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B ESC HOUW imW OVEIÏ DE KUST TUSSEN CADZAHD EN HET ZWIK

Algemeen

1. Het betreffende kuetgedeelte is op schaal 1 : 25

wacrgegeven op bijlage 1. Hieruit blijkt de ligging t.o.v*

de aangrenzende delen van de Nederlandse en de Belgische

kust. De bijlage 2. toont vervolgens do mond van het Zvĵ n

en het betreffende kuatgedeelte op schaal 1: 5000,

l>e foto's op de bijlagen ~$ &n k geven een beeld van dit

strand; hieruit blijkt duidelijk de toestand waarin het

strand en de hoofden verkeren.

2# Thans 13 aan de orde de verbetering van de strand-

verdediginijswerkon, waartoe reeds plannen zijn opgemaakt.

In het navolgende Kullen enige beschouwingen worden gegeven,

aan de hand waarvan de plannen zullen worden beoordeeld»

Ontwikkeling van het voorliggend zeegebied.

3. De bijlage 5 toont de ontwikkeling van de hoofd-

geul de Wielingen in de laatste honderd jaar. Het blijkt

dat. deze geul eioh in die tijd sterk aeawaarta heeft ver-

plaatst, waardoor de aanval van de stroom door de getij-

geulen moet aijn afgenomen.

^» Behalve de2e hoofdgeul, de «ïielingen, iH van veel

belang de nevengeul Appelzak, die vanuit het westen steeds

varder verzandt. Vroeger kon deze goul worden beschouwd als

aanvoergeul voor het vloedwater naar het Zwin. Sinds de

laatste afdamming van het Zwin in 18?2 is de verzanding ven

d© Appelzak zich sterker gaan manifesteren, zoels blijkt uit-

de bijlage 6, waarop de ontwikkeling is weergegeven van

1894 tot 1962.

5. Uit bijlaga 7t de ontwikkeling van de doorlodings-

raai 33 van 1Ö7? tot 1962, blijkt dat het profiel van 1877,

waarbij duidelijk een geul en een bank waren te onderschei-

dan, geleidelijk veranderd ie in dat van 1962, waarbij een

cO'pstsnte diepte (rond N.A.P.-10 m) is bereikt. Het valt

daarbij op, dat rond 1887 een vrij grote uitbreiding van de
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bank, genaamd Binnanpaardenmarkt optrad, waardoor da geul tij-

delijk werd versmald, aodat de oever door de atrooro werd aange-

vallen. Deze aanval had consequenties voor de ontwikkeling va'n

de oever, zie de bijlagen 8 en 9, waaruit verder blijkt, dat- :

de aanval op de oever afnam, naarmate de Binnenpaardenmarkt

werd opgeruimd. Het ia zeer wel mogelijk, dat da atrandhoof- ~ .

den, waarvan de koppen waarschijnlijk In de jaren van strootn-

jsanval bentort zijn (nauwkeurige gegevens hierover ontbreken)

voldoende weerotanü hebben kunnen bieden aan defce tijdelijke

atroomannval,

6. Uit de bijlagen 6 en ? blijkt dat d© verpanding van '•

de Appelzak nog steeds doorgaat. De verwachting ia, dat ook

de laatste resten van de Appelaak, zoals deze blijkene de op-

name van 1962 nog aanwezig aijn, op de duur zullen verdwijnen.,

waardoor het ondiepe, flauw hellende plateau, dat thans aan-

wezig is, voor de Belgische kust, ssich zal voortzetten voor - :

de Nederlandse kust nabij en ton oosten van Cadzand. Het is " -

duidelijk, dat een dergelijke ontwikkeling slechte tot

stand kon komen bij een gunstig stromingsbeeld. De toestand

van het zeegebied kan derhalve worden beschreven als gunstig

voor het beschouwde kustgedeelte*

7. Helaas ontbreken frequente lodingen van dit gebied,

aodat de ontwikkeling niet nauwkeurig kan worden gevolgd. '.Vel

kon uit lodingen van de Nederlandse en de Belgische Hydro-

grafische diensten een tekening worden samengesteld (bijlage

10), waaruit blijkt d$t in de periode 1957-1962 het kust-

gebied vrijwel overal ia aangeaand.

Ontwikkeling: van de oever.

8. Aan de hand van grafieken, die zijn samengesteld " - :

uit de door het waterschap verrichte peilingen, kan een in-

zicht worden verkregen in het chronologisch verloop van de

diepten sinds 1875» zie de bijlagen 8 en 9» Het blijkt dat

de oever zeer flauw helt (van 1 : 25 tot 1 : 50), zie ook de bij-

lage 13-
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'_ 9. Een moeilijkheid bij: het; interpreteren van de pei- -"

lingen is evenwel het feit» dat de lodingraaien gelegen zijn

in de ag van de strandhoofden. Indien blijkene de peilingen

verdiepingen optreden, dan duidt dit niet aonder maer op een

groter© atroomaanval. De'verdiepingen zouden ook veroorzaakt

kunnen zijn door het uitvoeren van werken aan de koppen van.

de hoofden. Het loden in r&aien die gelegen aijn tussen de

hoofden zou een betere informatie hebben kunnen geven» Dit

ie evenwel niet geschied» In de toekomst zullen, overeenkom*-

6±ig het langs de Nederlandse kust te effectueren uniforme

lodingraaiensteleel, veelal wel lodingen wordea verricht tua- .

Ben de hoofden ,

10. Uit de bijlage 8 blijkt dat van 1870 tot 1890 a,

1900 de oever achteruit is gegaan. Deze achteruitgang kan

worden toegeschreven aan de sterkere stroomaanval van de

Appelzak na de afsluiting van het Zwin in 1872 en aan de

tijdelijke verhoging van het bankengebied de Binnenpaarden-

warkt. Na het opruimen van dit bankengebied koa een zwaar* :

dere golfaanval tot de oever doordringen» Daarna is d© ver-

»ftn4ing van de Appelzak een rol gaan spelen, aodat na 1900

aenaandingen en verdiepingen elkaar afwisselden, een gevolg

zijnde van de gecombineerde werking van aanlanding en golf-

aanval. De meeate raaien tonen- rond 1920 de gunstigste lig-

ging; daarna gaat de oever geleidelijk achteruit, zie ook

de bijlage 11.

