,
d) De hoofden van de series b en c zijn blijkbaar in verval geraakt. In de periode van 1656 tot I69I werd ter
vervanging tussen sp, 11 en sp. 59 de thans nog bestaande serie hoofden aangelegd.
Op bijlage 6 zijn de series hoofden b, c en d in rood
aangegeven,
6. Het geconstrueerde karakter van het kustverlies na 1770
(als aangegeven op bijlage 6) is thans begrijpelijk, De
aanleg der hoofdenseries b, c en d hangt hiermede samen.
Gezien het verloop van de lijn voor sp. 61 is het duidelijk dat men in 1623 het aantal hoofden van groep a
heeft uitgebreid tot sp. 71 (rode lijn c) en niet verder,
daar hior de kust in rust was,
Thans is ook verklaarbaar dat men bij' het herstel der oude
hoofdenseries b en c in I69O de verdediging staakte bij
sp.

59, gezien de algeraene aanwinnende tendenz van de lij-

nen van sp. 6l en 71 in de vorige decennia.
7, Een goed bewijs van de qualitatieve betrouwbaarheid van
de gesnhetste lijnen v66r 1662 is dat men in de periode
1737 - 1657 slechts strandmetingen hield tot aan sp, 6I.
De rest van het oevervak (sp.' 71, 6l en 91) was imraers
aanwinnend. Niemand had daar belong bij.
x) Litteratuur
Van dez'e 17 stuks werd van drie stuks
in 1603 het gesloten palenscherm afgezaagd, terwijl in
1613 alle palen waren a.fgezaagd.

Met

- 19 grote zekerheid

gen

dat

minstens

is

sinds

te

zeg-

1740

de

afneraing van het kusttraject
Westkapelle-sp. 60 van 1730 tot
1670

continu

trad

geen

S,

is

geweest.

zandgolf

op.

In 1670 treedt de in § 4 gedetailleerd

beschreven

zandgolf op, waarvan te verwachten is dat de inhoud
na 30 a 40 jaar niet veel raeer zal betekenen. Het ogenblik schijnt gekoraen dat de top en de voor-teen van de
golf met geliike snelheid zullen opschuiven. Voorbij
Doraburg is de achteruitgang van het strand een gevolg
van een achterwaartse regressie op het opdringen van
de Urk ter hoogte van de laatste hoofden.
Het kustgebied van het vri.je strand tussen sp. 59 en 91
en van het Breezand.
9* hit jonge gebied is tussen 1750 en 1633 aanwinnend ge¬
weest (bijlage 6), voornamelijk wat het raeest oostelijke
gedeelte betreft.

(zie 00k de rode duinvoetlijn van

1946, zoals die bv, in de opnamen van 1546 tot I64O
op de film van bijlage 2 is getekend)
In het westelijk gedeelte van het vrije strand zet de
aanwinst voort tot kort (I665) V(56r het aanleggen der
laatste hoofden.
10, De achteruitgang aan de top van de Urk zelf tussen
1632 en 1675 (sp. 61 van bijlage 6) wordt verklaard
door de vorm van de top in 1633 (bijlage 4). Een deel
van het water trad toen nl, rechtstreeks in de Roompot,
het andere deel volgde de hoorn
onder de kust. Daartussen ligt een droogte.
11, In de opnamen van I665 tot 1922 (film van bijlage 2)
is deze droogte aangewassen tot boven LW.
12, Na 1921 wordt de tussenliggende ondiepte boven LW
opgeruirad(zie opnamen bijlage 2), terwijl het gehele
ondiepe plateau tussen Urk en Roompot verlaagd en verbreed wordt, doordat de Urk zich bij het landwaarts
verleggen,

Dnder invloed van de kunstmatige zandloze

oever, die tot sp, 59 reikt, versmalt en verdiept zodat
haar transportcapaciteit (HI) toeneerat.

