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O^ytÏ: ..̂ .̂ftfiSn • 9a»1̂ Ĵ̂ "̂'̂ fi3.gep,̂ 1f-Sftrditeg?,\il. 

(o<^vergraf lehteni Jjladen 1*̂ )1 

1. Pe noordelijke aoheepvaarteeul door de Soheldeiaond, van 

weet naar ooet aohtereenvoXgena genoemd Ooatgat, QaXgeput 

en Sardijngeulf heeft een in verhouding tot de veranderingen 

welke aich eldare in het mondingegebied van d» Weaterschelde 

langaaam voltrekken een tamelijk stabiele ligging, terwijl 

ook haar afmetingen weinig veranderen* Deae diepe geul ligt 

eohter dicht ondsr de oever, zodat reede een kleine land*-

wftartse verplaatsing gevaarlijk voor de daarlangs gelegen 

zeewering i6<, 

2* De oever van Aé Weatkapelae dijk, gelegen langs de mond 

van het Ooetgat, verkeert tegenwoordig nagenoeg in even

wicht # Voorlopig zijn hier alleen maatregelen nodig ter bete* 

ra vooraiening van de teen van de dijk tuseen de dijkpalen 

12 en a9i welke kunnen baetaan in het aanvullen en vaatleggen 

van de daarvoor aËinwezige steenbestortiageni meer uitgebreide 

oeverwerfcen zijn hlor (nog) niet nodig, (oevergrafieken, blad 1) 

3« De oever langs het Zuiderstrand langs de uitspringende 

booht tuaaen Westkapelle en aoutelande geeft thans grotere 

aorgen. Het Ooetgat blijft hier nog gestadig opdringen -

op» sommige plaatsen tot Z m per jaar - waartegen de aanwesige, 

niet bezonken paalhoofden niet helpen. Daar de duinregel 

welke hier de waterkering vormt, uiterst smal is, is hot 

aaak spoedig voorsianingen te treffen tegen verdere uiteohu-

ring van de onderzeese oever* Voorts moeten maatregelen wor

den genomen tegen de voortdurende afneming van het strand 

voor Zoutelande, waar de aanwezige duinvoetverdediging 

gevaar gaat lopen* (oevergrafieken, blad 2) 

'+• Het strand tussen Zoutelande en Dlahoek, gelegen lang» 

Oostgat en Galgeput verkeert over het algemeen in evenwicht. 

Waar de paalhoofden ontbreken ia enige duinafalag, dooh niet 

in verontrustende mate? de duinregel is hier nog betrekke

lijk breedt, Wel moeten maatregelen worden genomen tegen de 
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insoharlng welke zloh vlak achter de laatste p^alhoofden ten 

eulden van ^outelande ontwikkelt« daar des&e wanneer zij sich 

onbelemmerd kan blijven uitbreiden een ver naar het suiden 

reikende nadelige invloed kan hebbeni gezien de ervaringen 

Opgedaan met de ineoharing achter de paalhoofden ten oosten 

Van Pomburg. (oevergrafiekeni blad 3) 

5. Ter weoreaijden van de Nolledijk gaat de - onverdedigde -

onderseese oever langs de SardijngeuX voortdurend aohternltt 

terwijl pok het strand afneemt. Het vaste punt voor de over*-

blljfBelen van de»e dijk '-^ de uitgelireide steênbestortingen 

welke hier liggen honden blijkbaar goed atand • krijgt daardoor i 

een steeds meer vooruitspringende ligging, hetgeen tot een \ 

toenemende aanval op dat punt eal kunnen leideno Het ie wen- \ 

eelljk aan deae achteruitgang paal en perk te gaan stellen. \ 

Misschien kan hier door storten van ssandf «ifkomstig van de , [ 

bftggerwerken op de nabij gelegen drempel in de Sardijngeul 

ietet worden bereikt, (oevergrafieken, blad 3) 

^'"l^^. ̂ ^W^- A'^ F?^^^ ^^^ "^^^^^^^^^^^ (Qoyer̂ rf fiekeny bla^ k) 

6. Voor Vlisoingen verkeert de onderzeese oever op enkele 

onbetekenende «ohommelingen na in evenwicht• Vermoedelijk 

is de golfslag hier gevaarlijker dan de getijetrooa. De zee-

ffluren worden op de meèet blootgestelde plaateen - ten westen 

van de Koopmanahaven - beschermd door een ateenglooüng met 

daarvoor een aware eteenbestorting (in totaal ca. ̂ 0 ton 

por ja\) en enkele, eveneens awaar boetorte korte paalhoofden. 