11, Ik merk nog op dat het beeld, geschetst aan de hand

van de bijlagen, slechte benaderend kan zijn* Als gevolg *

van de golfbeweging kunnen in korte tijd grote verechillen

in hoogteligging van de oever optreden* Dit toont de bij-

lage 12, waaruit de Verdieping blijkt door een storm en de

aanzanding, die o.a. door een landwind kan optreden. De

dieptelijnen verplaatsen zioh alsdan tientallen meters land-

waarts, reep. sseewaarts. Med« hierdoor is het verloop -van \'

de grafieken van de bijlagen 8 en 9 zeer grillig. •

12. De aohteruitgang van de oever, die rond 1920 ±9 be-~

gonnen, geschiedt evenwel ao langzaam, dat de huidige situ-

atie alechta weinig afwijkt van die van 1Ö90* dus voor de
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tijdelijke verbetering begon, zoele moge blijken uit de bij-

lage 13. Evenals dit reeds te ziea was op do bijlagen ? er. 11 f

toont ook deze bijlage 13 een verdieping tot 2 m in «en gebied

van ongeveer 100 m voor de koppsn van de hoofden, terwijl ver-

der zeewaarte overal aanzanding Is opgetreden.

13. Het is inderdaad opvallend, dat de verdiepingen al-

leen optreden nabij de koppen van de hoofden, zoale ook blijkt

wit de bijlage 14, waarop de verschillen tussen de lodiagen

van 1957 en 19&2 zijn getekend.

Ontwikkeling van het strand»

14. De ontwikkeling van het strand blijkt uit de bijlage

15, samengesteld uit de door het waterschap verrichte strand-

metingen. De grafieken geven een beeld van h©t verloop van de

laagwaterlijn, de hoogwaterlljn en de duinvoet met de tijd

sinde 1880; ook de breedte van het natte strand en hot droge

strand is aangegeven* Het blijkt dat van 18#O tot 1920 het

strand zich gunstig heeft ontwikkeld. Daarna is de laagwaterlijn»

üeer sterk schommelend als gevolg van de flauwe helling van

het strand, langzaam achteruitgegaan. Na 19^9 is een tijdelijke /_

verbetering zichtbaar, vermoedelijk als gevolg van het af~ /-'

slaan van het duin bij de storm van 1 maart 19^9» ^0 hoog-

waterlijn ijlt zolang na, dat na 1920 aelfs nog enige verbe-

tering optreadt» terwijl do Jat«r iug«treden achteruitgang maar

zeer gering is* Het verloop ven ia duinvoet is vrijwel iden-

tiek aan dat van de hoogwaterlijn. Het gevolg van «en en an-

der ia dat thane het natte etrand 150'a 175 fó breed is (tegen-

over 200 a 300 m rond 1920), terwijl het droge strand 25 a <+0 ra

breed is. Het smaller word#n van het natte etrand betekent

een steilere strandhelling, waardoor bij Btorm de branding

dichter bij de duinvoet zal plaatsvinden.

15. Om enig Inaloht te verkrijgen in hst karakter van

het strand zijn door mijn dienst In h«t midden van dit kust-

gedeelte (raat 6 + 50 m) wekelijks atrandhoogiemetingen ver-

richt gedurende twee jaar» De resultaten zijn op de bijlage

16 weergegeveni het blijkt dat het strand aan st*rk« fluctu-

aties onderhevig is« waarbij per jaar hoogteverschillen
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van rond 1 m Tiormaal ssijn. Overigens blijkt het strand in zijn

geheel over deae periode (1960/1961) in evenwicht te zijn. Uit

andere metingen langa ds stranden van Zeeuwsen Vlaanderen is

mij bekend, dat dergelijk» fluctuaties kenmerkend aijn zowel

voor een onverdedigd strand als voor een strand dat verdedigd

ie met stenen hoofden zonder palen*

16. Uit het voorgaande blijkt, dat het strand thans t.o.v.

de jaren rond 1920 in een minder gunstige toestand verkeert,

De stenen hoofden di» door de strandverbetering tussen 1880

en 1920 geheel onder het zand kwamen te liggen, 2ijn door

de Btrandafnarae der laatste jare.n weer bloot gekomen* De, fo-

to's op de bijlage k tonen, dat de stenen bermen, hoewel be-

schadigd, over vrij grote lengten nog aanwezig zijn. Het is

opvallend, dat van de paalrljen nog slechte restanten over

zijn»

Ontwikkeling van de

1?. Omstreeks 1890 reikte de hoogwaterkering slechts tot

ongeveer N.A.i'. + ? ffl. Tengevolge van de zeewaartse verplaat-

sing van de laagw&terlijn in de periode 1880 tot 1920 is er

tijdelijk een aeer breed strand aanweaig geweest, waardoor de

verstuiving werd bevorderd. Daardoor is do hoogwaterkering in

die periode op geheel natuurlijke wijze aanzienlijk versterkt,

hetgeen op de bijlage 1? is aangegeven. Thans reikt het duin-

gebied tot rond N.A.P. •*• 12 m. Op bijl&ge 17 is voorte aange-

geven de Inhoud van het duin boven het vlak van K.A.p. + k m,

gemeten in een aantal dwarsprofielen. Deze inhoud blijkt 500

a 700 ra? /m1, behalve tueaen sp. 9 «n de uitwateringsgeul,

waar ©en kleiner profiel eanwezig is. Dit laatste is evenwel

niet maatgevend, daar de feitelijke hoogwaterkering hier ge-

vormd wordt door een dijk» lopend van de uitwateringsaluis

in westelijke richting, met een kruinshoogte verlopend van

K.A.P. + 8,5 ra (bij de eluis) tot N.A.F, + 11 m (bij de aan-

sluiting met de duinen)•

18. De hoogwaterkering voldoet derhalve aan redelijke

eisen, vandaar dat hij is ingedeeld in de derde van vier
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urg«ntie-period»n, volgens welke de Zeeuwse hoogwaterkerlngen,

voor zovar buiten de afsluitdammen vallend, dienen te worden:ver-

sterkt. Desse dsrde periode ie destijds, zoals het gehele ur- ,

gentieschema ter versterking der hoogwaterkeringen, door het Pro»

vinciaal Bestuur van Zeeland bepaald als lopende van 1969 te-t :

1973. - :-

pmach;ri:|ilvJLniffi

19» De achteruitgang van de laagwaterlijn in de jaren . .

1952-1955 (bijlage 15), gecombineerd met een vrijwel stabiele

ligging van de hoogwaterlijn, wijat op een achteruigang (verr

laging) van het natte strand, waarbij de atrandhslling is toe»

genotaen. Hierdoor ssullen de golven minder spoedig breken, waar-;

door tijdens stormvloed duinafslag op kon treden.

