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VOORLOPIG- MEE?. UITGEWERKT RAP)RT OVER HET 3-EILANLENPLAN.
Rapport B. October 1953
E E R S T E DEEL. DE VORM V A N H E T 3-EILANDENPLAN NA VOLTOOIING
VAN HET DELTA-PLAN.
I. INLEIDING.
Doel van het
rapport.

Het doel van dit rapport is de Diensten, die nauw bij
het 3-eilandenplan betrokken zijn, een indruk te geven
in welk stadium de studie van het 3-eilandenplan zich
thans bevindt en welke mogelijkheden in dit plan schuilen.

Uflanunt.

Daar de s±ormramp van 1 Februari j.l. de afsluiting
van de grote zeegaten in het Z.W. van ons land naar
een veel meer nabije toekomst heeft verschoven, is het
goed om hij de onderhavige studie als uitgangspunt te
nemen de situatie, zoals deze het meest gunstig geacht
moet worden, nadat de grote afsluitingen in het Z.W.
een feit zullen zijn geworden.

Deltaan
zie tek.1)b

Bij de vele plannen, die in verband met deze afsluitingen naar voren gebracht zijn, is er gén dat, naar het
oordeel van velen, on het ogenblik vele voordelen
schijnt te bieden boven de andere plannen.
Kort samengevat komt dit plan, voor wat betreft
het gedeelte ten Zuiden van het eiland Goeree en Overflakkee, neer on het volgende (zie tekening 1):
1e• Afsluiting van het Volkerak door middel van een
dijk met een sluizencomn]ex,
2e, Afsluiting van het BrouwershaveflSe Gat.
3e Afsluiting van de Ooster-Schelde.

Dit Zuidelkgedeelte van het Delta2lan zal eerst
worden vdlooid, nada de afsluTtingsWerkefl ten Noorden van het eiland Goeree en Overflakkee zullen zijn
voltooid.
Wordt n het Zuidelijk gedeelte van het Deltap].an
de onder 1 genoemde afsluiting in het Volkerak opgenomen, dan zal op diduur de afgesloten OosterSchelde verzoeten, terwijl het peil van deze zoetwaterboezem goed zal kunnen worden beheerst.
Dit peil zal, naar het zich laat aanzien, onder
normale omstandigheden schommelen tussen 0,25 m - en
0,25 m + N.A.P., met daarnaast wellicht een enkele
maal een maximum, dat toch niet boven 0,50 m + N.A..
zal komen.
Met het oog op de verzoeting van de OosterSchelde zullen in de (Westelijke) afsluitdijk van deze
zeearm aanvankelijk tijdelijke afspui_Opefliflgefl moeten
worden gehandhaafd, die in een later stadium door een
spuihevel kunnen worden vervangen.
Het
1)Rapport A. Zie Beknopte Nota over het 3-eilandenplan,
9 Maart 1953.
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Het 3-eilari-

Voortbouwende op de hiervoor geschetste toekomstige
itustie in de Ooster-Schelde, zijn in hoofdstuk II
de richtlijnen aangegeven waaraan het 3-eilandenplan
moet voldoen in deze eind-toestand.
II. DE HOOFDLIJNEN VOOF HET 3-EILANDENPLA1\7 (zie tek.2).
De Zandkreek moet na afsluiting van deOoster:
ScEelde oner norma'e omsanigTeen n opn
Mven rne ae sleT ScE.e1dëve r
"Boezem.

Toekomstig
STieeDvaart___

Landbouw-

Afwteri&
MeanEen
oude poldei's.

Er is voorlopig geen aanleiding ~ vo-or het toekornsti.ezerf
e peil van de Zandkreek een andere hgte
dan die van de Scheldeboezem (vermoedelijk 0,25 m bL 0,25 in + N.A.P.). Integendeel, éénzelfde peil van
beide wateren heeft het voordeel, dat de scheepvaart
van Vlissingen via het Kanaal door Walcheren en de
Zandkreek naar de Ooster-Schelde onder normale omstandigheden geen oponthoud zal ondervinden tengevolge van
schutten bij het Oostelijk einde van de Zandkreek bij
Kats.
De vaarweg door de Zandkreek zal niet alleen van
belang kunnen zijn voor de induatrile ontwikkeling
van de Zeeuwse eilanden doch via het Kanaal door Walcheren blijft een goede reserve-vaarweg voor de scheepvaart Antwerpen-Rijn bestaan.
Het hangt natuurlijk af van de onderhandelingen met
België of tezijnertijd aan deze reserve vaarweg nog behoefte zal bestaan.
Zouden de landbouwbelangen in de Zandkreek een lager
0,25 m + vragen, dan betekent dit
peil dan 0,25 in niet dat dan wijziging van het Zandkreekpeil noodzakelijk is; immers de ontwatering tot een lager niveau
kan ook verkregen worden door het betrokken gebied te
omkaden en het water af te laten op de achterliggende
lager gelegen polders of door gemalen te doen verwijderen. Deze situatie met omkading heeft dan bovendien
nog het voordeel dat de ontwatering van elk gedeelte
van de Zandkreekgronden aangepast kan woiden aan de
eisen, die de waterhuishoudingen van de verschillende
complexen stellen. Het feit, dat in de Zandkreek de
zandige gronden, die een hoge grondwaterstand eisen,
hoger gelegen zijn dan de kleigronden, die een laag
grondwaterpeil vragen, wijst reeds naar een oplossing
in deze richting.
In rapport A § 3, punt 8 t/in 10, is reeds uiteengezet
waarom een peil van 1,50 in- N.A.P. ten behoeve van
de afwatering der oude polders (die dan niet zouden
behoeven
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behoeven te worden bemalen) minder wenselijk 1ijkt. Bij
0,25 m + N.A.P. zullen
een boezempeil van 0,25 m ten behoeve van de oude polders een aantal gemalen
moeten worden gesticht. In het2de deel van dit rapport
wordt daarop teruggekomen. dat via de
2e. Het zoute wate
sin en het Kanaal door Walcheren een beel
0oser-Schelde'Boezem moet 1iinnen woren bereen.
Zoutbezwaar.

