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's-Hertogenbosoh verzoekt in zijn sohrijven van 14 Mei 1937
o.a. te willen nagaan of een afwater ing naar de Ooster - of
Westersohelde, alwaar de laagwaterstanden lager zijn dan
elders, voordeelen zou

bied~

boven een afwatering naar het

Hollandsch DiePt zooals door den Provincialen Waterstaat
van Noord-Brabant wordt voorgesteld.
De Kamer van Koophandel voor westelijk Noord-Brabant
sohree~

dienaangaande. dat een betere oplossing, namelijk

de afwatering bij Bath of Bergen op Zoom, sleohts ter wille
van finanoiee1e offers ter zijde sohijnt te zijn gesteld en
dat de door den Provincialen Waterstaat aanbevolen oplossing
- de verruiming van de Roode Vaart - weliswaar eenige verbetering zal geven, doch niet afdoende zou zijn voor de toekomst. De Kamer acht daarom, "dat het aloude beginsel ware
te volgen het water dààr te doen loozen waar de L.W.standen
het laagst zijn, dus bij Bergen op Zoom of bij Bath".
Deze meening is naar alle waarsohijnlijkheid in verband
te brengen met een nota van Prof.L.van Vuuren dd.2 Juli
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geschreven voor de Commissie ingesteld bij sohrijven van den
Minister van Waterstaat van 19 Mei 1937 La.NI inzake de verbetering der afwatering van West-Brabant. Prof.van Vuuren
bralgt in deze nota denhistorischen invloed van de zeeëngte
bij Calais op onze riviermonden in het geding en beweert
daarbij onder aanhaling van het door mij geschreven werk:
"Onderzoekingen in de Hoofden" en van Dr.Vink' s "de

Lekstreek~

dat "voor het afstroomend water uit het zuiden langs Mark en
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D1ntel

he~ loozingBp~~ Z6~t
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Zonclertwi jrel bestaa t111 onze.natuur11.1J!!. ,rIv1ermoi14eaëe]l
ne.Ig1ng tot ultetroom.lng naar,h.1i z~~dwesten (de zoogena~4e
'''neiging Daar lt!1ks"). Pit i,s.:niet lnver~JJd te 'br..ge:n J\1et<de

d;:~';~nsd.~,.,~rd. :Q~ ~ar ,.~~4~1$, ~j) ••• +.',.,.~,.~'~}l~~~'IH"~..
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ven hetg~t1j luge on.Z& kust.,.. 1I0oe,1.Jua8n in l'22r,.ed:8ver~,;:

onderstelde. .:!Tenwel besteatdeze n~1g1Îlg Diet meer bi j __~==~

riv1ermo;nden ende op deze quaestie betrekldng hebbende
gen"~ Pr,ot_van VWMn verliezen hierdoor natuurlijk grooten-

deels hun betoogkracht.

liebalvehet begm.el geneBD.d '1n het, sc~iJv~v.ndenKamer
va~ Koophande 1. dat het nter' de.ar ls te looz~n_ar deget! jd.'

het laagst ar 1.0 op en , moetenn06 andere"beg1rl.el~ in he~ OOg wor';",
den gehoudenblj, het ontwerpen van goede af,"ter1ng8"e·rken •

De

VQOrIlaamste dezer zijn die betreffende de afstanden welke het"

looz1ng8water moet arlegg~ en. d1ebètretfende deB afzonder1IJken
afvoer van he t water der hooggelegen gronden. UI teindelljk wordt
alles geregeerd door het

begi.~~el

der eoonomie. DepraetIscbe'

on_teringsbeginselen moeten.getoets't wo:rden aan de voorkomende.
()mBtan41ghec!en van het terrel11 en in he t a.lgtmeen verdient het
'

"

geen aanbeve11D$!'~t·t.. ga~hqp1th:eoret;1ae~;,8e6r1~teerdéopvattingen
,

betrett'e~d."ne.tuurwét.tén.

op~~~olJtomen

cUe

wijzewordeJl

,

. geb.terpreteerd.

'Zoo kanb 1jvoorbee14 ~ordeDo1?~em.êrict.dat een looZ1ng n'aar
4e()oste~$che14e j'~' ,zoe't1,) e!t'$~el t~~j.Jkdoor r~b1'1ek~. veronti..
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tures. waardoo~ eemntoekoms1Jlge u1 'tIl1ond1ngvan het door de Kamèr
van Koophande,t .ohelljkg~cliite kanaalbljBergeJ3:0P Zoom
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waarsohijnlIjk: n1etln aa~el"fç1ng zal kunnen komén;en'lèêhts

voo~ameliJk.-.aî;.enpun'bl'4Bathzal~i:JtJ.}te
denken.
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Alvorens op het voor- en nadeel der voorgestelde plannen
in te gaan, werd eerst nagegaan of de in het Verslag van de
Prove Noord-Brabant gevolgde rekenmethode betrouwbaar was.
Niettègenstaande een eenigszins eenvoudiger methode te geb re ike n ware gewe es t, mo et en. de ve rwaar 100 zingen, we lke

.

werden aangenomen tooh als voldoende gering van invloed worden

t:..

beschouwd om betrouwbare uitkomsten te kunnen verwachten.
Natuurlijk werden de berekeningen niet alle gecontroleerd,
dooh eenige steekproeven toonden aan, dat een tamelijk
groote overeenstemming bere ikt schijnt te zijn tusschen de
theoretische "eJ:8keningen en de waarnemingen.
Wat de hoofdzaak: betreft, namelijk of een uitwatering
naar Bath aanbeveling verdient boven een loozing naar het
Hollandsch Diep bij Moerdijk, zou een uitgehreide berekening
uiteindelijk kunnen aantoonen aan welke dezer beide oplossingen de voorkeur ware te geven. Wegens' gebrek aan gegevens
kan ondergeteekende zich natuurlijk niet in details begeven.
Hieronder worden dan ook slechts eenige algemeene opmerkingen
gemaakt, welke er op zouden kunnen wijzen, dat een afwatering
van westelijk Noordbrabant naar Bath alleen,uit een oogpunt
van afwateringsbelangen economisch niet verantwoord schijnt.
Immers er moet worden bedacht, dat bij de bepaling van de
plaats der beste uitwateringsgelegenheid niet alleen gelet
moet worden op de L.W.standen buitendijks, doch vooral ook
op de afstanden.
Het is zonder meer duidel.ijk, dat het voordeel eener
afwatering naar een punt met een laag afloopende L.W.stand
te niet gaat zoodra de afstand tot dat punt te groot wordt.
Bijlage 19 van het

Ve~ag

der Prove geert hiervan een voor-

beeld. Het betreft de spuiIng op een tamelijk normalen

d~

(27 Februari 1935) te Dintelsas, waarbi j bleek, dat de volgen.,
I

de laagwatersta-nden voorkwamen.
1.64 - N.A.P.

Dintelsas bui ten

"

binnen

1.30 -

Stampersgat

1.15 -

Oudenbosch

0.80 -

Lamgatsveer

0.35 -

..±

Rovilla

0.20 -

"
"
"
"
"

Tusschen Dintelsas-binnen en Roville was dus een verval aanwezig in de laagwaterstanden van 1.30 - 0.20
1.10
mi
middeId een verhang van ~-.
5 c km.

IlO

1.10 m of ge-

Neemt men, om de gedacht en te bepalen, dit als maatstaf'
aan voor een te graven kanaal

Rovill~-Bath

(lengte omstreeks

47 km), dan zou tusschen Bath en Roville een verschil in
~

L.W. standVbestaan van 47 z 5 ... 233 cm.
De gemi dde Ide laagwaters (jaargemiddelden 1921/30) zijn
te Moerdijk

68 cm -

N.A.~.