Op enkele plaateen ^ijn ook ainfcstukken aangebracht. Ten 

oosten van de Koopmanahaven wordt de aoemuur beschermd door 

een breed sliko 

Oevey Langs de Honte van Vlissiatten tot Borenele. 

7*. De Sonte vindt slecht» op twee ver uit elkander gelegen 

punten, nl* de onderzeese oeverwerkeni gelegen bij de Schoons 

Waardin langs de Zuidooatpunt van Walcheren en lange de Zuid-

westpunt van 2üid-Beveland bij Boraeele een vaste geleiding, 

tn de onverdedigde Sloemond kan deae geul, na de grote west** 

waartse verplaatsing van de overloop naar de Pas van Terneu-

een, onbelemmerd inscharen, hetgeen dan ook in sterke mate 

gebeurt* Poor desse inscharing set ssioh de geul hier steeds meer 
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vast, hetgeen een atablele Xigging bevordert. 

80 Voor de slechta tot op geringe diepte besohermde, doch 

thans " wat de stroom betreft - enigözine in de luwte gelegen 

oever voor Vlisaingen ia de bovengesohetste ontwikkeling ge-

ruatstelXend, 

9o Deze leidt echter in de Sloemond en langs de aangrenaende 

oevers van Vifaloheren (HaHimekens) en Zuid-Beveland (van Citters* 

polder) tot aanslenlî jk grondverliesj de afslag bedraagt hier 

op sommige punten 15 BI por jaar. Voorlopig loopt de waterke

ring hierdoor nog geen gevaar, daar nog een sseer breed voor

land aanweaig is. Met ingrijpen moet echter niet worden ge

wacht tot de inöOharing de waterkeringen bijna hee^t bereikt, . 

omdat m^n dan genoodaaakt aou zijn een jseer kostbare aaneen-

gealoten oeververdediging te maken. Legt men de verdedigings

werken aan wanneer de dijken nog door enig voorland worden 

beschermd, dan kunnen de oeverwerken tot enkele vaete punten 

worden beperkt, waartussen dan nog enige verdere inaoharing 

kan worden toegelaten» 

10, Een scherpe boohtvorming door de Honte op dit punt (nl. 

In de Sloemond) kan bovendien veranderingen van het geulen-

stelsel in dit gebied van de Sohelde tot gevolg hebben, die 

voor andere punten van de oevers gevaarlijk kunnen aijn. 2ou 

b.Va de ebötroom in de benedenmond van de Honfee «en meer 

Suidwaartso richting gaan aannemen, dan kan dit lelden tot 

een versterkte aanval op de linkeroever van de Schelde ten 

weeten van Breekene, waar deae Bleohts awak verdedigd ieo 

11, Het ia daarom wel zaak de verdere ontwikkeling van de 

Hont© nauwlettend ta volgeno 

(oeveyf̂ rafleken« bladen 8-11) 

12, öe Everingen hoeft in de vorige eeuw in de inspringende 

bocht tueeen Boraaele en Eliewoutadijk dloht lang0 de Beveland-

ae oever gelegen} de vloedinloop van da»e Sohaar lag toen 

Juist ten oosten van het voortüt^prlngende puat bij Boreaele. 