E4n van de doeleinden van de afsluiting der zeegaten
is de verzoeting van het aldus gevormde boezemgebied.
De verzoeting van de afgesloten Ooster_Scheide wordt
nu bedreigd door het Kanaal door Walcheren dat te
Vlissingen met de zee contact zal blijven behouden. Het
zoute water, dat door schutten op het Kanaal door Walcheren zal worden gebracht, kan zonder bijzondere maatregelen niet door spuien vanuit de 0osterScheldeboezem verwijderd worden, daar het evengenoemde Kanaal
een peil van 0,90 m + N.A.P. bezit.
Aan het verlagen van dit peil zijn zovele bezwaren verbonden, dat deze mogelijkheid, althans voorlopig, gevoeglijk buiten beschouwing kan bljvei
Naast een bezwaar 9 dat verband houdt met de toekomstige waterhuishouding en waarop straks zal worden teruggekomen, is een peilverlaging van het Kanaal met het
oog op de bestaande toestand niet gewenst, omdat:

Bezwaren
eilveTagi
Kanaal door

a. De houten funderingen van kademuren in Middelburg
en Vlissingen boven water zouden komen.
b. Havens en kanalen te Middelburg dieper uitgebaggerd
zouden moeten worden, wat vernieuwing van bijna alle
kademuren en beschoeiîngen noodzakelijk zou maken.
o. De hoogten der sluisdrempels ontworpen zijn voor
een peil van 0,90 m +
d. De boordvoorzieniflgefl over de gehele lengte van
het Kanaal aan het lagere peil aangepast zouden
moeten worden.
Bij het ontwerpen van plannen voor de afsluiting van
de Zandkreek zal men dus rekening moeten houden met
een kanaalpeil, dat hoger is gelegen dan het toekornstige peil van Zandkreek en Ooster-Schelde. Daarnaast
zal met het oog op een doelmatige zoetwaterhuishoudirig
toch gestreefd moeten worden naar een verzoeting van
het Kanaal door Walcheren.
3e

-43

0ostelkedam
bij Kats moet
rig
EWkeKIe-ae_eworden.

e

.

Wet het oog op de in-polderinEen in de Zandkreek
en met het oo op de aanliggende dijkenva
waer is het gwetd hosteljke dam in de Zdeeekeri
kreek hetkaraker Van e

De, na afsluiting van de Zandkreek roogvallende gronden zullen ongeveer 1600 ha beslean terwijl de lengte
van de dijken langs de Zandkreek rond 50 km bedraagt.
Daar in een vroeger stadium (3_eilanden-plan Uitgevoerd, Delta-plan nog niet voltooid) toch reeds een
afsluiting bij Kts aanwezig is, ligt het voor de hand
deze afsluiting na de voltooiing van het Delta-plan
als 2de kering te behouden. De dam zou dan in het eindstadium een atsluitbare scheepvaartOpefling van 20 m
kunnen verkrijgen, waarover een bascule-brug voor gewoon verkeer zou kunnen worden gebouwd. Afsluiting van
de evengenoemde opening is ook noodzakelijk in het geval dat, tengevolge van op- resp.afwaaiiflg op de Zandkreek en de Ooster-Schelde, het niveau van de Zandkreek ten opzichte van dat van de Ooster-Schelde meer
verandert dan rond 1 cm/uur.
Ter voorkoming van stagnatie in het scheepvaartverkeer lijkt het gewenst, aansluitend aan de scheeovaartopening, een schutgelegenheid te projecteren.
4e Noord-Beveland moet in de eerste plaats een
i_met os hbben.aar:
goedewe
naast zal een wg van Middelburg over VeeFe
naar Kamperl?nd na erhand welliciidoOr T
trekkenjneihtiflVar1 Z iTTzee1_se-

Verbindinn
voor het landverkeer.