(zie de dwars-

profielen van de Urk op bijlage 9 en hun situatie op
bijlage 3)
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13. Terwijl het bed VQ'in de Urk aan de top zelf vroeger meer
water afgevocrd meet hebben naar de Roorapot
(bijlage 4), wordt thans een gedeelte van dit water in die
richting afgevoerd over de sedert 1920 verlaagde ondiepte,
en heeft de Urk ten Oosten van Domburg meer het karakter
gekregen van een op onaangenarne wijze verdiept
oevergeultj
landwaarts
volgende factoren;

e

dat, waar

d a t

raogelijk is,

opschuift onder invloed van de

14. Ter hoogte van het vrije strand (dwarsprofiel
4, 5 en 6) was de landwaartse opschuiving van de Urk
v66r de aanleg der hoofden (1^91) nihil.
15* Wanneer echter aan een transporterende vooroever (hetzij door scheve branding of stroming)
hoofden aangelegd worden, houden deze, vergeleken
bij de toestand daarvoor, zand vast, zodat voorbij
het laatste hoofd onder de oever een versterkt
zandtekort ontstaat. Wanneer na verloop van tijd
het evenwicht in de nieuwe vakken bereikt is,kan
ook het nieuwe kusttraject, dat onder invloed van
het zandtekort teruggeschreden is, tot rust koraen,
mits daar ter plaatse de - dan weer herstelde zandvoeding toereikend is ten opzichte van het continueverlies door bv, een laterals kuststroom of
een scheve branding.
16. V/ordt
reikt

dit

dan

evenwicht

treedt

de

be¬

bekende

inscharing voorb ij een laat¬
ste hoofd op, die een eindige
liraiet heeft.
17. Is de stroomschuring op het vrije benedenstrand
(bv, door een onverzadigde voorliggende geul) groter dan de zandaanvoer, dan zal voorzover de uitschurende stroom geen beletselen ondervindt tegen
landwaartse verplaatsing, verdere inscharing plaats
hebben. Alleen direct naast het hoofd treedt onder
zijn bescherming een vertraging in de afneraing op.
1^. Door het voornoerade wegvreten van de oeverlijn
iets verder van het hoofd, treedt om de kop van het
laatste hoofd een discontinuiteit in de stroombanen
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v66r het laatste hoofd op, met de
(bv.

s e c u n d a i r e

kans op een

n e e r

slechts ten tijde van maxi¬

mum stroorn),

die waarschijnlijk alleen bij max.

stroom - springtij in haar onverzadigde toestand
zand opneemt en de kustlijn direct achter het hoofd
- al.

is het in vertraagde mate - volgens een sterk

gebogen curve kan doen terugschrijden.
19.

Het geval van alinea 17 en IS doet zich hier voor.

X)

Volgens bijlage 3 is de as van de Urk thans westelijk van
sp,

67 landwaarts gericht.

hen verdere landwaartse ver-

plaatsing en daarmee gepaard gaande uitschuring is te
wachten, De verplaatsing der dwarsprofielen van de Urk
sinds 1^99

(zie blauwe tint op bijlage 9)

duidelijke taal.

spreekt een

In de richting van het laatste hoofd

neerat ze toe en is ter hoogte van het vrije strand maxiraaal ♦ 200 m.
Verplaatsing landwaartse oever van de Urk in de periods
1^99
1947
-

Aanduiding

no,,

profi el

1

Dornburg

laatste hoofd

plaats

verplaatsing in m
0 m

sp.

39

2

”

47

45

3

u

53

60 "

4

”

59

130

”

67

”

vrij strand
( 7

-

”

75

160
160

'•

a5

210

”

20. Het verloop voor de afneming van het vrije strand na

1691

(bijlage 5) treedt dus op als gevolg van een land¬

waarts

verplaatsende geul met een eenzijdig overwegend

(vloed)transport, waarbij de uitschuring de natuurlijke
zandlading
21.

(bedload)

overtreft.

De tienjaarlijkse sneden op het verloop van de LW-,

HW- en DV-lijn van de bijlagoiS en 7 zijn afgebeeld op
bijlage 10. Met name in het verloop van de HW- en DV-lijn
blijkt dat er nabij het laatste hoofd een vertraging in de
afname optreedt, terwijl meer oostwaarts een strekking in de
x) Blijkens metingen treedt bij dood- en gemiddeld getij
practisch geen neer op.