Dintelsas

111"

Steenbergsche Sas

137"

Tholen

176 "

ft

Bath

213

"

ft

•

Neemt men ook op de verbeterde Roode Vaart eflt verhang
in de laagwaterlijn (lijn die de L.W.standen van opeenvolgende plaatsen verbindt) van 5 cm/km aan, dan is het totale verval op di t 7.5 km lange kan aa 1 38. cm. Reken t men voo rts voor
het verlies in L. Vi. hoogte in de sluizen 30 cm (zie bi jlage
19, waar een verlies van 34 cm uit blijkt voor 27 Februari
1935), dan zou de L.W.stand te Roville volgens een afwatering

door de Roode Vaart zijn:

- (68 - 30 - 38) ... N.A.P.
en volgens een afwatering naar Bath:
•

- (213 - 30 - 233) ... 50 cm + N.A.P •

4.
Bij de aangenomen veronderstellingen is de afwatering door
de Roode Vaart derhalve 50 cm in het voordeel.
Ho awel het verhang in de L. W.li jn van 5 cm/km. voorkwam

bij een normale spuiIng, kan men door aanneming van zeer
ruime profielen de L.W.lijn een geringer verhang geven.
zelfs lJij de maxlm.um-af'voeren.
Neemt men een verhang van 3 cm/km, d.w.z. neemt men
zeer ruime profielen aan, dan komt de stand te Roville voor
het kanaal naar Bath ongeveer 26 om in het voordeel.

4

Ui t bovenstaande blijkt dus, dat de afstand een grooten

rol speelt bij de afwatering.

De vraag kan worden gesteld, welk profiel het afwaterings
kanaal voor Westelijk Noord-Brabant naar Bath ongeveer zou
moeten verkrijgen,

Qpda~

het hierboven genoemd verhang in de

L.W.lijn van 3 cm/km zou voorkomen bij de grootst denkbare
afvoeren. De hoogste stand te Roville zou dan zijn bij gemiddelden L.W.stand te Bath:
- (213 -

30 - 47 x 3) .. 42 ca - N.A.P.

De in het Verslag van de Prove genoemde afvoercoëffioient
van 0.8 m3/sec. per 1000 ha aanhoudende en bedenkende dat
het totale stroomgebied

~

150.000 ha is. zou gemiddeld

150 x 0.8 .. 120 m3/sec.
bi j Bath moeten kunnen wo roert. geloosd. Dit loozen geschiedt
na tuurlijk niet me:û het constant bedrag van 120 m3/sec., doch
tijdens L.W. meer, tijdens H.W. niets. Door het vormen van
een grootelt bergboezem zou men mogelijk kunnen bereiken,
dat de afvoer van het nieuwe kanaal nimmer nihil wordt
en dat de maximum.. afvoer ongeveer he t dubbele is van den
gemiddelden afvoer. Een en ander zou, indien men de grootte

..

..

5.

Afvoer.

van den bergboezem kent, natuurlijk uitvoerig te berekenen
zijn, doch neemt men om de geachte te bepalen bovengenoemde
veronderstelling als ongeveer juist aan, dan zou het kansa1profie1 bij Bath dus te berekenen zijn op een gemiddelde
max. afvoer van 240 m3/sec.
Wil men ter wille van de scheepvaart bij normale 1aagwaterstanden op de Westersche1de op het nieuwe kanaal geen.
grootere snelheden dan 0.35 m/sec. toelaten, dan is bij
240
.
Bath een profie~ vereischt van ~ = 688 m2, d.w.z. bijvoorbeeld 3.50 m diep te en ruim 200 m breedte op K.P.
Hoewel de gemiddelde max.afvoer van 240 m3/sec. reeds
een ruimen bergboezem veronderstelt, is het denkbaar dat
een nog veel ruimer boezem een voortdurenden stroom van
120 m3/sec. zou kunnen ontvangen gedurende de speruren.
Dit zou dan voor het kanaal de geringst denkbare profielen
120 = 342 m2, indien de scheepvaarteisch
0.35
voor de max.stroomsterkte in acht moet worden genomen. Indien
geven, namelijk

•

..

me* dezen eis eh geen rekening behoeft te worden gehouden,

."

doch slechts het verhang van 3 cm/km maatgevend is, word t
de max.snelheid ongeveer

i

m/sec. en het profiel. bi j Bath

ongeveer 3 x 90 m~
Dit zijn dan de uiterst denkbare maten naar benedam.
Slechts indie n de max. afvoer van 120 m3/sec. zeer belangrijk word t gereduceerd kan men tot matige profielsaf'metingen komen en het middel om dit te bereiken is vanzelfsprekend een zoo groot mogelijke spuiIng te ROelde Vaart,
Dintelsas en Steenbergsche Sas.
Zonder in gedetailleerde en tijdroovende berekeningen
af te dalen kan dus worden aangenomen, dat een kanaal naar
Bath alléén niet de vooxdeeligite oplossing zal biedem om
westelijk Noord-Brabant te ontlasten van waterbezwaar en
dat het zaak is het beginsel te volgen het water der hooge
gronden gescheiden te houden van dat der lage en eerstgenoEmd water zooveel en zoo vlug mogelijk buitendi jks te
brengen.
Op bijlage 1 van het Verslag zi jn een dri etal lage gebieden met harceeringen aangegeven, namelijk die benoorden
Breda, die benoorden Roozendaal en die tusschen Bergen op
Zoom en Steenbergen. Deze laatste gronden. liggen dicht bij
de Eendrac ht en zouden dus mogelijk daarop kunnen loozen.
evenwel schijnt de verbetering der afwatering dezer gronden
niet zeer urgent. Indien overeenkomstig het plan van de Prove
het water van de Mark - grootendeels opperwater van de
hooge streken bezuiden Breda - bij Moerdijk wordt geloosd,
wordt de Dintel ontlast en zullen de gronden benoorden
Ro~endaal

dus minder waterlast ondervinden. Het is dan

zeer de vraag of eellIi kanaa 1 naar Bath uit em afwater ingsoogpunt nog eenig nut heeft om voor ui1;voering in aanmerking
te komen, vooral indien een sluis er voor zou waken dat

dit opperwater op de Dintel kan geraken. Of deze sluis
noodzakelijk is, ia het belang eener goede bescherming der
lage landen benoordem Roozendaal kan dezerzi jds wegens gebrek aan voldoende gegevens niet worden nagegaan.
De vraag zou kunnen worden bekeken of de get ijdeJll op
het Hollandsen. Diep zieh in de toekomst belangrijk zullen
wij~igen

en of de middenstand op deze rivier zal veranderen.

Een algemeene rij zing der middenstand langs de zuidel ijke
oevers der Noordzee, die veelal op 25 om per eeuw wordt
gesteld, wordt hier aangestipt, doch kan overigens buiten
beschouwing blijven. De verbetering van de Nieuwe Merwede,
de Amer en van het Hollandsen. Diep door baggerwerk geven in
het algemeen iets ruimere profielen, zoodat daardoor de
middenstanden plaatselijk iets lager en de L.W.'s eveneens
iets lager zullen worden (zie bijlage a}, waaruit blijkt,
dat boven Moerdijk thans nog een bult in de L.W.lijnen
voorkomt. Deze bult zou door voortgezett e baggering kunnen
Verdwijne~

.

