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In op<1rac .. t V!ln de Direc teur-Generaal Va!! de liijks"a ters taa t
werd een rapport 3u"enGesteld in hoeverre het wenseli,ik en toe
laatba3r zou z'jn om tot afsluiting van de Krabbenkreok-Eendracht
over te gaan. Sdr. kwa.., hierbij tot de volgende conclusies:

1e. Uit waterloopkundig OOGPunt is afsluiting VfW ue Eendracht
toelaatbaar.

2e. liet mindere dijksonderhoud en de l:l!ld:..arwinni nc van 400 ha
gors en 700 ha zandgrond is een onvoldoend motief.
Men zou voor beide voordolen ong-cveer tot l'en bedrn.. van
f. 5.000.000,- kunnen komen.

3e. Een vergelijking ~et de afdamming van de Brieloche Maao
zou kunnen leiden tot een bedrag van globaal f. 15·000.000,
dn t I~en zou mo(>en uitgeven. De zoetwIl tervoorziening zou nOl)
extra bedragen vorderen.

4e. De visserij belangen en schel pdierellcul tuur zouden vormoedeli jk
wel gevrijwaard kunnen worden, bv. door het mnkon van putten
rf dergelijke in de Zuk van Bergen op Zoom •. De Eendrachts
tavens zouden ook bij LW bereikbaar zijn.

5e. Het plan wordt goedkoper als men de noordelijke dam verder
landinwaarts zou leggen.

6e. De zoetwatertoevoer zou via de DonGe, het Markkanaal ~ark,

Dintel en een tweetal te graven verbindingen naor de Een
draentsboezem gevoerd kunnen worden en ?odoende een opp.
van 20.000 ha van zoetwater kunnen voorzien.

7e. De den bij de Oostersehelde zou 650 m en die bij het Zijpe
3000 m lang worden. De zeekerende dijklengte zou met ongeveer
40 km verminderen.