22
strandlijnen optreedt,(hier zijn imnyrs. de snelheden der
ainame het grootst: 7 ra/jaar).
Uit deze bijlage blijkt tevens hoe nabij de LW-lijn het afkomende zand van het voorgaande traject zich al opschuivende
afzet op de hoek van het Breezand.
§ 6.V£RVJaCHTE TQEKOMSTIGE TOBST-aND TBU HQOGTE

HET VRIJE

strand TUSSEN SP„ 59 EM SP. 91.
1. Algezien van secundaire invloeden op de Urk, is in
verband met het bovenstaande te verwachten dat de
t u u r 1 ij k e

na-

afneming op de LW-lijn van het vrije

strand tussen sp. 59 en 91, acSgacadssxxramoQDCQffXjactoQadXK^
vender zal gaan

volgens de

extrapolatie van de lijnen van bijlage 5 tot 1970. Hierbij is aangenomen dat de kop van het laatste hoofd volledig gehandhaafd blijft.
2. De verwachte achteruitgang, die tot sp. 91 zou reiken, is gebaseerd op de volgende overwegingen:
a) Er is geen reden aan te voeren waarom de Urk - net
name oostwaarts van sp. 70 - niet sterk zou blijven
opdringen.
x)
b) Tussen 2 ra - LViF en 4 n + a^AP is in de laatste jaren
het gesommeerde zandverlies tussen sp. 59 en sp. 91
ongeveer 40.000 ra3 per jaar geweest. Uit de zandgolf
ten Westen van Do'mburg is per jaar theoretisch 30.000
m3 ontleend (§ 4-al. 4), terwijl ten Oosten van Dornburg door de regressie van de oever ook een belangrijke hoeveelheid zand ter beschikking is gekomen.
c) De nog te doorlopen afstand van de zandgolf tot sp.
59 bedraagt ongeveer 3000 m en zou bij een voortplantingssnelheid van 70 m/jaar na 40 jaar dit punt bereiken. Voordien is reeds wel een kleine bijkoraende
voeding te verwachten. De consequenties voor de
extrapolatietermijn van 20 jaar kunnen hier echter
zeker niet uil^edekt worden.
d) Bovendien zou de inhoud van de zandgolf na deze 40
jaren, bij een voortgaand verlies van 30.000 m3/jaar,
onbetekenend kunnen zijn: bv. 900.000 - 40 x 30,000
»« nihil._
x) Bij een strand in rust behoeft slechts het gedeelte
benedon 4 m e NAP bijgevoed te worden.

- 23 Zelfs al zou de voortplantingssnelheid toeneraen tot 100 in/
jaar, dan zou na de benodigd.e 30 jaar de inhoud nog nihil
zijn.
e) Daarnaast zal het zandtransport afkomstig van hot verde^digd strand ten Oosten van Domburg in de toekomst afnemen,
wanneer de Polder Vfelcheren er toe Overgaat de bestaande
koppen te bezinken„
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§ 1. INLEIDING.
1. Mogelijk zijn de in bijlage 5 geextrapoleerde verwachtingen voor 1970 wat pessiraistisch in verband met bijkomende
zandvoeding en de mogelijkheid van de geul ora zo ver bij te
draaion; veiligheidshalve dienen zij als uitgangspunt genomen te worden, De verwachting voor I960 lijkt ecliter zeer
reeel.
2. De toekorastige tienjaarlijkse sneden op bijlage 5 zijn
overgedrageh op bijlage 10 als toekorastige LV/- en DuinVoetlijnen van I960 en 1970 - voor wat de DV-lijnen betreft met
behulp van een uit bijlage 7b afgeleide extrapolatiegrafiek ,
De aldus verkregen duinvoetlijnen voor I960 en 1970 zijn
ingetekend op de algemene situatie van bijlage 3> waarop een
belangrijk deel van het waterwingebied van de geraeente Middelburg is aangegeven.
3. De bedreigingen in de zwakke punten G, D en E van bijlage
3 hebben de volgende consequenties,
§ 2IjEVOLGEN voor het WATEltV/IDGEBIED V/iH DE GEIdEEMTE MIDDELBURG
BIJ QRANJEZQH.
1. Het totale wingebied van deze geraeente (inclusief de verwachte DV-lijnen voor I960 en 1970) is op bijlage 11 aang'egeven met bruine tinten.
2. Dit gebied beclaat ongeveer ^50 ha en heeft een jaarlijkse
wateropbrengst van 950.000 m3 (jf 2 300 m3/ha), die door een
open kanaal (blauw aangegeven) en via ondiepe bronnen (plaatselijk) ontleend wordt aan de zandzone boven de kleilaag,
die op het strand terug -te vinden is en waarboven het duingebied is opgestoven. De opbrengst dekt de behoefte van Middelburg (B50,000 ra3) en van Oostkapelle-Doraburg, Gapinge,

