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RAPPORT N~4

DER BANKEN VOOR DE BUITENHAVEN TE SCHEVENINGEN
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Ir. J.J.M. Aangenendt. Nota betreffende de beweging der
banken voor de o'l1tenhFlVën--rë

Sche'yenl.!!gen.

1930. 14- blz. 6 bijl.

Di t in (1e Directie "Zuid-Ho11anct en 'trecht" opgemaakt rap
port handelt over het ontstaan , de bewegin~ en het verdwij
nen VIn de banken voor de kust te Scheveningen.

Als eerste gegevens \'lorden genoemd 'Ue van het rappor't
van De Br~yn , oernelot-:IDens en Bakhuis ~ooseboo~ aan het
gemeenteoest~ur van 's-Gravenhagc in verban" ~et de vervui
ling van het oFldwater te Scheveningen. ~e snelheid van de
stromen binnen 2uum afstand uit de kust is gering en sterk
afhankelijk VFln de wind. Uen heeft daar soms een stroom, de
"Zooper" genaa'l1d, tegengesteld aan die in zee. ( Opmerking:
deze is langs elke kust met getij aanwezig Fils gevolg van
meer wrijving onder de kust, d.i. minder grote cos '.)

, Een tweede rapport is van H. Wortman, geschreven ter
bepaling Vdn de lengte der hnvenhoofden (2 Febr. 1900). H~er
in worden peilingen oeschreven van 1884, 1895, 1895, 1896,
1897, 1898, 189f, 1819, 1899, 1900, 11U!, 1902, 19u2, 1903.

'De banken ontstaan onder de kust en verdwijnen in zee
waartse richting. Dit geschiedt zouls thFlns bekend is, onaf
hankeli jk' van de aanwezigheid van strnn('hoofden, '11 k 10 wel
worden gezegd, nat deze aFinwezighei d ('e vorming VFln geul en
bFlnk versnelt.

gen derde rapport is van ~e hFlnd VFln Ir. G.P. Nijhoff
van 3u April 1920, handelende voornamelijk over de diepte in
de buitenhaven, de grootte der aanzandingen daarin en de ge
baggerde hoeveelheden. umtrent de oorzaken der verzanding en
de beweging der banken wordt hierin weinig gezegd.

Ir. Aangenendt komt tot de conclusie dat de lijnen van
minder dan 5 m diepte grote schommelingen vertonen, d'lt de
verzan,'ing der buitenhFiven niet zozeer een gevo:g is v~n de
aFinwezigheid en de oeweging der bFlnken voor de kust, mFlnr
meer het gevolg vlln de verondieping der r'riehoeken begrensd
door de kU6t en de havenhoofden, ('at de i nv10 ed van de wind
op de verzanding nog problematisch i6, dat de uitmonding VIl'1

het verversingskanaal invloed k.Fln hebben m'lar dat zulks we
gens gebrek aan gegevens niet n,der is nFl te gFlan en dat
verwacht mag worden dat de aFlnleg VFln de tweede binnenhaven
te ~cheveningen invloed ten goede zFll uitoefenen op het voor
kO'l1en van plaatselijke verondiepingen bij de ~ond van de
buitenhaven. Dit laatste wordt gegrond op het verdu belen
van- de komberging, welke er het gevolp; VFln zal wezen, d'lS op
het verdulJbe1en van de snelheden in de hflvenmond.




