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Par> 1« Inleiding^ 

1.Ter beantwoording van de yraag in hoeverre bet vei
lig ie te aohtsn direct/98ft Qi^üitwateringseluie van 
het Waterschap "Het Vrije van Sluis" te Gadzand tussen 
de hoofden ̂  «n ü °P ̂ ®* duin hotels te bouwen 
(zie situatie bijlage 5) «n te verwachten is dat d© 
voorhaven van deze sluis in de toekomst niet zal ver
zanden, zSJ hieronder een en ander vermeld over de 
ontwikkeling van het betrokken kusttraject. 
2. Daarby zijn respectievelijk in de paragrafen 2, 5 
en 4 chronologisch nagegaan de ontwikkeling van de 
voorliggende stroomgeul, het gedrag van de onderzeese 
oever en de situatie van het strand met de duinvoet* 
Nadat in par« 5 enkele verwachtingen over de toekom
stige toestand van dit oevertrace© zijn geschetst, 
worden de gevraagde punten beschouwd. 

Par» g. Ontwikkeling f;eu_lenBtelsel._ 

1. Op bijlage 1 is het kusttraject tussen Cadzand en 
Breskens afgebeeld. Daarop is tevens de situatie en 
de lengte van de doorlodingsraaien afgebeeld, waarvan 
op bijlage 2 de in de periode van l877 tot 19^9 onge
veer om de tien jaar opgenomen.dwarsprofielen zyn ge
tekend* 
2, Bij beschouwing van de hydrografische kaarten blijkt 
dat oöJstreeks 1800 direct onder de Belgische kust 
tussen aeebrugge en Gadzand een vloedsohaar lag 
- Appelzak geheten - dat door de ondiepte Paerden-
raarkt ( Later Blnnenpaardenmarkt geheten) van de Wie
lingen was gescheiden, In 180^ ligt het einde van deze 
geul voor de mond van het Zwin, In l825 ie het ter 
hoogte van. de'sluis te Gadzand gelegen, in l86if midden 
tussen de doorlodingsraaien 30 en 31, terwijl in l875 
de dieptelijn van 5 ia - L.i/Ï. naar de Wielingen door* 
gebroken is ter plaatse van raai 30. Omstreeks 188? 
schijnt de geul tijdelijk versmald te zijn. Omstreeks 
1900 begint het uitbreidingsproces opnieuw en wordt 
voor het Nederlandse kustgedeelte de Binnenpaar-
deniaarkt geleidelijk-aan totaal opgeruimd* Deze ver
dieping loopt parallel aan de geleidelijke verdieping 
waaraan de gehele ^Vielingen onderhevig zijn en die 
samenhangt met de versterking en vervroeging van het 
gety op de Westerschelde. 
5- De dwarsprofielen van bijlage 2 geven een duidelijk 
beeld van het beschreven proces. In de profielen 3? 
t/m 50 is tot 1920 de scheidingsrug tussen Appelzak 
en Wielingen te onderkennen» In de periode 188? tot 
1939 is het afbraakproces van deze bank te bespeuren, 
In I9V0 is een gladde kust ontstaan. 
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h* Het met de vloed getransporteerde zand slaat in de atroora-
opwaarts gelegen profielen 28 t/m 2^ neer en bewerfcatelligt 
daar rigoreuae aanlandingen. Deze aanssandlngen waren mogel^k 
doordat na 1875 de öluisse Hompels in de Wielingen - waar
van aich destijds de top uitstrekte tot het zeewaartee ©inde 
van raai 25 (zie bJ,ilage 1) - worden opgeruimd, dit water 
zich meer buitenwaarta verlegt en kleinere snelheden onder 
de oever optreden. 

par. 3* Onderaeese oaver» 

