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,_ntbeschikking van r 8 November r9ro N°. 5323 K.

'ateronttrekking aan- en
zanding van de duinen.

Met uwe aangehaalde kantbeschikking ontvingen · wij om
gemeenschappelijk berkht en raad een schrijven van den Minister
van \i\Taterstaat, waarin, onder bijvoeging van verschillende stukken,
Uw gevoelen wordt gevraagd omtrent het door de Staatscommissie
voor drinkwatervoorziening aangewezen gevaar, dat de duinen als
zeewering zou bedreigen wanneer deze door te groote wateronttrekking zouden verdorren en verstuiven, en omtrent eenige
dagbladartikelen, waarin hetzelfde onderwerp, alsmede het gevaar,
dat voor het behoud der duinen als zeewering zou dreigen van de
hier en daar ondernomen afgravingen, ter sprake wordt gebracht.
Ofschoon wij, zooals uit hetgeen hierna volgt zal blijken, de
eerste vraag reeds in het kort zouden kunnen_beantwoord hebben,
daar de waarde van de duinen als zeewering hoofdzakelijk is gelegen
in den buitenduinregel en gemakkelijk is aan te toonen, dat de
begroeiing van dezen duinregel van de wateronttrekking aan de
meer binnenwaarts gelegen duinstrook geen noemenswaardigen
invloed kan ondervinden, hebben wij toch met het oog op het
groote algemeene belang, dat ook naar onze meening bij de instandhouding van een voldoend breede duinstrook als zeewering is
betrokken en in verband met de ons toegezonden stukken, ·waarin
twijfel wordt uitgesproken of dit belang bij de vele waterontleeningen en duinafgravingen wel voldoende in het oog wordt gehouden,
gemeend den toestand der duinen in onze directiën meer algemeen
tot een onderwerp van ons onderzoek te moeten maken en daarbij
inzonderheid ook te moeten nagaan hoe het met het onderhoud
der duinen en het toezicht daarop langs de verschillende gedeelten
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onzer kust gesteld is en of een en ander thans geacht kan worden
voldoende geregeld te zijn.
·wij zullen aan de hand van de bij ons rapport gevoegde, door
de ·zorg van de betrokken arrondissements-ingenieurs samengestelde
kaarten 1) een overzicht geven: r 0 . van den bestaanden toestand
en van de regeling van eigendom en onderhoud (zorg voor de
beplanting) der duinen zoomede van het toezicht op het onderhoud,
2°. van de in de duinen bestaande wateronttrekkingen ten behoeve
van drinkwatervoorziening of andere doeleinden en 3°. van de
uitgevoerde en nog in uitvoering zijnde afgravingen der buitenduinen, om dan onze beschouwingen te . doen kennen over den
invloed van de bestaande wateronttrekkingen op de begroeiing der
duinen en van de afgravingen op hun waterkeerend vermogen,
zoomede over de wijze waarop thans het onderhoud der duinen
en het toezicht daarop is geregeld, om ten slotte de vraag te
beantwoorden of een te grocite wateronttrekking aan de duinen
ten behoeve van drinkwaterleidingen gevaar kan opleveren voor
het behoud der duinen als zeewering.
Alvorens tot de behandeling der bovenstaande punten over
te gaan, moeten wij er op wijzen, dat wij ons bij ons ortderzoek
hoofdzakelijk bepaald hebben tot de zeeduinen, waaronder wij
verstaan den buitenduinregel of zoogenaamden zeereep met de
geheele daarmede samenhangende duinstrook, en dat wij de zoogenaamde binnenduinen, die door een strook polderterrein van de
zeeduinen zijn afgescheiden, niet in ons onderzoek hebben opgenomen. \,Vaar deze binnenduinen, die op vele plaatsen, met name
in de gemeenten Loosduinen, Sassenheim, Lisse en Hillegom, reeds
nagenoeg geheel zijn afgegraven voor de teelt van groenten,
bolgewassen enz. of voor zandhaling, zoolang een behoorlijken
buitenduinregel in stand wordt gehouden, voor de waterkeering
tegen de Noordzee geen belang hebben en zij dus buiten den
kring van ons onderzoek vallen, meenen wij, overigens in het
midden latende of het gewenscht is de afgraving dezer in of langs
ons poldergebied gelegen hoogere gronden geheel onbeperkt te
laten voortgaan, die duinen buiten beschouwing te moeten laten.
Wij laten thans volgen:
1)
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Deze kaarten zijn hierbij niet afgedrukt.

A.

OVERZICHT VAN DEN TOESTAND EN VAN DE REGELING VAN EIGENDOM, BEHEER EN ONDERHOUD DER
ZEEDUINEN.

1°.

IN ZEELAND EN OP DE ZUID-HOLLANDSCHE EILANDEN.

In het algemeen gelden voor de duinen op de Zeeuwsche
eilanden de bepalingen van het Reglement van Politie voor de
polders in Zeeland, vastgesteld 5 Juli l 867 (goedgekeurd bij
Koninklijk besluit van 22 Juli 1867 N°. 51) en laatstelijk gewijzigd
12 Juli 1900 (goedgekeurd bij Koninklijk besluit van 14 Augustus
1900 N°. 47).
In dit reglement wordt ten aanzien van de duinen het volgende bepaald :
ART. 9. In of aan de duinen mogen geen af- of uitgravingen
worden gedaan, noch mag er zand worden gehaald anders dan ter
plaatse door het bestuur van den polder daarvoor aangewezen.
ART. 10. Het afsnijden of uitrukken in de duinen van planten
of struiken, ook het afsnijden, uitrukken of beschadigen van den
helm, van het stroo of van andere voorwerpen bestemd om het
verstuiven der duinen tegen te gaan of hunnen aanwas te bevorderen, is verboden.
ART. 11. Het laten grazen of doen verblijven van vee in
de duinen is verboden ;
tenvijl art. 23 van dit reglement bepaalt: « van alle besluiten
« van een polder- of waterschapsbestuur, waarbij een gevraagde
« vergunning verleend of geweigerd, of wel waarbij eenig voor« schrift gegeven is, kan door belanghebbenden bij Gedeputeerde
« Staten in hooger beroep worden gekomen.»
Gedeputeerde Staten kunnen ook ambtshalve tusschenbeide
komen en besÜssen, wanneer zij oordeelen, dat een handeling,
verleende vergunning of gegeven voórschrift in strijd is met het
algemeen belang.
Betreft het een calamiteuzen polder (in de calamiteuze waterschappen Tienhonderd en Zwarte, Oud en Jong Breskens en in
den calamiteuzen Adornispolder, alle in Zeeuwsch-Vlaanderen
gelegen, en in den calamiteuzen Burgh en vVestlandpolder op
Schouwen, worden duinen gevonden), dan berust de eindbeslissing
bij den Koning.
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Zoo de duinen dus tot een polder of waterschap behooren,
1s voor het doen van afgravingen vergunning noodig van het betrokken polderbestuur, van welks beslissing men bij Gedeputeerde
Staten, c. q. bij den Koning, in hooger beroep kan komen.
Op de duinen op de Zuid-Hollandsche eilanden zijn geen
bepalingen van eenig Provinciaal reglement van toepassing.
a. Duinen in
Zeeuwsch
Vlaanderen.

De duinen van Zeeuwsch-Vlaanderen zijn gelegen
tusschen de grens met België en de haven van
Breskens.
Een onafgebrol~en rij vormen zij niet; aan de noordzijde van
den herdijkten Zwartepolder en voor een groot gedeelte van den
Jong-Breskenspolder zijn geen duinen aanwezig. Maar ook waar
duinen gevonden worden dragen zij voor een gedeelte een geheel
ander karakter clan de overige Nederlandsche duinen. Voor het
meest ,,,vestelijke gedeelte van de watering Cadzand, voor den
Tienhonclerclpolcler, voor den Adornispolder, voor een groot gedeelte van het waterschap Groede en Baanst en voor een gedeelte
van den Oucl-Breskenspolder bestaan zij slechts in een min of
meer volledige onderstuiving van den polderdijk, terwijl voor een
ander gedeelte van het waterschap Groede en Baanst en van den
Oucl-Breskenspolder de duinen een belangrijke en tamelijk breede
aanstuiving voor en tegen den polderdijk vormen.
Slechts voor den Kievittepolder en den Vlamingpolder zijn
de duinen de hoofdwaterkeering van den polder en worden onder,
noch achter de duinen, polderdijken gevonden.
De duinen voor den Kievitte- en den Vlamingpolder vormen
een aaneengesloten rij, die slechts bij het afwateringskanaal naar
de vVielingen onderbroken ,.vorclt.
De breedte dezer duinenrij is over het algemeen gering; bewesten het kanaal bedraagt zij 2 5 à 50 M., beoosten het kanaal
is zij eenigszins grooter; zij bedraagt daar over de geheele lengte
van den Kievittepolder en aan het westelijk en oostelijk einde
van den Vlamingpolcler ongeveer I 20 M., terwijl de minste breedte
voor het midden van den Vlamingpolcler ongeveer 60 M. is.
In het algemeen hebben de duinen langs den Kievitte- en den
Vlamingpolcler een regelmatig aanzien en vormen zij een zeer
voldoende waterkeering.
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De buitenhellingen dezer duinen zijn over het algemeen goed
met helm begroeid; bij verlies aün den duinvoet tengevolge van
storm, wordt zoo noodig door de polderbesturen voor afvlakking
van het talud en vastlegging met helm- en stroopoten zorg gedragen, terwijl tevens getracht wordt het verlies door rijsschermen
weder aan te winnen.
Ook de duintoppen en de binnenhellingen zijn over het algemeen goed begroeid. Stuifgaten van eenige beteekenis komen
niet voor.
Het strand voor deze duinen is met strandhoofdelil verdedigd;
bewesten het uitwateringskanaal naar de vyielingen worden deze
niet meer onderhouden.
Voor de dijken van den Kleinen-polder en van een gedeelte
van den Oud-Breskenspolder, voornamelijk in den hoek tusschen
den polderdijk en de haven van Breskens, bevindt zich een tamelijk
belangrijke duinvorming, die veel tot ontlasting van de hoofdwaterkeering bijdraagt.
De breedte is voor den Kleinen-polder ongeveer 180 M.,
voor den Oud-Breskenspolder wisselt deze af tusschen enkele meters
en ruim 200 M. nabij de haven.
De begroeiing dezer duinen is voldoende; stuifgaten van eenige
beteekenis komen niet voor; de duinvoet is niet verdedigd.
Het voorliggende strand is van strandhoofden voorzien.
De duinen voor den Kievittepolder staan, met uitzondering
van een strook ter lengte van 400 M., waarin ook de uitmonding
van het kanaal naar de 'h'ielingen is gelegen, onder beheer van
de watering Cadzand, welk waterschap ook voor het onderhoud
der duinen als waterkeering zorg draagt. Deze duinen behooren
aan de Naamlooze Vennootschap tot exploitatie van den Kievittepolder.
De bedoelde strook van ruim 400 M. lengte is ten behoeve
van den aanleg van het kanaal naar de vVielingen door den Staat
gekocht; met het kanaal zijn ook de daar aanwezige duinen in
beheer en onderhoud aan het waterschap Sluis aan de \i\Tielingen
overgedragen ; het eigendom is bij den Staat gebleven.
De duinen langs den Vlamingpolder zijn in beheer, onderhoud
en eigendom bij het calamiteuze waterschap Tienhonderd en Zwarte.
Beheer, onderhoud en eigendom van de duinen voor den Kleinen
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polder berusten bij het waterschap Groede en Baanst, van die
voor den Oud-Breskenspolder bij het calamiteuze waterschap Ouden Jong-Breskens.
De duinen van vValcheren strekken zich uit van
het voormalig fort de Nolle bij Vlissingen, waar
zij aan de bedijking aansluiten, tot aan den dijk van den OosterNieuwlandschen polder.
Behalve bij \i\Testkapelle, waar de duinen over eene lengte
van 3.8 K.M. ontbreken en waar de kust door den vVestkappelschen
zeedijk verdedigd is, vormen zij een onafgebroken reeks, die over
de geheele lengte als hoofdwaterkeering van den polder vValcheren
dienst doet.
De breedte der duinrij wisselt af van eenige tientallen meters
tot ongeveer 7 50 M.
De begroeiing van de duinen aan de zuidwestzijde is over
het algemeen goed, zoowel aan de landzijde als aan de zeezijde.
Het minst, maar toch zeer voldoende, is deze in het breedste
gedeelte, van Dishoek tot Valkenisse. De onregelmatigheid van
dit gedeelte, waar hooge toppen en valleien elkander afwisselen,
draagt hiertoe voornamelijk bij ; deze onregelmatigheid bevordert,
door de dv;arrel- en valwinden, die daarvan het gevolg zijn, het
ontstaan van stuifgaten. Deze stuifgaten zijn echter nog van zoodanige kleine afmeting, dat beteugeling gemakkelijk kan geschieden.
Het strand voor de zuidwestzijde is over de geheele lengte
met strandhoofden verdedigd. De duinvoet is van steenglooiing
voorzien nabij fort de Nolle, voor den Vijgeneter, voor Zoutelande
en nabij de aansluiting met den vVestkappelschen dijk, terwijl nog
op enkele andere plaatsen pakwerk of rijsbeslag is aangebracht.
De begroeiing van de duinen tusschen den Westkappelschen
dijk en Domburg komt grootendeels overeen met die van de duinen
aan de zuidwestzijde.
Ten noordoosten van Domburg neemt de begroeiing der duinen
geleidelijk af, terwijl stuifgaten daar geen uitzondering zijn. Een
. zeer slecht gedeelte wordt aangetroffen waar de kust zich naar het
oosten buigt, ten westen van de prise cl'eau der Middelburgsche
waterleiding.· De hoogere duinen zijn daar geheel onbegroeid en
stuivende.
b. Duinen op
Walcheren.
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Ten oosten van de prise d'eau wordt de toestand weder beter;
wel komen ook daar nog stuivende gedeelten voor, maar de begroeiing is over het algemeen dichter en van beteren aard.
Het strand is van ongeveer 800 M. benoordoosten den \Vestkappelschen dijk tot ongeveer 2.5 K.M. benoordoosten Domburg,
en verder aan weerszijden van het voormalige fort de Haak over
ongeveer 2.2 K.M., met strandhoofden verdedigd.
De duinvoet is nabij Domburg met steenglooiing en met een
glooiing van gewapend beton en nabij het fort de Haak met
steenglooiing verdedigd.
Het beheer der duinen op \Valcheren en het onderhoud als
waterkeering berust bij den polder \Valcheren.
De duinen aan de zuidwestzijde vau \Valcheren behooren aan
den Staat (Gewone Domeinen).
Een gedeelte daarvan is in I 887 aan de gemeente Vlissingen
in erfpacht afgestaan voor de aangelegde of nog aan te leggen
werken voor de Vlissingsche duinwaterleiding.
In 1908 zijn de overige aan den Staat behoorende duinen aan
den polder vValcheren in erfpacht gegeven, onder voorwaarde o. a.
dat op de gronden zoodanige beplantingen zullen aangelegd worden
als noodig, nuttig of wenschelijk zijn ter vastlegging van het duin,
overeenkomstig de daaromtrent bestaande of in te voeren verordeningen.
De duinen aan de noordzijde van vValcheren behooren aan
verschillende eigenaren.
Een gedeelte nabij de Oranjezon behoort aan het Kroondomein, terwijl de duinen tusschen de Oranjezon en Vrouwenpolder
bijna in hun geheel aan de gemeente Middelburg behooren, die
deze van den vroegeren eigenaar, den Staat ( Gewone Domeinen),
heeft gekocht ten behoeve van den aanleg eener duinwaterleiding.
c. Duinen Vóór den Onrustpolder op Noord-Beveland is in den
op Noord- laatsten tijd een tamelijk belangrijk duin ontstaan. Het
Beveland.
dient. niet als hoofdwaterkeering van den polder, maar
is daarvan bij hoogwaterstanden door de zee gescheiden.
Het terrein, waarop dit duin zich bevindt, staat bekend onder
den naam Onrust-schor. Dit schor is onverdeeld eigendom van
particulieren.
9