Een eventueele inpolder'ng van de Biesbosch zou de
stroomsnelheden op het Hollandsen. Diep doen afnemen en
daardoor een eenigszins grootere amplitude nabij Moerdijk
veroorzaken, zooda t ook om deze redeIrJl geen hoogere L. W.
standen doeh eerder lagere zullen zijn te verwachten.
Het is echter raadzaam met deze verlagingen geen rekening
te houden, daar het gaat om minieme bedragen, die niet
of nauwelijks geconstateerd zullen kunnen worden.
Dat de versmalling van het Hollandseh Diep ter plaatse

'VBIl

de nieuwe brug eenigen nadeeligen invloed zou hebben gehad
is niet denkbaar, daar aan het nieuwe profiel eenzelfde
capaciteit gegeven is als aan het oude. Evenmin is denkbaar,

~

i

I

8.
~

dat een voortgezette Dormali.eering (versmalling en verdieping) van het Hollandsoh Diep beneden de bruggen het getij
merkbaar zal veranderen, omdat er naar gestreefd zal worden
de capaoiteiten der profielen bij deze normaliseering niet
te wijzigen.
Dat voorts de stormvloedshoogte te Moerdi jk tengevolge
van de ontworpen Bies'boschplannen zullen verhoogen (ir.
Mazure berekende hiervoor een bedrag van

2~

cm, doch di t

hooge bedrag is aan eenigen twijfel onderhevig) heeft geen
invloed op het spuivermogen van een ui twateringskanaal,
daar het hier de hoogste top eener vloedgolf betreft en
gedurende het vooIkomen daarvan uiteraard niet gespuid kan
worden.
Bijlage b-f geven den toestand weer van het Hollandsch
Diep tusschen de~ Moerdijkbrug en Klundert in de jaren.. 1844,1870, 1889, 1908 en 1933.
Daarui t blijkt een vrij ingrijpende verandering in den
plaatselijken bodem. De geul onder den Zuidwal, die aanvankelijk zeer krachtig was, verzandde omstreeks 1850, terwijl
thans nog slechts een nauwe (betonde) geul aanwezig is.
Op de laatste kaart (1933) werden de nieuwe normaallijnen
in rood geteekend. Deze normaallijnen worden bepaald doar

de breedte der nieuwe Moerdi jkbrug en door de daarb ij behoorenden strekdam. Langs den zuidelijken oever zal een_ vrij ui tgestrekte zandbank gedeeltelijk dienen te worden opgeruimd.
Het geultje van ruim 2.50 m diepte - L.W. tussohen Moerdijk
en Roode Vaart zou in de toekomst kunnen verzanden.
Ui~

geen

rivierkundig en scheepvaartkundig oogpunt behoeft

haas~

met deze normalisatie van het Hollandsch Diep te

worden gemaakt. Evenwel raakt langzamerhand het verkoopbaar

zand der verder stroomopwaarts gelegen

riV1ergedeelt~ uit-

geput, zoodat de concessionarissen noodgedwongen steeds
naar lager gelegen plaatsEll zullen moeten worden gezonden
ter verkrijging van zand. Daarom is het waarschijnlijk, dat
binnen eenige jaren het gedeelte beneden Moerdijk toch zal
moeten worden genormaliseerd. Bij het ontwerpen van de uitmonding van het spuikanaal en van den spuiboezem aldaar
zou met deze toekomstige mogelijkheden rekening zijn te
houden.
Voor de volledigheid werd tenslotte nagegaan welke veranderingen in het oostelijk deel der Oosterschelde zijn opgetreden sinds
1873,

l8~

Z 1800. Beschikbaar zijn de kaarten van 1814.

en 1932 (bijlagen g-j) en deze met elkaar ver-

gelijkende, blijkt dat men van geen groote wijzigingen kan
spreken, niettegenstaande de dam die Zuid Beveland met den
vasten wal verbindt in 1868 werd aangelegd.
Bij de Belgische enquête gehouden in 1850 bleek, dat
het Kreekrak toentertijd reeds een droogvallend wad was.
Bij gemiddeld hoogwater was 8 voet diepte beschikbaar en
bij oostewindern niet meer dan 6 voet. Sinds menschenheugenis
was dit volgens de ondervraagde varensgasten zoo geweest.
Er moet hierbij nog worden opgemerkt, dat de kaart van 1814

niet aangeeft in welke maat de dieptecijfers zijn aangegeven,
noch op welk peil deze betrekking hebben. Waarschijnlijk
mag men aannemen dat Beautemps-Beauprez, de hydrograaf,
Fransche voeten als maatstaf heeft gebruikt en deze bedoeld
heeft ten op zi chte van lage laagwaters.
De kaart moet opgevat worden als tamelijk onzuiver.
Eenige aanteekeningen op theoretisch gebied betreffende
de nota van prof.van Vuuren zijn nog de

~lgende:

10.~

1) "De strandwal tussohen Calais en Texel (abusievelijk
sohoorwal genoemd) is ongeveer 5000 jaar v.Chr. ontstaan"
(blz.4 nota v. VuurED). Naar mijne meening ontbreken hiervoor
alle

bewijzen~

Niets duidt erop dat er omstreeks 5000 jaar

geleden iets zeer ingrijpends gebeurde. Het ontstaan van
het Nauw van Calala (de Hoofden) wordt tegenwoordig veelal
aangenomen op - 500.000 à-l.OOO.OOO jaren inplaats van op
-5000 jaar zooals men

vroeger(h.ar~

ik meen vrijwel uitslui tend

in ons land) wel heeft aangenomen.
2) "De verplaatsing van dem Rijnmond van Katwijk naar Helle.voetslui8 is een gevolg van het ontstaan van het Nauw van
Calais, zooals Vink beweert}!' (blz.2 nota v. Vuuren) • Naar
mijne meening mag men geen noemenswaardige verruiming van
het Nauw van Calaie in histori8ohen tijd aannemen, dus ook
geen. verandering van invloed der Kanaalgetijden op onze
kust.
3) "De z.g. erosiebasis op plaatsen met groote get ijwerking
ligt dieper dan op plaatsen met geringe getijwerking". (blz.
2). De middenstand der zee is overal ongeveer evenhoog. De
gemiddelde waterstand waarbij ui tsohuring van den bodem
bij getijrivieren optreedt ligt ongeveer in dezen middenstand, zooda t aan deze stelling geen geloof kan worden geheoht.
-4) "In gesohiedkundige ti jd is zelfs een neiging tot ui tstroo."

ming naar het Z.W. te bemerken". (blz.2). - Dit is geen
gevolg van een versterking van het Kanaalgetij tengevolge
van een zich verruimend Nauw van Calais. Zelfs in Voorhistorische tijden moet deze neiging evengoed hebben bestaan.
5)"De veranderingen hadden vanuit zee plaats, geheel volgens
de wetten der terugscbrijdende erosie. groei van benedenui t".
Inderdaad zullen duindoorbraken de mogelijkheid hebben gege-

},

11.
ven dat riviè1"m:onden ,zich -naar

het~.".

verlegden volgens

hunne neiging.,
.Met de "groei van benadenu1t" dient men niet het idee
van een lage erosiebasis te hebben. dooh een verrutm1ng van
een door storm ontstane bres door eb en vloedstroomen beide.
6 ) "l)etendens van cle 1f.11nksohe afw1 Jking" moet ",el degeliJk
~.'

,

.

", -:r

wQrden toegesohreven aan de algemeene oorzaak (verruiming

.

