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CENTRALE. S5?U0IEDIEÏÏST - riikswaterstaat 
AFDELIHQ ^ISSlNOEH. ^^^I^iSI^oreo 

• . » _ ^ - « .tjibliotheeK 
grenadiersweg 31 -
4338 PG middelburg 

VERSLAQ OVER DE TOESTAHD PER OEVERî l gH 
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I« Itlî eroyver van de WesteraoheXde» 

1t Voor deze kust izijn de laatate oeverlodingen door de betrok*-

ken waterschappen verricht in 1938. 

Oorlogsomstandigheden en daarna mijnengevaar maakten het tot op 

heden onmogelijk deze peilingeni welke vroeger om de twee jaar 

geschiedden, te hervatten. In 19^9 is het grootste gedeelte 

- ten oosten van raai 6a van het wp. O?ienhonderd en Zwarte ge

legen - door de Studiedienst opgenomen* Be reeultaten van die 

peilingen aijn in de grafieken verw«rkt* 

De strandraetingen zijn inmiddels weer hervato 

2. Dit kuetvak verkeert in een betrekkelijk gunstige toestando 

Op de meeste plaateen is de.vooroever beneden laagwater aanwin

nend (tussen Oadzaad ©n het Kruishoofd)^ of verkeert nagenoeg 

in evenwicht (van Nieuwe Sluis tot Breskens)* Alleen ten westen 

van Cadzand en voor de oever van het voormalige waterschap 

öroede en Baanst, dat thans tot het waterschap Het Vrije van 

Sluis behoort f neemt de kust af* 

Het strand volgt in het algemeen het verloop van do vooroever, 

zij het soms met enig© naljling. 

3- Hoe zich in de toekomst de situatie ten westen van Cadzand-

havon zal ontwikkelen is moeilijk te zeggen» 2owel de verdere 

veraanding van de Zwinmonding als de afneming van het Belgische 

strand zullen hierop van invloed zijn? gegevens hier©ver ont

breken eohter bijna geheel, waarnemingen langs het Belgische 

kustgedeelte zijn er bijna niet verricht. Hoewel dit kustge-

deelte (bij Cadzand) reeds gedurende oa. 30 jaren achteruitgaat 

behoeft men niet onmiddellijk bezorgd te aijn, daar het nog wel 

geruime tijd zal duren voordat de kustlijn bij verdere achter

uitgang zal zijn teruggedrongen tot de uiterste landwaartse 

ligging van omstreeks l88o. (oevergi*afieken, blad 1) 
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ké Hot kustgedeelte voor het vm# waterschap Qroede en Baanst 

(thans opgenomen in Het Vrî je van Sluis) gaat in geringe mate 

aohteruitt De verondieping van d© Wielingen in dit gebied (to

taal ainde 1880 5 a 10 »), ging gepaard met een afvlakking van 

de oeverI waardoor het strand terug werd gedrongen, en ook nu 

nog afneemt* 

Daardoor wordt thans de teen van de waterkerende dijk ten oosten 

van het z.g. Kruiehoofd bedreigd. Het ia echter, gezien de ge

stadige aanwas - sinds omstreeks 1910 - Van het kustvak tan 

westen van het Kruishoofd, welke aangroei zich in noordelijke 

richting söhijnt te willen voortplanten, wel mogelijk dat het 

strand ook hier binnenkort weer gaat aanwinnen• 

Ken kunstmatige verbetering van de tegenwoordige toestand door 

het aanbrengen van een bezinking voor de thans onverdedigde. 

strandhóofden, met daarenboven een eventuele verlenging van en

kele van deze hoofden zou dan ook vermoedelijk binnen enkele 

japen, en dan voor lange tijd zijn nut weer verloren hebben. De 

plannen welke hiervoor thans door Het Vrije van Sluis worden uit

gewerkt aouden daarom in dit verband nog ©ene critisch moeten 

worden beschouwd; wellicht zal men dan tot de conclusie komen dat 

het verstandiger is voorlopig aan verdere strandafslag het hoofd 

te bieden door een naar beneden verlengen van de betonblokglooi

ing van de waterkering, (oevergrafieken, blad 2) 

5- Bij het voormalig fort Frederik Hendrik, en zowel vlak ten 

oosten als ten westen daarvan neemt het strand geleidelijk af, 

alhoewel de onderzeese oever reeds enkel tientallen jaren onge

veer in ©venwicht verkeert. Wellicht ia de vooruitspringende lig

ging van het fort hiervan de reden. Het duin dat hier de water- ' 

kering vormt is zeer smal en kan geen afslag van betekenis meer 

verdragen. Dit jaar is dan ook ten oosten van het fort en aan

sluitende op d© daarvoor geleg<?n steenglooiing een duin voet verde

diging aangebracht. 

