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Ir K.F. Valken. De afsluiting van het Spui aan weerszijden
in sB.!!!enhanc; oet plannen voor het gebied
der benedenrivieren.

1952. 9 blz. 4 bijl. 0,5 CCl.

Vervolgend op de rapp. R 535, n 529, R 470, R 171 en R 472
worden in dit rapp. achtereenvolgens 4 plannen tot afsluitinG van
het Spui besproken en de voor- en nadelen hiervan.
a. De afsluiting van het Spui bij overigens bestaande toestnnd

op de benedenrivieren, c.q. pn uitvoering der Diesboschuerken.
De voordelen, die aan de Spuinfsluiting verbonden zijn zijn
vele (zoetwaterreservoir, bescherming tegen stornvloeden,
landaanwinning, zandwinning, snelle verbindingen over land,
reereatie) •
Op de rivierj;edeel ten Oude Iiaató, Westgeul , Scheur, r:leuwe
WaterTleg en Dordtse Kil zal het getijvernogen iets toene~en.

Op de verzilting heeft de afsluiting een eunstige invloed,
,""or de scheepvaart veroorzaa.k t het danren tegen enig nadoel.

b. De afsluitin~ van het Spui bij keuze van het Viereilan~enplan,

of de plannen net stuw in Hollands Diep, damvel in het n"rin.:;
vliet bij Tiengemeten. Dit heeft natuurlijk dezelfde voordelen
ale bovengenoemd. In het eerste geval van di t plan zal de
bovenmond van het Spui tijdelijk moeten worden gesloten,
in het tweede geval blijft de bovenmond gesloten. Dit in
verband met de manier van afsluiten van de Oude !laas.

e. De af..lui ting van het Spui bij keuze van het plan met stuw
bij Hellevoetsluis, in de tuscenphase \1aarbij de Oude I.!!UiS

no~ open is F,ebleven (zelfde voordelen). De bovenmond van
het Spui zal moeten worden afgesloten.

d. De afsluitin~ van het Spui bij keuze van het plan Met ~tuw

bij Hellevoetsluis, waarbij de Oude a.as bij de WestgeuJ
is afgesloten. Noodzakelijk i3 het nu niet, or.! het Spui
af te sluiten, ge~enst is het eohter wel.




