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Ir-.J.van ',oeen. ",ota betreffende afwatering we.§telijk ~2.Qrd

~rabant.
1 )';7. 16 blz. 10 bijl. + -:ota Prof.v. ',ouuren.

'lagega'l.{\ 'TlJest worden of e<i"n afwatering n"1ar de 00ster
schelde of ~esterschelde, alwaar de laagw~terstanèen lager zijn
d:·m eluers, voordelen zou oieden boven een afwaterinR n' '1r het
Hollands :liep, zoals door de ~'rov. '/atersta!lt van :<oord- 3rab'3.nt
wordt voorgesteld. !it denkbeeld om nasr het zuiöwesten a~ te
wateren stamèe van Prof. L.ven Vuuren (econo'Tlische a"1rdrijka
kunde Utrecht) en werd door de Kamer van Koophandel overgenomen.
Het denkbe~ld is theoretisch en gpoaseerd op een vermeende his
torische invloed van tie vpening van het lauw van Calais. Verge
ten werd dat de :lfst'mden tot het lozingspunt van groot prac
tisch belang zijn en rat ook andere bezw'l.ren bv. die der oes
tercultuur meetellen. De door de Kamer van Koophandel op advies
van prof. van Vuuren wenselijk geachte lozing bij "3ergen op :-:oom
zal niet in aanmerking kunnen kQmen, omdat het zoete en vuile
water de oestercultuur van de Ooeterschelde geheel zou vernie
tigen. :Je vraag is dus of bij 3ath of bij !!oerdiJk geloosd moet
worden. De la'l.tste plaats is verre te verkiezen wegens de veel
geringere kosten. llet kana'l1 na'1r :3ath zou een profiel nodig
hebuen vàn ongeveer ).5u x 200 m om aan een schcepvaartei8 van
max. 0.35 .,ysec. stroom bij normale waterstanclen te kunnen vol
dven. Het zou verstandiger zijn, indien met het water der hoge
gronden gescheiden hield van dat der lage en eerstgenoemd water
zoveel en zo vlug mogelijk buitendijks bracht. Dit raadt de
Provincie ook aan. gen drietal lage gebiecten, t.w. benoorden
areda, benJorden Roosenda:ll en benoorden BerRen op Zoom moet
afzonderlijk geholpen worden met bemaling.

Behandeld wordt nog de vraag of de getijden op het Holl.
Diep in de toekOmst gewijzign kunnen worden en of de middenstand
er zal veranderen. )it wordt wel enigermate vel'wacht, doch niet
veel en niet in ongunstige zin.

'ie'Hezen wordt op de situatie oij "oerdijk en Ge daar te
trekken nieuwe norma'11Iijnen. Hj doorgaande zandhonger wprdt
dit rivierge(eelte spoedig genormaliseerd en ko~t de uitw'1te
ring van c'e Rode Vfi3rt ver van de ni euwe 0 ever. '3i j het pro j ec
teren van de ev. spuiooeze'Tl zal da~r rekening ~ee moete'1 worden
gehouden.
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