Vrouwopolder enz.

- 24 (gezanienlijk 100.000 m3). Het water kost

de Gemeente Middelburg af wingebied f. 0,053/m3 en aan de
watertoren te Middelburg f. 0,06. Na distributie in Hiddelburg bedraagt de kostprijs f. 0,12/m3 bij een detail-verkoopprijs van f. 0,15/ra3.^^
3. De overige leidingwaterbehoefte van Walcheren bedraagt
thans rainstens 670.000 ra3 (waaronder Vlissingen met 500*000
ra3, waarvan 250.000 m3 betrokken wordt uit het wingebied
bij Biggekerke). De resterende 420.000 m3 water wordt via
een persstation en een pijpleiding aangevoerd uit NoordBrabant {Ossendrecht) tegen f. 0,20 per m3. De detailprijs
van het water te Vlissingen bedraagt voor huishoudelijk
gebruik f. 0,50 per m3 bij een gebruik per hoofd van
10,4 ra3 per jaar of slechts ± 35 1 per etmaal, Daarbij
zijn echter het wingebied te Biggekerke en de leiding
van Ossendrecht tot de raaxirauracapaciteit belast. De seizoenpieken in Vlissingen kunnen niet meer opgevangen worden ondanks het ^dr-ainende detail-tarief van f. 0,5Q/ra3.
Biggekerke loopt dan ’'droog'* en storingen koraen herhaaldelijk voor. In verband met de te kleine capaciteit voor
dit areaal wordt thans . een tweede toevoerleiding voor
Brabants water gelegd.^^
4. Meet ook Middelburg water uit Brabant betrekken dan
dient de toevoercapaciteit van het Brabantse leidingstelsel in-elk geval in de toekomst vergroot te worden.
Gelet op de huidige inkoopsprijs voor Vlissingen van dit
toegevoerde water mag bij benutting van de nieuwe lei¬
ding door Middelburg en bij verdiscontering van een gedeelte van eventuele bijkomende investeringskosten de
aankoopsprijs voor IVIiddelburg in dat geval zeker op
f. 0,23 per m3 gesteld worden.
5. Het verloren gaan van

water uit het wingebied

Oranjezon betekent-niet voor de Gemeente Middelburg als
bedrijf,

doch voor de verbruikersgeraeenschap-(bij de

penning 25) een kapitaalsverlies van 25.(0,23 - 0,06) =
f. 4,25 per m3 of van 4,25.
9000 per ha
Iniichtirigen van de directeur va~het Waterleidingbedrijf te Middelburg.
XX) inliehtingen van de Directeur van het V/aterleidingbedrijf te Vlissingen.

-
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wingebied.
6. Bij de vorwachte DV-lijn van I960 zou het duingebied
in punt E bij sp, 77 reeds doorbroken zijn (bijlage 11)*
Het resterende gebied zou bij A afgedaind kunndn worden*
105 ha, gekapitaliseerd op f, 910.000 is dan
principe

i n

verloren gegaan,

7. Bij de vervvachte DV-lijn van 1970 z ou ook hot duin
bij sp,

en sp. B7 doorbroken zijn. £ien afdararaing bij

B zou raoeten volgen.
In totaal is in 1970 dan

in

principe

IS5 ha

wingebied opgegeven bij een kapitaalsverlies van
f. 1.665,000.

