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Na uitvoering VyFeilandenplan
en afdamming
Hollandse U"sel

In de figuren zyn de get!:p/ervermogens vermeld met dOdrnevens
tussen ( ) deopperwóterdfvoeren in millioenen m 3
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Nota betref~9nde de afdamming van de
Brielocile Maa:'.
26 blz.
1947.
9 bijlaGen.
1.2 cn.

De notieven voor afdamminc van de Brielsche Mans zijn dot
de verondiepine van de Briolsche l~js steeds neer tot gevolff heeft,
dat er minder opperwater wordt afgevoerd en dat hij "teeds moer
verzout. T~neevolce van de nf~luitine wordt een zoetwaterboazem
ces tieht, WanrV9.n het boezempeil I" zomers op rAP en 'r winters
op 0.10-1iAP staat. Als govolg von doze werken ont"taat cr een
verrmderine in de otroononelhoden in het Scheur en ('0 'liou17o
Wnt.erwp . De toegane tot de boezom wordt voor de oeheepvaart
t~nkelijk behalve door het Voornoc ka~,l ook door het
Hart.clkcnnal !'Iet schutsluis (10x90 m ). De rivier- en kuotviosern
zulle"! een ander bestaan moeten vinden, een gedeelte kan dan overeaan tot de zoetwatervisserij.
De afvalrratorlozill8' van Brielle zal nu kosten met zich meebrengon,
omdat nu een riolerinc moet worden aangele~ en het afvalwater geroinigimoet worden.
Er werd voorgesteld een Waterschup van de Brielseho Uaas in
te stellen, aan welk de zorc voor de boezen on de regeling van het
boezempeil wordt toevertrouwd.
Verder wordt in het rapport nog gosproken over de recreatiemogelijkheden en de zandwinning in de boezem.

Zie voorgaande rapporten Alg 40, 40A en 53.
Commissie Brielse Maas.