Het duin wordt onderhouden door de zorg van het bestuur
van den Onrustpolder, omdat: het behoud daarvan voor den zeedijk
van dien polder van groot belang wordt geacht.
d. Duinen op Deze duinen strekken zich uit langs den west- en
Schouwen.
·
·· Js aan tegen d e b e d""l
·
noor dln1st en s1uiten
eenerz1Jc
lJ nng
van den calamiteuzen Burgh en vVestlandpolder, anderzijds tegen
de bedijking van het waterschap Schouwen bij Oost-Repart.
De duinen vormen een aaneengesloten geheel, waarvan de
breedte afwisselt tusschen enkele IO-tallen van meters en 4 K.M.
Afhankelijk van de door de eigenaren daaraan bestede zorgen, is
de toestand dezer duinen zeer verschillend, afwisselende van grovelijk
verwaarloosde duinen tot den goed onderhouden smallen reep nabij
de Oude Hoeve.
De duinen onder de gemeente Burgh, welker breedte hoogstens
200 M. bedraagt, behooren aan het calamiteuze vvaterschap Burgh
en \i\Testland en worden door dit waterschap in goeden staat onderhouden. Door het plaatsen van i·ijsschermen langs den duinvoet
wordt naar verdere aanwinst getracht. Het voorliggende strand is
door een zevental met steen bezette lage rijzenhoofden verdedigd.
Het onderhoud der buitenduinen onder de gemeente Haamstede,
welke aan den Staat behooren, laat in alle opzichten te wenschen
over. Over de geheele lengte wordt aan de zeezijde niets tot vastlegging gedaan, met het gevolg, dat deze duinenreeks grootendeels
onbegroeid is en in stuivenden toestand verkeert.
Deze ongunstige toestand neemt hand over hand toe. · Stuifgaten worden in 1904 in het buitenduin slechts aangetroffen
tusschen de strandpalen 4 en 9; thans doen zij zich over de geheele
kustlengte tot bij de Rijkszeewering aan de Oude Hoeve voor.
Voor het onderhoud van het mede aan den Staat (Departement
van Financiën) behoorend duincomplex achter de genoemde buitenreeks werd in de jaren 1902, 1903 en 1904 door het Domeinbestuur
respectievelijk / 500, / 1000 en / 1000 besteed tot het tegengaan
van verstuivingen. Die uitgaven hadden enkel ten doel, de levensvoorwaarden voor den wildstand in de toentertijd reeds zeer verwaarloosde duinen eenigermate te bevorderen, opdat blijvend uit
de jaarverpachting belangrijke bedragen zouden worden verkregen.
Tengevolge van de krachtige bestrijding in en na 1904 van
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de in die jaren heerschende konijnenplaag van de zijde van de
toenmalige afdeeling Landbouw van het Dep. van vVatersta?-t, welke
bestrijding, bestaande in het kosteloos uitreiken van vergunningen
tot het vangen van schadelijk ,vild, die konijnenplaag zeer heeft
beperkt, is de opbrengst der jachtverpachting belangrijk afgenomen.
Noch van de zijde van het Departement van Financiën, noch
door het Departement van Landbouw, Nijverheid en Handel (Staatsboschbeheer), aan hetwelk deze duinen sedert in beheer werden
overgedragen, is daarna aan het onderhoud der duinen, voor zoover
dezerzijds bekend, iets meer ten koste gelegd.
Het is te begrijpen dat daarop een ongebreidelde verwildering
intrad, met als gevolgen daarvan toenemende verstuiving en
en kwijnende begroeiing. Het geheele duincomplex vertoont, op
weinig uitzonderingen na, dan ook een stuivende, kale oppervlakte,
waar blinkerts en groote stuifgaten elkander afwisselen en de nog
spaarzaam aanwezige plantengroei een harden bestaanstrijd heeft
te voeren.
Die ver-gaande verwildering, met hare gevolgen voor de achtergelegen, met onderstuiving bedreigde, geestgronden, heeft het
bestuur van den polder vVesteren Ban van Schouwen ten slotte
aanleiding gegeven om in I 9 r o al thans eenige maatregelen te nemen
tot bestrijding van het snel voortwoekerend kwaad, in verband
waarmede door dien polder ten noordwesten van het kustlicht van
Schouwen eenige helmbeplanting werd uitgevoerd.
Verder zijn door den pachter van de domaniale jacht aan de
binnenzijde der duinen rijsscbermen geplaatst ter beteugeling van
enkele stuifgaten.
Oostwaarts van de boven behandelde duingronden wordt in
de gemeente Renesse, Noordwelle en Elkerzee nog een smalle
voortzetting der duinen aangetroffen.
De Rijksduinen onder Renesse verkeeren in zeer goeden staat.
Het strand is door 27, door het Rijk onderhouden, strandhoofden
verdedigd. Nabij de Oude Hoeve is een zwakke plaats in de duinrij
door een buiten- en een binnenzanddijk nader v~orzien. De buitenzanddijk maakt door aan- en onderstuiving· deel uit van de duinrij,
welke hier nog eene minste breedte van 40 à 50 M. bezit.
Tegen het buitenbeloop der ten oosten van deze zanddijken
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gelegen Rijksduinen zijn glooiingen van zuilenbasalt en van gewapend
beton aanwezig.
Dèrgelijke glooiingen zijn ook aanwezig tegen het buitenbeloop
der meer oostwaarts gelegen duinen van het waterschap Schouwen,
terwijl voorts het buitenduinbeloop nabij de lichttorens van het
Departement van Marine vanwege dit Departement door basaltglooiingen is verdedigd. Het strand vóór de duinen van het water-schap Schomven is door 2 5 strandhoofden verdedigd, waarvan 2 r
door het waterschap en 4 door het Departement van Marine zijn
aangelegd.
De Marinewerken, d.w.z. de 4 als zoodanig aangeduide strandhoofden en de basaltglooiingen nabij de lichttorens, zijn door dit
Departement geabandonneerd en sinds l Januari 191 l buiten
onderhoud.
In de gemeenten Noordwelle en Elkerzee verkeert de duinreeks
in voldoenden toestand. Aan het oostelijk einde is tot meerdere
veiligheid achter de duinreeks een inlaagdijk langs den Haard gelegd.
e. Duinen op
Goedereede.

In het algemeen berust de zorg voor het onderhoud
dezer duinen bij de eigenaren.
Deze zijn voor:
Vak l' van strandpaal 4 tot l 3.5, particulieren,
))
2,
22.5, de Staat (Gewone Domeinen),
l 3-5
22.5
31.5, de polder West-Nieuwland,
3, ))
» 4,
»
»
31,5 » 38, de Staat (Gewone Domeinen),
tenvijl binnenwaarts hiervan nog particuliere duinen, welke op de
kaart zijn aangegeven, zijn gelegen.
Bovendien kunnen de tusschen de strandpalen 8 en l 3 op aan
den Staat behoorend strand aangestoven duinen als Staatseigendom
worden beschouwd. Zij zijn kadastraal gesteld ten name van den Staat
(Gewone Domeinen) en zijn met het groene strand voor beweiding
en jacht aan de eigenaren van de achtergelegen duinen verpacht.
Volgens de pachtvoorwaarden zijn de pachters van het strand
en van de daarop tusschen de strandpalen 4 en ro aangestoven
Rijksduinen ondenyorpen aan de door den Rijks-Waterstaat te stellen
voorschriften.
Ook bij de openbare verpachting der Rijksduinen in vak 2 zijn
in overleg met den Rijks-vVaterstaat voorschriften voor de pachters
))

))
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gesteld tot het doen beplanten met helm, jaarlijks tot een maximum
van 60,000 helmplanten.
Over de geheele lengte, van strandpaal 4 tot 38, wordt een
strook van de buitenduinen, ter breedte van 100 M. uit den duinvoet,
door den Staat (Waterstaat) beplant.
De verplichting van den Staat daartoe berust op de resolutie
van de Staten van Holland en ·west-Friesland van 28 Mei r 717;
van l 820 tot l 877 was het onderhoud der duinbeplanting opgedragen
aan de provincie Zuid-Holland; daarna is het weder bij den Staat
teruggekomen.
De begroeiing der duinen verkeert over het algemeen in goeden
toestand. Het strand tusschen de palen 22 en 19 is verdedigd door
12 hoofden, terwijl aldaar een steenglooiing tegen het duin beloop
is aangebracht. Voorts zijn tusschen paal l 6 en de haven van
Goeree 2 5 en tusschen die haven en paal l nog 3 hoofden op het
strand aanwezig, al welke werken door het Rijk worden onderhouden.
De polder West-Nieuwland betaalt jaarlijks aan het Rijk een
bijdrage in de kosten van het onderhoud der zeeweringen op
Goedereede. Deze bijdrage berust eveneens op de resolutie van 28
Mei 1717.
Ten aanzien van de hierboven genoemde duinvakken 1 en 2
zij nog het volgende medegedeeld:
Yak I. Deze duinen waren, evenals die van vak 2, vóór 1851
eigendom van den Staat. Vak l werd in dat jaar door het Domeinbestuur verkocht; bij dezen verkoop werd bedongen, dat de koopers
en opvolgende eigenaren verplicht zouden zijn:
l 0 • de duinen als zeewering in stand te houden; daarin te dulden
alle werken, door de Regeering of de Provincie noodig geacht;
verstuivingen, door eigen toedoen veroorzaakt, door helmbeplanting
tegen te gaan; te gedoogen het opslaan en vervoeren van materialen
enz. voor het. onderhoud der zeewering, alles zonder aanspraak op
schadeloosstelling;
2°.
binnen de 100 M. van den buitenrand der zeeduinen, welke
afstand steeds door kennelijke teekens, te plaatsen en te onderhouden
door de koopers of hunne opvolgers, zal worden aangewezen, nimmer
paarden of eenig vee te doen weiden.
Het vóór de duinen gelegen strand is echter niet verkocht. De
daarop later door aanstuiving gevormde duinen zijn daarom, zooals
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hierboven reeds gemeld werd, als Rijkseigendom aan te merk'en.
Vak 2. Deze duinen zijn in 1851 Rijkseigendom gebleven,
omdat hiervoor toen geen kooper werd gevonden:
f.
Duinen De duinen op Voorne zijn in het algemeen in beheer
op Voorne. en onderhoud bij de eigenaren. Als zeewering staan
zij echter onder de keur van het Hoogheemraadschap Voorne (vastgesteld 3 October 1908, goedgekeurd 17 December 1908), waarin
wat betreft het beheer eenige beperkende bepalingen voorkomen.
In art. l r worden eenige handelingen genoemd, die niet zonder
schriftelijke vergunning van Dijkgraaf en Hoogheemraden mogen
geschieden, waaronder: duinen afgraven of afzanden, vernielen van
de harde of begroeide korst der duinen, tuinen aanleggen, bosschen
rooien, wat nader wordt uitgewerkt in art. 13.
Uit de art. 14 en 15 is door het bestuur afgeleid, dat het hoogheemraadschap en niet de eigenaars moeten zorgen voor de duinbeplanting van de buitenduinen, ,,,vaaroncler wordt verstaan de buitenste,
onmiddellijk aan zee gelegen, breedte van 200 M., (zie art. 12).
Het onderhoud der binnenduinen behoort volgens de keur tot
de verplichtingen der eigenaars. Verstuivingen daarin mogen niet
ontstaan door eigen toedoen, als het verrichten van afgravingen,
hetwelk volgens art. r 3 in de binnenduinen niet lager mag geschieden
clan tot 5 M.
N. A. P. Dit artikel waakt echter niet tegen het
verstuiven door natuurlijke oorzaken.
Het onderhoud der buitenduinen en van de duinbeplanting
geschiedt door het hoogheemraadschap.
De duinen zijn het eigendom van particulieren, met uitzondering
van een strook buitencluin aan de noordzijde, welke aan het hoogheemraadschap behoort.
Het onderhoud der duinbeplantingen laat in het algemeen te
wenschen over.
In de gemeente Oostvoorne vindt men tusscl~en de strandpalen 5 en 7 binnenduinen, tot de aanzienlijke oppervlakte van
240 H.A., welke zoozeer aan verstuiving onderhevig zijn dat
daardoor de 80 H.A. geestgronden in de genoemde gemeente
met ondergang bedreigd worden.
In de gemeente Rockanje is de toestand in de orr:geving
van strandpaal r 3 al even ongunstig.