'.t',

~

"

Nauw van Oala18) en n1et aan es toeva111& 1n het westen
ontstane nieuwe opening zooals ir. van Vee sohijnt te bedoelen". -Prot.v.Vuu!'en heett hierbij verkeerd

gelez~n.

De tendens der link80he afwijking moet n1et aan toevallige
atormbressen worden toegeschreven. doch aan, de algemeene
oorzaak. dat degetija. bij ons u1t het Zuiden komen. Deze
oorzaak heb ik wi$Jcund1g btpaa].d en

berekend~

De eerste, die

op tamelijk juiste gronden de link.oha tendens der in de
zuidelijke Noordzee mondende rivieren beschreet en toeliohte
was Jessen in

1922~

Vink's theorie is onzakelijk en groo'ten-

deels onaanvaardbaar.
7) "Het versohijnsel doet zioh niet alleen thans voor, maar
zal ook 1n de toekomst doorzetten". - De tendens van het
naar links willen uitstroomen 121 afhankelijk van de voortplant1ngsricht1ng en de voortplanting.snelheid van het getij
en dus bestaande zoolang de getijgolven b1j ons ui t het
Zuiden komen. Deze tendens.-geldt eoht er ui ts lui tend voor
vrij ui tstroomeDle en voor de yloed toegankelijke riviermonden, niet voor rivieren zonder getij.
8) "Pas na de wtirmijatijd ontstond de getijbeweging uit het

Zuiden". Indien het juist is dat deze ijstijd

j

i
Ji

'I:,·. ",

(Br1quet zegt zeer bepaald van geen 60 m, doch minder) dan

,

"

.....

.

'

•)

,

50000 jaar

geleden bestond en de waterspiegel sindsdien 60 m is gerezen

f
,~,

~

.

.

&

'

i8 het Nauw van Calais natuurliJk:boen bijna droog geweest

12.
en bestond er een lanc1rU8 tus8cllen

~el

en Lowestott. Moge-

lijk ging toen het Rijnwater wel via den Helder me't een

,,

boOS naar he't Nauw vau Cala1s om in he't Kanaal uit te monden.!

"

Waarschijnlijk heett de Rijn zijn monden sin(}sdien wel her...
haalde malen verlegd, omdat de tendens van een zich ophoogenden rivierbodem steeds aanwezig zal

zij~ g,. .~~~t.

Nu

$~"

waa de hootdmon4 misachten meer zuidelijlq dan weer meer
noordaYijk. ,Deze slingering had me't een getijbeweging natuurlijk niets te maken. Bij een stand van 20 m - N.A.P./ dlls omstreeks 10.000

à

20.000 jaar geleden )mO&t de .etijbeweging

langs onze kusten reeds tamelijk gelijk aan die van thans
zi jn geweest. althans indien de Geologische tijdrekening
goed is.
9)-In de eerste eeuwen onzer jaartelling wordt

he~

zuidelijk

deel van den strandwal doorbroken". Hiervoor ontbreken de
bewijzen geheel. waarschijnlijk was deze toen reeds lan,
doorbroken ot missch1èn ook nooit anders dan doorbroken
geweest.
10) ·"Mark en Dintel ,~hlgen zich om naar het westen. Dit is

een gevolg van de wet, dat vrije tijriVieren daarheen wenschen te stroomen waar de getijden het eerst aankomen. Ook
de invlo.ed van de grlotere amplitude geldt eenigszins. Men
mag

hi~r

geen be.1 ja .in zien, .dat het water van

thans uitsluitend naar het Westen moet worden

wes~~Brabant

geloosd~

11) "De veranderingen in den·hydrogratisohen toestand in
het Zuidwestelijk deel van ons land hadden tengevolge dat
ateeds meer de westelijke en zuidwestelijke richtingen voor
het loozen van het binnenwater op den voorgrond traden". Hiermede kan men het .eens zi jn. indien men onder binnenwater
Ri jn en Maaawater verstaat. Sinds de rampen van den Biesboseh

i'. .,.

ging meer Rijn en Maaswater door het Hollandsch Diep - Haring-

:

13.
vliet. Het valt te betwijfelen of de riviertjes van westelijk Noord Brabant onder den invloed dezer

r~pen

meer

westelijk gingen uitstroomen. In elk geval mag men ook hierin
geen bewijs zien,dat het water van West Noord Brabant persé
naar het westen moet wo rden geloosd.
12) "De laagwaterstanden in het Hollandsen Diepverhoogen".
Dit is echter niet meer dan het normale bedrag van ongeveer
•

20 à 25 cm per eeuw dat voor ons land vrij algemeen schijnt
te gelden sinds .± 1880. De amplitude van het Hollandsch
Diep b ij Moerdijk '\eranderde niet noemenswaard sinds 1850,
zoodat de verhooging van de laagwaterstanden op rekening
van de algemeene verandering van dez8l1 zeestand is te stellen.
13) "De laagwaterstanden te Bath handhaafden zich op vrijwel
hetzelfde niveau". Prof.van Vuuren maakt hier echter een
tout door aan te nemen dat de L.W.stand te Bath in 1881
(bedoeld wordt 1881-1890) bedroeg - 216 cm. Deze stand
was 226 cm. Het verschil in L.W. stand te Bath tusschen
1881/90 en 1921/30 is dus 226 - 213 == 13 cm. Te Moerdijk
bedroeg dit verschil slechts 7 cm, zoodat men eerder van
een constant niveau bij Moerdijk zou kunnen spreken dan
bij

Bath~

Het is de vraag of de L.W.standen te Bath in vroegere
jaren goed zijn geregistreerd, daar de 10-jaarlijksche
gemiddelden hier nogal uiteenloopen. Door opslibbing der

.
•

buitengeul te Bath zal men vroeger mogelijk te hooge

L.W~

standen gevonden hebben•
14) "Doo r vermindering der oppervlakte van den B1esboschkom
zal de ebbestand (bedoeld wordt L.W.) zeker in de toekomst
nog verder verhoogen, terwijl dit bevorderd zal worden,
indien de Maaswerken geheel gereed zullen zijn". - Dit
schijnt sterk problematisch. De Maaswerken in 1904 {sche1-

14.

ding van Maas en Waal) hadden.: geen merkbaren invloed op de
standen te Moerdijk en de stroomhoeveelheden veranderden
toen zeer belangrijk, terwijl deze thans bij de Maasverbetering niet zullen veranderen.
Waarom de inpolderingen in den Biesbosch hoogere L.W. standen zOliden teweegbrengen is niet d uidel.ijk. eerder kan het
tegendeel worden verwacht. doch waarschijnlijk is dit on•

merkbaar klein.
15) "Lage polderwaterstanden kunnen alleen bereikt worden
door het loozingspunt te kiezen op de Westerschelde tt •

-

Het woord "alleen" is hier niet op zijn plaats, daar bemaling eveneens voor dergelijke standen zou kunnen zorg dragen.
Zelfs indien die lage standen niet met bemaling, doch met een
loozing door ontwateringssluizen bij Bath zou moeten wordeJll.
verkregen, zou toch, terwille der economie, zooveel mogelijk
"opperwater" naar het Hollandsch Diep zijn te

lo~en.

16) "In tijden van storm uit het Z.W. gepaard

metY~egenval

veel

zullen de gronden niet meer te Moerdijk kunnen ontwateren.
Het groote nadeel dat hiervan te verwachten is kan slechts
worden voorkomen indien W.Brabant zijn afwatering krijgt
bij Bath".