Ten westen van het fort is de duinvoet ook reeds voorzien tot 

waar de duinen grotere breedte hebben en bovendien aanwinnen. 

Het calamiteuze waterschap Oud- en Jong Breskens doet geen strand-

metingen meer verrichten waar Öe duinvoet verdedigd isj daarom 

zijn deze thans ook in de raaien 9-15 gestaakt, nu in dit vak 

in 1950-'51 tot een duinvoetverdediging is overgegaan. Het ie 

wenselijk dat het waterschap de strandmetingen in genoemde 

raaien hervat en deze in de toekomst bovendien ook laat veprieh-
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ten in ;eR«tlen midden tussen de hoof den nos* 3 - 6 en 10 - 16« 

(oevergrafiejcen, blad 3) 

Oever X^ge,het vaarwater lange Hoofdplaat en Pauliné^older. 

yî î  JBreekens tot de Pauliy^apol^er. (ovéraichtablad 1| oever-

grafieken, bladen k ^ 6) 

6» De langs desse oever lopende smalle geul - het ssg* Vaar

water langs de Hoofdplaat f met als voortzetting naar het 

^uidooeten hét Vaarwater langs de Paulinapolder • heeft reeds 

einde het einde der vorige eeuw een betrekkelijk stabiele 

ligging. 

Alleen vlak ten oosten van Breekenei tot voor de noordweBt» 

punt van de calaiaiteujae Hoofdplaatpolder en ook nabij de 

Brakman* dringt de geul thane naar de oever op« Behalve van 

de genoeiade hoek van de Hoofdplaatpolder ia op die plaateen 

echter nog ruim voldoende voorland aanwezig, en kan due voor

lopig nog verdere insoharing worden verdragen» 

7. Voor de noordwesthoek van de Hoofdplaatpolder, bij de nol 

CalonCraaien 1 - 7 ) , kan de toestand echter binnenkort ge

vaarlijk worden. Beneden de hier op twee plaatsen aangebrachte 

bezinking, welke van rosp* 1887 en 1924 - 1927 dateert, 

is de geul in de laatste jaren aanaiienlijk verdiept, ondanks 

de hier op een diepte van 16 i ao ffl beneden NAP aanweaige 

aeer dikke kleilaag. Sr dient daarom te worden overwogen om 

de bezinking hier in de naaste toekomst uit te breiden, 

(oevergrafieken, blad k) 

8« Ook de situatie voor de Hoofdplaatpolder tussen de raaien 

7 en 35 is niet van gevaar ontbloot. Hoewol hier blijkens 

de oevergrafieken reeds tientallen jaren evenwicht bestaat 

wordt de oever voor de schaardijk-blijkene «en duikeronder-

aoek van I886 -- slechte verdedigd door een puinbestorting 

daterende uit het midden der vorige eeuw. Het is niet bekend 

wat deae bestortingen thans nog waard zijn» In de vorige 

eeuw werd deze oever zwaar geteisterd door oevervallen» ter

wijl ook in de laatste tijd weer enkele vallen werden waar

genomen <nl. in 1929 tusson raai 1 en 2 en in 19^0 tussen 

raai 26 en 27ï deze laatste drong tot in de teen van de 

dijk door). Enig risico kan hier echter worden aanvaard| 
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Offldat van raai 1 tot raai k6 oen inlaagdi^k aanweaig ia. Een gua-

etige omstandigheid vormt de aanwezigheid van de hierboven reeds 

genoemde dikke kleilaag, welk© vanaf raai 1 tot ongeveer raai 32 

Op 15 tot 22 ffl diepte beneden NAP werd aangetroffen, 

(oevergrafiekon, blad 5) 

C< Oever lange de Pae van ?emeugei|^ van de Brakujtaâ  tot de Sen" 

drachtspolder» (overaichtsblad 2» oevergrafieken, bladen 8 en 9) 

9* Sinds omstreeks l880 door het aanbrengen van een onderzeese 

oeververdediging voor de cal. Nieuw Weuaenpolder een verder op

dringen van de Pas van ïerneuaen lange de vaste oever kon worden 

tegengegaan heeft deze geul over het gehele vak tussen de Sen-* 

draohts- en de Kieuw Neuaenpolder blijkbaar een evenwicht ge

vonden. Se inscharing van de oever langs het onverdedigd© ge

deelte tussen de buitenhaven van Terneuaen (aet «en oeververdedi

ging welk© van voor 1850 dateert) en het vaste punt voor de Mar-

garethapolder (met een beainking daterend van voor 1880) heeft 

zioh -nog- niet in die mate ontwikkeld dat de waterkering daar

door gevaar looptt alhoewel in dit gebiedi evenals trouwens in het 

gehele hier beschouwde oevervak, reeds veel oevervallen aijn 

voorgekomen. 

