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Hleru woZ"llt het. r ..ultaat geceYeD YllD _ yoorloplg en slobaal
oDdarzoek Daar de aogelljldled8l1 Yan een ~d8llllll1Dg YllD Zendkreek-Vaerso
Get. De plaets YllD de du 1n het Veer. Get_ la gekozen buiten Veera,
aa4at het etadaschoon niet varloren mag gaen; V~ere soet aan water blij
Veil liggen. De Oostelijke atdamming is 1n yarband set het aenelibbings
gnaar van de voorhaven ven de 8cbutslu1e zo dicht mogelijk bij de Ooster
80Ilelda gelegd. Het de8l van het Veer.. Get, gelegen buitan de dlll!l, zal
geheel YerleDden. •

Rot boes_peil binnen de atctaming is gedacht op 1.60 mIL•• te
ICatal, .at aen boezemoPJlU'Ylekta ven -1100 he. De lozing van de boezem
'18 blj Ktito. sed.cht olldst door de aenwezigheid ven de Oostar~chelde en
de acheop.,.a" hier steeds voldollllde diepte zal: zijn. li:r zijn 2 schut
slllizen ppro!eoteeZ"ll (1.50 x 20 lil en 6.5 x 8 1Il1 welke tevens voor euutie
kuDDen dienen. De atwatering VllD verscheidene polders zel verbeteren.
In 4e scherpe bOOht ten Oosten VBn Veere is een doorstoak oAtworpen.

De boez.. zalt zal brek zijn door kwel, schutten en lekwater.
Hot totale scheapvaartvarkeer ven 19}4 en 19}9 bedroeg gemiddeld

2.000.000 ~n laedvertlogen ••t achepen van gemiddeld 1.50 è 200 ton.
Bij ~rtgene ia een d8lll lIlet b....gbara brug geprojacteerd. De

tota18 kosten zijn begroot op t. 6•.500.000 (prijaniyeau Yan 19}9) welke
kosten volgena ruwe becijtering economisch verantwoord worden geacht.
De voordelen zijn o.s. wegverbindill6en bij Veere, Kor~.ne en Kats, het
vervellen der veren, yerkorten van de kustlijn met .s} km, varminderd
oeveronderhoud (oevenalll1nl, het binnendijken ven }oo ha rijp. achor
graad, het winnen van 2.500 ha zandgrond, vrijwel constsnt niveeu van de
boez_ watersport-gelegeJlheid, yerlending buiten de Veerse d8II. het
openen' VaD de mogelijkheid CllI lelcheren te yerzoeten. Nadelen: ieta
grotere Y8aratlltand yoor ds rtaeers tot zee, het paaseren van een schut-
sluis door de scheepveart.

Op de nieuwe boezeA wateren 2}.115 he et. Op de mogelijkheden
van toevoer ven zo.tweter uit Noord-Brabent wordt nader ingegaan. Gedacht
wordt aen de plannen tot verb.tering ven de arwatering van ~estelijk

Noord-Brabant, dus 8an ean t.eo:rave~n:~:~a;'~a~o::w~~;~ :~~:e~~~nv~~r
ZooII naar de nieuwe bOezem. ~:e:en wordt op de noodzakelijkheid yan

::e:~~:~::a~e~i~:~;;~~e at.udies betreffende het zoutbezvraer in

Zeeland. bij Kortgene en een daarop volgeode verlanding
Een atdamming alleen i v m scheepvaart, economie en het.

asn baide zijden wordt yerworpen •••
wegvallen ven een zoetwet.erboasem.