20, Door de verlaging van het natte strand aijn de hoofden

die in de gunstige periode onder het aand kwamen te liggen en: "

iglobaai tot 19^0 door het zand waren bedekt, weer bloot gekomen.

De over de hoofden trekkende vloedstroom heeft daarna het strand

tussen de hoofden verder aangevallen, ttij laag gelegen horizon-

tale (of bijna horizontale) hoofden waarvan de staart onder het

strand ligt, aou deze aanval veel minder zijn geweest. Het ge- -

volg is geweest, dat aich tussen de hoofden vrij diepe alenken

hebbe-n gevormd: Caie de foto's op de bijlage 18), zodat de hoof-

den plaatselijk boven het strand liggen• Indien de hoofden een-

oaal boven het strand liggen, zal een scheef invallende bran-

ding de slenkvorming verder in de hand w«rken. Behalve strand-

verlaging is ook geconstateerd een geleidelijke verdieping voor

de koppen der hoofden.

21. Van de paalrijtn , die op de hoofden stonden, zijn

nog slechts restanten over. Deze paalrijen zijn destijds door

de toenmalige waterbouwkundig ambtenaar zeer goed onderhouden,

fiond 1920 ging deze ambtenaar met pensioen en zijn opvolger !':-

heeft wellicht het nut van paalrijen niet hoog gewaardeerd.

Vermoedelijk roede door de toen gunstige toestand van het

strand ia het onderhoud achterwege gebleven. Toen het strand

begon te verlagen heeft men niet alsnog de paalrijen her-

steld, waarbij wellioht ook een rol heeft gespeeld het
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feit dat tijdens de tweede wereldoorlog toen de hoofden, weer

bloot kwamen, het etrand voor onderhoud niet toegankelijk '-

was, Dat hetzelfde jaar 1920 kan worden aangewezen als het

begin van een periode van achteruitgang is opvallend. Kr

zijn echter andere factoren(zoals dg golfaanval en het op-

ruimen van de Binnenpaardetnarkt) waardoor het niet mogelijk

is de toen aangevangen achteruitgang geheel op rekening van

het niet (peer onderhouden der paalrljen te schrijvan. Dat

evenwel het verwaarlozen dar ^aalrijen moet worden betreurd

aal in het navolgende nog wordan aangetoond*

Cadq&nd*

22, Zowel voor de kust als op het strand zijn metingen

verricht. Zij geven een aanwijzing betreffende het atrooaj-

beeld voor dit kuetgedeelte. De metingen werden uigevoerd

bij een goed ontwikkeld apriagtij, waarbij de waterstanden

te Vlissingen waren Hï/o N,A.F. + 2«^5 m en L'.V »N,A.P.-2,,6O m

(ter vergelijking diene i G,H.... = N,ji.l:. + 1,88 m en ClLWis

N.A.P, ,-1,85 m). Aanvullende aetingen v/erden voorta verricht

bij een laag springtij met Waterstanden te Vlieaingea van

N.A.F, + 2,07 m, reep. H*A,P, - 1,?6 m; deae laatate me-

tingen werden godanig bewerkt dat aij met de meting bij het

hoge springtij vergeleken konden worden.

23, De reaultaten van ds metingen zijn weergegeven op

d© bijlage 19, waarop zijn uitgezet de maximum waarden ven

de maximumsnelheid en de gemiddeld© snelheid in de verticaal•

Het blijkt dat de vloedstroorn aanzienlijk sterker ifi dan de

ebstroom (de ebstroom is slechts J0 a 50% van de vloedetroom).

Voorts ie op betrekkelijk korte afst&nd uit de laagwaterlijn

de vloedstroqtn vrij groot. Ook d« vloedetroom over het

strand blijkt vrij groot, aoala de korte raaitjee op het

strand tott*s« Het is duidelijk dat de meetpunten in het

oostelijkste ra,aitje gekozen waren juist In een elenk.

2^, Ten oosten van de uitwateringsalule zijn overeen-

komstige metingen uitgevoerd, waarvan de resultaten zijn

weergegeven op de bijlage 20* Ook deae metingen zijn ; • • •.
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gereduceerd naar h$t hogei springtij, waarbij te Cadaand werd

gemeten, Onderling© vergelijking leert dat de strosiagstoe-

etand ten westen van de sluis ongunstiger is dan ten oosten

van de eluia.

25, Een verklaring hiervoor kan wordenge59ven aan de

hand van de situatie op bi^iags 1. Be Belgtsö-he kustlijn la

min of meer gericht op de Noorddijk (de blnftendijk ttfaaen de

Kievitenpolder en de Oüdelandse, pold»p). D« Vlö$dstroo.mr die

langa de Belgische kust stroomt in «•& ric^t^ng. evenwijdig

aan deze kust, moet nabij de Swinmond enigei'Jïiorillëraeöi meters

zeewaarts afbuigen. Ten oosten van de ultwaï$p^L»garsluis is de

stroom weer evenwijdig aan de kuat« De atrooö^Lijnon «sullen

dus min of meer bajonetvormlg aljn raet een "sprong" juist;

nabij, het thans beschouwde kuatgedeelte. Opgemerkt zij, dat

dezsVAtromingatoestand uiteraard al langere tl jö in desje-ge-

daantê aanwezig is* Toen do Binnenpaarderaarkt er nog was, ,

echter nog wlnat op het atr»nd mogelijk,
\ • - f -- •}

was opgeruimd ie de golfaanval zoveel toegenome», ̂

dat het dtra.nd verlaagde, waardoor de stroomsnelhé^en over dit

strand (waar dua tijdens wajcimuw-vloed een grotere^ diept» ont« =

stond) zijn toegenomen. Overigens «al ook de geleidelijke

afbraak van 4e paalrljen op de hoofden een grotere,stroom-

snelheid mogelijk hebben gemaakt» Indien het Zwin van 4fè Noord-

zee aou zijn afgesloten, waardoor een gesloten kustlijn ïjou

ontstaan, dan zou dit tot gevolg hebben/ dat het etrandj tus-

sen Knokke en Cadzand ssich daarbij aanpaste, De grot* zftnd-,

massa's, die thans de Zwingeul steeds in oostelijk* riofttlngv

doen verplaatsen, maken dit «eer aannemelijk. Tenslotte $eoü \

de tfbajonetTl aan meer vloeiende vorm verkrijgen, waardo©> de

stromingstoe^tand voor de stranden ten westen van Cadzand $ou

verbeteren. Daar evenwel de wena bestaat het Zwla open t*;\iiou--•

den, zal een zodanige toestand niet kunnen ontstaan* Een verbe*

tering van de stroaingstoestand moet dus voorlopig niet woVden

verwacht. De noodzaak tot het uitvoeren van werken aan ditj -•%-.

