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Dit rapport is een vervolg op het Dongerapport (Alg. ï4J. Ook Toor het
Oud.e Maasje werd.en enige plennen ontworpen. Reed.s in 1887 wild.e men d.it oude
weter afsluiten. De desbetreffende schutsluis en uitwateringssluis kwamen
gereed, doch de schutsluis werd. n~~er gebruikt, daer Tan een sfdamoing niets
kwsm. Wel werd. het Zuider-A!weteringskanael near de uitwateringssluis gegraTen.
Door een atd.amming zal + }500 ha, die thens herhealdelijk oTerstromen,
watervrij word.en. De terreinen van het bedijkte deel van het Oud.e Maesje omTatten ongeTeer 4925 ha polderlend, 1215 hs tusaen Waelwijkae haven en afwateringskanaal, 4450 ha lozende op het Z~ider-arwatering3kaneel, 500 ha tussen
Oud.a Maesje en Bergse Meea en }6 ha verspreid lend, ssmen 11.125 he.
De keden reiken thans niet hoger dan 2.20 è }.OO +, terwijl d.e SV-stand
op 4.90 + wordt berekend. De scheepTaart is op het Oud' Maasja vrij aanzianlijk, o.a. doordat er enige scheepwertjes zijn. Berekend wordt dat het max.
wetérbezwaar ven het Oude Measje 8.42 m3 / sec bedrssgt. (coëft. 1.2m3 i sec/lOOO
ha). Er zal een schutsluis nodig zijn Ten 14 x 110 lil met een drempeld1epte
van }.50 -NAP. De kosten van het gehele afsluitingsplan worden totsal geraamd
op tl. 2.000.000.- (schutsluis fl. 1.600.000, gemael tI. 75.000, voor de
echeepvaert tI. 300.000, onvoorzien tI. 25.0001.
Het water Tan de'hoge grondan Tan Kaetsheuvel, Loon op Zand en Tilburg
zou desnood.s op hst Oude Maesje geloosd kunnen word.en.
AanbeTolen wordt echter niet de terreinen van het Oud.e Maesje efzonderlijk
in te polderen, doch een combinetie Tan Donge- en Oude Maesje-plannen uit te
Toeren. Er zou den een verbindingskenael Tan 1100 m langte moeten worden gemaakt tussen beida wataren, doch er zou een van de twee kostbare schutsluizen
gemist kunnen word.en. Het boazempeil zou 0.50 + kunnen zijn. Bet max.
waterbezwaar van de gez8IIlenlijke boezem word.t dan 49 m3 /sec. De schutsluis
moet komen bij de Dongemond en dient de volgende afmetingen te verkrijgen :
120 x 14 x 4 m. Er kunnen hefdeuran komen met onderkant bij opgeheven stand
op 7 + 2.50 • 9.50 +NAP. De uitwateringssluis kan bestean uit zes openingen
Ten 5 m wijdte en drempel op 4.00 m -NAP.
Het verbindingskanaal word.t begroot op rl. 650.000.De gezamenlijke
kosten ven het gecombineerde plan op tI. 3.750.000.- •

