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Onderzoek aanval duinkuet Goederede•
1939. 4-2 blz. 10 bijl.

De achteruitgang van de duinen van Goedereede noopt tot het
bestuderen daarvan. De nota iB hoo~dzakelijk bedoeld om de te
genwoordige sta~t te beschrijven en aan de hand van bestaan~e

kaqrten een overzicht te geven. ~e besta~nde verdediging, het
?lauwe ~erk, ueschermt·slechte een klein deel van het ~oorder

strand. Er is hier een kleilaRg, die hoewel op zich zel~ vol
doende taai, toch ondermijnd wordt en dus geen beveiliging biedt.
P.Caland deelt mee, dat in 1759 men het eeret melding genaakt
vindt van het aanleggen van werken ter plaatse waar later het
Flauwe ~erk werd gemaqkt; zij bestonden toen nog slechts ult
'kleine rijzen da~en. Deze soort dam~en werden er langzamerhand
op het gehele ~oorderstrand gemaqkt. Zij werden echter bij ie
dere winter weggeslagen, 'll'alirom zij vervangen werden door hou
ten schuttingen. In 1750 werd het duin over een gede~lte met
klei en rijs bekleed. Het talud werd ~lauw gelegd, vanda3r de
naam "Flauwe Werk". Daarna is dit strandgedeelte in zeer goede
o"'1standigheden geweeet doordat een plaat "de Hompel" gunstig
werkte. In 1785 verheelde deze plaat zich met het strand. Van
1812-1817 werd het Flauwe 'Verk meer en meer onder het strand be
dolven. Daarna was het geheel bedolven tot )8}5 toen een nieuwe
phase van zandverlleB voorkwam.

Verwacht wordt op grond van de verrichte Etudie, dat de toe
stand ten Oosten van het Flauwe ''."erk minder gunstig zal worden,
dat de t0eetand van de kuot westelijk van het ~lauwe Werk geen
zorgen oehoeft te baren en dat het duin ~p het W. nog lange tijd
zal afnemen. '

Verschillende mogeli jkheden tot verbetering wo rden nagegaan,
o.a. uitbreiding van de kustverdediging naar het Oosten, d0Ch
geconcludeerd wordt,dat het ogenblik daartoe nog niet gekomen is.

Jà2~ORT : ~lg, ~
D ",04.

Vervolgnota_inzake duinkuet van Goeree.
194-1. }O blz. 11 bijl.

~r 'werden in 1) 0 meer gegevens verza~eld. ~e oever op het
;Iesten wordt niet alleen bij stormen a'lngetast, ma'lr vok oij
no~ale omstandi.heden. ~r is ook zandtransport in de diepe geul
langs het wester strand, het Schaar van Overee, l'en kan dus niet
met korte 3trandh00fden volstaan. 'en zal hier het langs de kust
optredende zandtranspJrt langs de gehele onderzeese oever onmo
gelijk Moeten ~aken. tOewaagde conclusie).

Het Schaar van Goeree, dat het kwaad veroorza~kt, zal 7.eker
een lange levensduur hebben. Het langer wachten met het tre~fen

van verdedigin~smaatregelentevert niet het minste voordeel.
tUitstel rente ook niet 1). Aanbevolen wordt ee~ vastlegging van
de zuidell jke punt van het westerstrand bi j Outldorp. Rr zal dan
een riohtingsveranJering van dit strand vptreden,. I'Vll.arduor het
noorderstrand mesr zand krijgt tvegevoerd. Het zandverlies naar
het Zuiden zal door die rlchtin~sveranderin~vernindsren,



. ie voorts :

lr. D. Slutooo'l1.

1

.1:2Q.!j;gezet O!lMrNek. (rapport nog niet
geschr<;ven. )

Gemeend werd dJJr een verp:adering over dit unCerwerp,
dat het ~aken van werken ~an de 2uidpunt van Goeree wei~ig

zekerheid gaf vU..>r de goede t..>estanj '1an de n...orikl1st. ,'en
uusten van het ~lauwe ~erk ~oet spoedig "urden i 1ge~repen,

want het duin is ('har a -en..> eg ",eheel ver'~I7""e~. "en k:ln ni et
."eer eyperi"'enteren "Jet c'e na"'l'1en van fr. V"ln .Jer' "elde '3."In
de Zuidpunt 0'11 te zien of diens theJ"ie juist is.