strand kan dan ook min of peer worden beschouwd als een tol,,

die aoet worden betaaia voor het openhouden van het 2win.
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36» Gemeend aou kunhen worden dat de slechte toestand, _

waarin het onderhavige strand verkeert, veroorzaakt wordt "•".:

door de «itaferoming van het Zwin. Dit is evenwel niet hét

geval, »oals uit metingen gebleken is; de stroom uit het

Zwin en de ebatroom langs de kust komen samen in een punt

ongeveer 500 m ten westen van strandhoofd 27, De ongunstige,

toestand van het onderhavige kustvak is niet te wijten aan

de uitstroBilng van hst 3win, maar aan de aanwezigheid van

het Zwin, zoals in de vorige alinea is aangetoond.

Over het effea^ van .Tja.alri.ien.

27. Door de werking van bet getij en de golfbeweging kaïn

de hoogteligging van een strand sterk variëeren. In gurfati»

ge omstandigheden kan het strand snel hoger komen te lig-

gen, terwijl tijdene stormen door de golven veel aand wordt

losgewoeld, dat vervolgens door de stroom wordt afgevoerd. ''•

De reeds eerder besproken bijlage 16 toont dit. Het loawoe-

len van ssand tijdens een storm is nauwelijks tegen te gaan

doeh het ia wel mogelijk de stroom, die dit aand afvoert,

te verzwakken* Deze stroom, die in lengterichting over het

strand trekt, kan worden verzwakt door het aanbrengen van

paalrijen op het strand,in een richting loodrecht op de

duinvoet. Uit metingen, die gelijktijdig(op Waloheren)sijn

verricht op onverdedigde en wet paalhoofden verdedigde

stranden, is gebleken, dat strandhoofden met paalrijen de -

over het strand trekkende stroom tot de helft kunnen re-

duceren» Deze zwakkere atroorr aal minder materiaal van de

stranden afvoeren, waardoor een stabielere ligging van

het strand ontstaat. Het opgewoelde zand wordt dan niet

afgevoerd, maar het komt terecht ergens tussen de koppen

van de hoofden (pussen de koppenlijn en de N.A.P.-lijn),

vanwaar het na de storm, als er zich weer eens gunstige

omstandigheden voordoen, tegen het strand wordt opgekruid.

28. Het ie voorts nuttig het gedrag na te gaan zo-

wel van eén verdedigd strand zonder paalrijen, ale van een

verdedigd strand met paalrijen. Dergelijke metingen zijn
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verricht gedurende een jaar l&nga de kusjt; van £e»uwsch

Vlaanderen in twee strandraalen, die overigens ondsr gelij-

ke omstandigheden verkeren. Het resultaat van dê metingen

is weergegeven op de bijlag© 21. Opvallend is het geringe

verechil tussen de maximum en de minimum zomer- en winter-

ligging van het strand dat verdedigd is met hoofden, waar-

op p&alrljen zijn geplaatst. Het strand» dat verdedigd ia

met hoofden sopdór paalrijeti, blijkt onderhevig aan

sterke slenkvorming gedurende het winterhalfjaar, waar-

door de .natuurlijke opbouw van het strand wordt tegen-

gewerkt; ook de gunstigste ligging van dit «trand ver-»

toont nog de gevolgen van dese slenk. Voorts blijken de'

verschillen nabij de duinvoet bij de hoofden sonder palen

groter, waardoor eerder duinafslag aal optj?ed*n.

29» Uit het bovenstaande kan worden geconcludeerd,

dat paalrijen(a) een stabiliserende werking uitöffenen en

(b) een steiler strand do«̂ j ontstaan, ü* eoneluaia Ca)

is van belang als de paalrijen op.hoofden Kijn jge|>Xaatafc!

de kleine Veraohillen in hoogteligging van het stra,nd n)&-

ken geen dure zijdelingse banketten noodzakelijk. i)a> con-

clusie (b) doet een eteiler en enaller strand ontstaan,

waardoor de duinvoet in evenwichtatoestand verder ssee»

waarts kan liggen (10 a 25 w ) , zodat in .g^ieden waar,

de duinrij smal Is (zoala op vele plaatsen in Zeeland)\

een verzwaring van het duin aan d© binnenzijde met het

aelfde bedrag kan worden verminderd.

Analyse van de bestaande toestandi voorgestelde werken.

30. Twee omstandigheden beheersen in hoofdaaak de

ontwikkeling van het betreffende gebied: (1) de verleg-

ging van de hoofdstroom in de Wielingen, waardoor een

aanzienlijke aanzanding van hat voorliggende aeegobied is

opgetreden en (20 het opruimen van het bankengebied d« :

Binnenpaardenmarkt, waardoor een versterkte golfaanval

op het betreffende oevergedeelte jeogelijk werd.

Daar de tweede omstandigheid aich later deed gelden d«yn
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de eerste kon het strand aanvankelijk aanwoeien met als

gevolg groei van het duin door aanilfttlven iran aand. Toen

het bankengebied opgeruimd was, trad «en toestand In (sinds

ongeveer 1920) die nog steeds voortduurt. On aan de gecom-

bineerde aanval van golven en vloedetroom (welke Laatste ten

westen van Cadzand van richting raoet veranderen daar dit ge-

bied ten opzichte van de Belgische kust vooruitsteekt) het

hoofd te kunnen bieden, zou «en doelmatige verdediging van

het strand nodig aijn geweest. Nu waren er in de vorige eeuw

hoofden aangelegd, voorzien van paalrijen* Desie hoofden

waren evenwel in de periode van aanaanding onder het zand

komen te liggen. Aanvankelijk werden de paalrijen nog in

een goede staat onderhouden, doch later heeft men daarvan

afgezien. De afbrekende krachten van stroom- en golfbe»

weging kregen daardoor steeds (neer gelegenheid sieh te doen

gelden, waardoor het strand geleidelijk is achteruitgegaan.