Deze opvatting gaat uit van de veronderstelling,

dat de waterstanden bij storm uit het Z.W. te Bath lager
zullen zijn dan te Moerdijk. De hoogst voorgekomen stand te
Bath was echter 4.83 m + N.A.P. en te Moerdijk sleohts
3.71 m + N.A.P. De middenstand zal bij storm voor beide

•

plaatsen betrekkelijk weinig verschillend zijn. De hoogste
laagwaterstanden tijdens storm zijn te Moerdijk iets hooger
dan te Bath, nl. voor de periode 1921/30
Bath en 147 cm te Moerdijk.

32cm + N • .,A..P. te

15.
Resumeerend~

blijkt dus, dat er geen redenen gevonden zijn

kunnen worden, die twijfel aan de beginselen van het door de
Provincie opgemaakte rapport zouden kunnen rechtvaardigen.
Ook voor het geval niet alle gronden daarbij afdoende baat
mochten vinden zal er toch naar zijn te streven zooveel mogelijk water nabij Moerdijk (of Zwaluwe) te loozen. Te
overwegen ware daarbij de mogelijkheid het afwateringskanaal
dieper te maken dan op bijlage 34 wordt voorgesteld. Hierdoor zou de hoogste stand te Roville nog wel eenige cm. zijn
te verlagen. Voor de niet op deze wi jze afdoeme te helpen
gronden zou waarschijnlijk een bemaling de meest economische
oplossing zijn.
Bli jkens de hier gegeven b asc houwinge n, die n1e t op
scheepvaartbelangen, doch slechts op ontwateringsbelangen
betrekking hebben. zijn de voordee1en eener lage L.W.stand
te Bath en Bergen op Zoom inderdaad aanwezig, doch de afstanden van de aan bet ere afwater ing behoefte hebbende gronden tot deze punten schijnen te

groo~

om op economische

wijze partij van deze lage standen te kunnen trekken.
Een

100 zing

bi j Bergen op Zoom heeft bovendien nog het be-

zwaar eener benadeeling der oesterteelt.
Aanduidingen voor bijzondere veranderingen van noemenS8
waardige grootte in het getijreglme te Moerdi.jk of daaromtrent zijn blijkbaar niet aanwezig, doch met de ontworp en
p1aatse1ijke wi jziging van den zuideroever van het Hollandsch
Diep zal rekening zijn te houden bij het ontwerpen van den

•

mond der verbeterde Roode Vaart.
Het oostelijk deel der Oostersche1de veranderde sinds
~814

sl echts we 1nig, niettegenstaande de aanleg van den dam.

in het Kreekrak in 1868 een opmerkelijke verandering zou

hebben kunnen doen vermoeden.
De Hoofdingenieur.
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Not a voor de Commissie ingesteld bij schrijven van
den Minister van Waterstaat van 19 Mei 1937
La.N .1. inzake de verbetering der afwatering
van Wes t-Braban t.
:tiet probleem van het verband, dat blijkbaar

,

bestaa~

tusschen de veranderingen in de getij-stroomingen en het
zee-niveau in de Noordzee. opgetreden gedurende het geheele
jongste geologische tijdperk, onder den invloed mede van
het ontstaan van de zeeëngte bij Calais, eenerzijds, en den
vorm van onze kust, van onze zeegaten, ja zel#s van onze
beneden- en bovenrivieren anderzi jds, heeft in den allerjongsten tijd opnieuw sterk de aandacht getrokken van de
geografen en geologen.
De voornaamste aanleiding hiertoe was wel het door het Bataafsch Genootschap der proefondervindelijke wijsbegeerte
bekroonde werk van Ir •.Toh. van Veen: ttOnderzoekingen in de
Hoofden in verband met de gesteldheid der Nederlandsche
kust", op welk geschrtft hij in Dec.1936 te Leiden promoveerde tot doctor in de Wis- en Natuurkunde. Hoezeer dit
geschrift ongetwijfeld ten aanzien van -verschillende punten

•

,

van he t gestelde probleem veel nieuV13 gebracht en verhelderend
gewerkt heeft, zoo valt het niet te ontkennen, dat principieel weinig verandering noodig is, ten aanzien van de op-

..

J;

vattingen die v.z.v. mij bekend voor het eerst op meesterlijke wijze

do~

Dr.T.Vink in zijn proefschrift "De Lek-

streek" tot uiting werden gebracht.
De morpholoog Vink stelde in zijn hierboven genoemd proefschrift reeds vast: "De ingrijpenie veranderingen in het
lot der delta werden veroorzaakt door dea. invlo ed, dien

"

2.
he t Zuiden thans (na het ontstaan van het nauw van Calais )

uitoefende, op het verschil der getijden. Daardoor werden
wel de vloeden hooger, maar teve-ns de ebben lager hoemeer
'",

naar het Zuiden hoe sterker, en de laDgere duur der eb dan
de vloed veroorzaakte een lagere erosie-basis in het Zuiden,
dan in het NoordellIl:. Hoe Dll!ter het Nauw van Calais zich verruiade, hoe sterker de zuidelijke invloed werd. Op dalt.
loop der rivieren had deze invloed tot gevolg, dat de voorkeur voor het N.W., die tijdens het oud-holoceen bestond,
plaats maakte voor een naar het Westen, terwijl in den
geschiedkundigen tijd zelfs een neiging naar het Z.W. valt
op te merkellll".
"De veranderingen hadden Voan zee uit plaats, geheel volgens
de wetten der terugschrijdende erosie, groei van beneden ui t,
zooda:b men zich een, juiste voorstelling maakt, wanneer men
in de toeneming van bv. de Lek de oorzaak ziet van de verzwakking van Vecht en

Leidsch~

Rijn".

De bi j het proefschrift van Vink gevoegde kaart van de
Lekstreek doet met een oogopslag zien. ho,e tengevolge van
bovengenoemde invloeden het eenmaal zoo krachtige Noordwestelijke gerichte rivierstelsel van den Krommen Rijn, van
de Vecht en van de "Linsch.oten Stroom", van Tie 1 naar
Woerden, zoomede van het krachtige "Lingestelse1", nagenoeg
geheel or geheel verland zijn en door Westelijk serichte
rivierloopen, resp. Lek, Waal en Merwede zijn vervangen.
Deze tendens moet wel degelijk toegeschreven worden aan
bovengenoemde algemeene oorzaak en niet aan een toevallig

'.

in het westen ontstane nieuwe opening, 200&18

ir~van

Veen

schijn t te bedoelen in het t1.jdschritt van het K.N .A.G. van
Maart 1937.
Dit punt is voor ons probleem van het grootste belang. Had

..

3.
immers het bovenbedoelde versch ijnsel slechts toevallige
oorzaken, dan ware he t niet noodig er hier de aandach.t op
te vestigen. Zijn die oorzaken echte'r gelegen in nog steeds

.

voortdurende toestanden in de getijstroomen in het Zu1del.ijk
deel van de Noordzee en in de daardoor veranderde morphologische -verhoudingen aan onz-e kusten en in het b 1Dnenland_
dan mag verwacht worden, dat het verschijnsel zich niet
alleen voordoet bij al onze benedenrivieren, mBiar ook in de
toekosmt zal door'zetten.
Dit nu moge bl.ijken uit de onderzoekingen van Dr.P.Tesch,
wiens ui tkomsten voorloopig neergelegd in zijn Duins'tudiën,
volkomen bevestigd werden door de onderzoekingen van Vink.
Het kan daarom zijn nut hebben. zij het zeer schematisoh,
zijn inzichten betreffende het ontstaan van het Nauw van
Calais in verband net de geschiedenis van de Noordzee en
de ijstijden hier in herinnering te brengen. Imners al
moge er eenig verschil bestaan ten aanz ien van enkele punten,
die minder met het hier aan de orde probleem te maken hebben,
principieel is wel komen vast te staan, dat het nauw van
Calais pas na de Würm.ijstijd (door Tesch genoemd de tweede
opening) definitief de hier boven geschetste getijbewegingen
in het Zu1d e1.i jk dee1 van de Noordzee" da t nu in ruime verbinding kwam met den Atlantischen Oceaan, via het Kanaal,
in het leven riep. De blokkeering van de Noord- en NoordWest-richting voor onze riVieren door den. ijsrand, zoowel
in het Riss als in het WUrm-glaciaal bereidde de ombuiging
naar het Westen van onze groote riVieren voor. Zoo alleen
wordt het verklaarbaar, !lEde in verband met de voortdurende
stijging van het zeeniveau, dat de Rijnstroom nu zijn mond
vindt in het Haringvliet en niet langer naar het Noorden
stroomt, terwijl ook mede dien tengevolge de Schelde niet
'.