Door de westwaartee verechulviag van de overloop van de Paa 

van Terneuaen naar de Honte (reeds genoemd in al. ?) heeft 

ook de vloedinloop van de Everingen zioh in die riohting 

verplaatst en bevindt zich nu ten weaten van d« verste punt bij 

Borssele, waarvan het dus thans enige geleiding krijgt» Öe 
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hoofdetroon» van de ©ch«ar ie door deze ontwikkeling gedwongen 

een rechtere weg te kieaea» slechte een nevengeul, door de 

z.g. Rug van Boreeele, welke omstreeks de eeuwswieöellng 

ontetond van de Everingen gesqhetden, volgt nog de hocht 

langs de oever. Voorbij Ellewoutedijk verliest de Everingen 

aich In een aantal etetlc variërende en aioh verplaateende ' 

geultjes door het platengebied dat door het Middelgat en 

de Pas van Terneuaen wordt omsloten. 

13. De reed© genoemde nevengeul van de Everingen blijkt vol

gens de oevergrafieken aterk te verondlepen, en hoewel aij 

tegen de oever aangedrukt blijft, is de verwachting gewet

tigd dat de toeatand van dat oevervak aich gunstig ssal 

blijven ontwikkelen, (oevergrafieken,, bladen 8 en 9) 

lif. ïussen Bllewoutadijk en Baarland is de oever grotendeel» 

door een breed voorland beschermd. Hot kleine, ogenschijn

lijk onbelangi»ijke geultje dat de plaat van Baarland van 

do oever van het gelijknamige waterschap achaidt geeft de 

laatete tijd echter ffloeilljkhedeai het verdiept langaaam 

en eohaart bovendien in* Hiertegen sijn enkele kribwerken 

aangelegd welke echter de stroomaanval tot aich trekken, 

hetgeen - vermoedelijk door neervorming - tot belangrijke 

verdiepingen tussen die werken heeft geleid. Wellicht zullen 

deae werken te aijner tijd nóg moeten worden uitgebreid,, 

alhoewel niet IB. te verwachten dat dit efaiijdig gelegen 

geultje slch tot een belangrijk water aal ontwikkelen. 

<oevergrafieken, bladen 10 en 11) 

va&.lyt|iî inaefi,̂ ...,,,(,o*̂ .VH.̂ âf̂  ?ltê j!,̂ „.l?rl̂ l 

15» R«t ^liddelgat ie door de vorm van de aangrenaende oever 

gedwongen een In verhouding tot aijn breedte aeer sohèrpe 

bocht te maken* De weg door het platoncomplex dat daarbij 

door deze geul aan de suldzijde wordt omsloten (platen van 

OsKenisae) betekent daarom voor de etroom een belangrijke 

verkorting. Desondanks lijkt het er nog niet op dat het 

Middelgat, gezien zijn in verhouding van de rest van het 

watervoerend profiel aaer grote vermogen, in afzienbare 

toakomat ernatlge concurrentie aal krijgen van een 
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^•ul door h«t jïlatengobied- M«n aiag daarom verwachten Öat 

h«t Middslgat nog lange tijd ©en bedreiging zaX blijven 

vormen voor de aangrenzende oevers. 

160 Pe oever van het Middelgat langs het rechte etulc tussen 

Baarland ie aeer stabielj zij wordt hier over de gehele 

lengte beschermd door een aaneengesloten stoenboatorting, 

welke blijkens hot verloop der diepiolijnen goed dienst doet« 

Zinkstukken komen langs dit oevervak bijna niet voor en 

apelen hier bij de verdediging dus geen rol van betekeniso 

Er mag echter worden verwacht dat da aanwezige vooraieningen 

voldoende aijn om deae oever In evenwicht te houdenp 

17«. Langs do calamiteuze Willem-Annapolder, waar de geul hot 

sterkst gekromd isj ie de stroomaanval op de oever het ge

vaarlijkst» Tot op een diepte van 20 m - NAP I0 hier een bijna 

geheel aaneengesloten onderaeeae oeververdodiging van zinfc-

etukken aangebraoht» Hoewel de geul beneden dit oeverwerk nog 

wel verder verdiept, behoeft dit nog niet te lelden tot een 

verdere uitbreiding van de bezinking in de diepte! het be

loop van de geulbedding heeft daar nl» nog een tamelijk 

flauwe helling- (oevergrafieken, blad 12) 