+

In de onmiddellijke nabijheid van het Quackjeswater verkeeren
de duinen in minder ongunstigen toestand en zijn zij tamelijk in
rust; ter hoogte van strandpaal l 5 is dit nog niet het geval.
De oorzaak van den ongunstigen toestand dezer binnenduinen
is te zoeken in de staat van venvaarloozing, waarin de buitenduinen verkeeren tengevolge van het zeer onoordeelkundig onderhoud der duinbeplanting door het hoogheemraadschap Voorne,
dat jaarlijks ./ l 300.- besteed aan het stellen van rietpoten in
den onmiddellijk aan zee grenzenden duinregel, doch geen voldoende helmbeplantingen uitvoert.
Het zuidelijke uiteinde van den duinregel, bij de Quack, is
door een steenglooiing verdedigd, terwijl aldaar op het strand
eenige hoofdjes aanwezig zijn.
Voorts wordep bij Oostvoorne een viertal strandhoofden
aangetroffen.
Al deze werken worden door het hoogheemraadschap V oorne
onderhouden.
g. Duinen op den Deze duinen vormen de zeewering van den Scheurafgesneden Hoek polder, welke na de afdamming van het Scheur
van Holland.
aan het eiland Rozenburg is verbonden. De duinen
behooren aan den Staat. Vanwege het Departement van \i\Taterstaat
zijn eenige H.A. met bosch beplant; overigens worden hier geen
duinbeplantingen uitgevoerd. De toestand der duinen is bevredigend.
2°.
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De duinen op het vaste land, van Hoek van Holland tot
Huisduinen, vormen tot Camperduin een reeks die slechts wordt
afgebroken door het Ververschingskanaal van de gemeente
's-Gravenhage, het Afwateringskanaal van Rijnland en het Noordzeekanaal te IJmuiden.
De breedte van deze duinen is zeer afwisselènd. Op de
smalste plaats, tusschen de strandpalen l l 3 en l 14 bij Monster,
bedraagt die met inbegrip van den Delflandschen Slaperdijk nog
geen roo M.; de grootste breedte wordt gevonden bij strandpaal
68 bezuiden Zandvoort en bij strandpaal 30 bezt:iden Schoorl. en
bedraagt ongeveer 4600 M.
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Van Camperduin tot benoorden Petten zijn geen duinen
aanwezig en wordt de ,vaterkeering tegen de Noordzee gevormd
door de Hondsbossche en Pettemer zeeweringen. Benoorden de
laatstgenoemde zeewering loopt de duinregel weder onafgebroken
door tot de aansluiting aan de Heldersche zeewering bij Huisduinen. De minste breedte bedraagt hier ongeveer 90 M. bij
strandpaal r 2 benoorden Callantsoog, de grootste breedte bedraagt
ongeveer 1 roo M. en wordt aangetroffen bij strandpaal r 8 tusschen
Petten en Callantsoog.
De algemeene toestand en de begroeiing dezer duinen is
bevredigend. Stuivende duinen van eenige beteekenis worden niet
aangetroffen, met uitzondering van de binnenduinen onder Schoorl,
waarin door het Staatsboschbeheer wel beplantingen met dennen
en· ander hout worden uitgevoerd, doch waar het onderhoud der
helmbeplanting veel te wenschen overlaat.
Van nabij strandpaal r ro tot bezuiden strandpaal r 14 is
achter de smalle duinreeks gelegen de Delflandsche Slaperdijk,
welke zuidwaarts wordt voortgezet door den dijk van den Noordlandschen en dien van den Nieuwlandschen polder, welke laatste
aan het duincomplex te Hoek van Holland aansluit.
Het sti-and van Hoek van Holland tot de grens tusschen
Delfland en Rijnland is verdedigd door 6r strandhoofden, die
door Delfland worden onderhouden. Voorts is van de visschershaven te Scheveningen tot bij strandpaal 99 een strandmuur
aanwezig, die door de gemeente 's-Gravenhage wordt onderhouden.
Het strand van Rijnland, zoomede het ten noorden daarvan
gelegen strand tot Camperduin, is niet door strandhoofden verdedigd.
Vóór de Hondsbossche zeewering zijn 29 en vóór de door het
Rijk onderhouden Pettemer zeewering 9 hoofden aanwezig, terwijl .
door het hoogheemraadschap van den Hondsbossche en Duinen
tot Petten nog een strandhoofd bezuiden de Hondsbossche zeewering wordt aangelegd.
Voorts zijn op het strand benoorden Petten aanwezig r r strandho,gfden, die door het Rijk worden onderhouden, terwijl nog
verder noordwaarts -tot Huisduinen van Rijkswege een reeks strandr6

hoofden is en wordt aangelegd ingevolge de wet van r 5 Juli I 898
(Staatsblad N°. I 8 7) en wel tot een punt op 800 M. bezuiden ·
strandpaal 9 met een bijdrage der provincie Noord-Holland van
twee-derden der kosten en benoorden dat punt geheel op Rijks
kosten, van welke hoofden bij het einde van 19 I 2 gereed zullen
zijn I 8 bezuiden en 20 benoorden het genoemde punt. Bij Huisduinen liggen voorts nog eenige oude hoofden, die grootendeels
ondergestoven zijn en niet meer onderhoud~n vrnrden.
\;Vat betreft eigendom, beheer en onderhoud van de duinen
langs dit kustvak verwijzen wij naar de overgelegde kaarten,
waarop een en ander door verschillende kleuren en bijschriften
is aangegeven, terwijl wij op bijzondere toestanden hieronder de
aandacht zullen vestigen.
vVij voegen daaraan nog het volgende toe :
Door den Staat worden in de provincie Zuid-Holland op den
vasten wal geen werken tot onderhoud der duinen uitgevoerd,
doch het hoogheemraadschap Delfland ontvangt jaarlijks f 1400
subsidie van den Staat voor helmbeplanting.
De gronden van de winplaats der duinwaterleiding van Delft
zijn grootendeels eigendom van het hoogheemraadschap Delfland,
voor een klein deel van de gemeente Delft; die der Haagsche
waterleiding zijn in erfpacht van den Staat bij de gemeente
's-Gravenhage, terwijl die der Leidsche Duinwater-Maatschappij
gedeeltelijk eigendom dezer maatschappij zijn en gedeeltelijk door
den Staat aan de gemeente Leiden in erfpacht zijn uitgegeven.
De bezittingen der gemeente Amsterdam, deel uitmakende
van de prise d'eau der Amsterdamsche duinwaterleiding, zijn
strooken ter breedte van roo of• I 50 M., waarin de kanalen of
leidingen zijn aangelegd, en bovendien t,vee grootere oppervlakten,
onlangs door die gemeente aangekocht.
Ten behoeve van de prise d'eau der Haarlemsche duinwaterleiding is door den eigenaar een duinstrook in erfpacht uitgegeven.
In eigendom behooren aan die gemeente alleen de terreinen,
waarop de machinegebouwen en de watertoren zijn gesticht.
Van de duinen, zich uitstrekkende van. de grens van Rijnland,
tusschen de strandpalen 58 en 57, tot aan de grens tusschen de
gemeenten Bergen en Schoorl, gelegen tusschen de strandpalen
II
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3 2 en 3 I. ( ook van de duinen behoorende aan de Provincie NoordHolland), heeft de Staat ingevolge het Koninklijk besluit van
27 Mei 1876 (Staatsblad N° 107) de beplanting van den zeereep
in onderhoud. De breedte waarover de zorg van den Staat voor
de duinbeplanting zich uitstrekt is, blijkens het schrijven van den
Minister van Waterstaat cl.cl. 17 Juli 1899, N°. 196, Afcleeling
\Vaterstaat re onclerafcleeling, aan Gedeputeerde Staten van NoorclHollancl, bij wijze van proef aangenomen op 70 M .
.Al deze duinen, de zeereep daaronder begrepen, zijn overigens
in beheer en onderhoud bij de eigenaren. Alleen wordt de meest
landwaarts gelegen cluinregel onder Bergen, de z.g. «Voorcluinen»,
door de zorg der «Vereeniging van polders en on ingepolderde
landen onder Berge1P zoo nooclig tegen overstuiving met helm
beplant.
De zeereep te IJmuiden, van ongeveer r 50 M. bezuiden het
zuidelijk havenhoofd te IJmuiden tot het noordelijke havenhoofd
aldaar, is eigendom van den Staat. Bezuiden het Noordzeekanaal
is die in beheer en onderhoud bij het Departement van Waterstaat
en bestemd om gedeeltelijk te worden afgegraven ten behoeve van
de uitbreiding der vis!ochershaven; benoorden het Noordzeekanaal
bevindt zich het fort IJ muiclen, dat als zooclanig in beheer is bij
het Departement van Oorlog.
Tusschen de strandpalen 54 en 53 is de Staat nog eigenaar
van een strook der buitenduinen, bekend als «het Stort», dat
gevormd is door storting op het strand van uit de ontgravingen
voor de nieuwe sluis te IJmuiden voortgekomen zand.
De duinen onder de gemeente Schoorl zijn eigendom van den
Staat; de zeereep ter breedte van 300 M. is in beheer en onderhoud bij het Departement van Waterstaat, dat voor de beplanting
zorgt; het binnenduin bij dat van Landbouw, Nijverheid en Handel.
Deze regeling werd getroffen op voorstel van den Minister
van vVaterstaat, Handel en Nijverheid cl.cl. 29 Augustus 1895
N°. r r 8, Afdeeling \Vaterstaat, waarmede de Minister van Financiën
zich, blijkens schrijven d.d. IO September 1895 N°. 19, Afdeeling
Domeinen, heeft vereenigd.
J De duinen onder de gemeente Petten, tusschen de strandpalen
2 I en r 7, zijn eigendom van den Staat en worden door de zorg
van het Departement van Waterstaat beplant.
r8

Onder de gemeente Callantsoog zijn de duinen benoorden
strandpaal 8, zoomede de tot een hoogen duinregel aangestoven
Koegraszanddijk benoorden Groote Keeten, eigendom van den
Staat eh in beheer en onderhoud bij het Departement van \i\Taterstaat, dat voor de beplanting zorgt. Alle overige duinen onder
deze gemeente zijn particulier eigendom. De eigendom van deze
duinen werd voor het gedeelte benoorden Groote Keeten aldus
door dading vastgesteld bij overeenkomst van l 7 September 1898,
goedgekeurd bij de wet van 8 April 1899 (Staatsblad N°. 101).
Het geheele duin benoorden de kom van Callantsoog en het meest
zeewaarts gelegen deel bezuiden die gemeentekom, is bij overeenkomst van 27 December l 898 aan den Staat in erfpacht afgestaan
ten behoeve van den aanleg en het onderhoud der werken voor
de verdediging der Noordzeekust ingevolge de wet van 15 Juli 1898
(Staatsblad N°. 187), onder bepaling, dat de Staat het recht heeft,
alle werken, waaronder ook af- en uitgravingen, te maken en ally
handelingen te verrichten, die hij voor de zeewering noodig acht,
waartegenover de Staat zich verbond, de duinen tegen verstuiving
beveiligd te houden overeenkomstig de bepalingen der na te noemen
Provinciale verordening.
Het noordelijkste deel der duinen aan den vasten wal van
Noord-Holland, onder de gemeente Helder gelegen, is nagenoeg
geheel Staatseigendom. Van deze duinen zijn de meer binnenwaarts
gelegene blijkens een i. cl. 7 November 1895 daarvan opgemaakt
proces-verbaal in beheer en onderhoud bij het Departement van
Oorlog en de buitenduinen bij het Departement van ·waterstaat,
dat voor de beplanting daarvan zorgt. Een gedeelte der binnenduinen, tusschen den Strooweg en de Staatsduinen, is eigendom
van de gen~eente Helder.
Het toezicht op de duinen tusschen Hoek van Holland en het
Noordzeekanaal wordt, voor zoover het gebied dier hoogheemraadschappen strekt, uitgeoefend door Delfland en Rijnland. De grenzen
van beide zijn op de kaarten aangegeven.
De duinen gelegen in het eerstgenoemde hoogheemraadschap
zijn volgens de betrekkelijke keur, (vastgesteld 24 November 19ro,
goedgekeurd door Gedeputeerde Staten 28 November 19ro), gesplitst
in zeeduinen (bepaald op eene breedte van 600 M. lanchvaarts
van de lijn der strandpalen van Delfland, behalve in het zuidelijk
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deel, waar als binnengrens gelden de Nieuwlandsche en Noordlandsche dijken, de Zanddijk en de Slaperdijk achter Loosduinen),
waarvan een strook, breed 300 M. als «zeewering» bekend staat
en in binnenduinen. De grenzen der zeeduinen en der zeewering
zijn op de kaart getrokken.
Volgens art. 5 is het verboden om eenig werk in de zeeduinen
uit te voeren of om in de zeewering te graven en meer in het
bijzonder is in art. 5j verboden deze zeeduinen af te zanden, te
vergraven of daaruit zand te vervoeren.
Het onderhoud geschiedt door de eigenaren, de zorg voor de
beplanting is in art. 2 van de keur aan hen opgedragen, terwijl
voor de instandhouding van de helmbeplanting van de Rijksgedeelten jaarlijks aan het hoogheemraadschap het ree.els vermelde
subsidie wordt betaald.
Binnen het gebied van het hoogheemraadschap Rijnland verbiedt art. 135 van de algemeene keur (vastgesteld 2 October 1909,
goedgekeurd door Gedeputeerde Staten van Noord-Holland en
Zuid-Holland 27 October 1909 en 2 November 1909), binnen den
afstand van 600 M. uit de lijn der strandpalen de duinen lager af
te graven clan tot 8 M.
N.A.P.
Ten aanzien van het onderhoud wordt onderscheid gemaákt
tusschen vrij en onvrij duin (art. 1 r 2). Op beide houdt Rijnland
toezicht.
Vrije duinen zijn die, waarvan de verplichting tot onderhoud
is opgelegd aan personen, gemeenschappen of openbare 111stellingen.
De onvrije duinen worden door het hoogheemraadschap zelf
onderhouden ten einde zandverstuiving te weren.
In hoofdzaak zijn de vrije en onvrije gedeelten op de kaart
aangegeven.
Verreweg het grootste gedeelte is in Noord-Holland vrij, in
Zuid-Holland onvrij.
In de onvrije duinen is het verboden (art. 138) om de harde
korst der duinen te vernielen, den grond om te delven of op
andere wijzen te roeren. Voor afgraving is vergunning van het
hoogheemraadschap noodig.
Voor afgraving van vrij duin zijn geen bepalingen gemaakt,
behalve art. r 3 5 hierboven genoemd.

