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Dr,Ir,loh. TaJ:I Veen, Beschikbare hoeveelheden opboopand in de

benedenrivieraD.

lB blz, 6 bijl.

De vreeg of er voldoende zand voor het maken van da RiJks
werken (ViJf-ailandenplen I beschikb~er zal zijn,voerde tot de opvatting,
dat voor de diJkBverhogiDgen de volBBDde hoeveelheden gereserveerd
zullen moeten worden:

in de BiesbOsch
in het Holl. Diep
in de Nieuwe Merwede
in den Amer
in den Wailerweg
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12.000.000 r
40.000,000 ïï!'
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Aan de benedenrivieren kan thans geaD zand meer worden ont
trokken door concessionariaaen,zonder daarbij de belangen van de rivier,
de landbouw en de finsncien ven de Stast zeer ernstig te schaden. Reser
veert lIen de 40.000.000 ,/ niet voor de dijksvemogingen,dan zsl dit de
Stsat op zéér vele millioenen gUldens komen te staan. Het ia niet slleen
de direkte uitgave van bet langere transport ( uit de Kassvlakte bij
Hoek van Holland? J' ,docb ook de toeneming VaD de verzlltiDg,die bier meetelt.

Dit zijn tevens uiterate waardan,die aan genoelde rivieren
Ontleend kunnen wordaD,zonder deze al te veel te scheden en zonder het
zout al te var het land in te doen komen. Die rivieren zouden dUB voor
concessiebaggerwerk reeds thana BBaloten moeten worden. Het schijnt
absoluut noodzakelijk de Kerwede,de Amer,de Noord,de Kil,d8 oude Kae8,
het Spui,de Brielsche .8as en de Ni8uwe Kess geheel voor baggeraars te
sluiten.Wenneer de werken van het Vijf-eilandenplan BBree4 zijn,kan
verkocht worden:
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