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Helderse Zeewerinç.

194}. 4 blz. 18 bijlagen.

ue waterdiepte voor de Helderse zee~ering, die tussen 1910 en 1930 weinig
wisselend ~as, is in latere jaren sterk toegenonen. De toestand wordt thens
zorgwekkend geecht net het oog op de instendhouding van enige hoofden. Eer
lang zullen omvangrijke bezinkinrcn no ig kunnen blijken. Reeds is verzocht
aan da 3tudiadienst hier een studio van te Maken. JUs "tudiel1steriael worden
in het rapport vele profieltekeningen gegeven. Jaarlijks wordt de toestand
bezuiden Kaophoofd ernstiger. ~r is hier een dreieend Gevaur.

A.Zenen. Geechiedenis van de Helderse .4eewering.
(bijlege 18 van het repj'ort vpn Ir ten drin1{j. 1942. 11 blz. b bijlagen.

Tussen 1571 en 1743 is er een zeer frote achteruitganc van de N.- en :1.
kust van de kop vun N.-Hollend. Nadien niets meer, o~dat de zeewering, het
kostte wat het- wilde, Behouden werd. Men deinsde vóór 1'/43 gemekkelijker te
rug dan da~rna. !Je kustulJDval zelf is nis3chien niet veel veranèerd. In 1726
had men een systeem van 17 vrij langa hoofden beoosten het Kaaphoofd. Omstreeks
1725 kwam de paalworn. In 1734 zijn er nog drie hoofden bijgelegd, doch in
1743 zijn er een paer verdwenen. In 1749 zijn het Kaaphoofd, het rreekhuys
hoofd en het j"okkershoofd belaneri jk korter geworden, terwij 1 het ilurendshoofd
verdween. De hoofden worden dtlurna steeds korter. In 1'1'/1 oevervallen. In
1773 Jtormcn; vun de 32 m brade dijk bleef nug slechts IJ l'l over. In 1'1'1 b weer
grote schede. In 17'17 stecmstortingen en algemene verzwaring ven de dijk. In
1780 oenleg van het N~ordduinshoofd, er velt een bres banodrden det h~ofá. In
1782 zeer zwere bestortin[;en en bezinkingen. In 178} rrijsvraeg vun de Holl.
l.:aatschuçpij v. ,'etanscho],; en "of en door welke niddelen de stromen in en nebij
hat Lorsdie;> ven de r131 afgekeerd en het nederen der geva'lrlijke diepte voor
konen kunnen' worden". iUltwoord vun J .e. Husl~'. Hij stelt voor nieuwe en lange
luge hoofden te maken, bestaande uit zinkschepon, gevuld met rijshout, zand en
puin, brik en keistenen (omstreeks 1750 had men op TerschellinG ook zinkschefcn
toegepastl. Hiervan komt echter niets.

Tusser. 17'/4 en 1794 lias 2i n111ioen gulden bestuad. Daarna wordt de toe
stand iets gunstiger, reden om de werken in verval to laten geraken. Omstreeks
1830 - 1840 is de toestand nog redelijk goed. Omstreeks 1880 naderen de diep
ten weer. Veel zirun,erk. ~a"rna afwisselend bater en slachter, doch steeds
zeer kostbenr aan onderhoud.

Onstreeks 1926 de .4uiderzee-indijking, die dijksverhogin~ bij den Helder
nodig naakt. ,~en rekende aanvankelijk op een golfoploop van 6 m, dus op een
dijk van 9 m +. Cenaekt is een kee~uur tot 7 n +, Mdt een grondaanvulling
er achter tot 8.25 +. De getijstromen in het ~arsdiep zullen tengevol~e Vbn de
Zuiderzeawerken volgens berekenine der 3taatscvJ"L"'issie Lorentz met 25 .,. toe
n~en. Da8rom werd ook een uitbreidinr. der bezia<ine rondon Kaephoofd eange
bracht en verder oostelijk. LeRa~end beton-zinkstu<ken hebben hier niet vol
deen.

Schr. geeft een aantal in de 1001' der jaren gewijzigde zienswijzen over
het storten en bezinken. Deze lijst ie zeer leerzaam.