B. Een verdere afneraing van het duin geoft voorlopig geen
nieuw verlies aan watercapaciteit.
9. Thans ligt de HW-lijn nog 120 ra verwijderd van het
westelijke einde van het kanaal, -“^r treedt nog geen zoutbezwaar op. De grens schijnt daar bereikt te zijn. Direct
oostelijker wordt de afstand groter,
10, Van een verdere afv/eging der financiele consequenties
waarbij het kanaal resp. ten Oosten van a en B wordt oragelegd zij ver^^ezen naar H.V- §3*
§ 3.GEV0LGEN VQOR DE POLDER WaLCHEREN,
1, De DV-lijn Van i960 (bijlage 3) biedt in de punten G
en E een onverantwoorde digging. ^'*at punt E betreft is
dan via het lage duingebied ten Zuiden van het leidingkanaal - gelegen op 2,5 m ♦ NaP - het inlopen van het
meer westwaartse duingebied bij storm te vrezen.
Ee 5 m-lijn bij C is doorbroken, Zonder voorzieningen
als een achterwaarts gelegen dijk is de toestand ter
plaatse voor I960 reeds onverantwoord,
De duinregel bij- D is in I960 zeer sraal. In dit stadiiom
zou ook hier een waakdijk gewenst zijn,
2, Bij de toestand van 1970 is ook punt D doorgebroken.
3, Daarnaast zal de Polder Walcheren de strandlijnen in
het gebied der strandpalen 6l t/ra 67 zeker wensen te handhaven, daar bij een vender terugwijken van dit kustvak,als
gevolg van een versterkte aanval,het onderhoud aan de
_laatste bestaande hoofden zal toeneraen en een noodzakelijke
xj Hierbij is aangenomen dat in beide gevallen de
distributiekosten dezelfde zijn.

*
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verlaging en een achtcrwaartse verlenging dezer hoofden
noodzakelijk zal worden. In 1949 was de duinvoetverdediging
aan de wortel van hoofd 1+2 niet meer te handhaven. 4it
werk - stamniende uit de laatste oorlog en geschat op een
waarde van f, 250.000
gang bij de storm van 1- Maart 1949
practisch geheel verloren.
4. Zowel uit een oogpunt van goed oeverbeheer als uit een
oogpunt van veiligheid ware danook het strand
tussen de strandpalen 59 en 73 door de Polder vast te
leggen bij een toestand van de duinvoet die gunstiger is
dan in I960,
5. T.b.v. de Polder Walcheren zou de verdediging dus bij
sp, 73 kunnen eindigen. alleen uit het oogpunt van een
toekomstige herhaling van het huidige inscharingseffect
bij sp, 73, als thans in het gebied van hoofd no, 42, zou
de Polder V/alcheren prijs kunnen stellen op het doortrekken van de verdediging tot het punt waar het strand allengs
winnende is, nl. sp, 91* Zeker is, dat zonder het treffen
van voorzieningen in het gebied tussen sp. 73 en 91, een
inscharing zal optreden, Schat men ook hier de inscharingsdiepte evenals bij strandhoofd no. 42 op 150 ra, dan
wordt daar de veronderstelde duinvoetligging van 1970
bereikt. Het genoemde waterwingebied gaat dan verloren,
De bouw van een zanddijk bij F is dan t.b.v. de Polder
noodzakelijk. De waardering .van de Polder Walcheren voor
het doortrekken van de verdediging van spi 73 tot dp. 91
is moeilijk te schatten, doch zal thans nog niet zwaar
tellen. Anderzijds heeft behalve de. Polder ook de Ge~
meente I4iddelburg belong bij het vasthouden van de oevt.r
in het traject van sp. 75 tot 73,
6+ Voor de Polder Walcheren is ook de zienswijze raogelijk waarbij jslechts het strand van sp. 59 tot sp. 73
primair wordt verdedigd met hoofden. Het hoofd bij sp. 73
wordt dan stekend gelegd. De op de bijlage aangegeven
zanddijk bij F zou dan gebouwd moeten worden, terwijl na
enige tijd, ter voorkoming van een inscharing direct oostelijk van het laatste hoofd en een versterkte aanval op
dit hoofd, enkele kortere hoofdjes in de landinwaartse
kustboog op korte afstand geplaatst zouden moeten worden.
De tctale kosten van de dijk en de bijkomende hoofdjes

