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RARPORT: Ala.241.

D 798.

Ir S.H. Ringma. Kustvak Cadzand-Breskcno.
Overzicht van de toestand dor stranden
en duinen.

1950. 6 blz. 2 bijl. 0,15 cm.

In dit rapport wordt een overzicht ee~even van de winst en
het verlies der duinen sinds 1880 en de verwachtingen besproken
omtrent het verdere verloop, een en andp.r in het bijzonder met
het oog op ,,"ccreatie I:lOgelijkheden. gen duidelijk overzicht volgt
uit ie bijlat;en. liet blijkt, dat de voorui tean{: en achteruitgang
sinds 1880 van de duinveet boperkt zijn gebleven tot 20 m of minder.
Slechts op enkele I uwe pIaatsen was een s torke aanwas (ten \Ves ten
van de "luis te Cadzand, direct ten Westen van Nieuwe Sluis en van
de haven van Breskens). Verwacht wordt dat:

a. direct Oostelijk van de sluis te Cadzand er een geringe afnene
zal voorkomen.

b. tussen de raaien 5 en 18 van het Cal.Waterschap Tienhonderd
en Zwartepolder er een kleine winst zal zijn.

c. ter hoogte van de geïnundeerde Zwartepolder en de Adornis
polder cr unnwinnt zal zijn.

d. bij de Cal.Adornispolder een geringe afslag zal zijn en bij
het o.m. Waterschap Groede en Boumst er geen duinvoet voor
de dijk zal ontotaan.

e. ten Weoten van het fort Frederik Hendrik in de toekomst het
duin door een dijk vervangen zal moeten worden.

f. ten Oosten van het fort hetzelfde als onder e geldt.

~ijdens elke stormvloed slaat een ged~elte van de duinen wee
maar de duinen zanden weer snel aan. De achteruitGang der L.W.lijn
is op vele plaatsen vrij groot. De gemiddelde breedte van het strand
is 30 m.