1. De gevolgen van dit proces voor de kust ter hoogte van 
Gadzand en voor de onderzeese oever ( zie het verloop van 
het oovertalud- In de dwarsprofielen van.bijlage 2 en in het 
b^zonder het chronologe verloop van de lijnen van L.W. en 
25»50,75» en 110 dm-L.W. ter plaatse van de strandhoofden 
g? t/oi ̂  afgebeeld op byiage 3) waren de volgende. 
2, Omstreeks 180O, toen de top van de geul Cadzand nog niet 
had bereikt, heeft te dezer plaatse een breed en vlak voor
land bestaan. Dit neemt af, totdat omstreeks I89O de on
gunstigste toestand bereikt wordt ( bijlage 2: 188?). De geul 
ligt dan dicht tegen de oever gedrongen; de banktop ligt het 
meest landwaarts (bijlage 3: raai 33 en 32 in l887t rei&l 3I 
in 1897, raai 50 in 1907)* ^it deze chr.onologe opschuiving 
naar een lager raalnummer volgt dat de resultante van het 
zandtransport in de vloedriehting ligt-
3* ïtfanneer daarna de genoemde bank opgeruimd - en de geul 
dus rivierwaarts verbreed •» wordt, laai de geul de oever 
min of meer los. D© dieptel^nen schuiven een 50 - tal meters 
rivierwaarts en bereiken hun gunstigste toestand in de periode 
van 1915 tot 193O1 afhankelijk van de plaats der raai 
(bijlage 3)» Sen reden tot verdere verbetering is er niet, im
mers de buitenbank is dan reeds zodanig verlaagd en opgeruimd 
dat geen verdere stroomuitwisseling naar de Wielingen is te 
verwachten. 
^, Na dit tijdstip treedt westwaarts van de Uitwateriji^s luis 

( raai 2^ t/m ^ van bijlage 3 ) een langzame afneming op, 
variërend van 50 tot 25 ^ totaal,terwijl de vooroover oost
waarts van dit punt zich practisch handhaaft* 

De westelijke aanval ia het sterkst in do raaien 22 en 28 en 
zal ongetwijfeld samenhangen met het terugöchrJjden van het 
(volgene de vloedriehting gerekend) voorafgaande onverdedigde 
Belgische kustvak, zodat de kuatboog ten west«n van de sluis 
versterkt wordt aangestroomd. Hierbij zij opgemerkt dat deze 
stroom vlak langs de kust relatief vrij sterk zanddragend moet 
zijn, wegens de afvoer van zand van de Belgische kust, en wel 
In het bijzonder direct onder de oever. 

Par* k. Strand en duinvoet• 
1, De tegenwoordige toestand van LW-iyn en duinvoet, de huidige 
lengte der hoofden (19^9) «n de positie der voornoemde diep* 
telijnen in 1938 is eveneens in bijlage 3 weergegeven» 