+

20

In het algemeen worden daar waar dit noodig is de duinen
in Rijnland, ook die welke bij het Departement van Oorlog in
gebruik zijn, door het hoogheemraadschap met helm beplant. Voor
de beplanting der duinen van de Departementen van Financiën
en van Landbouw, Nijverheid en Handel wordt vanwege die Departementen gezorgd.
Op de duinen tusschen de noordelijke grens van Rijnland en
Huisduinen is de Verordening op het instandhouden der duinen
en duingronden in de Provincie Noord-Holland, vastgesteld door
de Staten van Noord-Holland bij besluit van 17 December 1891,
goedgekeurd bij Koninklijk besh1it van 29 Juni 1892 (Staatsbladn°. 50),
van toepassing.
Behalve op de duinen, waarvan de beplanting krachtens
Koninklijk besluit van 27 Mei 1876 (Staatsblad n°. 109) bij den
Staat in beheer en onderhoud is, wordt volgens deze verordening
door Gedeputeerde Staten toezicht gehouden op de beveiliging
tegen zandstuiving.
Art. 3 wijst de onderhouclsplichtigen aan.
Beveiliging tegen • zanclstuiving moet geschieden door het
beplanten of bepoot houden met hout, gras, helm of andere
levende gewassen of wel door kale plekken te bedekken met mosplaggen of -zoelen, (art. 4).
·
De Provincie draagt de kosten van het onderhoud der duinen,
wanneer de onderhoudsplichtige dit verlangt en zich onderwerpt
aan de voorwaarden, die daarvoor door Gedeputeerde Staten worden
vastgesteld. Op gelijke wijze draagt de Provincie op verlangen van
de onclerhoudsplich tigen de kosten van buitenge,voon onderhoud,
wanneer door hevige stormen groote zandvlakten zijn ontstaan,
die beveiligd moeten worden en wier ontstaan niet te wijten is
aan gebrekkig onderhoud.
In beide gevallen geschiedt de uitvoering der werken, indien
en voor zoover Gedeputeerde Staten dit raadzaam achten, door
de Provincie (art. 10).
Het zonder vergunning van Gedeputeerde Staten afgraven van
duinen lager clan tot 8 M.
N, A. P. is volgens deze verordening
verboden (art. 14).
Deze bepaling, zoow-el als de overige bepalingen der verordening, geleien voor de geheele duinstrook, begrepen tusschen het

+
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strand der Noordzee en den binnenteen der duinen. Op de eilanden
is de verordening niet van toepassing.

3°.

OP

DE NOORD-HOLLANDSCHE EILANDEN.

De zeeduinen op h ':t eiland Texel zijn nagenoeg geheel Staatseigendom; zij worden beheerd door het Departement van Landbouw,
Nijverheid en Handel, terwijl de beplanting van den zeereep vanvvege dat van vVaterstaat geschiedt en laatsgenoemd Departement
ook de beplanting met helm van de binnenduinen voor zooveel
noodig bezorgt en voorts zorgt voor het onderhoud van den
duinregel beoosten de Mok en van den stuifdijk op de Hors.
Op de noordwestpunt van het eiland, in de zoogenaamde
Eijerlandsche duinen, zijn langs het Eijerlandsche Gat nog particuliere
duinen en duingronden gelegen, die gedeeltelijk de zeewering
vormen van den polder Volharding. Het onderhoud van deze
duinen, zoomede van een door den polder Eijerlancl op particulieren
grond aangelegden zanddijk, is niet geregeld; in de keur van den
polder Eijerland worden de duinen en de zanddijk niet genoemd.
De duinen op de eilanden Vlieland en Ter se/zelling zijn Staatseigendom en staan kadastraal ten name van den Staat, (Departement
van Landbouw. Nijverheid en Handel). Het beheer is tusschen
genoemd Departement en dat van 'Naterstaat geregeld bij de overeenkomst, gesloten 3-ro Augustus I 91 o tusschen den Hoofdingenieur-Directeur van den Rijks-\i\Taterstaat in de 9de Directie
en den Inspecteur der Staatsbosschen en Ontginningen.
Krachtens art. 2 dezer overeenkomst is het technisch beheer
over en het onderhoud van den buitenduinregel gebracht bij het
Departement van vVaterstaat. Het financieel beheer (verpachtingen,
uitgiften in erfpacht e. cl.) van dit gedeelte der duinen berust bij
het Departement van Landbouw, Nijverheid en Handel, hetwelk
dat van Vlaterstaat bij deze handelingen moet kennen.
De overige duinen zijn in volledig beheer en in onderhoud
bij het Departement van Landbouw, Nijverheid en Handel; alleen
zijn in verband met de zorg voor de zeewering aan dat van ,vaterstaat enkele bevoegdheden toegekend, zooals het recht tot het steken
van helm, het graven van zatid, het maken van zanddijken, enz.
Als buitenduinregel wordt beschouwd op het eiland Vlieland
de buitenste dninstrook ter breedte van gemiddeld roo M. langs
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het noorderstrand en van gemiddeld 50 M. langs het zuiderstrand,
gemeten van den buitenduinvoet, en op het eiland Terschelling
de buitenste duinstrook ter breedte van gemiddeld IOO M. langs
het noorderstrand.
De beheersgrenzen zijn door de zorg van het Departement van
\i\Taterstaat in gemeen overleg op het terrein uitgezet en worden
om de 5 jaar, of zooveel eerder als zulks noodig mocht blijken,
herzien.
De begroeiing van de duinen op deze eilanden is over het
algemeen goed.
Op Texel en op Terschelling is het strand niet door hoofden
verdedigd. Langs den Stuifdijk op de Hors op Texel zijn glooiingen
van basalt en beton aanwezig, die door het Rijk ,vorden onderhouden.
Op Vlieland zijn 54 door het Rijk onderhouden strandhoofden
langs de noordzijde aanwezig.
B.

DUINWATERLEIDINGEN.

1°.

IN ZEELAND EN OP DE Zqrn-HOLLANDSCHE EILANDEN.

a. In Zeeuwsch•
Vlaanderen.

In de duinen van Zeeuwsch-Vlaanderen komt
geen wateronttrekking voor.

b. Op Walcheren.

In de duinen van vValcheren bevinden zich
twee duinwaterleidingen.
In het vrij breede duingedeelte tusschen Dishoek en Valkenisse
is de prise d'eau der Vlissingsche duinwaterleiding-maatschappij,
in de duinen aan de noordzijde nabij de Oranjezon die der Middelburgsche gemeentewaterleiding gelegen.
De prise d'eau der Vlissingsche waterleiding bestaat uit 32
putten, die over een lengte van 2 K.M. verdeeld zijn en een doorsnede hebben van 3 à 5 M., ongeveer in een rechte lijn gelegen
zijn en door een draineerleiding zijn verbonden. De bodem der
putten ligt op r à 1.5 M.-N.A.P.; beneden den grondwaterstand
zijn de putten los gestapeld, daarboven gemetseld. De draineerleiding, samengesleld uit aarden buizen met een middellijn van
0.30 M., die in een laag schelpen of grind liggen, bevindt zich
met den bodem op 0.25 M.
N.A. P.

+
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Het pompstation ligt ongeveer in het midden der prise d'eau.
Het terrein waarin zich de prise d'eau bevindt ligt 3 à 6 M.+ N.A.P.
De grondwaterstand wisselt af met den regenval, maar ook met
de hoogte van het zeewater. Bij lang aanhoudende hooge zeestanden stijgt het grondwater in de duinen. Afhankelijk van de
plaats meer of minder nabij den verzamelput en den tijd van het
jaar wordt boven de draineerleiding van r tot 2 M. water gevonden.
Jaarlijks wordt 200,000 à 220,000 M 3. ·water aan de duinen
onttrokken.
In het rapport, dat de Heidemaatschappij over de bebossching
der duinen van \,Valcheren uitbracht, ·wordt gezegd, dat de grondwaterstand door den aanleg der waterleiding zou zijn gedaald en dat ook
de invloed van de wateronttrekking op den plantengroei merkbaar is.
De directeur der waterleiding-maatschappij bevestigde, dat de
grondwaterstand in de ·nabijheid der prise d'eau gedaald' is, zonder
dat nochtans een juist bedrag daarvan kon worden opgegeven.
\,Vel hebben de nauwkeurige waarnemingen der laatste jaren geleerd, dat een verdere verlaging van den grondwaterstand niet
plaats vond. Indien inderdaad die waterstand niet verder daalt, is
er dus een evenwichtstoestand bereikt en is de verlaging van den
grondwaterstand, die een maximum nabij het pompstation bereikt
(0.70 à I M.), maar naar de einden der prise d'eau tot een zeer
gering bedrag afneemt, te beschouwen als die, welke noodig is om
het toevloeien van het water uit de omliggende terreinen mogelijk
te maken en wijst deze niet op een doorgaande vermindering van
de zoetwaterhoeveelheid, die in de duinen zou voorkomen.
De beplanting der duinterreinen nabij de prise d'eau dei
waterleiding is zeer voldoende; wellicht heeft eenige wijziging
plaats gevonden, merkbaar uit de aanwezigheid van planten, die
met weinig water kunnen volstaan; een achteruitgang echter in
dien zin, dat het gevaar voor verstuiving der duinen zou zijn
toegenomen, is niet waar te nemen.
De toestand der duinen is weinig verschillend met dien buiten
de sfeer der prise d'eau en de meerdere kleine stuifgaten in dit
breede duingedeelte zijn waarschijnlijk meer een gevolg van den
onregelmatigen vorm van de zeewaarts der prise d'eau gelegen
duinen, waardoor meerdere d,varrel- en valwinden in dit duingedeelte voorkomen.
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De prise d'eau der Middelburgsche ·waterleiding bestaat uit
bronputten van getrokken ijzer, die een ,vijdte hebben van
0.05 M. en tot een diepte van 7.50 à 12,50 M. onder N.A. P.
reiken. De afstand der putten bedraagt ongeveer 20 M., zij zijn
door een hevelleiding met elkander verbonden, door welke hevelleiding het duinwater naar een verzamelput vloeit, uit welken laatste
de pompen het water naar de ontijzeringsinrichtingen opvoeren.
Behalve bronputten behoort tot de prise cl'eau der waterleiding
ook een draineerleiding, die een gedeelte van het duinwater aanvoert. Deze leiding bestaat uit buizen van 0.50 M. doorsnede en
heeft een lengte van 300 M., terwijl zij op 1.61 M. onder N.A. P. ligt.
In 1911 werd 355,000 M3 • water aan de duinen onttrokken.
De grondwaterstand is zoowel in de putten als in de buiten
de werkingssfeer der putten gelegen terreinen ongeveer l M. beneden het maaiveld, dat ongeveer 2.5 M. boven N.A. P. ligt.
Somtijds daalt de grondwaterstand in de prise cl'eau eenigszins
beneden den stand van het water buiten den werkingssfeer der
putten, maar dit verschil herstelt zich spoedig weder.
Daling van den grondwaterstand zou dus volgens deze opgave
van den Directeur tengevolge van den aanleg der waterleiding
(in l 892) niet hebben plaats gevonden.
De cluinterreinen dicht nabij de prise cl'eau gelegen zijn goed
begroeid. Op eenigszins vercleren afstand echter liggen de stuivende
duinen, die mede aan de gemeente Middelburg behooren en in
zeer slechten toestand verkeeren, waarvan wij sub A reeds melding
maakten. Verandering in de begroeiing der duinen is sedert het
ii; exploitatie komen der waterleiding niet waargenomen. Toeneming
der verstuiving tengevolge van de wateronttrekking kan clan ook
hier niet worden geconstateerd.
Noch bij de Vlissingsche, noch bij de Miclclelburgsche waterleiding hebben zich, naar onze meening, verstuivingen tengevolge
van de wateronttrekking voorgedaan.
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c. Op Noord-Beveland.
d. Op Schouwen.

\i\Tateronttrekking heeft hier niet plaats.

Ook hier komt geen wateronttrekking voor.

e. Op Goedereede. Op dit eiland heeft wateronttrekking ten behoeve
van drinkwaterleidingen niet plaats ; in de afgezande duingronden onder de gemeente Ouddorp, in den polder het
25

Oudeland, vindt m.en echter een prise d'eau, waaruit voedingswater
voor de locomotieven van de Rotterdamsche Tramweg-Maatschappij
wordt verkregen.
De waterwinning geschiedt door middel van eene draineerleiding, bestaande uit een hoofdhuis, lang 130 M., wijd 0.20 M.
welke gevoed wordt door zes dwarsleidingen, ieder lang I 5 M. en
gelegen op onderlinge afstanden van 2 I M. In totaal is 3 50 M.
draineerbuis aanwezig, diep ongeveer 2.50 M. beneden het maaiveld, dat gemiddeld gelegen is op 3. r 5 M.
N. A ..P. Uit de
drajneerleiding wordt het water gevoerd in een verzamelput.
De gemiddelde stand van het grondwater is 0.60 M. beneden
het maaiveld. Na de wateronttrekking is die stand niet noemenswaardig gedaald.
N adeelige gevolgen voor de duinbeplantingen in de omgeving der
prise d'eau door de wateronttrekking zijn niet waar te nemen, althans
niet in dien zin, dat zich dientengevolge verstuivingen vertoonen.
Eene vermindering van den watervoorraad, af te leiden uit
het minder geven van water door de duinbeekjes, welke in de
omgeving der prise d'eau worden aangetroffen, is sinds de stichting
der watervoorziening niet opgemerkt.
De prise d'eau is gesticht in 1908; in r9ro onttrok zij ongeveer
I I ooo M 3 • aan de duingronden.