Hierdoor kwamen de (In lengterichting hellende) hoofden

bloot, er ontstond een stroom over de hoofden*vervolgens

een verdieping naast de hoofden en tenslotte vormden aich

tussen de hoofden slenken, waardoor het onmogelijk werd

dat het strand weer op natuurlijke wijae verbeterde, hoe-

wel er blijkens strandhoogtemetingen perioden van aanzan-

dlng zijn; door daaropvolgende perioden van aanval gaat

de winst echter steeds weer verloren. Bij de aanwezigheid

van slenken zullen bij scheve golfinval verdere verdiepingen

optreden tegen het hoofd, terwijl de overstortende golf de

verdieping aan de andere zijde doet toenemen.

31, Door de verlaging van het strand en de grotere

atroom,snelheden zullen ook verdiepingen naast de koppen van

de hoofden zijn ontstaan, waardoor daz« koppen een aanaien-

lijk onderhoud van de wederzijde banketten gingen vergen.

Er ontstonden voorts verdiepingen voor de koppen van de hoof*

den, waardoor de kop aelve gevaar ging lopen.

32, Nu is het ter verbetering van dit air„and niet nood-

zakelijk de koppen van de hoofden vast te leggen È&ddels

jsware bezinkingen. Dergelijke werken voert men uit bij het

- opdringen -
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opdringen van ©en voorliggende geul*

In dit geval is ar evenwel geen sprake va» grote

st-rowsnelheden in de geul» Het voorliggende zeegebied zandt

reeds sinds jaren aan. De slechte toestand» waarin de kop-

pen van de hoofden verkeren, moet hier worden gezien als

een gevolg van de opgetreden atrandverlaging» waardoor de

hoofden mee? gingen "spreken". De grote etroomsnelheden (gro-

ter dan bij de Vlaaingpolder) zijn slechts van plaatselijke

aard. De slechte toestand, waarin dit strand verkeert, ie

dua niet een gevolg van een zware stroomaanval langs de voor-

liggende oever (een zodanige stroomaanval is hier niet aan-

wezig)» maar het ie een gevolg van het ontoereikend zijn

van de strandverdediglngswerken.

33. Bovenstaande gedaohtengang is ook bij het overleg

door mij naar voren gebracht. Ik stelde daarbij, dat het ter

verzwakking ven de «tromen over het strand nuttig zou zijn

werken aan te leggen d$e een weerstand zouden vormen voor

de stroom. Daarbij dacht ik aan paalrijen, die al of niet

op hoofden zouden kunnen worden geplaatst*

3*+. Door de Provinciale Waterstaat »n de Technische

Dienst van"het Vrije van Sluia" werd gevreesd, dat palen

zonder steenbescherming niet konden blijven staan( ik meen,

dat dit wel kan* mits dé palen lang genoeg zijn), dat het

daarom noodzakelijk was palen op de te reaonstrueren bestaande

hoofden te plaatsen en dat het ter bescherming va" de kop-

pen noodzakelijk was een kopbezlnking aan te brengen.

35. Ik ben evenwel van mening dat het niet zonder meer

vaststaat, dat een dergelijke constructie de enige oplos-

sing is, die hier in aanmerking komt. Daar deze remedie

bovendien zeer kostbaar la (ƒ 1,1 miljoen), heb ik mij nader

over dit plan beraden.

36, In het voorgaande is een analyse gegeven van dit

kustgedeelte, waarbij gebleken is, dat het ontbreken van

deugdelijke paalrijen zeer belangrijk ie* Het herplaatsen

van de paalrijen zal ,een verbetering veroorzaken, doch het

is moeilijk te zeggen, hoe groot die verbetering zal zijn.

Ia de verbetering aanzienlijk, dan kunnen verdere werken

- achterwege -



achterweg* bltjv»a. Is de verbetering gering dan kan

wogen aanvullende werken uit te doen voeren, soale het verlagih

van de bestaande hoofden en/of het verawa-ren van de koppenï K«Tt:

ia aan e«n kust altijd zinvol om te beginnen met een werk van

geringe a»vangt waarvan men het effect met een redelijke kans "

kan voorspellen. Later kan dan, zonodig, een aanvullend werk.. .

worden uitgevoerd.

37» Het plan van het waterschap omvat het reoonstrueren

(d.w.a. vrijwel geheeï nieuw opbouwen, gedeeltelijk evenwel .

van aanweftg materiaal) van ©en viertal hoofden, waartoe, ge«?ï •

aien de afstand tussen de hoofden, gekozen zijn de hoofden 26,

28, 29 bis en ?1. De koppen van de hoofden zullen worden opge*

bouwd uit een sinkettuk, dat onder 1 : 7 zal worden afgedskt

door met gietaéfalt te penetreren etorteteen, Aan de flanken

van de kopeinden van de hoofden aS en 29 bis aullen voorts

kraagatukken worden aangebracht, Over de gehele lengte van de •

hoofden sullen twee rijen palen worden geplaatst. Hoewel de

hoofden een geknikt lengteprofiel zullen krijgen om de hoogte

boven het strand sso gering mogelijk te houden, zullen plaat*

gelijk in verband met de onregelmatige strandligging zijde- : :

llngse verbredingen nodig aljn, waardoor de breedte van de -

hoofden aal kunnen oplopen tot 20 m, -''_-_

58 Op grond van ervaringen elders kan worden verwacht, dikt.

de door het waterschap voorgestelde "hoofden enig effect :zu.i- "".

l©n hebben. I>© laagwaterlljn aal voor de koppen van de hbcïfcl&a,

worden vastgehouden, doch voor deze koppen zullen verdieping*»

ontsia&n, waardoor van enige aanzanding in de toekomst nauwa*

lijka sprake meer kan zijn. Een verbetering van het strand kan -

inderdaad worden verwacht, maar het ie de vraag of daarvoor " , ;

hoofden nodig zijn van een dergelijke, dure conatuotie. Wan*

neer later blijkt dat een gedeelte van de constructie (en ge-

dacht wordt aan de dure kop) niet nodig zou zijn geweest;, ie

het geld al uitgegeven.

