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Ir J.W. de Vries.
Kor~ overz'.cht d"r in vocrl:eroidina ,
üijn10 pln.l:!'H"In ('In on,-1f'lr~cûl: ir~ het
Waterloopkundie; Lahcrator~llm.

1Q50. 7 b z. 2 bijlagen.

In grote liJllen ctuc.n 'c zqker er als volgt voor:
a. De Briolee 1L3s~erken worden voltooid.
b. De Biesbos binnon afz~enb~re tijd voltooid (geen ueoulir~.

B.P. 0,60 - NAP).
c( A!'5"!.i~it:!1G' DOllGA en 011dcl 1" .a:::je (natuurlijké lC7.ihg, lLP.

0,40 + HAP).
c2' lletzelf"e Geldt voo': de HallSc polders (B.P. 0,50 + nAP).
d. A~sluitjn(; Hollandse !JBsel (nctuurlijke lozill{" n.p. 0,30 + l/AP).
e. rl:" i en nC<'i(; V,1r.\, "ge de Rij nkanal isati 0 of terwillo va:, de

watervoorzicnille aan de benedcr.r..ond van l~l. Le!~ p.on stuw. Deze
stuw ZOIl tovenc als ctornstuw voor de Lok kunnen dienen.

f. Het Viereilandenplan met stormstuwen.
De ondercoekinbfln in hot Labor?torium voor <!eze plannen zijn

noa niet vol tooid, maar er zullen geon onoverkomol i,ike moeilijkheden
zijn, welke vervlf)zenlijkincr onmo(:olijk zullen 0ll!«'Il.

Nadelen hiervan zijn,dnt zoetwaterverlies via het Hollands
Diep blijft bestaan en dat de zeehaven van Dordrecht achter 2 sluizen
in de Oude M&as komt te liGgen.

In de v~arwegen van België naar de Rijn en naar Rotterdam komt
geen wijziain.;. De plannen voor de aanleG van he t Uoerriijl~y.an(\fll

zijn Vleer in onderzook Oll hierbij zou ,"en een afc uitina beneden de
mond van de Dord toe Kil I~ur.nen r.1!ll~en waardoor de zoutgrello op de
Rot terdanse Wa tarwe/; teru/)gedror.cen zul .'o"den.
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