•

4.
langer haar weg koos door de Ooster-Schelde en nog Noordelijker, maar nu den weg volgt door de

Wester-Schelde~

Wij le@den reeds den nadruk op de verhooging van het zeeniveau. Algemeen wordt thans aangenomen, dat bi j het begin
van den WUrm-ijstijd het niveau van de zee 60 m lager is
geweest dan thans. Na den WUrm-ijstijd begint de zee haar
terreîr{geleidelijk terug te veroveren.
Intusschen hebben

~

de hierdoor diep-ingrijpende morpho-

logische veranderingen plaats, die hun aanVoang nemen ongeveer
5000 v.C. en hun uitdrukking vinden in het ontstaan van den

Schoorwal tusschen de vaste puntecL Q.uenocs ten westen van
Calais en Wieringen-Tessel. Daarachte'r ontstaat gedurende
het "Atlanticum" in he t af'gesnoerde strandmeer op de oude
zeeklei het aaneenges10ten veen van Holland en Friesland,
in het oosten begrensd doo r de hooge gronden in de li jn
Bergen-op-Zoom-Utrecht-Stavoren in het Westen door den
Schoorwal~

De rivierEn zoeken daardoor een weg in hoof"dzaak

in twee groepen, marvan de zuidelijke, die in het kustgedeelte

bezuid~

Monster uitmondt (Hol1anische IJssel, Lek,

Waal en Schel de) onze belangstelling heeft. De Oude Rijn
ontstaat volgens Teschmede in deze periode

a1

mondt uit

bij Katwijk. Dit is de eenige opening in de Schoorwal tusschen Monster en Schoorl.
De stijging van het zeeniveau zet voort en voor ons land
wordt nu de sterke getijdenbeweging in het zuidelijk deel
van de Noordzee, gepaard aan andere oorzaken in dien zin
noodlottig, dat in de eerste eeuwen van onze jaartelling
het zuidelijk deel van de Schoorwa1 doorbroken wordt, waardoor het gebied van de tegenwoordige Zeeuwsche en Zuid-Hol•

landsche eilanden gemaakt wordt tot een gebied van SchorrEn,

-.

Gorzen en Slikken. Voor ons gebie'd ligt de klistli jn dan in

'.

i

~

5.
den hoogen rand van

Bergen-op-~oom

en verder oostwaarts

langs den rand van de Hooge gronden. Wi j b ezitten uit de
late Middeleeuwen een. Charter, waarin de Drossaert van het
Land van Breda in 1279 een verklaring aflegt omtrent de
grenzen van het oude Gastel (even ten Westen van

Hoev~

en

ten zuiden van wa t nu de Dintel is). Daarbi j is een sc he tskaartje gevoegd, dat door Dr.A.A.Beekman is gereproduceerd
i~

het T.A.G. van 1932 bladz.24. Uit dat kaartje bliJKt

duidelijk, hoe de Mark, de Dintel en de Lede (tegenwoordige
Steenbergsche Vliet) ieder afzonderlijk een weg zoeken door
I

bedoelde Schorren' en Slikken.
Van dezerr tijd af voegt zich bij de opslibbing, die onder
den invloed van de stijging van het zeeniveau steeds grootere hoogte bereikt, de invloed van den. mensah. De rijpe
Schorren en Gorzen w:.>rden. gele idel.ijk ingedijkt, Mark en Dintel kunnen niet langer zich noer dwaarts richt en, zij wordElt
tesamen omgebogen naar het westen, waar zij nu bij Dintelsas
monden.
Uit dit korte overzicht mogen twee belangrijke elementen voor
de afwatering van West-Brabant gebleken. zijn. T.W.:
1. De geti.jdenwerkingen in het zuidelijk deel van de Noordzee en de stijging van het zeeniveau zijn beide nog steeds
voortdurende verschijnselen. Zij hebben nede tengevolge gehad, dat de hydrographie in onze zeeS:lten en op onze benedenrivierSl veranderde.
2. Deze veranderingen zoomede de stijging van het zeeniveah
•

en den invloed van het ingrijpen van de menschen hadden tengevolge, dat steeds meer de westelijke en zuidwestelijke
richtingen voor het locz en van het binnenwater op dec. voor-

•
",

"

grond traden•
Het is voor Uwe Commissie niet noodig, de bekende cijfers

6.

betreffende stijging van het zeeniveau te geven. Zij zijn
U bekend uit de pub1icatien van het Depart anent van Waterstaat. Toch z:l j het mij

'W!:

rgund de cijfers te geven vlbor

he t gekozen 100z:ingspunt even ten westen van Moerdi jk. De
jaargemiddelden van de dagt ij-hoogwaterstanden gedurende
de 10-jarige tijdvakken waren voor dit punt: in de periode
1811-1860 1.10 m gestegen tot 1.35 m in de periode 1921 tot
en met 1930. Bovendien wordt in het rapport van de Provinciale Waterstaat reeds opgemerkt, dat de laagwaterstanden
in het Ho11andsch Diep verhoogen.
Inderdaad 1i ep van 1881 tot 1931 de ebbestand b ij Moerdijk
naar boven, van min 88 an to t

mi~

73 cm. Daarentegen hand-

haafde zich de lage ebbestand bij Bath vri jwel op hetzel1"de
niveau. Zi j bedroeg in 1881 .. 216 cm en bedraagt thans nog
- 213 cm. (all es t.o.v. N.A.P. ) •
Wanneer men hierbij bedenkt, dat gelijk in het Rappcrt van
den provincialen Waterstaat wordt opganerkt, door het verminderen van de oppervlakte van da:t Biesboschkom de ebbestand
bi j Moerdijk zeker in de toekomst nog verder zal verhoogen,
terwijl dit bevorderd zal worden, indien de Maaswerken in
Oost-Brabant geheel. gereed zullen zijn, dan sdlijnt de conclusie gered:J. tvaardigd te zijn, dat voor het afstroomem
water uit het zuiden langs Mf,lrk en Din tel het loozingspunt.
zeker niet in de buurt van Moerdijk op het Holla.ni sch Diep
gekozen zal mogen wo rdElt.
Dit klemt temeer nu door de veranderde inzichten in de land-

•

bouwtechniek allerwegen aangedrongen word t op een. zoo laag
mogelijken stand van het grondwater. Voor bouwland acllt men
tegenwoordig 1.20 m benedet1l het maai-veld noodzakel.ijk. Weilanden. kunnen naar omstandigheden een hooger peil velen.

·.

..