59* Daar een verbetering van het strand toch wel zeer. Wen-

selijk ie (d* hoogwaterkering, waarop een hotel, zal een»

moeten worden aangepast en het liefst aan een gunstiger to«««

stand dan de huidige), dient gestreefd te worden naar een plan,

- waarbij -. " ' .



waarbij het strand kan verbeteren en waarbij een ü±tvo«tini : ^

in fasen mogelijk is. De reeda eerdergenoemde paalrijen -^^fsin Jtdfp--

aan. Weliswaur wordt de laagwaterlijn dan niet vastgelegd,* # : v

maar Ik meen, dat dit niet reeds nu noodzakelijk is. Uit een _ ;

onderwateronderzoek is namelijk gebleken dat voor de koppen . :

van elle hoofden beatortingen waren aangebracht, reikende tftt:/ J

20 a JD di uit de laagwaterlljn. Een kopbe«iaking ie derhalve (nëgT

niet noodzakelijk. Uit de foto's op de bijlage ;̂ blljk%: 4at* "--"

hoewel da koppen van de hoofden niet bestaan uit frasü'^it-

vyerk, er toch een goed verband aanwezig ia# daar andera d© '

schade, veroorzaakt aan hoofd 26 door een bomlnslag (enge- -.; .- \

veer 20 janr geleden) niet tot een klein gebied beperkt «ou : i

zijn gebleven. Men zou evenwel kunnen overwegen de koppan

over een beperkte lengte te verlagen* waardoor de weerstand /

van de stroom wordt verkleind en de verdiepingen rond de

kop gunstig worden beïnvloed. Een dergelijk werk aou ik ove- ; -

rigens liever uitstellen tot het tijdstip» waarop het effect

van te plaatsen paalrijen bel?0nd ia, waard#or de kans aanwe- .

zlg ia, dat de verlaging a$1iterwege kan blijven.

40. De werken die mijnerzijds worden voorgesteld beetasa

uit het aanbrengen van open paalrijen (50$ open; dw*%* £ P*3L*B ; !

van 25 cm per m1) op de bestaande hoofden, soala is aange-

geven op de bijlage 22. Desse paalrijen dienen te worden aan-

gebracht vanaf de voorgestelde koppenlijn tot aan de duinvoet. :

*+1. Daar de onderlinge afstand van de bestaafi^ hoefden

Blechts 100 a 125 m bedraagt, acht ik het Voldoende op elk fr$<ïfö - ;
een enkele paalrij aan te hrengen. Hierdoor wordt een grottrei ; v

vertraging van dê stroom b«i««Jtkt dan «et dubbele pstalrij|f,n op: ;-•:•_"

de hoofden oin de andere, zoa^Xè het waterschap

^2. Bijaondere aandacht dient te worden besteed aan de

stabiliteit v&n de paalrijen, vooral op de plaatèe», waar de

bestaande hoofden beschadigd aijn. Deze stabiliteit letïtî fji*-

den vergroot door de palen dieper in te helen, duet door langere

palen te nemen. ---_-_

^jj. Uit strandhoogtemetingen ie gebleken, dat het voor- ~~~

gaar de raeest geschikte tijd 1 B voor het aanbrengen van d«

- paalrijen - ;.



paalrijenv In de zomermaanden kiui hét strand dan worden;op- : ;

gebouwd, waardoor bovendien do stabiliteit van de pal*n wordt .

vergroot,

4A. Het is mogelijk dat hét aanbrengen van de paalrijen ;

in de bestaande hoofden moeilijk uitvoerbaar ia. In dat geval "

kan overwogen worden de palen aan t© brengen in rijen juist .

tussen de bestaande hoofden in, zoals op de bijlage 23 is Bank-

gegeven. In dit geval zal de stabiliteit van de palen kunnen

worden verzekerd door de palen voldoende diep in te heieaf waar-

door palen van k a 6 m lengte zullen moeten worden gtbruifct.

Als tussenoplossing kunnen de paalrijen ssod&'nig worden ge-

plaatst, dat het zeeeinde van de paalrij samenvalt «et de

kop van een boataand hoofd, terwijl het l&ndeinde tussen twiè\

bestaande hoofden valt» zie de bijlage 2*t. Een dergelijke op- :

lossing kan aantrekkelijk zijn indien njen.van mening is, dat

paalrijen niet houdbaar zijn, als zij niet door stenen bermen •

worden gesteund. Ook het landeinde van een dergelijke paalrij, .

die gelegen is naast een bestaand hoofd, kan met bermen wor-

den beschermd, door steen aan het bestaande hoofd te ontlenen.

Een dergelijke oplossing, die tweealaohtig en duur is, juich. _

ik evenwel niet- toe. :

45, Varianten kunnen worden verkregen door de paalrijen

om het andere hoofd aan te brengen. In plaats van 7 paalLrijen ,

zouden er dan ^ paalrijen komen (dit aouden eventueel dubbele

paalrijen kunnen zijn)*.Het effect ia uiteraard minder,doeh

enige etrandverbetering kan toch wel worden verwacht» Derge-

lijke varianten zouden kunnen worden aangevuld met paalrijen

van de N.A.P.-lijn tot de duinvoet (in het tracé der wegge-

laten rijen) met de bedoeling h«t bovenstrand sneller te la-

ten aanwinnen. .

46. Hoewel ik meen dat aulks niet noodzakelijk is, «ou.

men kunnen menen dat het gewenst is» de paalrijen, die niet :---_

in bestaande hoofden worden geplaatst, te beschermen wet \

stenen hermen, 2o men dit zou wenjsen» w&*niK die berwen niet

uit te voeren ala een strandhoofd, doch eenvoudigweg als een

bezetting van grote stenen, die als een vlijlaag op het

- strand -



strand ĵ n tegen de palen worden gelegd "ter breedte van b,y.

3 m. Eén uitgebreider constructie acht ik overbodig,.4&ar

de bedoeling: van de steunende steenbeaetting slechte is

het in de aanvang beschermen van de paalrijën tegen ver- :

meende ontgronding» Indien er eenmaal een strandverbetering--.--

intreedt, komen de stenen bermen onder het zand, zodat het

aanbeveling verdient, als men al dergelijke bermen wenst,

ze *o eenvoudig mogelijk en zo goedkoop mogelijk uit te

voeren. De materialen, die nodig zijn voor dergelijke steen- '_ . •

rijen, aouden kunnen v/orden onttrokken aan de bestaande hoof*

den. Verwacht cioet worden dat voorstanders van stenen hoofden

daarvoor weinig enthousiasme zullen kunnen opbrengen»

4?» Ik verwacht dat na de aanleg van paalrijen een strand-

verbetering zal optreden. Indien deae verbetering groot «ai

blijken te zijn is het duidelijk dat het door het watersohap -"-_:

voorgestelde plan voor geheel nieuwe hoofden te ver gaat»