- 27 zoudan niet veel vejrschillun met het plan van alinea 4,. waarbij de verdediging t.b.v. de Polder doorloopt tot sp. 7S,
doch waarbij tevens de mogelijkheid bestaat het waterv/ingebied te handhaven.
§ 4.CGNCLUSIhS.
1. -t^envoudigheidshalve - en m.i. gemotiveerd - vvordt hieronder danook aangenoraen dat de belangengfeer•van de Polder
zich uitstrekt van sp, 59 tot sp, 7^ en die van de Geraeente
Middelburg van sp. 7G tot sp, 912. Gelct op de verwachte afnerain*g van de kust ter plaatse is
in b eider belang een vastlegg'en
van de gehele oever gewenst en
uit waterstaatsoogpunt zeker
voor zover betreft het eerste
t r a j e c t.(sp. 59 tot sp, 73)
3« Mede in verband met de in hoofdstuk V uitgewerkte plannen
voor verdediging van het bedoelde kusttraject en de keuze
van het type hoofd zij hieronder eerst een en ander medegedeeld over het karakter van het verdedigde en vrije gedeelte van het Noorderstrand van Walcheren.
HCQH)STUK

HET K a R a K T E R V A ,N HET VERDEDIGDE
EH HET V K IJ E G E D E £ L T E V a N HET .
nqqrderstr'and .

§ l.DAGELIJKSE WAidiNElQNGEN VaN DE STRaHDHQOGTEH IN DE PERIQDE
15 JAN. 1949 - 15 FEBR, 1950, (HW s 1,75 m * NaP. LW «
1.75 m - NAP)
1. De str-andproi’ielen warden dagelijks opgemeten, De punten
van opmeting in een bepaald profiel strekten zich uit van
de laagwaterlijn tot de duinvoet.
2. Op het Noorderstrand werd (situatie zie
bijlage 3) het profiel bij sp. 71 op het vrije strand opge¬
meten, terwijl in het vak tussen de hopfden no. 37 en 33,
drie profielen warden opgemeten nl. sp, 49a en c op een
afstand van 5 m uit de hoofden en sp. 49b in het midden van
dit verdedigde vak.
3. Op het Zuiderstrand langs het Oostgat werd tussen Westkapelle en Zoutelande op gelijke wijze het vak tussen de
hoofden 17 en 13 onderzocht.

- 2d 4.

Op bijlage 12 geven de figuren A t/m D de maximum- en mi¬

nimum- eh de zomer- en winterligging van de strandprofielen
in het jaar 1949 voor de volgende meetpunten weer;
fig. A: Noorderstrand;
’»

{Sp.

C:

"

D: Zuiderstrand

71)

afnemend strand
/

verdedigend
strand,

B;

»

5*

vrije strand

naast een
hoofd
midden in
een vak

strand in rust

it

»»

i»

It

tf

ft

tt

In deze bijlage valt op dat de digging van het Zuider-

strand
is.

zeer

stabiel

en

gelijkmatig

De maximum en minimum digging verschilt over de gehele

strandbreedte niet raeer dan 25 cm, De geraiddelde zomeren winterligging ligt nog binnen deze spreiding. De strandhelling bedraagt 1 :

35« Nabij de LW-lijn loopt het strand

wat af near de voorliggende stroomgeul.
De geringe wisseling van strandhoogte in Zeeland,
door Dr,Ir,

L.R. Wentholt

strand van Walcheren.

(litt,

geponeerd

11) geldt voor het Zuider-

Op dit strand treedt nl.

ringe branding op vergeleken met de buitenkust

een te ge¬
(bijlage 1),

terwijl de phase van het strooragetij zodanig is dat de max.
stroomsnelheden optreden bij standen gelijk of lager dan
NAP,

zodat zich dan bij de geringe diepte, tussen de hoof-

den geen behoorlijke snelheden kunnen ontwikkelen.

(zie bij¬

lage 14)
6.