+

f. Op Voorne. Op dit eiland heeft wateronttrekking ten behoeve
van drinkwaterleidingen alleen plaats in de duinen onder de gemeenten Nieuw-Helvoet en Rockanje. Hier vindt men de 'prise
d'eau van de gemeentelijke waterleiding van Hellevoetsluis, welke
in de nabijheid van het Quackjeswater is gelegen.
De waterwinning geschiedt deels in een open kanaal, deels
door middel van IO vertikale bronputten, diep ongeveer 3.50 à 5 M.
en staande op onderlinge afstanden van 20 M. Het open kanaal
is lang 400 M. en breed I 7 M.; het is noord-zuid gericht en heeft
eene bodemdiepte van 4 M. beneden het maaiveld, dat gemiddeld
is gelegen op 3.90 M, + N.A. P. De bronputten zijn gelegen in
het verlengde van het open kanaal, de meest zuidelijke bevindt
zich op ongeveer 2 I 5 M. afstand van het zuidelijk uiteinde daarvan.
De inwendige middellijn der bronbuizen bedraagt 0.047 M.
De gemiddelde stand van het grondwater bedraagt I M. beneden
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maaiveld, dus 2.90 M.
N. A.P. Het is na de wateronttrekking
niet noemenswaardig gedaald.
Nadeelige gevolgen voor de duingroeiing door de aarnvezigheid
dezer waterleiding zijn niet waar te nemen, althans niet in dien
zin, dat het onderhoud daarvan grooter wordt of zich dientengevolge meer verstuivingen vertoonen.
Eene vèrmindering van den watervoorraad in, het Quackjeswater wordt sedert de stichting der waterleiding evenmin opgemerkt.
De waterleiding is gesticht in 1895; in r9ro onttrok zij ongeveer 7 5 ooo M 3• water aan de duinen.
g. Op den afgesneden
Hoek van Holland.

vVateronttrekking heeft hier niet plaats.

2°. ÜP HET VASTE LAND VAN HOEK VAN HOLLAND TOT HUISDUINEN.

In het duinvak, begrepen tusschen bovengenoemde grenzen,
komt op verschillende plaatsen wateronttrekking voor ten behoeve van
stedelijke en andere waterleidingen. Deze leidingen zijn de volgende:
a. De watervoorziening De watervoorziening geschiedt door midvan het station derH.Y. S. d e1 van een d rameer
·
1e1'd'mg, 1ang 770 M .,
M . t e H oe k van H o11 an d .
van geperforeerde ijzeraardbuizen, wijd
0.20 M., liggende ter hoogte van ongeveer 1.20 M. - N.A.P. of
ongeveer 6' M. onder het maaiveld. Het water uit deze leiding
wordt slechts dan gebruikt als de nabij gelegen slooten geen genoegzame hoeveelheid kunnen leveren. In den drogen zomer van
1911 leverde de leiding 200 M 3 • per etmaal. Van eenigen invloed
der ,,,vateronttrekking op de omgevende akkers is niets gebleken.
b. De duinwaterleiding De waterwinplaats bevindt zich in de duinen
van Delft.
on d er d e gemeen t e M ons t er, nab"lJ cle grens
van de gemeente Loosduinen.
Het terrein is, voor zooveel ten noordwesten van den Rijksstraatvveg Loosduinen-Monster gelegen, eigendom van het hoogheeinraadschap Delfland en ten zuidoosten van dien weg, waar
eenige diepwaterputten zijn, van de gemeente Delft.
De waterontleening geschiedt door eene draineerleiding, lang
ongeveer 1200 M., 'Nijd 0.56 M., liggende omstreeks 2.40 M. N.A.P. en verder door een l 2-tal, onderling door buizen verbonden, putten, wijd 0.075 M., reikende tot 40 M. - N.A.P.
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Deze waterleiding werd geopend in 1887. Het verbruik per
jaar heeft gemiddeld bedragen in de jaren 1891-1900 342 ooo
Ms. en in de jaren 1901-1910 495 ooo Ms.
Het terrein nabij de leidingen ligt op 2. 1 o à 3. l o M.
N .A.P.;
de grond,vaterstand is hier 0.40 à 0.90 M. - N.A.P. De daling
van dien stand is sinds r 887 0.70 à I M. en op een afstand van
7 50 M. niet meer dan enkele centimeters. Verstuivingen zijn niet
ontstaan.

+

c. De duinwaterleiding Deze dateert van 187 4.
van 's-Gravenhage.
De prise cl' eau 1igt in c1e scl1eveningsc h e
Staatsduinen, welke grootendeels bij het Departement van Landbouw, Nijverheid en Handel in beheer zijn.
Aanvankelijk geschiedde de wateronttrekking door open kanalen,
doch deze methode werd in de jaren 1882-1890 geleidelijk veranderd in een ondergrondsch draineerstelsel.
Dit bestaat thans uit een ongeveer 7 K.M. lange «hoofdader»
(galerij), aangelegd met een draineergang, waarvan de poreuze
bodem ligt op 5,40 M. N.A.P. en voor een klein gedeelte,
ongeveer 2 K.M., op 2.40 M. - N.A.P.
De hoofdader wordt zijdelings gevoed door een tiental ondergrondsche spranken, met tal van bronnen, bestaande uit vertikale
draineeringen, die tot de onderste grens van het alluvium reiken.
De prise d'eau dezer waterleiding beheerscht naar globale
schatting een duin terrein van l 500 H.A., waaraan jaarlijks ongeveer 10 millioen M 3 • water wordt onttrokken.
De plantengroei op de duinen is hier niet slecht, hoewel het
terrein onge~eer 8 M. boven den grondwaterspiegel is gelegen.
vVel zijn de duinpannen droger en minder vruchtbaar geworden
door de wateronttrekking, doch kale plekken en verstuivingen zijn
hier niet ontstaan.
Niet ver van de verzamelkom aan de zeezijde van den hoofdader
bevond zich vóór· den aanleg der prise d'eau dezer waterleiding
een moeras, waarin niets wilde groeien; thans is hier een boschje.

Deze dateert van 1878.
De prise d'eau ligt onder de gemeenten Katwijk
en \i\Tassenaar, hoofdzakelijk in Staatsduinen, die daartoe aan de
d. De Leidsche
duinwaterleiding.
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gemeente Leiden in erfpacht zijn uitgegeven, terwijl de Leidsche
Duinwater-Maatschappij aldaar ook geleidelijk vele grootere en
kleinere terreinen heeft aangekocht.
De wateronttrekking geschiedt door middel van open kanalen
en door een draineerleiding, wijd o. ro M., met 24 diepwaterbronnen,
die tot eene diepte van 25 à 35 M. - N. A, P. reiken en waarop
pompen zijn gesteld.
De bodem der kanalen ligt op 4.20 M.
N.A. P., terwijl de
gemiddelde waterdiepte daarin 0.80 M. bedraagt.
De draineerleiding ligt op N.A. P.
De gemiddelde hoogte van het terrein is 7 M.
N. A. P.
Sinds 1904 zijn verschillende observatieputten gemaakt. Uit
de waarnemingen blijkt, dat de tegenwoordige grondwaterstand
niet lagér is clan in 1904.
Verstuivingen zijn in de omgeving niet ontstaan.
Van eenigen schadelijken invloed op den plantengroei is niet
gebleken. Niettegenstaande in de onmiddellijke nabijheid van het
laagreservoir en het pompstation de grootste wateronttrekking plaats
heeft, komt daar ter plaatse juist een ·weelderige plantengroei, ook
van loofhout, voor.
Van Rijkswege zijn op ongeveer 2.5 H.A. duinterrein nabij
een der kanalen van de prise d'eau dennen geplant, welke goed
zijn aangeslagen.
Daarentegen stond vroeger in de naburige duinpannen «De
drie plassen" (de naam zelf wijst er reeds op) altijd water en zijn
deze nu uitgedroogd, vermoedelijk tengevolge der wateronttrekking
door de waterleiding. Zij hebben nu slechts ongeveer 3/5 van de
huurwaarde van voor twintig jaar.
Ook overigens zijn de klachten over achteruitgang van de
vruchtbaarheid der duinpannen in de nabijheid der waterleiding
talrijk.
De Leidsche waterleiding ontleende in 19ro aan het duinreservoir I .400.000 M 3• water.

+

+

e. De duinwaterleiding
van de gemeente Amsterdam.

kanalen liggen

op

Deze dateert van I 8 53. Zij bestaat uit
open kanalen, ter gezamenlijke lengte van
23 à 24 K.M., en verticale bronnen. De
verschillende diepten, afwisselend tusschen
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0.84 M. en 2.60 M. + N.A. P. De broirnen zijn o. IO M. wijd en
reiken gemiddeld tot 35 M. - N.A. P.
Het terrein nabij de kanalen ligt gemiddeld 7 à 8 M. +N.A. P. ;
de stand van het grondwater is gemiddeld l à 3 M. + N. A. P.
De grondwaterstand is sedert het begin der exploitatie gedaald,
in het middenduin ongeveer 4 M., welke daling nog steeds voortgaat.
In 1901 werd 8,735,000 M 3 • water aan de duinen onttrokken,
welke hoeveelheid geleidelijk is toegenomen tot r 2,260,000 M 3 •
in 19ro.
In r9 ro zijn groote duinterreinen onder Zandvoort en Noordwijk door de gemeente Amsterdam aangekocht tot uitbreiding en
verbetering van de prise d'eau. Het geologisch en hydrologisch
onderzoek dezer terreinen heeft reeds plaats gehad ; de Ministerieele
beschikking van 16 Juli 19ro N°. 233, Afdeeling \i\Taterstaat heeft
hierop betrekking.
Met de uitvoering der uitbreidingswerken is reeds begonnen;
zij zullen onder meer bestaan in :
a. zuidelijke verlenging van het Van Stirumkanaal over
ongeveer l 800 M. met een bodemdiepte van r.2 5 M. - N. A.P.;
b. verdieping van het Van Stirumkanaal en van het kanaal,
verbindend het ·wester- met het Van Stirumkanaal van 0.30 M.+
tot 1.25 M. - N.A. P. bodemdiepte.
c. plaatsing van 40 bronnen in het Van Stirumkanaal.
De blijvende vermeerdering van het watergevend vermogen
der prise d'eau door deze uitbreidings- en verbeterings,verken
wordt geschat op 1 millioen M 3 • per jaar.
Nadeelige invloed, wat betreft achteruitgang van den plantengroei en verstuiving, door de onttrekking van water is ten opzichte
van de duinen in de omgeving der winplaatsen niet aan te wijzen.
De daling van den grondwaterspiegel heeft echter wel nadeeligen
invloed uitgeoefend op den plantengroei in de duindalen en
naburige geestgronden, die de geregelde toevloeiing van water
uit de aangelegen hoogere duinen thans moeten missen. Zoo is
in het Bentv~ld, gelegen minstens 500 M. uit het Van der Vlietkanaal, de grondwaterstand ruim l M. lager geworden en is de
vroeger aldaar bestaande beek verdroogd. Bij Mariënhof, \vaar een
gelijke daling van den grondwaterspiegel heeft plaats gevonden,
is hieraan met geldelijke hulp van de gemee;1te Amsterdam

tegemoet gekomen door in een op dat landgoed aarnvezig meertje
water uit de Leidsche vaart op te pompen en daarmede de latiden
te bevloeien, terwijl een la1ggelegen duinvlakte bij Vogelenzang
op gelijke wijze op kosten der gemeente Amsterdam uit de
Leidsche vaart bevloeid wordt.
f. De Haarlem- Deze is geopend in 1898.
sche Duinwater- De wateronttrekking heeft hier uitsluitend plaats
leiding.
door een 3 50-tal bronnen van o.o 5 M. middellijn,
die op onderlinge afstanden van ongeveer 1 5 M. zijn gelegen.
De onderkanten der bronnen reiken tot een diepte van
gemiddeld 6.50 M. N. A. P.; drie diepe proefbronnen van
o. 15 M. middellijn, die eveneens water leveren, reiken met den
onderkant der filters tot ongeveer 33 M. - N. A.P.
De terreinhoogte in de prise cl'eau langs de bronnenrij ~visselt
af van 5.80 tot 7.60 M.
N.A. P.
Sedert den aanleg is het grondwater in de bronnen gemiddeld 1.76 M. gedaald. De vvaterstand toont nog steeds nsiging
tot verdere daling.
In 1910 werd 1,182,000 l\1 3 • en 111 1911 1,354,000 l\1 3 • water
aan de duinen onttrokken.
De wateronttrekking heeft geen verstuivingen tengevolge
gehad, noch een zichtbaar nadeeligen invloed op de beplanting
van de omliggende duinten-einen uitgeoefend. 1Nel wordt geklaagd
over uitdroging van verschillende duinpannen in de nabijheid,
waardoor de teelt van aardappelen daar minder loonend is geworden.

+

g. Watervoorziening bij de
Visschershaven
te IJmuiden.

Voor de watervoorziening van de Visschershaven
zijn in gebruik 30 bronbuizen met een middellijn van 0.06 M. De onderkant dier buizen ligt
4 M. - N.A.P.
De gemiddelde terreinhoogte is 4 M.
N.A. P.
De grondwaterstand nabij de haven is ongeveer N. A. P.,
regelmatig oploopend tot 3 M.
N.A. P. nabij de verst van de
haven gelegen bron.
Aan den bodem werd onttrokken:
111 1910
94,600 M 3 •
in 191 l

+

+
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Voor de ijsfabrieken bij de visschershaven zijn 111 gebruik
20 bronnen, reikende tot 25 à 30 M. - N.A. P. met middellijn
afwisselende tusschen 0.05 en 0.02 5 M. De hoeveelheid onttrokken
water is niet bekend; is er niet genoeg water, dan wordt een
nieuwe bronbuis bijgeslagen. Voor de terreinhoogte en grondwaterstand kan ongeveer hetzelfde worden aangenomen als bij de
visschershaven.
h. Waterleiding
voor de Papierfabriek van de
Firma Van Gelder & Zonen, te
Velsen.