x) Xti dease grafieken is de tijdschaal (loodrecht op het hoofd) 
1 cm# » 20 jaar, met 19IO als centraal jaar, terwijl d© schaal 
van de verplaatsing der dieptel^nen (evenwijdig aanhet hoofd) is; 
1 cm = 50 ffl. 
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Het genoemde chronologe verloop der LvV-lijn ter plaatse van 
het hoofd geeft aan dat de koppen der.hoofden - behoudens 
dio van de hoofden j6 en ^Z» ^^^ ®®" vijftiental meters 
zijn ingekort - zich gehandhaaft hebben. 
2. De inscharing tussen de hoofden J2 ©n _2Z direct .oost-
lyk van de sluis is zaer groot ( +_ 100 m) en beloopt on
geveer een waarde ter grootte van de helft van afstand 
der hoofden onderling, 
'Terwijl nl- westelijk van het kanaaï de zandaanvoer zeer groot 
ie, vormen deze hoofden het eerste bastion.in dit kustvak» 
dat sterk wordt aangostroorad. Mogelijk speelt ook de scheve 
aanloop der branding in een nieuw kusttracee een rol. 
Verder stroomopwaarts is de inscharing der LW*iyn normaal 
C 1 A k 1/61). 
5» Behoudens in de kustboog van raai 6,7 en 8 bedraagt de 
afstand tussen L3f-iyn en duinvoet 170 tot 200 m, zodat, 
by een geschatte breedte van het droge, strand van 20 m, 
bij een getijamplitude van 3,85 m de strandhelling de nor
male waarde van 1/40 a 1/50 heeft. -In de kustboog bedragen 
deze cyfers resp. 260 tot 300 m en 1/60 a 1/70. 
h* Op byiage k is over het tijdvak van 1887 tot 19^9 tel
kens het chronologe verloop van da ligging van de LW-lijn 
en de duinvoet in de raaien 6,7,8,9*10, III (w), Il (ïï), 
11,12,13 en 1̂ - van de Kievitenpolder en. de raaien 1 en 2 
van de Vlamingspolder (bijv. LW 13 en DV I3) weergegeven. 
Uit deze tekening kan dus voor elk jaar telkens in één 
van de hier genoemde raaien de afstand van de LW*lijn tot 
de duinvoet worden afgelezen (telkens met inachtneming 
van een correctie met dè in een rechthoekje aangeduide . 
lengte van 100, 150, 200 of 250 m3. Bij voorbeeld: in 19^9 
in raai 13, afstand « 53 + 1.00 « 153 «-
Tevens ie op deze bijlage tussen de genoemde paren Ltï-
en DV-ourve^telkens het chronologe verloop van de LW-
lijn ter plaatse van de koppen der omliggende strandhoofden 
getekend, b^v. LW-^5 en L.V-Ĵ_6 . ïn de linkermarge .zijn de 
nummers der a.trandhoofden vermeld. In. do rechtermarge is 
telkens aangegeven, hoe elke LlV",of DV-ourvo ten opzichte 
van de hoofdmeetlijn is gelegen. Bijv.; 

liW-iyn in. 19^9 in raai 13 ligt, ff x 25 =1 100 m buiten de 
hoofdmeetlijn; 
duinvoet in 19^9 in raai I3 ligt 53 ai binnen de hoofd
meetlijn; 
LW-iyn in I938 bij kop strh. ̂  ligt 215 m buiten de hoofd
meetlijn. 
Uiteraard wijzigt de ligging der LW*lijn ter plaatse van de -
koppen der strandhoofden zich in het algemeen weinig. 
5. Bij beschouwing dezer figuren blijkt in de LW-lijn ten 
westen van de sluis hetzelfde verloop op te trede als in par,3 
genoemdi voor 1920-1950 winst, daarna verlies. De am
plitude van de afname bedraagt echter het dubbele: 50 
tot 100 m- De. duinvoet blijft dan nog toenemen als gevolg 
van het brandingstransport, ontleend aan het terugschrijdende -
Belgische kustvak, en van de gunstige aanstuifconditias 
in deze kustboog, factoren die de afslag door toegenomen 
golfaanval na de opruiming van de Binnenpaardenmar-kt over
treffen (de duinregel heeft zich bijv. sinds I886 in de 
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raaien ? en 8 wel 7O m rlviei-waarfcs verplaats^),. Wanneer ten 
alotte het atrand te steil wordt, neemt de duinvoot onder 
invloed van etoriögolven in de raaien 8 en 9 langzaam af • De 
verwaarlozing Öeâ  hoofden sinds 19'+Ó in dit gebied epeelt 

I ' . hier tevens een rol. Deae hoofden verkeren thane alle in 
I desolate toestand» 

5* Direct ten oosten va:n de sluis (tuasen de hoofdeen ̂  en ^ > 
' - waar de hotels geprojecteerd zijn) verkeren de LW-li^p en de 
L duinvoet heide in rust, 
I - d e LW-iyn door haar ligging onder de bescherming-van 
I de havendammen, de duinvoet als gevolg van de op hyiage 3 aan-
I gegeven duinvoetvordedlging, die b^ de bouw van de voor-

haven werd aangelegd (ÖV II), 
I 7« Strooraopwfta3*t0 ïvóorbij hoofd j ^ ) ©ohrydt de LW-lijn door 
I versterkte aahstroming langzaam terug met een snelheid van 
I 0,6 tot. 1,2 a per Jaar, De duinvoet weet aich bJj het toe-
I gevoerde windtransport nog te handhaven. Te verwachten is 

dat.by het verdei?© herstel der stranhoofden ( de hoofden 3^. 
^^•^^22^ ^^^ reeds vernieuwd) de LW-'iyn allengs tot rust aal 