Aan het

Noorderstrand

digging echter van 1 ra tot 1,40 ra,

varieert de jaarlijkse

evenals elders aan zee.

Dit is het type van een overheersend brandingsstrand
stroomaanval bij sp.

71)

(met

en met een raarkante zomer- en

winterligging,
7, Het verdedigde strandtype heeft daar (fig.
den halftij

(NAP)

een continue helling vami^l

B en C) bene:

50 en

boven halftij tot springhoogwater een helling van 1
des zoraers,
tot 1

:

:

11

die onder de stormbranding des winters afvlakt

IB.

De gemiddelde breedte van het natte strand in rust
tussen HW en LW bedraagt hier 115 m, bij een theoretische
helling van

= 1 :

32.

- 29 Het droge strand hetjfc aen breedte van ruim 25 m bij otn
(_iuinvoet op 4j50 ei t NaP. Dg totalG strandbrcodto b6drco.gt
dan 140 m. De vooroever holt af onder 1 : 20.
9. De zomerligging voor de figuron B en C is identiek.
’s Winters ligt strand B beneden het peil van NaP een halve
meter lager dan strand C als gevolg van de driftstromen
bij stormen,die ora de koppen der hoofden trekken.

(zie ook

het verschil in de geiniddelde strandhoogte van sp. 49Q- en
sp. 49b in fig. G van bijlage 12 tijdens de wintermaanden.
10* Bijlage 13-fig. C geeft het vijfdaags vcrloop voor
het verdedigde profiel C;
Na de storm van 1 Maart 1949 heeft de lijn bij HR ^ 120 in,
70 cm zand verloren. HR
100 m verliest 50 cm zand. Dit
materiaal wordt benedenwaarts gedeponeerd. De normalo dig¬
ging van HR 4- BO is danook NAP. De ..,«igur gelegen lijnen
hebben eveneens een constante digging over het gehele jaar.
Na 1 Mei gaat zich de zomerligging instellen. Het tijdelijk
teveel aan zand in HR + BO wordt in de loop van ruim anderhalve maand door de branding opgekruid tot zeggejl 2 ra

t

NAP. Totaal is in deze zone dan een hoogteverandering van
2,0 - 0,6 “ 1,40 m opgetfeden.
Met een naijling van 1 maand wordt dan in begin Augustus,
in een windperiode van ruim een week, HR 4- 120 door lichte
stoTT mbranding met 30 cm opgekruid tot 2,60 ra

4-

NaP en

blijft daarna drie raaanden lang onaangetast liggen, totdat
lichte winterstorraen in No vember-die nog niet de duinvoet op
4 ra 4- NaP aanlopen-HR4- 120 orahoog branden
tot 3
4- NaP.
Daarna komen de krachtige winterstorraen die de duinvoet
aanlopen en uit deze zomeraccurnulator zand putten.
Bij dergelijke stormen worden dan in een dag veranderingen
opgewekt als aangegeven is in fig. F van bijlage 12,
11. Het niet verdedigde strandtype aan het Noorderstrand
(sp. 71) reageert blijkens bijl. 12 fig. A grotondeels
1
x)
'■
anders.
x) Ook de algehele opbouw is anders: hier een horizontaal
deel op LW tor lengte van 50 ra, aansluitend op eon bijna
continue helling 1

•

31 tot het peil van HW. Do theore-

tische helling tussen LW en HW is 1 : 45.

- 30 x)
12. Na de storm van 1 Maart is de duinvoet 11,40 m ger.-tireerd
HR 4- 250 ve.rschijnt dan in de grafiek en ligt het gehole
zomerseizoen onberoerd op 2,70 m + NaP._ Ook HR v 230, golegen op