Aan nieuwe oeverwerken ale door Hogerwaard in 1902 werden aanbe- 1 

volen in geval dat de insoharing aich sterk aou gaan ontwikkelen 

behoeft daarom voorlopig nog niet te worden gedacht, (oever

grafieken» blad 9) 

10. Het langst is dd Paa van !?erneuK0n blijven opdringen voor 

de westpunt van de Nieuw-Neuzenpolder* Tengevolge van een belang

rijke opschuiving naar het westen van de overloop van öeae geul 

naar de Zuid-Bevelandae oever, welke» ipeedB vóÓr 188O begonnen> 

nog steeds voortgaat, werd deze punt tot voor kort nog awaar 

aangevallen. Ook hier ken de aanval echter door geleidelijke 

westwaartse uitbreiding ven de bezinking tot staan worden ge

bracht* 13e in 1950 aangebrachte ainkstukken waren niet nodig 

geweest, (oevergrafieken, blad 8) 
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^* 0«v#y XangB het Gat van Oeaeniaee. van de Eendfffohtspol^er to,t 

de HoX van de Molenpolder* (ov®rziohteblad,2» oevergrafieken» 

bladen 10 en 11.) 

11. Het G(at van Osseniese dat aioh omstreeks 1850 in het midden 

van de Scheldebedding vormde 1 heeft zich sindsdien naar de 

linkeroever verplaatst en ie daarbij tevens - en wel voorname

lijk aan da vloedinloop - verruimd. Bit ging gepaard met een 

verplaatsing en varaanding van de Appelzak» vroeger (omstreeks 

1800) een belangrijke geul welke toen ongeveer de plaats innam 

van het tegenwoordige Gat van Ossenisaeé De oevergrafieken 

geven hiervan een duidelijk beeld (o»a* het naar elkaar toekomen 

van de laagwaterlijnen lang© d© oever en tegenoverliggende bank)# 

Het Oat van Ossenisee aal voorlopig nog wel verder blijven op

dringen en daarbij teven& ook nög wel wat dieper worden» 

Dit hoeft ©ohter nog niet onmiddellijk roden tot b*aqrg<^eid te 

geven* Het schaart thans nl. hoofdzakelijk in langs het brede 

alikkengebied in de monding van het voormalige Hellegat (de 

Ryg* Platen van Hulst) waar het nog te ver van de oever is 

verwijderd om aich reeds duidelijke in de oevergrafieken af te 

kunnen tekenen* Deze geul vindt alleen steim tegen de oe'irer** 

werken voor de Westpunt van de Eendraebtspolder en de verdedigde 

kop van de Kol van Ossenisoe» gelegen voor de Nijepolder. 

12. De oever voor de Eendraebtspolder wordt geteieteH door 

vallen» zodat vooral vlak ten oosten van de genoemde oeverwerken 

waar het voorland niet zo breed ie, grote waakzaamheid is gebo

den» Mogelijk zal de oeververdediging voor de E©ndrachtfipolder 

in de toekomst met een derde vast punt naar het oosten moeten 

worden uitgebreid* (oevergrafieken» blad 10) 

13. Ook de ontwikkeling van de situatiis ter weerszijden van de 

Hol van Ossenisse dient nauwlettend te worden gevolgd* Het 

beeld dat de oevergrafieken ten westen van deze nol te zien ge

ven - nl. het afsterven van de reeds genoemde Appelzak» nog 

gepaard gaande met een gering dooh ongevaarlijk verder opsohui-

ven van dea© geul - ie niet verontrustend* Tan oosten daarvan 

eohter» waar een uitloper van het Gat van Ossenisse, de Sohaar 

van Osseniaaef zich in de laatste 20 Jaar tot een belangrijke 

geul heeft ontwikkeld, ie de oever dientengevolge atork afge

nomen. Het ie evenwel niet zeker dat dit sohaar in de naaste 

toekomst nog veel verder naar de oever zal opdringen; de reoente 
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doorbraak door de Platen van Os^enisse in de riohting Hcinsweert 

ssal mogelijk gevolgd worden door een geringe versohulvlng naar 

het weaten van deze geul, of althans kunnen leiden tot een af** 

neming van de aanval op de oever» Het verloop van de diepte»» 

lijnen In de laatste jaren 20U enige h o ^ in die sla kunnen 

wettigen» (oevergrafieken, blad 11) 

^- Qover lanica het platengebied vm, OeeenifgOi vaa de l̂ gl va^ ̂ e 

Moleniiolder tot de veerhayeR aan ̂ e Perkpolger» (Overziohtoblad 

1# oevergrafieken, blad 12) 

l4. De ontwiklceling van de toestand van de oever taeeen de Nol 

van de Molenpolder en de veerhaven aan de Perkpolder ia onaeker. 