Indien evenwel de verbetering slechts gering ia kan, met de

paalrijen als ,basis, een volgend werk worden voorbereide In

dat geval moet de aanleg van alleen die paalrijen worden ge^ ,---

zien al© een eerste fase, waarmede alsdan de zekerheid i«

verkregen dat de verbetering van dit strand inderdaad omvang-

rijker werken vergt. Het verschil in koeten tussen het plan

van hetWatersohap(/ 1,1 min) en het plan dat ik voorstelde

( ƒ 0,2 win) ia voor mij een reden te meer om te pleiten voor .

het doen aanbrengen van (voorlopig) alleen paalrijen» De be-

sparing, die kan worden verkregen is zo groot, dat een derge-

lijke uitvoering in fasen(waaraan geen enkel riaieo is ver-

bonden) niet kan worden nagelaten» Afhankelijk van het meer

of minder grote effect van dergelijke paalrijen zal in de -

nabijjë^ toekomst wellicht enig herstelwerk aan de bestaande

hoofden moeten word&n uitgevoerd, terwijl het aladan wellicht

ook aanbeveling zou kunnen verdienen bepaalde gedeelten van .

hoog boven het strand liggende hoofden te verlagen» Overigens

asal, aan de hand van de ontwikkeling van het strand na het

plaatsen der paalrijen, later dienen te worden nagegaan of .

het noodzakelijk ia aanvullende werken uit te ' "..

- voeren -
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voeren te^ verdere vsrbetaring van de bestaande hoofden*

kB, Hét geleidelijk verondiepen van het voorliggend

gebied wijst op aan verminderde getijetroom. Na het door de . -

natuur opruimen van de Slnnenpaardenmaykt kon een grotere

golfaanval tot h*t strand doordringen. Door het niet meer

onderhouden van de paalhoofden kon een grote stroom ove? het

strand ontstaan di« htt door de golven losgewoelde zsnd af-

voerde. Het door het Waterschap opgestelde plan voor het bou-

wen van vier nieuwe hoofden ie wellicht niet noodaakelijkr

bovendien is het kostbaar (ƒ 1,1 min). Dezersi^da wordt a^h-

bevolen paalrijen t© plaateen (/ 0,2 min), waarvan goede re-

sultaten worden verwacht» Afhankelijk van de grootte van deae

resultaten moet later worden nagegaan ©f nog aanvullende wer-

ken nodig zijn. De mogelijkheid bestaat dat deze laatste v/er~;
ken van seer bescheiden omvang gullen aljn. De voorgestelde .

werkwijae kan derhalve aanzienlijk© beeparingen opleveren*

Indien de ©.anval op de koppen voortduurt kan het nodl-g aijo

deze koppen op eenvoudige wijze tegen afbraak te beschermen, :
het uitvoeren van ingrijpender werken aan Ö« koppen ie

lijk van het effect der paalrljen.

Vlieaingen,

D# Hoofdingenieur,

/



Staat van bijlagen, behorende, bij nota art 64,2.
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Onderwerp:

Verbetering
strandverdediging ten
Westen van de uitwate-
ringsgeul te Cadzand .

1. Ter voldoening aan Uw bovenvermeld schrijven betreffende CJ L

door het Vvaterschap "Het Vrije van Sluis" ingediend ontwerp voor de

verbetering van de strandverdedigingswerken (strandhoofden) ten wes-

ten van de uitwateringssluis te Cadzand deel ik U het volgende mede,

2. Allereerst breng ik onder Uw aandacht dat door mijn dienst

een uitgebreide studie is verricht betreffende de verbetering van de

oever, het strand en de hoogwaterkering van het Seeuwsch Vlaamskust-

gebied tussen het Zwin en Breskens. Deze studie is thans vrijwel af •

gesloten. De resultaten van deze studie zullen in een viertal nota's

worden samengevat. De tekst van deze nota's is gereed; slechts de

definitieve vormgeving daarvan dient nog te geschieden. Ook moet nep;

enig tekenwerk worden verricht» Het ligt in mijn voornemen U deze no-

ta's nog dit jaar te doen toekomen» Te Uwer inlichting zij vermeld,

dat het eerste deel van de serie nota's theoretische beschouwingen en

algemene grondslagen bevat, terwijl in de overige drie delen do aan-

bevolen verbetering van de kust worden besproken, waartoe deae kus>

verdeeld is in de volgende drie delen: (1) van het Zwin tot de Zwarte

Polder, (2) van de Zwartepolder tot Nieuwe Sluis en (3) va*i Nieuwe

- Sluis -



Sluis tot Breskene.

3, Hoewel de inhoud van deze nota's nog dit jaar te Uwer kennis

zal worden gebracht meen ik er goed aan te doen U reeds nu, vooruit-

lopend op het verschijnen van de nota's, te rapporteren betreffende

het onderhavige kustgedeelte, waardoor het wellicht mogelijk zal zijn

dat aldaar in 19&5 werken zullen kunnen worden uitgevoerd.

k. In de toegezegde nota's zullen grote lijnen worden aangegeven.

Daar thans een concreet plan wordt besproken is in het bij dit schrijven

gevoegde rapport gedetailleerder op het betreffende ktistgedeelte inge-

gaan dan dit bij een der nota's het geval aal zijn. Ook worden thans

meer bijlagen overgelegd.

5. Aanleiding tot het opstellen van een plan is de toestand, waar-

in de hoofden verkeren, terwijl voorts van belang is geweest de gelei-

delijke verdieping voor de koppen van deze hoofden en de (eveneens ge-

leidelijke) verlaging van het strand.

6. Het plan is, zoals in deinzendbrief van het Waterschap wordt me-

degedeeld totstand gekomen na uitvoerig overleg tussen de technische

dienst van het Waterschap, de Provinciale Vi/aterstaat en de Rijkswater-

staat (arrondissement Terneuzen en Studiedienst Vlissingen), Tijdens

dit overleg zijn vele plannen door de verschillende betrokken diensten

naar voren gebracht. Het Waterschap, daarin geBteund door de Provincie,

meende dat het geheel reconstrueren van de hoofden noodzakelijk was.

Ik heb op grond van verrichte studies evenwel steeds betoogd, dat het

niet zonder meer duidelijk was, dat een dergelijk duur plan (4 nieuwe

hoofden, totaal rond ƒ 1,1 min) noodzakelijk is» Ik meen dat de toe-

stand van deze kust zodanig is, dat reeds van een kleine ingreep goede

resultaten verwacht kunnen worden, Daarna kan dan nog worden bezien

welke aanvullende werken eventueel nodig zijn.

