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RAPPORl' : Alg. 74.

R 122.

Dr Ir 1. van Vaen en Ir H.A. Lanting. Afsluiting Donge.
1941. bO blz. 29 bijl.

Er worden vier plannen vergeleken:

Plan A is een vrij radicele oploBsing, waarbij het water ven de hoge ter-
reinen ven de Donge op de Maes wordt gebracht vie een verlengstuk

van het Wilhelminekenael bewesten Geertruidenberg lengs en weerbij de "
beneden-Donge zelf als boezem voor de leger gelegen terreinen is gedecht.
De getijbeweging blijtt tot Oosterhout gehendheetd. De rNEM kont een det
weter te liggen. Kosten fl. 5.000.000.-

Plan B eveneens zonder bargboezens. Ook hierbij wordt het hoge weter ge
scheiden gehouden ven het lage. Het leatste wordt bij Stetendam

opgemalen. Koaten tI. }.500.ûOO.-

Plan e. Hierbij bergboezem ven 190 ha. Kosten tI. 2.}50.000.- Voor elle
drie plannen A, B en e blijtt de partiële bemaling der ~olders

gehandheatd.

Plan D. Geen bergboezem, doch een gemeel voor el het Dongeweter. Kosten
tl. }.OOO.OOO.-

Als SY-stand in de Maaa bij Dongemond is 5.00 + aangehouden; (later
4.80 + J.

Voorgaende plannen zijn opgemaakt door Ir M.e.E. Bongeerts (19271,
door de Rijkswatersteet te Den Bosch (Ir 1. Mulder, 19}}) en door de Kamer
ven Koophendel en Febrieken voor de Langstraat (19}4). De eerate wilde de
beneden-Donge bedijken met dijken tot 4.00 +, de tweede wilde een keersluis
in de Dongemond bouwen, terwijl bovendien een bergboezam nodig wes ven 27b
he. Noch de dijken langs de Dongemond, noch de keersluis zijn aantrekkelijk.

Bij de yloed ven 1928 is van het Waterschap de beneden-Donge }}OO ha
overstroomd en" 2500 ha nog dressig geweest. Ook in 1940 stroomda zeer veel
land onder.

Het op de efgesloten Donge afwaterende gebied is bij plen e, det volgens
"Schr. de voorke~ geniet, teruggebrecht tot 10.595 ha, Waervan }955 he polder
grond en bb40 he hoge "grond. Deerbuiten nog op het ~ilhelminakane81 12.0b5
ha hoga grond, 1.165 he hoge grond en 1.100 he lege grond. Bovendien nog
maximael 15 m~/aec van de Dommel. Voor de hoge gronden werd de afvoercoët
ticient 0.8 ~ /1000 ha/sec aangehouden, voor de lege 1.2 ~.

De PNrnlA leverde bijzondere moeilijkheden, dear niet alleen veel kolen
moaten kunnen worden eengevoerd, doch ook zeer veel koelwater nodig is.
Deze eenvoer geschiedt met achepen ven 2000 ton. .




