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Rarport Alg. 173·
R 247 D 717

Ir van BendeGom.

"Rapuort Vlielanrl ll

1946. 82 blz. 26 bijlaeen 4,4 co.

In dit rapport wordt een overzicht ger,even van de kust va"
Vlieland. Hie,,"uit blijkt wel dut ten aanzien van dit kustvak V:Hl

pen ware noodtoestand kan worden gesproken. De ze~den van de
stran~.hocfden zijn in zeer slechte staat en het onverdedir,de strand
ten wes ten van he t verdedigde kustva.1< door de strandhoofden neeMt op
onrustbarende wijze af. llierdoor dreigen de achtergelegen zeekerende
duinen geheel verloren te gaan, terdjl bovendien de r.leest westelijk
r;eleaen strandhoofden à.oor deze stran.tafneme in steeds sterker ma te
bloot komen te liggen voor de golfaanval. ~e continue afna~e van het
strnnd, die reedt. over eeuwen plaats (;ri.jpt, is globaal te stelll'n
op 6 mijaar, horizontaal gemeten.

Uit de voortplantinissnelheid der zandgolven is af te leiden,
dat het minimum in km.42 omstreeks 1957 zal optreden; de laagwater-
lijn zal dan nog )0 m teruffgaan. Ernsti~ i~ de toestand van de duinvoet.
De veranderin(len van do duinvoet vertonen een naijlinr; bij dil' van
hoo{\- en laagwaterli.jn. Nadat het minimum voor de laagwaterlijn is
bereikt zal de duinvoet no/, jnren afnemen. Er wordt in dit rapport
een overzicht GeGeven van de no<1i:::;e herstehlCrken aan de bestail.nde
strandhoofden en over de verbeterinG van de bestaande toestan~. De
tto,-eli..jy.heid best<,at dat Iilen wil voory.or.:en dat, op den duur, Vlieland
van de V iehors ',orjt afsesneden. lIet blijkt nu, tl'r voorko:"n.na van
verdere ;;rote zeh::.de, noodzakelijk om rreuurende een ,~ntal jaren het
tf'n~o der ··!crk~f1:'r1hecJ.e. belnnerijk hoecr te doen zijn dan v"'~n voor de
oorloe; en eole bela.':crijk hoger dan de huidi"e eapaei tei t vno de
haven V[lr. Vlisl;t.nu. toelaat. Er is èun een werkplull 0pf"ezC't met
ko~tpn-bec;rot:. ': voor de diverse onè.erà.el"". Uitbreidinl; haven f.5100.
A...nler stran.Jhoofden, bezinkil'l{';en, herstelwerkza'UJhedcn, bestortingen
eliZ. te "cal f. 11 64GO. - - f. 5100. -.
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