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De af'damming van de arielse ~.!aas is urgent o'11dat deze ouèe
tak hard bezig is af te sterven en omdat V0urne grote zouttezwaren heeft. In ruim ~ eeuw ging het vermogen in de boven~ond van
6 u mill. '115 per getij tepug tot 21 mill. De ouitenmond sloeg nagenoeg geheel dicht. De RiJkstuinbouwconsulent ir. J. 'l. Riemens,
wie gevpaagd werd zijn ervaring op schrift te stellen, nam proeven waaruit bleek, "dat het boezemwater op de Zuidhollandse eilanden momenteel beslist ongeschikt is voor het gieten van planten. Het ia atsoluut onmogelijk Om de tuinderij hier met vrucht
te blijven oeoerenen". Aan schade V00r de to~aten en druiven op
Voorne berekent hij voor 1~31 f. 50u.ûuu, voor 19}6 f. 23u.uuu,
d.i. ge~iddeld f. 1000.- a f. 33UO.- schade per ha per jaar.
Jotografi eën van i r. U emens maken di t zeer duideli jk. Er
mag zeker niet met water boven 3ûOmg/Cl per liter gegoten worden.
cichr. maakt nu een plan op om de 3rielse ~a~s aan de beide
uiteinden af te sluiten. 3en sluis op de Oostpunt van ~ozenburg
moet de scheepvaart dan oedienen. Sen inlaatsluis voor zoetwater
is gepro jecteerd aan het oost eli jke eind e van het lIart else Gat.
~r zal enige SV-verhoging ten westen van de westelijke afsluitdam kOmen. De invloed van de afsluiting op de overige benedenrivieren wordt berekend.
Een aantal mogelijkheden wordt bekeken.
Plan A. Met dam bij 3rielle en niets meer geeft geen zoutverbetering, wel landwinning. Is echter te duur en te onpracti sch.
Plan B. 'Iet dam bij 1rielle en nieuwe open ver.1inding bij Oostpunt Ruzenburg. Eveneens te onpractisch en te duur.
Plan C. Afdamming 8'in weerszijden met schutsluis. Kosten rond
".20uu.uuu. Van dit laatste en ~eest 'isnoevelenswaardige plan worden nog enige varianten behanc1eld.
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Jij voortgezette stunie bleek het zoutgehalte oij het oostelijk einne van het voo~qlige Hartelse Gat te hoog te zijn Om
water in te lAten. ~:en kan nu verder st roomopwa'lrts zoeken naar
een geschikte inlaatmogelijkheir, of men kan bij de eerstbedoelde pla~ts een ge~aal stichten.
Het onderzoek duidt er op, dat men V00r een vrije inlaat
een plalts moet zJeken, ten oosten van de orug van 8pijkenisse.
Voorgesteld wordt een gemA'll bi j laatstgenoemde orug te LJouwen,
waAr ver~acht wordt dat ook in een enigszins verre toekomst het
water omstreeks LW steeds voldoende zoet zal zijn.
Aan de hand van vergeliJ:~ende cijfers over anc1ere gebieden
wordt becijferd dat voor Voorne ongeveer 340.uuu m5 per etmaal
ingeslagen zal ~oeten worden of 0,175 m3/sec per 1000 ha.
Als boezempeil is 0,20 -NAP aangehouden, doch voor inlaten
in droge tijden is gerekend op een peil van NAP. Als max. Cl-gehalte voor het 1nla'ltwater wordt 200 mg Cl per liter Aangenomen.
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Uit de nieuwe serie metingen bij de Spijkernleserbrug volgt
dan een inlaattijd van ruim acht uren, doch de toestand zal
veranderen tengevolge van de afdamming van de Brielee "aae.
'lieechien zal ook het ':'pui afgedamd kunnen worden. Op meer
dan zes zoete maal-uren per getij zal niet mogen worden
gerekend.
Zowel een inla~tkanaal zon~er als met een gemaal wordt
berekend en oegroot. Het totale plan komt thans op 2~ mill.
gulden. (fl. 2.500. -JU0. -).
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