N.m.m. kan di t voor West-Brabant alleen bereikt worden doer

7.
het loozingspunt te

kiez~

ebbestand een loozing

op de Westerschelder. waar de

veroorlo~t

tot 2.13 m - A.P.

De Eoonomi sche Noodzaak:.
Betreffende de economisohe noodzakelijkheid van de
uitbreiding van het areaalbouwgronden kan ik

vo~

Uwe

Commissie kort zijn. De sterke bevolkingstoename in het gebied van West-Brabant maakt het uitbreiden van het areaal
bouw-gronden tot es geb i edende eis ob. • Ho ezeer met vreugde
de voortschrijdende industr1eele ontwikkeling, vooral van
Roosendaal en van Breda geoonstateerd mag wordeu zoo is
het gebied van West;-Brabant, toch in hoo#dzaak nog een agrarisoh gebied. De ui tbre iding van het areaal bouwgronden
moet voor het opgroeieDde geslacht van jonge boeren de oplossing brengen. Reeds nu zijn er versoheidene sollio itanten
uit West-Brabant, die zich aanmelden voor het verkrijgen
van grond in de Wieringermeer. Wanneer de maatregelen voorgesteld in het Rapport van

d~

provinoialen Waterstaat tot

ui tvo er 1ng komen, kan misschien h1er en daar verbetering
intreden, maar nerge na wordt ui tzicht geop end op het volledig
watervri j maken van die geb ieden, die ondanks hun vruchtbaren bodem thans onmogelijk voor het bouwbedrijf, in
welken vorm: ook, beschikbaar zijn. Zij kunnen slechts een
zeer extensief" hoo1bedrijf toelaten, dat aan zeer weinigen
een bestaan kan opleveren. Wil West-Brabant weerstand
bieden aan den toenemenden bevolkingsdruk, dan zal het
landbouwbedrijf in intensieve vormen geleid moeten worden

•

met een daaraan verbonden industrieele verwerking der
producten. Dan zal het mogelijk zi jn het ei.gen volk van
kraohtige goed onderlegde zandboeren, die ook thais zijn
op de zzaarde- gronden, voor West-Brabant te behouden. De

-.
'.

boerenzonen zullen dan niet gedwongen wo rden. het industri-

8.
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eele proletariaat in de steden te versterken. Voor de gedetailleerde besohrijving betreffende het gebied op dam,
hoogen rand van Bergen-op-Zoom te Woensdreoht en Ossendreoht,
kan ik Uwe Commissie verwi jzen naar het uitnemende art ikel
van een mijner leerlingen in het T.A.G. van 1936 waarvan een
paar overdrukken b ij deze nota gevoegd worden. 1 )Daarui f;
b1i jkt dui dèli jk dat

0

ok in di t geb ied een gel:r ek aan 0111-

tuurgrond heersoht. Tot voor korten tijd kon deze bevolking
nog een aanvullend inkomen vinden t hetzi j in grondwerk tot
ver in het Bui'tenland, hetzij in de suikerfabrieken. Thans
is de gelEgenhei d daartoe NIEr meer aanwez ig. Alle krach ten
zullen derhalve ingespannen dienen te worden om tot uitbreiding van het areaal bouwgronden te geraken.
Ook langs dezen weg moet het beslui t luiden, dat aan
dit noodzakelijk verlangen sleohts zal kunnen worden voldaan
door de afwatering van West-Brabant te zoeken in de Westersohelde waar de laagste ebbestanden een behoorlijk grondwaterpeil veroorloven.
De Soheepvaart.
Nu is het eolhter algemeen bekend, dat een agrarisohe
groep ook bij het

mees~

intensieve, geindustrialiseerde en

gemeohaniseerde bedrijf' op den duur niet in staat is voor
het bevolkingsoversohot een behoorlijk inkomen te verzekeren.
Daart egen kan geen enkele uitbreiding van oultuurgrond binnen
een bepaald gebied opwerken. Wel is Nederland gunstig ge•

le~n

(en dit is in het bijzonder het geval met West-Brabant)

ten aanzien van de diohtbevolkte gebieden van Belgi!, maar
op dEIJ. duur zal West-Brabant, ook al i8 het in staa t doar
kwaliteitsproduoten van een intensieven landbouw, veeteelt

..

..

en tuinbouw een zekere export te gandhaven, het niet bui1;en

{/~ "'7r1r

kraohtig ontwfkkelde industrieele oentra kunnen stellen.
Onarwijsbare voorwaarde eohter voor een zioh kraohtig
ontwfkkelenle industrie is een goed

f~ionneerend

verkeers-

systeem te land en vooral ook te water. Ten aanzien hiervan wensch ik in de eerste plaats een prinoipieele opmerking
te maken, die missohien op het eerate ge.ioht ietwat
vreemd moge sohijnen, maar die toch n.m.m. wel gefundeerd
is. Het i s nl. mijn vaste overtuiging, dat in de toekomst
zeker de binnEnscheepvaart haar belangrijke functie in
het deltagebied in het algemeen en in West Brabant in het
bijzonder terug zal weten te veroveren, vooral wanneer het
met helder inzioht werd t aang esloten op het verkeer te land.
Evenzeer is let mijne meening dat de toeko_t van dBllJ
spoorweg tegenover het vracb..tauto verkeer volstrekt niet
zoo somber is als het zich

thans we1 laat aanzien.

Deze meening is gegrond de stelling dat het massavervoer van
grondstoffen, dat in het algemeen niet dadelijk aan tijd
gebondEn is, steeds de goedkoopste weg zal

kiezen~

Nu moge

het waar zijn dat politieke autarkische en nationale strevingen thans deze eoonomische wet tijde1.ijk bui ten werking
gesteld hebben, zij zal n.m.m. bij

doorgeze~te

opleving

onherroepelijk haar werking opnieUF doen gevoelen. Wanneer
men daarbij bedenkt dat nog altijd voor

e~

klein schip van

100 tOl!. 20, van de grootst toelaatbare vrachtautots van
5 ton noodig zijn. dan moet het ieder duidelijk zijn, dat
op den duur in het massatransport de vrachtauto het niet

..

zal kunnen winnen van het schiP. mits het soheepvaartnet
voldoet aan de economische eischen van ieder gebied. Duidelijk is het streven reeds merkbaar naar kleine transportschepen, die men als eenheden kan schakelen achter eam:

'

.

.

motor ot sleepboot. De kanalen kunnen derhalve van veel
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kleiner afmeting zijn. Daardoor minder kostbaar, met minder
lasten voor de vaart. De voortschrijdende techniek laat
bovendien een veel sneller bediening toe b ij het overwinnen
van niveauverschillen. Helaas weten wij weinig van de
toestanden in onze binnenscheepvaart. De statistiek betreffende dezen tak van bedrijf' is zeer reoent en eigenlijk
pas mogelijk

geword~

door de bevrachtingscommissies. Met

cijfers kan ik derhalve deze bewering niet staven, al zijn
er in de tot nu toe gepubliceerde cijferreeksen wel gegevens
te vindan. die in de door mij bedoelde richting wijzen.
HetzeLfde geldt n.m.m. ten aanzien van het spoorwegvervoer voor massagoederen, met andere woordElll. voor het
probleem vrachtauto - spoorweg. Maar dit behoeft hier niet
nader behandeld te worden.
Een punt van groot belang is nog wel: waar het te ontwerpen
kanalennet zal aansluiten op het groote internationale net
van waterwegen. Dit algemeene punt raakt niet alleen. WestBrabant. Het geldt voor de geheele provincie Noord-Brabant.
De economische as van dit gewest ligt te dien aanzien ontwijfelbaar in de richting Oost-West. Ware voor het Wilhelminakanaal een oordeelkundiger tracee gekozen, dan waren
reeds nu Eindhoven-Tilburg en Breda door een goeden waterweg
met een intemationalen verkeersweg verbonden geweest.
Eindhoven gaat zich nu

aansluit~

op het Wilhelminakanaal.

