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Ir 1'.T. Hoolsema. ï atarstaatkundil:e toestand van de lJrb;Jknan en daar1lode
samenhanç;ende vre 19stukker..

Terneuzen 194). 29 blz. 10 bijlsc;cn.

liet DOMeinbestuur , dat volgens schr. hot materieel beheer over hot
gebied van de Brask:,sn veert (de door dE! "ct aungewe:<en instantie is ,'a
terstastl, heaft getraoht zich eon voorstelling te naKen von de toekom
stige ontwikkeling van die oude zeearm. ~r zijn de laatste Ib jaren 201
ha land binnangedijkt of 26i ha per jaar. ::a 1919 echter niets neer. Eet
kanaal benoorden de Isabella-sluis zal thans verlengd nO eten werden met
dammen. Hieromtrent is advies van JCrof. '1'hijsse gevraagd. "eze de')lde
mede, dst z.t. het nieuwe ,eans 1 divergerend gerlaukt moet ''iorden tot de
dubbele breedte bij de mond. ~et dezo VOrm wordt beoog" eon lan~zaner

Jnelheid ven het water in die nond en als gevolc daarvan lünder zandtüe
oer. (Dit lijkt op het eerste gezicht nogal acadell1sch en zelfs onjuist.

Lie brede mond zal zelfs sterk ~anslibben.J

Schrijver oppert een geheel ander plan. Het plan van ûor.einen is
>3inig aantrekkelijk, omdat het kanaal zal uitmonden op een plaats, ~1ar

de getijgeul nog7zeer ondiep en snal is. Bij LW ligt de bodeM daar dNog.
Om 1 m diepte bij LW te hebben, moeten de dal.v,lOn over tew.i.nste 1000 11 ver
lengd worden. Het kanael wordt dan 5 ~"l~ng. Je verlen~inc kost dan on
geveer f 1.OuO.uuO.-

tichrijver stelt vOOr het "laken van een buiten; avon en een ",cg daar
heen. Later kan een dijk het gehele zuidelijke deel v"n de ilra'<krnon af
sluiten, waarbij de haven ann deze dijk kont te liceen, die don tevens
een goede verbindingsweg Van .Iest- na"r Ooat-ueeuws Vla?ndercn zal leve
ren. Ue bestannde kleine havent jee van Fhilippine en Isabellasluia wor
den dus verlaten. 'De aard en omvang van do visserij en scheepvaart van'
deze haventjes, olsnede die van 3oekhoute in DalCië worden nagegann. e
Lhili~pine behoren lb, te Iaabellusluis 14 schee~jes thuis. Voor zover
kon worden nagega"n heeft Nederland geen enkele contractuele ver,clichting
tot het instandhouden van deze haventjes. 3lechts 1s tot wederopzegging
aan de Boekhouter (Belgische) vissers toegestaan gebruik te mogen msken
van de heven bij Isabellasluis en hun opbrenp,st van deal' na"r 3elfië te
vervoeren.

Schrijver stelt voor de kwestie reeds thans definitief op te lossen
door de vissers te verplaats"n naar Terneuzen. De Bra~kman kon don wor
den bedijkt zonder hinder te ondervinden van deze kleino belen[en. Het
plan van een verplaatsing der haven tot bij je toekOMstige dijk lijkt
hem echter beter, omdat het minder ingrijl't in de ~lantselljke belangen
van Jhilippine, Isebellasluis en Boekh~ute.

(Opmerking: Er is hierv r uitereard overleg met Belgie nodig, da:.r
de Boekhoutar vissers er bij betrokkon zijn. Lr zou een tussenweg zijn
te kiozen door het kanaalverlenginesplan wel uit te voeren tot de rlaets
die Ir lloolse~a nodig echt, doch hier een sluisje met buitenhevootje te
Maken. Je hinderlijke grote B"nslibbing in het 5 k::! lange kanaal is C1en
dan kwijt en de landwinning kon voorlopig rustig voortgang vinden. v.V.I