Voor deze fabriek zijn 111 gebruik IO bronbuizen
van 0.30 à 0.40 M. middellijn, welke van 42 tot
52 M. diep reiken. De gemiclclelcle terreinhoogte
is 3.50 M.
N. A. P.; de gemiddelde grondwaterstand bedraagt I M.
N. A. P. Jaarlijks
wordt ongeveer 2 I/2 millioen M3, water onttrokken, welke hoeveelheid evenwel meer op schatting clan op zuivere meting berust.
Van een ongunstige11 invloed van deze zoo belangrijke wateronttrek,<ing op. cle beplanting der omgeving, die nagenoeg geheel
in cultuur is gebracht, is niet gebleken. "\Vel wordt ook hier
geklaagd over verdroging van den grond, doch deze kan evenzeer
het gevolg zijn van den aanleg van het naburige Noordzeekanaal.

+

+

i. Zaanlandsche Deze waterleiding, gelegen in cle duinen onder
Waterleiding.
cle gemeente Heemskerk, werd gesticht in r886

en is eigendom van en in exploitatie bij de Maatschappij tot
Exploitatie van vVaterleiclingen in Nederland. Oorspronkelijk werd
het water opgepompt uit een gegraven bassin van 200 bij 50 M.,
doch tegenwoordig wordt het water grootendeels gewonnen uit
vertikale bronnen, reikende tót een diepte van I 8 à 3 5 M. beneden
het terrein, dat is gelegen ter hoogte van 2 à 3 M.
N.A. P.,
waarvan 20 met een middellijn van o. IO M. en I r met een middellijn van o. r 5 M. Het jaarverbruik bedroeg in 1910 987,000 M 3.
Oogenschijnlijk hebben de duinbeplantingen in de omgeving niet
van de wateronttrekking geleden; deze vereischen volgens mededeeling van den eigenaar der duinen geen meerdere zorg clan
voorheen. De grondwaterstand schijnt echter in de omgeving van
de prise d'eau gedaald te zijn. Land, dat vroeger in de omgeving
als bouwland gebruikt werd, is daarvoor thans niet meer geschikt.

+
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j. Waterleiding voor Deze waterleiding, in dienst gesteld in 1909,

het krankzinnigenge- is gelegen in de duinen van de Provincie, is
sticht der Provincie
Noord-Hoiland, ,,Duin van kleinen omvang, daar zij alleen voorziet
en Bosch" te Castri- in de behoeften van het gesticht. Het becum.
noodigde water wordt verkregen uit 5 vertikale
bronnen, wijd in middellijn o. IO M., die van 32 tot 72 M. - N.A.P.
reiken. Het clagverbruik ,vas tot nu toe hoogstens 580 M 3 • en is
nog stijgende, doch zal volgens de verwachtingeP niet grooter
worden clan 650 M 3., overeenkomende met een waterverbruik van
200,000 1vr:1. per jaar.
Daar de waterleiding eerst sinds korten tijd in gebruik is, kan
over den invloed der· wateronttrckking op den plantengroei der
omgeving nog geen oordeel worden geveld.
· k. Waterleiding Deze waterleiding. gesticht in l 8,8 5 en eigendom
ian Alkmaar en van en in exploitatie bij de Maatschappij tot
ergen.
E,xp 101tatle
· · van ur
· 1·mgen 111
· N ec1er1an cl , 1s
·
v, ater1e1c
gelegen onder gemeente Bergen. De waterwinning geschiedt hier
deels uit een open kanaal, doch voornamelijk uit 24 vertikale
bronnen, reikende tot ongeveer 20 M. -.N.A.P. en staande op
onderlinge afstanden van ongeveer l 5 M. Deze bronputten zijn
verspreid over een oppervlakte van ongeveer 0.5 H.A. en zijn eerst
sedert 5 jaar in gebruik. Vroeger werd al het water aan het open
kanaal, dat 165 M. lang en 20 M. breed is, ontleend.
De terreinhoogte bij de prise cl' eau is gemiddeld 4. 50 M. +
N.AP.; de grondwaterstand is ongeveer 1.50 M.+ N.AP. De bodem
van het open kanaal ligt ongeveer ter hoogte van N.A.P.
Het jaarverbruik bedroeg in 1910 555,000 M 3 •
Ook hier zijn oogenschijnlijk geen nacleelige gevolgen voor de
duinbeplantingen op te merken, althans niet in dien zin, dat het
onderhoud daarvan grooter wordt of dat zich meer verstuivingen
vertoonen. Sommige cluinbeekjes, die in de omgeving van de prise
cl'eau ontspringen en naar den polder afvloeien, geven sinds de
stichting der waterleiding minder water clan voorheen.

1. Heldersche Deze waterleiding gesticht in 1856 en door de gewaterleiding. meen t e H elel er overgenomen 111
· l 90 6 , 1·1g t groo t endeels 111 de Rijkscluinen welke beheerd worden door het Departement
III
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van Oorlog. De wateronttrekking geschiedt hier gedeeltelijk door
een draineerleiding, gedeeltelijk door middel van ondiepe vertikale
bronputten, reikende tot 1.50 M. à 3 M. - N.A.P.
De gemiddelde grondwaterstand in het op 3 à 4 M.
N.A.P. gelegen terrein bij de waterleiding bedraagt thans o. 50 à 2 M. + N.A.P.
De draineerleiding is lang r 50 M. en is aangelegd op een
gemiddelde hoogte van N.A.P. Voorts zijn 60 vertikale bronputten
aanwezig, waarvan 5 met een middellijn van o. r 5 M. en de overige
met een middellijn van 0.50 M.
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In de vergunning, verleend door het Departement van Financiën,
is o. a. bepaald, dat de waterleiding in kunstmatige bemaling zal
voorzien wanneer de landerijen tengevolge van de wateronttrekking
verdrogen. Ter beoordeeling daarvan worden vanwege de Militaire
Genie te Helder de grondwaterstanden in een 50-tal rondom de
prise d'eau aangebrachte contr6le-putten op gezette tijden opgenomen. Die contr6le-putten bevinden zich om de prise d'eau tot
op een afstand van ongeveer r ooo M. De geregelde opnemingen
geschieden eenmaal per maand en zijn eerst in 1907 aangevangen;
aan de uitkomsten is nog geen groot gewicht te hechten. Toch is
het gebleken, dat reeds daling van den grondwaterstand plaats heeft.
Het jaarverbruik bedroeg in r9ro 280,000 M 3•
Het uitzicht der duinen, waarin de prise d'eau ligt, geeft niet
den indruk, dat hier verstuivingen voorkomen of dat het onderhoud
der beplantingen meer dan gewone zorg vereischt.
3°, OP DE NOORD-HOLLANDSCHE EILANDEN.
Op deze eilanden vindt geen wateronttrekking van eenige
beteekenis aan de duinen plaats.
C.

AFZANDERIJEN.

1°.

IN ZEELAND EN OP DE ZUID-HOLLANDSCHE EILANDEN.

a. In Zeeuwsch
Vlaanderen.

Hier hebben geen afgravingen van eenige beteekenis plaats.

b, Op Walcheren. Afzanderijen worden in de duinen van Walcheren
niet op eenigszins uitgebreide schaal gevonden.
'Wel zijn er eenige openbare zandputten in de breede duingedeelten,
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doch het weghalen van zand geschiedt hier op kleine schaaL
Eenige invloed op de begroeiing of op het waterkeerend vermogen
der duinen is van deze afzanderijen, waarvan de plaats op de
teekening is aangegeven, niet merkbaar.
Opgemerkt zij nog, dat op de terreinen van het Kroondomein
eenige ontginning der duin- en achtergelegen vroongronden plaats
vindt. Deze ontginning gaat echter niet gepaard met verlaging van
de terreinhoogte.
c. Op Noord-Beveland.

Afzanderijen komen hier niet voor.

d. Op Schouwen. Eenige zandafgravingen van zeer bescheiden omvang worden op een tweetal punten in de voorduinen onder Haamstede aangetroffen. Die zandafgravingen beperken
zich tot dusver tot eene totale oppervlakte van ongeveer 2000 M 2•
en geschieden alleen om zand voor plaatselijke bouwwerken te
verkrijgen. Zij zijn van zoo ondergeschikt belang, dat zij tot geen
bedenkingen aanleiding hebben kunnen geven. ·waarschijnlijk zal
echter het zandverbruik in belangrijke mate toenemen bij den
aanleg van de ontworpen tramlijn Burgh-Brouwershaven.
e. Op Goedereede, Eigenlijke afgraving der duinen vind op dit
eiland niet plaats. Alleen zijn in den Ouden Nieuwlandschen polder
verschillende geestgronden door afgraving eenigszins verl::i.agd in
het belang der cultuur.
f. Op Voorne. In de buiten- en binnenduinen op Voorne worden
op betrekkelijk groote schaal afgravingen uitgevoerd in het belang
van ontginningen.
Deze bestaan· hier in het egaliseeren van duinterreinen, met
omzetten van de bovenste grondlagen ter dikte van 0.60 M. ten
behoeve van tuinbouw en ooftkweekerijen, boschbotrw, aanleg van
weiland en bouwland en minder diep voor bebossching met dennen.
Het afgraven geschiedt met naleving van de bepalingen der
keur van het hoogheemraadschap van Voorne, dus niet dieper
dan tot 5 M.
N.A.P., en heeft geen verlaging van den grondwaterstand tengevolge.
Om een denkbeeld te geven in welke mate dit afgraven reeds
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heeft plaats gehad zij aangeteekend, dat door de Maatschappij
«Voorne's duin», die eigenaar is van het geheele duin terrein
bezuiden de tramlijn bij Oostvoorne, jaarlijks ongeveer 20 H.A.
in cultuur wordt gebracht.
Sedert de oprichting dezer maatschappij in 1903 werd ongeveer 107 H.A. van de haar toebehoorende l 100 H.A., ontgonnen,
alleen in de gemeente Rockanje ongeveer 65 H.A.; de ontginningen
naderen hier den buitenduinvoet tot op een afstand van hoogstens
300

M.

De ontginningen zijn als afgezande duingronden met roode
arceering op de kaart aangegeven.
Ten einde verstuiving in de binnenduinen zooveel mogelijk
tegen te gaan, ·werden va1nvege de maatschappij «Voorne's duin»
in de jaren 1906-1908 uitgebreide beplantingen met dennen- en
ander hout uitgevoerd.
Het grootste deel van dezen aanplant, alsook aanzienlijke
oppervlakten door de maatschappij uitgevoerde helmbeplantingen,
zijn verloren gegaan tengevolge van den reeds door ons vermelden toestand van verstuiving, waarin de buitenduinen verkeeren.
g. Op den afgesneden
Hoek van Holland.

Hier hebben geen afgravingen plaats.

2°, ÜP HET VASTE LAND VAN HOEK VAN HOLLAND TOT HUISDUINEN.

Behalve verschillende zandafgravingen in de binnenduinen en
geestgronden onder Loosduinen, 's Gravenhage, Sassenheim, Lisse,
Noordwijkerhout, Hillegom, Heemstede en Bloemendaal (Vogelenzang), die hier niet behandeld zullen worden, komen in dit duinvak de volgende afgravingen voor:
a. Zanderij van de
Wed, Dr. J.C. M.
Hanlo . Heerkens
teAmsterdam, gelegen bij Monster.

Het grootste gedeelte van dit, achter den Delflandsche Slaperdijk gelegen, duinterrein, groot
ongeveer 24.5 H.A., is geheel afgezand en tot
tuinland gemaakt. Met het afzanden werd ongeveer 30 jaar geleden begonnen.
Met het afzanden van het overige gedeèlte, groot ongeveer
5.6 H.A., wordt nog voortgegaan.
Het afzanden geschiedt tot 0.60 à l .60 M.
N.A.P. en de
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hoogte der afgraving is 3 à 4 M., zoodat ongeveer 860.000 M3.
zand is en zal worden weggevoerd.
b. Afgraving van
duingronden onder Wassenaar
(Rijksdorp) door
G. L Buve, te
Haarlem:

Deze aannemer heeft met den eigenaar een
contract gesloten, waarbij hij het recht heeft
verkregen om dit tenein gedurende ro jaren af
te zanden over eene lengte van ongeveer rooo
M. en eene breedte van ongeveer roo M., ten
naaste bij onder de bestaande helling van de
daarvóór liggende reeds afgegraven gronden, zijnde omstreeks 200
op r, zooclanig dat het terrein na de afgraving o. 50 M. boven
het alsdan verkregen grondwatervlak zal zijn gelegen.
Volgens globale berekening kan zoodoencle van dit terrein 4
millioen M3. zand worden afgegraven.
De. hoogte van afgraving wisselt af van 4 tot I 5 M. Het
terrein mag volgens de vergunning van Rijnland niet lager worden
clan r M.
N.A.P" doch zal vermoedelijk niet lager clan tot 3
à 3.50 M.
N.A.P. worden afgezand.
Met de afzanding is in r9r I begonnen.
Zoodra een gedeelte duingrond van genoegzame oppervlakte
1s afgezand, wordt dit onmiddellijk in cultuur gebracht.

+
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c. Afgravingen van
duinen bij Katwijk
aan den Rijn behoorende aan lVIr. 0. J.
E. Baron van Wassenaer van Catwijck, te Hattem.

Van deze afgravingen is die genaamd «Klein
Duin» uitgevoerd in de jaren 1905-1909,
over een hoogte van 5 à 6 M. Met een andere,
gelegen langs de westzijde van den \iVassenaarschen weg, werd door de Amsterclamsche
Ballastmaatschappij in 1910 aangevangen.
Het daaraan ontleende zand werd en wordt gebruikt voor spoorwegaanleg in de Haarlemmermeer en omgeving.

d. Afgraving van
den binnenkant
der Staatsduinen
ten noorden van
het kanaal van
Katwijk.

