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RAPPORT: Alrr. 221.

R 400.

Dr Ir J. van Veen. Plaat van Scheolhoek.
1950, 12 'Jh. 9 'Jijl. 0,5 CI!!.

In dit rapport worden de inpolderingsoogelijkheden van de
Plaat van Scheelhoek besproken. Reede zeer veel was hierover
geschreven en gespro"en. Zo kwar.. <;len in 1942 tot de conclusie

(zie de nota "liet Zuiderdiep nabij Stellendnm). dat een positief
antwoord op de vraa~ of ~fd~"~ir.~ var. het Zuiderdiep als nutti~

is te beschouwen, nOL ~iet Gegeven kon worden. De Hoofdinrrenieur
Directeur schri,jft in loet iJo["el(;idelld schri,jver., d.. t er 11l principe
tegen dof<1,,:mnine van he t Zuiderdiep geen bezwa'tr is als dat zou
geschieden in overleg ",et -le .~ijl:GwatcrGtiia t.

Neerrt tien de aanzc.ndint;er! en ui t3churingen do..3.r ter plaatûe
in ogenGchoul', clan blijl,t het onmO(;eli,jk te 7.ijn, de Noordran'i
van de Plaat van S"hcolhoek zonuer kunstwerken te behoude!.,

Er zijn echter verschillende bezwaren tegen inpoldering vun
de plaat: verplaatsin{; haven van Stellendam, uitwaterinll achter
liggende :,olderc en verloren Gaan van een nntuurrl'JCerVL\lit. Ver
schillende rnogcl1ijl,heuen tot inpoldering worl\en l,(lsproken en de
kosten ervan geraamd.

Tenslotte wordt geconcludeerd dat:
a. men thane noet beslissen ovcr het behouden van 1000 à 1225 ha

land of dit prijs te geven.
b. de kooten nu zijn aanzienlijk minder dan ov~r enkele jaren,

daar men voorlopig met een laag dijkje kan volotaan om zodoende
het achterliggende land to lEtten opslibben.

c. de haven van Stellendam zal verplaatst noeton worden naar ue
havenmond van Goeree.

d. economicch is het niet verantwoord 2 haventjes op een kuutlijn
van 8 km te onderhouden.

e. econonioch io het wèl verantwoord zoveel land te winnen.
f. de aantasting van de Noordrand van de Plaat zal, als eevolg

van de afsluiting van het Zuiderdiep meevallen.
g. de waterbeweging in het llaringvliet wordt geen geweld aangedaan.