18. Gevaarlijker is de toestand op de bovenetroomse flank van 

de in alinea 17 genoemde oeverwerken* Daar werd vroeger de 

oever langs de inspringende dijkshoek tussen de Willem Anna-

polder en het waterschap "de Brede Watering bewesten ïoreeke" 

beschermd door de z^g. Kapellebanko Tussen dese bank en de 

oever liep tóen een smalle geul, de Pae van Kapelle, welke 

blijkene de oevftrgrafieken (zie raaien 89, 89b en D op blad 

^k) ruim 15 m diep moet aijn geweest en aanleiding gaf tot 

de aanleg van een oeverwerk voor de zuid-oostpunt van do 

Willem Annapolder (l863-l872)<. Die geul ie inmiddels geheel 

verdwenen, doch nu wordt haar verzande bedding opnieuw uit-

geachuurd door het opdringende Middelgat^ nadat dit do laatste 

r«oten van de Kapellebank had opgeruimde Uit de oevergrafio-

ken (raaien Ö9b, D, B en 1^ blad 1̂ ) blijkt dit proces duide

lijk uit de tegengestelde beweging van de lijn van 5 m -

va enerzijds en de lijnen van 10 en 15 m - t-W anderaijdso 

Door de snelle nadering van het Hiddelgat wordt nu de water^ 

kering van de ̂ 'i'illem Annapolder onmiddellijk ten ooaten van 

do bestaande oeverwerken waar sij in noordelijke richting 
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afbuifit bddreied (aie verloop van de 15 on aO m - LW-lijnen 

in raai 6, blad 13)'» Waar In dit gebied reeda bij een aeer 

flauwe helling van het beloop oevervallen kunnen optreden 

ie hior de grootste waakzaamheid geboden» en moet een uit

breiding in oostelijk© richting van het oeverwerk voor de 

Willem Annapolder worden overwogeno (oevergrafieken» bladen 

15 en 1^) 

19« 5!en westen van Hanoweert, vóér de a.g. Schooröche dljk . 

ondervindt de oever nog enig© bescherming van de reeten. 

van een oude dijk (met onderaeese oeververdediging?) i welïî e 

blijkene een daarna door d© Studiedienst in 1958 verricht '' ; 

onderzoek, op ca« 150 m afstand van de waterkering een met '-

steen beklede weeratandbiedende rug op de geulbodem vormto 

De oeverpeilingen van het daarachter gelegen watereohap 

"de Brede Watering beweeten ïerseke" tonen deae rug niet 

aan* <iöar deze toevallig in enkel dwarae geulen souden 

aijn gelegen welke de rug onderbreken. Zolang deae rug 

in stand blijft aal de aanval op dit oevervak niet awaar 

sijn* (oevergrafieken, blad 1^) 

20o ïuseen Hansweert en Kruiningen neemt het aeer vlakke 

voorland dat daar voor de dijk is gelegen reede geruime 

tijd afo De geul ligt hier echter nog ver uit de oever zodat 

de waterkering geen gevaar loopt en hoogstene binnenkort 

enige voorziening aan de teen »al vragen*. 

f-o Oever lange de Schaar yan Valisej^leQe; v^n d® ygterhaven vatf 

Kyuiningen tot de ha yen ̂  yo.^ aj^maiermanpolder (oe vergraf i«k»ni 

bladen "lp en 16). 