Door den Minister van Financien werd in I 908
aan A. VAN DEN ELSHOUT te Scheveningen,
vertegen,voordigende de aannemersfirma VAN
DEN ELSIIOUT CzN. aldaar, vergunning verleend
tot het afgraven van omstreeks 80 H.A. duingrond. De afgraving moet geschieden tot een hoogte van r.55 M.
N.A.P. bij de lijn op 600 M. uit de strandpalenrij en van daar
oostwaarts afdalende tot een hoogte van 1.05 M.
N.A.P.
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De duur der concessie is l 5 jaren. Binnen dien tijd zal het
terrein geheel volgens aanwijzing afgegraven moeten zijn.
De gemiddelde hoogte van afgravingen wordt geschat op 3 M.,
zoodat 1 .800,000 M3 • zand zal moeten ,vorden afgegraven.
e. Afzanderijen
in de gemeente
Bloemendaal.

In de gemeente Bloemendaal hebben duinafgravingen plaats gehad voor den aanleg van de
villaparken Aerdenhout en Kweekduin, terwijl
voorts op de laatstgenoemde plaats nog een dergelijke afzanderij
in exploitatie is.
De zandafgravingen in Aerdenhout waren van weinig beteekenis
en golden in hoofdzaak het aanleggen van wegen.
Die langs de electrische tramlijn Haarlem-Zandvoort (tusschen
de mijlpalen 5 en 6) heeft plaats tot ongeveer 5.50 M.
N.A.P.
Die in Kweekduin, gelegen nabij het station Overveen; zijn
nog in uitvoering. De hoogte van de afgegraven terreinen aldaar
bedraagt van 5.20 M. tot l 1.70 M.
N.A.P., zoodat van eene
vermindering van het waterkeerend Yermogen der duinen hier geen
sprake is.
Ten behoeve van het verkrijgen van zand, dat per schip wordt
weggevoerd, is een inet Rijnlands boezem gemeen liggende vaart
in de duinen gegraven, uitgaande van Elswoutshoek en loopende
tot onder den spoorweg van Haarlem naar Zandvoort. De hoogte,
tot wefke de duinafgraving naast het kanaal plaats heeft, is ongeveer 0.50
N.A.P.
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f. Afzanderijen
in de gemeente
Velsen.

In de gemeente Velsen is in de jaren 1902-1907
door de Hollandsche IJzeren Spoorwegmaatschappij een duinafgraving uitgevoerd aan de
binnenzijde der duinen ten zuiden van de begraafplaats \;Vesterveld.
Die afgraving is thans gestaakt. Het doel was het verkrijgen van
zand voor het maken van ophoogingen. Het zand werd per spoor
vervoerd. De oppervlakte der vergraven duinen bedraagt ongeveer
3 H.A. ; de afgraving geschiedde tot ongeveer 3 M.
N.A.P.
Bezuiden de kanaal- en havenwerken van IJmuiden heeft een
duinafgraving plaats ten behoeve van de zandsteenfabriek "de
Hoogeberg". De oppervlakte der afgraving bedraagt ongeveer
3.4 H.A. Afgegraven wordt tot ongeveer 7.50 M.
N.A.P., zoo-
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dat ook hier van eenige vermindering van het ,vaterkeerend vermogen der duinen geen sprake is.
De duinbeplantingen in de omgeving hebben van deze afzanderijen weinig te lijden gehad.
Ten behoeve van de uitbreiding van de Visschershaven te
IJmuiden wordt een oppervlakte van ongeveer 75 H.A. Rijksduin
tot 3.50 à 4 M.
N.A.P. afgegraven.
Dit geschiedt volgens de onderhandsche overeenkomst met
de N aamlooze Vennootschap Amsterdamsche Ballast-maatschappij
te Amsterdam, goedgekeurd
Juli 1901 N°. 227, Afdeeling
vVaterstaat.
In Maart 1912 was ongeveer 600.000 M 3 • afgegraven. In het
geheel zal ongeveer 2.800.000 M 8• worden afgegraven, wat vóór
1923 moet geschied zijn. Vermoedelijk zal de geheele hoeveelheid
echter reeds over eenige jaren zijn weggehaald.
Als duinafgravingen in den boven aangegeven zin kan ook
wel beschouwd · worden de aanleg van het Noordzeekanaal door
de duinen in de jaren 1865-1876, zoomede het maken der
toeleidingskanalen naar de nieuwe schutsluis te IJ mui den en de
aanleg der visschershaven aldaar ïn de jaren l 889-1896.
De uitvoering dezer werken he-eft een belangrijke wijziging in
den grondwaterspiegel van de doorsneden duinterreinen gebracht.
De Breesaap, een duinvlakte die door het kanaal werd door. sneden en die ongeveer ter plaatse van de tegenwoordige Noordzeesluizen op de Noordzee afwaterde door een beekje, het vVatergat
genaamd, lag in de as van het kanaal ongeveer 8 M.
N.A.P.
Thans is de waterspiegel gemiddeld 0.50 M. - N.A.P., zoodat,
indien wordt aangenomen, dat de grondwaterspiegel in de Breesaap
oudtijds ongeveer l M. onder de oppervlakte van het terrein was
gelegen, ter plaatse van het kanaal eene verlaging met ongeveer
7.50 M. heeft plaats gevonden. De invloed van deze verlaging
op den plantengroei in de omgeving van het kanaal vvordt door
verschillende grondeigenaars en door personen, die van den
aanvang der kanaalwerken af te Velsen gewoond hebben, zeer
verschillend beoordeeld. Over het algemeen wordt over een
nadeeligen invloed geklaagd en het is wel aan te nemen, dat de.
lagere duinvlakken thans voor de teelt van verschillende gewassen
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minder geschikt zijn geworden, wat ook blijkt uit het feit, dat de
waterleidingen, die het water van de Breesaap afvoeren, thans
gedurende een groot deel van het jaar droogliggen· Echter moet
worden opgemerkt, dat de bebossching van de Breesaap tot bij
het kanaal een -welig en gezond uitzicht vertoont en dat vele
gronden in de omgeving, waaronder de Rijksgronden langs het
kanaal, met succes voor tuinbouw gebruikt worden. De plantengroei schijnt zich dus goed aan de omstandigheden te hebben
aangepast. Verdorring en als gevolg daarvan verstuiving van
duingronden is niet voorgekomen.
Benoorden het Noordzeekanaal wordt te IJmuiden een belangrijke afgraving aangetroffen van de terreinen der maatschappij
,,de Breesaap" en van die der "Binnenlandsche Exploitatie-maatschappij van Onroerende Goederen."
Het doel dezer afgravingen, welke geschieden door de Amstersche Ballastmaatschappij, is om zand voor aanvulling en ophooging
elders te verkrijgen, alsmede om de afgegraven terreinen in
exploitatie te brengen.
De afgraving, ,vaarmede reeds jaren geleden is begonnen, is
in r909 tijdelijk gestaakt, aangezien de Amsterdamsche BallastMaatschappij haar afzanderij toen naar de voor uitbreiding der
visschershaven bestemde terreinen heeft overgebracht. Eene oppervlakte van ongeveer r IO H.A. is afgezand tot geen minder hoogte
clan 5. 50 M.
N. A. P., zooclat het waterkeerend vermogen van
de duinen daardoor niet verminderd is.
Ofschoon de grondwaterstand in de Breesaap in het algemeen
gedaald is, is van een nadeeligen invloed der afgraving op de
begroeiïng der omgevende duinen niet gebleken.
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g. Afgravingen
onder Schoorl.

Een afgraving van eenige beteekenis 1s 111 de
jaren r 886 en r 88 7 geschied tusschen Schoorl
en Catrijp, door den aannemer H. T. WIEGERINK te Groenlo.
Naar schatting is een oppervlak van ongeveer 4 H.A. afgegraven
tot de hoogte van 5 M.
N. A.P.
Verder is een zanderij van eenig belang gelegen aan de
binnenzijde der Schoorlsche duinen te Hargen, waar jaarlijks
ro,ooo à r 5,000 J\II 3 • zand wordt weggegraven. Deze zanderij,
zoomede eenige zeer kleine zandgaten te Groet, Catrijp, Schoorl

+

40

en Aagtdorp, ziji:i door het Domeinbestuur verpacht voor f 5400
per Jaar. In de verpachtingsvoorwaarden is niets omtrent het peil
der afgraving bepaald, doch volgens verkregen inlichtingen is het
den pachter vergund, de duinen beneden het peil van 8 M. +N.A. P.
af te graven, mits de afgravingen landwaarts blijven van de lijn,
gelegen op 7 50 M. uit den buiten teen der zeeduinen. Daar de
afzanderij ruim rooo M. uit den buitenduinvoet verwijderd is,
staat het den pachter vrij de afgraving zoo diep te doen plaats
vinden als hij in het belang van eene goede exploitatie noodig
acht. Het afgegraven terrein heeft eene oppervlakte van ongeveer
6 H.A.; de afgraving geschiedt volgens schatting tot de hoogte
van I à 5 M. + N. A. P.
Als eene bijzonderheid zij nog medegedeeld, dat de zandgraverij te Hargen reeds geopend is ,in 1627 en dat de gemeente
Schoorl de helft van de pachtopbrengst geniet.
h. Afgravingen
onder Petten.

In de duinen op korten afstand van de Pettemer
zeewering ligt eene zandgraverij, die van Rijkswege verpacht wordt. Het zand wordt voornamelijk gebruikt als
strooi- en schuurzand, waaruit reeds blijkt, dat de afgraving van
geringe beteekenis is. Per jaar wordt ongeveer 50 M3 • zand weggehaald. Ofschoon in de verpachtingsvoorwaarden de bepaling is
opgenomen, dat niet dieper mag worden afgegraven dan -0.60 M.
N.A.P., hebben de afgravingen tot geen lager peil plaats dan
tot ongeveer 3 M.
N.A.P.
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3°. OP DE NOORD-HOLLANDSCHE EILANDEN.
Op Texel komen geen duinafgravingen van eenige beteekenis
voor.
Afzanderijen, zooals deze op den vasten wal voorkomen,
hebben op de eilanden Vlieland en Terschelling niet plaats. \Nel
is indertijd aan het gemeentebestuur van Terschelling vergunning
gegeven om zand van de duinen langs den Dellewal te laten graven,
maar groote uitbreiding heeft deze afgraving nooit verki;egen; 111
het jaar 19ro werd ongeveer 4250 M3 • zand weggegraven.
D.

INVLOED VAN DE BESTAANDE WA TER ONTTREKKINGEN OP DE BEGROEIING DER DUINEN.
Uit het hierboven voorkomende overzicht is op te maken, dat

van een nadeeligen invloed van de bestaande wateronttrekkingen
op de begroeiing van de betrokken duinterreinen en hunne omgeving,
in dien zin dat deze daardoor verdord zouden zijn en gevaar zouden
loopen van te gaan verstuiven, niets is gebleken.
\Vel is uit de verzamelde gegevens af te leiden, dat op vele
plaatsen in de buurt der wateronttrekkingen de gronchvaterstand
in de duinen is gedaald en dat daardoor de groei van sommige
gewassen minder welig en hier en daar zelfs onmogelijk is geworden,
doch blijkbaar heeft de plantengroei zich aan de nieuwe toestanden
weten aan te passen en hebben planten, die met minder water
volstaan kunnen of dieper wortels maken, de plaats van de vroegere
ingenomen. En ofschoon wij gereedelijk kunnen aannemen dat dit
voor het bebosschen of op andere ·wijze in cultuur brengen der
duinen en duinvalleien eenig nadeel oplevert, zoo moeten wij toch
met beslistheid verklaren, dat daaruit nog geen gevaar voor verstuiving der duinen kan ontstaan, daar zelfs een begroeiing met
helm, die op de hoogste toppen en op de droogste plaatsen mogelijk
is, nog een voldoende beschutting tegen verstuiving kan geven.
\!Vaar dan ook verstuiving van de duinen plaats vindt, moet
deze naar onze meening aa11 geheel andere oorzaken ,vorclen geweten, en wel in de eerste plaats aan onvoldoende zorg voor het
instandhouden der beplanting, waartegen door een behoorlijke
regeling van het onderhoud en door goed toezicht daarop had
kunnen gewaakt zijn.
E. INVLOED VAN DE AFGRAVINGEN OP HET WATERKEEREND VERMOGEN DER nUINEN.
Van de verschillende in ons overzicht vermelde afgravingen
in en langs de binnenzijde der duinen meenen wij al dadelijk die,
waarbij de afgraving tot geen mindere hoogte geschiedt clan ongeveer
5 M.
N.A.P., dat is tot boven de hoogste stormvloeclshoogte
aan onze kust, en die waarbij het doel slechts is het egaliseeren
van de betrokken terreinen om die voor de cultuur of voor bebouwing met huizen geschikt te maken, zonder dat daarbij zand
in beteekenende hoeveelheden wordt weggehaald, buiten beschouwing te mogen laten. Het waterkeerencl vermogen der duinen wordt
door deze afgravingen niet verminderd.
Onder deze rubriek vallen de afgravingen op de eilanden
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Goedereede en Voorne, zoomede die van Aerdenhout en Kweekduin onder Bloemendaal, terwijl ook de afzanding van de benoorden
het Noordzeekanaal gekgen terreinen te IJmuiden hieronder is te
brengen.
Voorts meenen wij te kunnen laten rusten de zanderijen waaruit
geringe hoeveelheden zand voor plaatselijk gebruik in de omgeving
worden weggehaald, onder welke rubriek vallen de afgravingen in
de Zeeuwsche duinen, zoomede die onder Schoorl en Petten en
op Terschelling, terwijl daartoe ook wel gerekend kan worden die
achter Elswoud in de gemeente Bloemendaal.
Ofschoon deze afgravingen niet overal gewenscht zijn en het
zaak is er op te letten dat die geen te groote uitbreiding ondergaan
en niet te dicht tot den buitenrand der duinstrook naderen, meenen
wij toch dat, waar in de betrokken streken nu eenmaal geen ander
zand te verkrijgen is, tegen het op kleine schaal toelaten dezer
zandontleening geen bezwaar bestaat.
Van veel meer beteekenis zijn de eigenlijke afzanderijen,
waarbij de duinen van de binnenzijde uit_ regelmatig over groote
oppervlakten worden afgegraven tot betrekkelijk, weinig boven het
peil der aangrenzende boezems of polders. Deze afgravingen, die
in hoofdzaak worden aangetroffen aan den vasten wal in de provincie
Zuid-Holland, zijn naar onze meening niet overal zonder bedenking
voor het waterkeerend vermogen der duinen.
Als zoodanig vestigen wij in de eerste plaats de aandacht op
de afgraving onder Monster. \Vel is waar heeft deze afzanding
geen groote uitgebreidheid, doch het reeds grootendeels afgegraven
terrein is, zooals uit de kaart kan blijken, vlak achter den Delflandschen Slaperdijk gelegen en de breedte van het als zee,vering
nog beschikbare hoogere terrein is daardoor ter plaatse belangrijk
verminderd. \Vaar nu de kust op deze plaats in vroeger jaren
aanzienlijk is achteruitgegaan en Delfland jaarlijksch groote sommen
besteedt voor de instandhouding van de zeewering, is het t_e betreuren, dat deze afgraving niet is tegengegaan en dat, waar Delfland haar krachtens zijn keur niet kon beletten, als zijnde het
terrein gelegen buiten de daarin aangegeven grens van de zeewering,
door het hoogbeemraadschapsbestuur daarin niet door aanvulling
van de keur werd voorzien of van hoogerhancl niet werd ingegrepen
om den voortgang der afgraving te stuiten.
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Ofschoon door de afgravingen onder vVassenaar en door die
bezuiden den Leidschen Rijn onder Katwijk de breedte van den
nog aanwezigen duinregel ter plaatse niet onbelangrijk verminderd
wordt, is die breedte hier nog zoo aanzienlijk, dat de bedoelde
afgravingen, die geschieden ver buiten de in het reglement van
Rijnland gestelde grenslijn van 600 M. uit de lijn der strandpalen,
geen gevaar voor het waterkeerend vermogen van de duinen opleveren
en is er dus voor ingrijpen van een hooger gezag naar onze meening
voor het oogenblik geen aanleiding.
Iets anders is het met de afgraving, welke thans in gang is
in de Rijksduinen benoorden den Leidschen Rijn onder de gemeenten Katwijk en Noordwijk. Hier wordt de aan het Rijk behoorende duinregel, die niet overmatig breed is, in eenige jaren
door stelselmatige afgraving teruggebracht tot de breedte van
600 M. uit de strandpalenrij, dat is tot de breedte, die volgens
het reglement van Rijnland voor de zeeduinen voldoende wordt
geoordeeld. Hoewel wij toegeven, dat de genoemde breedte, zoo
die behouden kan blijven, voor een goede waterkeering alleszins
voldoende is en op meerdere plaatsen langs onze kust met een
mindere breedte inoet worden volstaan, is het toch, waar vaststaat,
dat de kust bij Katwijk in vroegere eeuwen belangrijk is achteruitgegaan en niet kan gezegd worden dat die achteruitgang in de
toekomst niet verder zal gaan, onzes inziens te betreuren, dat de
Staat hier het voorbeeld geeft om de breedte van den nog aanwezigen duinregel te doen versmallen. Op die wijze wordt het
zeker moeilijk andere duineigenaren door wettelijke maatregelen te
beletten om hun eigendom zoo voordeelig mogelijk en zonder te
letten op het bij het behoud der duinen betrokken algemeene
belang, van de hand te zetten.
E.