1,70 m

NAP (dus op HW), wisselt in dit seizoen zeer

weinig. Tussen 1,70 m ❖ NaP en 1,20 ra - NaP treedt over hot
geheel een onrustige, wisselende digging op zonder integrerend verlies.
In het winderige voorjaar treedt dan, onder invloed van
winddriftrstroming en scheve branding, verlies cp in de
richting van de top van de Urk. In de nazomer kruit het
benedenstrand nogmaals op. In de gehele zornerperiode ligt
de strandsector op 0,50 m ~ NaP op een redelijk rustig peil„
Wanneer in het najaar lichte stormpjes
verschij nen met een corabinatie van vloeddrift,
winddriit on sterkere scheve branding

gaat

reeds

een zeer groot deel van het onderen bovenstrand verloren en wordt in
de vloedrichting vertransporteerd. Ook dan is het middenstrand weer vrij stabiel.
Tenslotte tasten de winterstorraen de laag gelegen duin¬
voet (op 3 ra -r NAP) ras aan en met de driftstromen vrordt
veel zand weggevoerd, hetzij direct, hetzij na deponering
op de onderoever. Soms kan uit deze onderoever tijdelijk
zand opgekruid worden als in Febr. 1949 (HR

170).

13. ken integrerend onverzicht van de strandhoogte geeft
de lijn sp. 71 in fig. 0 van bijlage 12, De ’’gemiddelde”
strandhoogte is in een jaar uiteindelijk gedaald van
0,15 m
NAP tot 0,20 m - NaP. Het voorjaar bracht tijde¬
lijk verlies, de nazomer winst en de winter rosulterend
verlies.
14. Opgeraerkt zij dat zich hier geen specifieke zomdrligging als in s.r. 49B kan ontwikkelen.
Hoewel dezelfde branding optreedt, voeren de over het
strand trekkende stromen, bij een normaal getij zonder
sterke winddrift, blijkbaar te veel zand af voor de opbouw van een brandingsrug, terwijl ook de branding zelf
in verband met de heersende windrichting min of meer strijkend langs deze onverdedigde kust voort trekt,
Ernstig is dit niet, Een blijvend verlies in de zomermaanden treedt niet op.__
x) bijlage 12 fig. E.

zich in de

15. M«i. konmerkt oen onbeschermd bovenstrand

situatie als hier - met een maatgevende vloedstroom die
bi,1 een hoaje waterstand (bi.ilap;e 14) optreedt en bi.1 een
scheve branding - door een p;estoorde opbouw
peil

van

hoogwater

op

hot

on een labiele even-

wichtsligging. Hoe reageert oen dergelijk onverdedigd bo¬
venstrand , dat nabij laagwator verdedigd is, echter op
stormen?
§ 2, STQRI'4TQESTaNDEN.
1, Bij de storm van 1 IVIaart 1949 verloor het vrije strand
(E)

defin

digde strand (F)

itief
t ij d e 1

11> 4 9 m duin en hot verdeij k

4,70

ra. Opvallend

was het verschil in golfgeweld nabij de beide duinvoeten.
De verklaring volgt bij opeenlegging van de stormprofielen
E en F van bijlage 12 ter hoogte van de NAP-stand:
a) E ligt beneden NaP tot 1 m lager dan F.
b) Vanaf NAP naar hogere standen blijft de hoogte van E
steeds meer achter bij F, en wel tot een maximum van
4,70*" - 3,20 * 1,50 ra aan de duinvoet.
2, In de ondiepe strook van 140 ra lengte boven LW wordt de
binnenlopende storragolf in het geval F dus meer gederapt,
en bereikt zelfs bij zeer hoge stormen nauwelijks de duin¬
voet, waarvan het talud alleen bestaat bij de gratie van
het windevenwicht. Na de storm is danook de duinvoet van
E tijdelijk met een halve meter verhoogd.
3, In de loop van hot volgend seizoen nadert in profiel E
de Urk weer dichter, Het proces van afneming geschiedt
bovenwaarts met schokken, in aansluiting op een geleidelijke
afneming bemienwaarts.
§ 3.LaGE STRaNDHOOFDEN ZONDER PaLEN.
1, Bouwt men nu ter plaatse van E hoofden die ter hoogte
van halftij in het strand eindigen, dan wordt naar verwachting:
a) hot benedenstrand von E verhoogd en opgebouwd in de zin
van F|

(afreraraing der driftsnelheden en van het scheve

brandingstransport op het benedenstrand)
x) - ZoalF" zou optreden bij een hoofd dat zijn functie
slechts aan de LW-lijn vindt. -