7. Ik vermocht evenwel niet het Waterschap en de Provinciale

Waterstaat te overtuigen. Zij volhardden in hun mening dat "volwaar-

dige" hoofden moesten worden aangelegde Het plan dat thans ter be-

oordeling is ingezonden omvat dergelijke hoofden, geheel van zetsteen

opgebouwd, voorzien van een zware kop en twee paalrijen. Ik meen dat

voorlopig paalrijen voldoende zijn en dat aan de hand van de verdere

ontwikkeling moet worden nagegaan of aanvullende werken dan alsnog

moeten worden uitgevoerd. Mijn plan omvat derhalve een zodanige bouw
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in fasen, dat na elke fase zou kunnen worden gestopt, indien een gun-

stige ontwikkeling verdere bouw overbodig zou maken. Indien de paalrij-

en-alleen voldoende zouden blijken, zou daarmede een aanzienlijke be-

sparing kunnen worden bereikt (koeten paalrijen ƒ 0,2 min.).

8. Het Waterschap en de Provinciale Waterstaat waren nochtans van

mening "dat er reeds lang genoeg gewacht was, dat er nu maar eens wat

moest gebeuren en dan geen lapmiddelen, maar direct forse hoofden".

Het enige resultaat dat bij het overleg bereikt is, is de .̂age lig-

ging en de flauwe helling van de hoofden, die overigens (als gevolg

van de ongunstige strandligging) toch nog vrij breed zijn geworden.

9. Mijn suggestie om het plan in fasen uit te voeren (fase 1 :

paalrijen, fase 2 : aanvullende werken en mogelijk niets) heeft ertoe

geleid dat het Waterschap inderdaad zijn plan in fasen heeft verdeeld,

doch waarbij naar mijn mening de fasen onjuist zijn gekozen. Het Water-

schap is namelijk uitgegaan van een eeste fase, waarbij de etromings-

toestand rond de kop werd verbeterd d.m.v. twee paalrijen, die even-

wel op een gereconstrueerd hoofd werden geplaatst en van een tweede

fase, waarbij de staart van het hoofd, eveneens voorzien van twee paal-

rijen, wordt aangelegd. Een dergelijke splitsing in fasen wordt door

het Waterschap vervolgens op grond van theoretische,technische en

economische redenen verworpen, zie blz. 7 van de Toelichting, die ge-

voegd is bij de inzendbrief.

10. Uit de bijgevoegde beschouwing blijkt, dat door mij paalrij-

en worden voorgestaan, waarvoor een aantal mogelijke oplossingen zijn

aan te wijzen, zie de alinea's ^0 t/m k6 van de beschouwing. Voor hen

die een voorstander zijn van stenen hoofden (i.c. het Waterschap en

de Provinciale Waterstaat) zal de oplossing, waarbij paalrijen ge-

plaatst worden op de hoofden wellicht het meest aanvaardbaar zijn,

daar zij (overigens ten onrechte) de mogelijkheid betwijfelen van het

instandhouden van een paalrij zonder stenen berm. Volledigheidshalve

vermeldde ik evenwel in mijn beschouwing alle mogelijkheden,

11. Tenslotte maak ik nog de volgende aantekeningen bij de Toe-

lichting, die gevoegd is bij de brief van het Waterschap.

Op blz. k onder Eisen nieuwe toestand word.̂ j onder (1) opgemerkt dat

niet verwacht mag worden, dat het strand zich op korte termijn zal

herstellen en dat derhalve reconstructie van de hoofden noodzakelijk
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is. Volgens mij is het evenwel (zoals uit bijgaande beschouwingen

blijkt) mogelijk middels paalrijen het strand te doen verbeteren,

waarna het zeer wel mogelijk is, dat de reconstructie geheel achter-

wege kan blijven.

De vervolgens onder (2) genoemde sterkte der getijstromen acht ik

overdreven. De getijstromen zijn (blijkens de aanzanding van het voor-

liggende zeegebied) afgenomen. De strandafname door grotere aanval is

een plaatselijk en secundair verschijnsel.

Indien het strand verbetert zal de onder O ) genoemde noodzaak tot het

zwaar construeren van de staarten der hoofden komen te vervallen.

12. Te Uwer inlichting deel ik voorts mede, dat de hoofdingenieur-

directeur van raijn directie, waarmee ik de beschouwingen heb besproken,

zich met de inhoud daarvan in grote trekken kan verenigen.

13• Naar ik meen ie door het Waterschap het thans ingediende vrij

ingrijpende plan opgesteld in de mening dat door het Rijk slechts één-

maal een subsidie zou worden gegeven voor de verbetering van dit strand-
ydat

gedeelte. Het V/aterschap vreesé&£n& het indienen van een eenvoudiger

plan een aanvullend plan niet meer voor subsidie in aanmerking zou

kunnen komen* Ik meen dat een dergelijke vrees van de zijde van het

Waterschap ongegrond is. Indien U aich kunt verenigen met mijn eiens-

wijze betreffende de constructie der strandverdediging (i.c. de paal-

rijen), ware het Waterschap duidelijk te doen maken dat later op even-

tueel verdere bijstand van het Kijk kan worden gerekend. Derhalve zou

door hogerhand aan het Waterschap kunnen worden medegedeeld dat met

belangstelling van de plannen is kennisgenomen; dat evenwel de over-

tuiging niet bestaat dat dergelijke omvangrijke werken noodzakelijk

zijn; dat wordt aanbevolen met eenvoudiger werken aan te vangen waar-

bij wordt gedacht aan het aanbrengen van alleen paalrijen; dat een

dergelijk plan, op te stellen in overleg met de betrokken diensten,

wordt tegemoet gezien en dat, afhankelijk van het resultaat van de te

realiseren paalrij ̂ n een eventueel voorstel voor een aanvullend

werk in welwillende overweging zal worden genomen.

1̂4-, In verband met het in de vorige alinea genoemde overleg tus-

sen de betrokken diensten zou het in de toekomst wellicht nuttig kun-

nen zijn indien aan die diensten een exemplaar van mijn beschouwingen
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zou worden ter hand gesteld. Te dien einde zijn aaken, die niet recht-

streeks met de studie van dit kustvak te maken hebben^récntstreekse

kritiek en beleidszaken, uit deze beschouwingen weggelaten en vermeld

in de voorliggende brief. Door U BOU aan hogerhand kunnen worden voor-

gesteld bij het antwoord aan het Waterschap een exemplaar van de be-

schouwingen te voegen. /_ zoals*

De Hoofdingenieur,

w.g. T, Groot.
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