Telkenmale ontstaan hiej? weer nieuwe ebsoharen ia het daarvoor 

gelegen platengebied die dan snel naar het noorden uitbochten 

en verzanden, Tijdelijk aal ©en dergelijk sohaar wel eens een 

bedreiging voor de aanliggende oevers kunnen vormen, waar blijkens 

de ervaring vallen kunnen optreden» 

De stroom wordt hier enigermate uit de oever gehouden door 

een aantal lange dammen welke ̂  door stroomoveretort - ook lange 

hun flanken door ontgronding worden bedreigd, zodat hier-tegen 

reeds herhaaldelijk voorzieningen moeaten worden getroffen» 

De Soharrendaa, gelegen voor de oosthoek van de Molenpolder, 

waarmede destijds ©en geultje werd afgesloten, heeft het meeste 

te verduren gehad, doch ook deze naaldvormige atroomkering kan 

behouden blijven, hoewel hij bijna o'^er do gehele lengte la 

diep water ligt» 

Deze oeverwerken vormen ©öa rommelig geheel, en zijn met het oog 

op de etroomgeleiding niet gelukkig ontworpen. Nu ze er eenmaal 

zijn, is het echter wel zaak hen zo goed mogelijk in stand te 

houden» 

16» De scharen door het platengebied van Oseenieae worden gaarne 

benut door de binneneohepen die daardoor hun weg belangrijk 

kunnen bekorten» Daarom zal er wellioht bedenking tegen bestaan 

deze als stortplaats te gebruiken voor de ia de nabijheid 

(drempel vaa Hansweert, Schaar van Walsoorden) uit het groot-

8cheepavaarwater gebaggjerde specie, waardoor de toestand voor 

de waterkering wellicht zou kunnen worden verbeterd* Hoewel deze 

op het ogenblik betrekkelijk gunstig ie, zou een dergelijke 

maatregel in de toekomst wel eens de moeite van het overwegen 
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w€iar4 iunnea'worden» tndlea - b.v. door de recente ontwikkeling 

van het Schaar van Walsoorden - de situatie hier weer slechter 

wordt• 

F* Oeygr langs het Ziuideritat yan de veeyhaven ^an de Perkpolrder 

tjot Baal^pek, (overzichteblad 2, oevergrafieken, bladen 13 en 1̂ ) 

^7t> Sa de xviare aanval van het ^uidergat op de oever bij 

Waeloorden, in de eerste helft van deze eeuwi waartegen tamelijk 

uitgebreide oeverwerken werden aangelegd, vormt deze geul than© 

geen bedreiging: meer voor de waterkeringi bovenetrooms van het 

Oude Hoofd verzandt het Zuidergat doordat daaraan steeds meer 

stroom wordt onthouden ten behoeve van de aich Oï\twikkelende 

Schaar van Walsoorden, dat thans door baggeren verruimd is en op 

diepte wordt gehouden, (oeverblad 13) 

Voor de Kruiepoldor dringt de geul nog vsel sterk op blijkens 

de afneming van de daardoor gelegen slikkenj het voorland is hier 

echter nog zeer breed, (oevergrafieken, blad 1̂ ) 

l8. Ook voor het ver vooruitspringende Oude Hoofd beataat voorlopig 

geen reden tot beaorgdheidi alhoewel aich voor dit hoofd in de 

loop der jaren een aeer diepe put heeft gevormd, mag worden ver"* 

wacht dat het ook in de naaste toekomst zonder veel moeite be*-

houden zal kunnen blijven (oevergrafieken, blad 13) 

19» Het ie mogelijk dat de oever van de Perkpolder bij de mond 

van de haven - welk punt tengevolge van de sterke uitboohting 

van het ^uidergat in de luwte van het Oude Hoofd is komen te 

liggen - door de verandering van het stroombeeld tengevolge van 

de jongste ontwikkeling van het Schaar van Walaoorden, in de 

naaste toekomst zwaarder zal worden aangevallen. Blijkens de pei

lingen ie het ^uidergat hier de laatete 10 jaar - voorlopig 

nog op grote afstand uit de oever (nl. op 150 A 200 m uit de 

hoofdraai) - weer gaan verdiepen, dus julet In de periode waarin 

de Schaar van Walsoorden tot ontwikkeling ia gekomen. Bit aou 

het begin kunnen aijn van een hernieuwde aanval op de Perkpolder# 

en het ie dus ssaak de ontwikkeling van da situatie voor dit oever

vak nauwlettend te blijven volgen, (oevergrafieken, blad 13) 

Vlissingen, december 19^1. 

Bê  Hoofdingenieur, 
w.̂ g, H.A. Ferguson. 
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