21 o Ce Schaar van Valkenisao heeft evenals de meeste vloed

geulen van de Schelde, een tamelijk wisselvallig karakter» 

In het uitgebreide drempelgebied aan de bovenstroomee ssijde, 

gelegen lange het 2uidergat, verliest deze geul, welke bij 

Kruiningen nog een flink profiel heeft, Bich spoedig in een 

aantal ondiepe geultjee waarvan de noordelijkste Iwige de 

^iramermanpolder loopto De indruk is gekregen dat het ver

mogen van de iSohaar van ITalkeniBse in de afgelopen eeuff 

aterk ia verminderd* 

22o De oever langa het Waterechap Waarde, langa de inloop 

van de schaar gelegen, ondervindt geen last van de stroom* 

t 
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Het ondersseese talud heeft hier een aeer flauwe helling en 

de kleine achommolingen in het verloop van de 5 m - tW-

lijn zi^n van veinig belangt (oevergrafioken, blad 15) 

23, Voorbij de noordooetpunt van het waterschap Waarde 

wordt de oever beechermd door een «eer breed» aanwinnend 

alik, dat aich uitstrekt tot aan de vooruitspringende hoek 

vön de Zimtnermanpolder, waar de in al^ 31 genoemde noorde

lijke- uitloop Van de Schaar van Valkenisae tamelijk di.oht 

onder de oever loopt o Dit punt is echter door uitgebreide 

beainkingen ruimöohoots veilig gesteldt (oevergrafiekenf 

blad 16) 

ö» .Oeyer lafî a het Kauw van B^th van de hSjVefi van aimmerman-

polder tot de haven van Batho (oeveygrafle^eny blad %f} 

Z^0 Het sterk gebogen nauwe vaarwater bij Bath vindt slechts 

enige steun tegen do door enkele puinbestortingen beschermde 

vooruitspringende dijkshoek bij het voormalige fort Batho 

Peze geul verschuift geleidelijk westwaarts, daarbij uit-

taochtende laïigs de eükken en schorren van de Reigerflberg-^ 

8Che polders het voorland neemt hier af met een gemiddelde 

van ca. 3 o P»i? jaar» Peae ontwikkeling zal tot verlies 

vaA inpolderingsrijpe gronden leiden, dooh zal voor do 

scheepvaart vermoedelijk gunstig zijn# Voor de daarachter 

gelegen waterkering is binnen afzienbare tijd g<?Qn gevaar 

te duchten. 

De hoofdingenieurt 

. Wogo iro H.Ao Fergufiono 



LIJSÏ VAN BUUOEN 

BXad Koa 

1 

3 
k 

6 

9 
10 
11 

13 

15 
16 

17 

O ver siich t ŝ Xgid 
Walcheren «n Zuid-
Bevelend 
Hechtoröever van de 
Itfeeterecheldeo 

Oeveygrafieken 

Walcheren, Koordwatering 
Westkapelse dijfc 

Walcheren, ÏÏoordwatering 
2uiderstrand 

Walcheren, Westwatering 

Walcheren, Rljkszeewerlng 
Vliealns«ïi «" Westwatering 

Walcheren, Zuidwataring en 
Buitenhaven (Hijksaeewering) 
VXisBingen 

Walcheren en 2uid-Beveland 
Polder Walcheren-Mond Zuid-
Sloe- Van Cttterspolder 

Zuid-Beveland, Cal* Borasele 
polder en Cttterspolder 

Zuid-Beveland, Cal. Boresele 
polder 

2uld«Beveland, Wpo Ellewoutsdijfc 

Zuid-Beveland, idem 

Zuid-Beveland, Wp. Baarland en 
% « ^llewoutedijk 

Zuid-Beveland, Wp, Hoedekenso 

A 6.51,533 

Formaat en atamboek jWoo 

B 3.3ac37 

A 5P52O56 

kerke en Baarland 

Zuid-Beveland, Gal* Willem 
Anna pr. 

Zuid-Beveland, Wpg Kruiningen 
en Wpo de Breede Watering Be-
westen lerseke 

Zuid-Beveland, Wpo Waarde 

Zuid-Beveland, Calo Zlmmermanpra 

Zuid-Beveland, Heigerebergscho pr. 
en Gal. Zimmermanpro 

6.52«53 

^«52o5^ 

A 5.32o33 

A 5.52*75 

A 6.51,508 

^o51a509 A 

5*51-510 

^.51.511 

4*5io5ia; 

7.51..513 

5.51»51^ 

7»5lc515 

6*51o5l6 

6.51.517 

5*51P518 






