I komen na een maximale terugschrijding van de duinvoet (als 
I naijl ing op da vei'plaatsing van de LW-lijn), en wel met een 
I bedrag van bijv. 20 è 25 m in het gebied buiten de luwte 
I van de havendammen en de duinvoetverdediging. 

t̂ ar. 3* Perapectleyen van de kust v6&y Cadaand en gonsequentieB voor 
I de gjP^.JB^^^, en de te bouwen duinhotelB. 

1, De afname van het kusttraject na de ooneolidatie van 
I de toestand waarbij een gladde kuat ontstond (1920 é. 1930) 
I heeft niet die rigoreuze proporties waarvan wel gesproken 
I wordt. 

2, De fluctuaties in de ligging van de duinvoatlijn binnen 
de periode van ©en jaar (zomer- en winterXigging) zSjn wel
licht toegenomen als gevolg van de versterkte etormgolf-
aanval. Deze versterkte winterafelag wordt door het zomer-
transport weer voor oen zeer groot deel opgeheven. 
5, Bij instandhouding der hoofden, met name ten westen van de 
spuisluis, die de havenhoofden moeten dekken, behoeft niet 
gevreesd te worden voor het verloren gaan van de kustver
dediging. 
k* Buiten het traject tuasen de hoofden 1^ en _JJ zal dan de 
duinvoet ook by handhaving der hoofden in de toekomst lang
zaam afnemen en wel stroomopwaarto van hoofd ^ naar het 
oosten geleidelijk toenemend tot een te verwachten maxlm^um 
van 20 i 25 m. 
5. Indien het onverdedigde Belgische kuettracee van hoofden 
wordt vooralen, kunnen westelijk van de sluis in het traject 
der raaien é en 7 na oen halve eeuw afnamen verwacht worden, 
mogelijk tot '•O k 30 m, aangezien de zandvoeding vanuit de 
Belgische kust dan onderschept wordt. De grootte van deze 
afname kan meevallen, doch zij kan zich na, deze periode ook 
nog voortzetten* In de richting van de sluis zal deze af
name allenge kleiner blijven. 
6. De poaitle van het bestaande strandhotel is op lange 
termijn bezieh niet onverdeeld gunstig. 

L 
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7. Het drietal duinhotels is geprojecteerd op de enig© juiste 
plaats in dit traject, n.l. in de luwte der havenhoofden en 
achter een bestaande duittvoetvordediging. Terugechryding van 
de duinvoet valt hier niet te vrezen indien aan het in alinea 5 
gestelde voldaan wordt. Bij een versterkte aanval in de aan
liggende tracees kan wel het strand tussen hoofd ^ en _^ nog 
iete vermageren en (Jue de HW-lJjn de duinvoetverdediging meer 
naderen# Deae laatste vangt echter de etorraaanval op, 
8. De positie der geprojecteerde hotels kan dan ook veilig ge
acht worden indien gerekend wordt op een tijdelijke afslag van 
bijv, 10 ffi, voortvloeiend uit een eventuele tijdelijke calamiteit 
aan de duinvoetverdediging tijdens enkele elkaar opvolgende 
6termen. 
9* Üe na de oorlog geconstateerde eanzanding in de voorhavèn 
van de spuialuis is te wijten aan het niet meer functioneren 
van de achtergelegen wachtsluis, daar immers in het laatste 
decennium de vooroever en het strand zeker niet zijn aangewassen, 
By het herstel-van de werking van de spuikom behoeft in ver-̂  
band met het verwachte oeverbeeld niet gevreesd te worden 
voor een versterkte verzanding van de havenmond. 

Vlissingen, 9 Februari 1950. 

De Ingenieur, 
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