TOEZICHT OP DE DUINEN.
Wij komen thans tot de behandeling der vraag of het onderhoud der duinen en het toezicht daarop thans geacht kan worden
behoorlijk geregeld te zijn.
Uit het hierboven voorkoniende overzicht kan blijken, dat die
regeling in de verschillende provinciën en gedeelten daarvan sterk
uiteenloopt.
Alleen van Noord-Holland kan met grond gezegd worden dat
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het onderhoud van en het toezicht op de duinen· er behooriijk
geregeld is.
Hier zorgt het Rijk (Departement van ·waterstaat) langs de
geheele kust benoorden de grens van Rijnland voor de beplanting
van den zeereep, terwijl Rijnland binnen zijn gebied de beplanting in den zeereep, als zijnde hier onvrij duin, zelf verzorgt, met
uitzondering van het gedeelte aan ,veerszijden van Zandvoort,
waarop de gebouwen dier badplaats staan.
Op de duinen aan den vasten wal van Noord-Holland binnen
het gebied van Rijnland is voorts de keur van dat hoogheemraadschap van toepassing, welke het onderhoud der beplanting regelt.
Benoorden de grens van Rijnland is op alle duinen aan den
vasten wal, en over de volle breedte daarvan, van toepassing de
«Provinciale . verorde11ing op het in stand houden der duinen en
duingronden», krachtens welke door het Provinciale bestuur op de
beplanting der duinen, voor zooveel deze niet door de zorg van
den Rijks vVaterstaat geschiedt, . toezicht wordt gehouden, terwijl
voor alle afgravingen beneden de hoogte van 8 M.
?f. A. P. de
vergunning van Gedeputeerde Staten vereischt wordt.
Voor het toezicht op de duinen, dat door den Provincialen
\i\Taterstaatclienst wordt uitgeoefend, heeft de Pruvincie eenige duinopzichters in dienst, die den toestand der duinen geregeld nagaan.
Over het algemeen heeft de verordening goed gewerkt en wordt
aan de beplanting der duinen door de eigenaren behoorlijk de
hand gehouden, zoodat de Provincie van haar bevoegdheid om het
onderhoud zelf ter band te nemen tot dusver nog geen gebruik
behoefde te maken.
Op de Noord-Hollandsche eilanden, op welke de Provinciale
verordening niet van toepassing is, zijn de duinen met enkele uitzonderingen eigendom van het Rijk en wordt de beplanting, voor
zooveel die niet door de zorg van den Rijks-vVaterstaat geschiedt,
door het Departement van Landbouw, Nijverheid en Handel (Staatsboschbeheer) verzorgd.

+

Binnen het gebied van de hoogheemraadschappen Rijnland
en Delfland geschiedt de beplanting van de zeereep ten deele door
de zorg van die hoogheemraadschappen zelf en ten deele door
de eigenaren onder toezicht van het hoogheemraadschapsbestuur.
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In de keur van Rijnland wordt bepaald dat in de duinen
binnen een afstand van 600 M. uit de strandpalenlijn geen afgravingen mogen geschieden zonder vergunning van Dijkgraaf en
Hoogheemraden, welk verbod beperkt is tot afgravingen lager dan

8 M. +N.A. P.
De keur van Delfland bevat een dergelijke bepaling voor de
zeeduinen, waarvan de breedte ook op 600 M. wordt bepaald.
Waar slaperdijken zijn, wordt de grens van de duinen echter beperkt
tot en met die dijken.
Voorloopig kan deze regeling voldoende geacht worden, al
zou het naar ons oordeel beter zijn, dat ook hier het Provinciaal
bestuur het rechtstreeksche toezicht op de instandhouding der
duinen aan zich trok, of dat ten minste het verbod om zonder
vergunning afgravingen in de zeecluinen te doen ook werd uitgestrekt over de volle breedte dier duinen en dat in Delfland de
grens der zeeduinen onder Loosduinen en Monster zooclanig werd
bepaald, dat alle achter de slaperdijken nog aanwezige duingronden
daaronder werden begrepen.
Op de Zuid-Hollandsche eilanden en in Zeeland laat het rechtstreeksche toezicht op de instandhouding der duinen veel te
wenschen over. Dit toezicht ontbreekt of geheel, of is aan de
plaatselijke waterschapsbesturen opgedragen, met het gevolg dat
op verschillende plaatsen - wij wijzen in het bijzonder op hetgeen
wij mededeelden over den toestand der duinen op Voorne en op
Schouwen en over de duinen der gemeente Middelburg op Walcheren - het onderhoud der duinbeplantingen, voor zooveel dat
niet, zooals aan de Oude Hoeve op Schouwen en in den zeereep
op Goedereede, door den Rijks-Waterstaat geschiedt, zeer onvoldoende wordt verzorgd en de duinen in stuivenclen toestand verkeeren zonder dat hier tot dusver door eenig gezag werd ingegrepen.
vVij zouden het gewenscht achten, dat deze toestand beter geregeld
werd, hetgeen zou kunnen geschieden, zoo ook in Zuid-Holland
(desnoods alleen op de eilanden) en in Zeeland Provinciale verordeningen op het instandhouden der duinen en duingronden in het
leven werden geroepen in den geest van de Noord-Hollandsche
verordening en de Provinciale besturen clan het toezicht op het
onderhoud der duinbeplantingen krachtig ter hand namen.

F.

GEVAAR VAN HET BEHOUD DER DUINEN ALS ZEEWERING.

Ten slotte wenschen wij . onze meening te zeggen over de
vraag, die het uitgangspunt van ons onderzoek is geweest, of n.l.
de wateronttrekking aan de duinen ten behoeve van drinkwatervoorzieningen en andere doeleinden gevaar kan opleveren voor.
het behoud der duinen als zeewering.
Waar in het bovenstaande reeds werd aangetoond, dat de
bedoelde wateronttrekkingen geen aanleiding hebben gegeven tot
zoodanige verdorring van de betrokken duinterreinen, dat daaruit
gevaar zou kunnen ontstaan voor het geheel verloren gaan der
plantenbedekking en voor verstuiving der duinen en dat zooclanige
geheele verdorring in de toekomst ook niet te vreezen is, mits
slechts de hand wordt gehouden aan een behoorlijk onderhoud
der d1:1inbeplantingen, kunnen wij de bovenstaande vraag ontkennend
bean twoorclen.
Maar zelfs al zou men voor een oogenblik willen aannemen
dat inderdaad de meer binnenwaarts gelegen duinen, waar toch
de eigenlijke wateronttrekking geschiedt, tengevolge daarvan zouden
gaan verdorren en verstuiven, clan zou dit voor de omgeving wel
hinder en nadeel kunnen medebrengen, doch de waarde van de
duinen als zeewering zou daardoor niet verloren gaan. Immers die
waarde is gelegen in het behoud van den buitenduinregel of zeereep en nu zal, hoe hoog ook de grondwaterstand in het meer
binnenwaartsgelegen duin moge zijn, die stand nabij den duinvoet
wel nooit veel hooger kunnen zijn clan de gemiddelde zeestancl
en wel zoo dat de kromme, die in een loodrecht op de strandlijn
gericht dwarsprofiel den gemiddelden stand van het grondwater
aangeeft, een min of meer regelmatig verhang naar de zeezijdè
zal vertoonen, welk verhang ter plaatse van den buitencluinregel
tamelijk flauw moet zijn, daar slechts op enkele plaatsen van het
strand, en clan nog alleen bij laag ·water, opvvelling van zoet
water wordt waargenomen.
De onttrekking van water aan het meer binnenwaarts gelegen
duin kan nu wel den grondwaterstand aldaar, dus den top van
de kromme, blijvend verlagen, maar op den stand van het grondwater niet ver van den duinvoet zal die !eer ,veinig invloed kunnen
hebben en alleen het verloop van de kromme naar de zeezijde
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zal daardoor iets. flamver worden, waardoor de afvlo~iing naar zee
onder eenigszins geringer verhang zal geschieden.
De begroeiing van den zeereep, en daar komt het hoofdzakelijk
op aan, zal van de verlaging van den grondwaterstand meer
binnenwaarts geen hinder ondervinden. Die bestaat trouwens voornamelijk uit helm, waarvan de ,vortels zeker niet tot den grondwaterstand reiken en die integendeel het best tiert bij steeds
nieuwen aanvoer van stuivend, en dus droog, zand. Het droger
worden van het duin aan de zeezijde, zoo dit al onder invloed
van de wateronttrekking binnenwaarts merkbaar mocht zijn, zou
zelfs eer voordeelig op de helmbegroeiing van den zeereep werken,
daar hierdoor het droger worden van het strand, en dus de aanstuiving tegen den duinvoet, bevorderd zou worden. Deze meening
vindt steun in het feit, dat o. a. op Terschelling is op te merken,
dat op die plaatsen, waar sterke afvloeiing van zoet water naar
zee plaats vindt en het bovenstrand voortdurend nat blijft, minder
aanwinst van zand tegen den duinvoet en minder goede begroeiing
van het buitenduinbeloop, is op te merken dan op droger plaatsen,
die overigens onder gelijke omstandigheden verkeeren.
Mocht men willen aanvoeren, dat, al heeft ook de wateronttrekking in de duinen geen invloed op de begroeiing van den
zeerèep, daardoor toch de kans op verdorring en verstuiving van
het meer binnenwaarts gelegen duin vergroot wordt en dat dit
duin clan bij voortgaanden achteruitgang van de kust niet meer
in staat zal zijn de zee te keeren, dan moeten wij opmerken,
vooreerst dat de mogelijkheid van verdorring en verstuiving van
het binnenduin bij een goede zorg voor het onderhoud van de
beplanting door ons niet kan worden aangenomen en voorts dat
stuivende duinen zich wel voortdurend verplaatsen, doch daarom
nog niet verloren gaan en dat het weder vastleggen van deze
duinen, zoo die onverhoopt te eeniger tijd den buitenduinregel
zouden moeten vormen, geen bijzondere moeite zou kosten en
verhooging van die duinen onder den invloed van verschen aanvoer van stuifzand van de zijde van het strand, die in het gunstige
seizoen altijd blijft geschieden, zoo nooclig gemakkelijk te verkrijgen zou zijn.
\Vij meenen clan ook als onze stellige meening te mogen
uitspreken, dat de wateronttrekking aan de duinen, zooals die tot

dusver geschiedt, geen gevaar doet ontstaan voor het behoud
onzer duinen als zeewering.
\Nij geven. U H.E.G. in overweging de bovenstaande beschouwingen onder de aandacht van den Minister van \Naterstaat
te brengen en Z.E. te raden daarmede ook Zijn Ambtgenooten
van Financiën en Landbouw, Nijverheid en Handel in kennis te
stellen.
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