Het zich zoo kracht jg ontwikkelende industrieele centrum
van Roosendaal waarvoor ik enkele recente oijfers bij deze
no~a

voeg is echter verstoken van iedere redelijke verbinding

te water met de internationale scheepvaartregeni Hetzelfde
geldt voor Bergen-op-Zoom.
Onz:e zuidelijke buren zijn in dit opZicht veel actiever ge-

--

weest. Zij hebben het oostelijk industriegebied van Luik

..

t....
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ten koste van veel geld en met bewonderenswaardige technisohe overwinningen aangesloten op den. grooten internat10nalen
scheepváartweg van de 1festerschtide bij Antwerpen. Zoo
alleen kan het deltagebied zijn funotie in het west Europeesohe verband bli jven vervull en mat de noodige elest1citeit
in de verkeersmogelijkheden.
Laat Nederland di t voorbeeld "Vttlgen in het belang van he t
land als geheel en in dat van West-Brabant in het bijzonder.
Wanneer es go ede scheepvaart-gelegenheid ontwerpen word't
van Oost naar

We~

mondende in de Westersohelde. dan is

er geen twijtel aan ot het verkeer zal een sterke stimulans
vormen voor de verdere industrieele ontwikkeling van
Brabant kan daarop

kra~tens

Brabant~

de oijfers der hier gevestigde

industrieën aanspraak maken. Dit kanaal kan evenzeer dienstbaar gemaakt worden aan de afwaterl.ngsbe lengen. Men heett
niet geaarzeld in moeilijke tijden Twente zijn soheepvaartweg te geven, men heeft niet geta.lmd de speciale eisch van
Amsterdam om zijn aandeel te krijgen in de Rijnvaart toe te
stemmen door de in aanleg zi jnde waterwegen van Amsterdam
via WiJle bij duurstede naar de Waal. Zou men thans weigeren
de billijke

~rlangens

van Noord-Brabant in het algemeen

en die van West-Brabant in het bij oom er in vervulling te
doen gaan?
Wanneer men dit alles ernstig overweegt dan openen

~ich

wijde perspeotieven voor dit gewest. Nog meer zal dit het
geval zijn als op de hierbedoelde hoofdader een goed door-

•

daoht net van kleinere waterwegen wordt aangesloten, dat
onmisbaar is voer de ontwikkeling van een intensief" modern
agrarisoh bedrijf. Ieder perceel behoort daarin te land
en te water aangesl.oten te zijn op het hoo:tdverkeersnet.

:

-.

.
.~

f_./

Mijnheer de Voorzitter ik ben aan het einde van mijn
sleohts in groote lijnen gehouden betoog. Ik meen te hebben
aangetoond dat het belang van soheepvaart en afwatering voor

..

dit gewest als een geheel behooren te worden besohouwd. Dat
•

de eenisa weg di. een goede Iplossing in de toekomst zal kunnen bieden zal moeten gaan naar een atwatering op de We.tersohelde gepaard aan een logisoh doordaoht scheepvaartnet met
ala hoofdader een kanaal van Oost naar West dat uitmondt in
de Westerschalde d.w.z. in den internationalen soheepvaartweg
van hoogen rang.
Het m08! Uwe Commissie gegeven zijn de oentrale regeeringsorganen daarvan te overtuigen in dezen tijd nu wij in
staat moeten zi jn alle zeilen bij te zetten om gebruik tel
maken van de eoonomisohe opleving die allerwege doorzet. Geheel Noord-Brabant en West-Brabant in het bijzonder zal er
U dankbaar voor zijn.
Utrecht, 4 Juli 1937
(get.) L.v.Vuuren •

..
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INLEGVEL BLZ,i 6 EN 7.

Het zij mij vergund nog op een enkel punt de aandaoht te vestigen, waarmede in het rapport van den provincialen waterstaat
ongetwijfeld wel rekening gehouden zal zijn, maar dat toch
•

niet in .1E t bi jzonder belicht werd. Ik heb het oog op de
h••rsohand. windriohtingen en den invloed van den w1nd in het
algemeen op eb- en vloedbewegingen.
In West-Brabant mogen we in de regenbrengende maanden
in het algemeen W. tot Z.W. winden verwachten. Vooral in het
voorjaar en in het najaar zullen dan geweldige hoeveelheden
water afgevoerd van d. Buidelijke zandgronden, waarop de
ontginningen nog steeds toenemen, om looz1ng vragen. Slaan
dan deze winden om in stormen en gebeurt (wat dan meestal
gebeurt) n.l. een omloopen van din wind van het westen naar
het N.W. dan kunnen gedurende Aeruime perioden ZEER hooge
waterstanden op het Hollandsoh Diep optreden, die gepaard
gaan met de onmogelijkheid nagenoeg van afstroomen bij eb.
Hieraan zullen dan geen bergboezems helpen. Al de beschikbare
boezemlanden, bekaad of niet bekaad. zij zullen herschapen
worden in onafzienbare watervlakten. Daardoor zullen di.

ge~

bieden die men gerust op 1000 ha en meer mag schatten ongeschikt blijven voor iederen vorm van het bouwbedrijf. Het zullen slechta weiden moeten blijven, hooilanden met een slecht
pacht8yste~

en alla nadeelige sooiale gevolgen van dien.

Dit zal slechts voorkomen kunnen worden indien WestBrabant zijn door de omstandigheden thans aangewezen

afwat~1

krijgt op de lage ebb••tanden bij Bath. Daarbij zal dan boven•

dien het voordeel verkregen worden, dat zonder kostbare bemaling een behoorlijk peil in de polders gehandhaafd zal kunnen

.
-.

worden, waardoor de lasten die op den grond drukken belangrijk verlaagd zullen kunnen worden.

•
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In het Tijdaohrift vth Kon,Ned.#!rdrijk.kundis
Genoot.chap van 1936 afl. 6 komt één artikel voor
van M. Welera. waarin deze met betrekking tot de
kanaalprojecten in Weat·Brabant het volgende zegt
"Niet alleen voor de zich ontwikkelende metaalnijverheid van Bersen-op-ZOom. maar ook voor d. tu1Dbouwproduoten
is uitbreiding van het verk.ersnet. zoowel te land als te
water voor deze streken van groot belang. Wil men de
werklooShei4 hier kwijt raken, ot zelfs maar uitbreiding
ervan belemmeren, dan moeten industrie en tuinbouw zooveel
mogelijk geholpen worden en daarvoor is een betere verbinding van het westelijk gebied met de overige deelen der
provinoie Nocrd-Brabant en Nederland een eerst. vereisohte.
~gesohei~en

van de kwestie Antwerpen-Rotterdam (Schelde-

Rijnverbinding) .ebben Bergen-op-Zoom en, in het algemeen.
West-Brabant reoht om hun belangen behartigd t. zien.
Is een Moerdijkkanael (het bekende Rijn-Bohelde ontwerp)
van de baan. nog is er een ontwerp van Ir.Jaoobs, die Bergen-op-ZOom door een kanaal naar Rozendaal met de Rozendaalaoh. Vliet wil verbinden en deze weer door een kanaal
met de Mark-Dintel, waardoor de gewenachte verbinding met
Midden- en Oost-Brabant verkregen zou worden" •

•

•
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