Noord-Beveland is van ouds georienteerd op Goes, zodat een goede verbinding mei die plaats nodig is.
Bovendien gaat het verkeer van dit eiland naar NoordBrabant via Goes.
Een verbinding met de provinciale hoofdstad Middelburg is mede wenselijk,
De afstanden van enkele plaatsen OD het eiland tot
resp.G-oes en Middelburg zijn aangegeven in ondersiaand
staatje.Tevens zijn de inwonertallen van die dorpen aangegeven.
Afstanden resp.via autoveer
Inwonerte Kortgene en de geproj.dammefl
orpen
tllen 1 -------1-------.-- ----Vissekerke ï
Colijnsplaat
Kortgefle
Kiiperlafld
Kats

2671
1667
1390
1002
489

1 16,5 km 21,5kn432,5km 19 km
27
32,5
13
1 16,5
23
15
10
26
14,5
134,5
18,5
23,5
30,5
7 9 5 133,5
17,5

i)bij boezempell=N.A.P.,Zonder kaden en exclusief de
apuiboezem.
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In de hierna volgende hoofdstukken III, IV en V is
nu meer in detail nagegaan welke gedaante het 3-eilanden-plan op den duur dient te verkrijgen, wanneer het
Delta-plan zal zijn uitgevoerd.
in het Tweede Deel van dit rapport zijn de verschillende asoecten van het eerste stadium van uitvoering van het 3-eilanden-plan Tdus zonder voTooid Deltaan) besproken, er van uitgaande, dat het in de vorige
alinea bedoelde eindstadium eerst veel later tot stand
zal komen.
Vervolgens zijn in de bijlagen 1 t/m V verschillende
onderwerpen meer in detail behandeld, terwijl in bijlage
VI nog eens een overzicht gegeven is van de verschillende phasen van uitvoering tussen de evengenoernde beginen eindtoestand,
III. HET PLAN VOOR DE WATERHUISHOUDING VAN LE ZANDTe einde de consequenties van de in hoofdstuk II
onder 2 gegeven richtlijn met betrekking tot een doelmatige waterhuishouding van de Zandkreek c.a. beter te
kunnen overzien, is hieronder als inleiding eerst nagegaan tot welke werken het zou leiden, indien het
Kanaal door Walcheren niet in het verzoetingsplan zou
worden opgenomen.
A. Allgén bestrijdirS_Zan het zoutbezwaar te Veere ten
Tioeve van de Zandkreek. Wanneer men zich bepeTct
besrTjen vanTet zoutbezwaar op de Zandkreek en dus het zoutbezwaar op het Kanaal door
Walcheren daarin niet betrekt, dan zou de verzouting
van de Zandkreek op tweerlei wijze kunnen worden
bestreden (zie tek.3 en 4).
Spuisluisof
puihevel in
deWeEW)
afsluitam in
het Veereat.

VIen zou kunnen overgaan tot de bouw van een spuisluis
of spuihevel in de afaluitdam van het Veeregat, zodat
na de voltooing van het Delta-plan het mogelijk zou
zijn om de Zandkreek regelmatig met water uit de OosterSchelde door te epoelen.Aldus zou het zoute water, dat
via het Kanaal door valcherezi oo de Zandkreek wordt
gebracht, naar zee afgespuid kunnen worden(zie tek.3).
Tegen deze oplossing zijn verschillende bezwaren in te
brengen:
a. Er zou ten behoeve van de spuistroom een opening
moeten blijven in de kustlijn tussen Walcheren en
Noord-Eeveland, zodat de duinvorming, die daar
vermoedelijk zou optreden, zou worden gehinderd,
resp.de werking van de spui-inrichting door verzanding zou worden bedreigd.
b.
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b. Het Kanaal door Walcheren zou zout bljven
Deze oplossing verdient derhalve geen aanbeveling.
Z2utwater:

Een tweede mogelijkheid is het wgrompen van het zoute
water, dat van het Kanaal dox' /slheren uit via de
schutsluizexi te Veere c a Znreek inndringt(zietek.4).
Eet zoute water, dat via de sluis te Veere ±r. drr
Zu'kreek komt, moet dan opgevangen worden in een achter de gluis te baggeren of te zuigen bodemverdieping,
die kan dienen als zoutwaterzak, van
waaruit het zoute water door middel van een pomp met
lange zuigbuis wederom in het Kanaal gedeponeerd kan
worden. Uitgaande van de seheetvaart van voor de oorlog
zou het zoutwaterbezwaar te Veere bedragen 30.000.000 m3
per jaar.
De aantallen schutcvcli zijn n.l.:
600 schutcircli per jaar,
(rote sluis
6000
"
"
Kleine sluis
Evengenoemde hoeveelheid kan verwijderd worden door een
pomp van 60 m3/min.
De inhoud van de zoutwaterzak zal zich echter altijd
enigszins vermengen met het bovenliggende zoete water
door:
a - diffusie,
b - invloed scheepvaart,
c - invloed golfbeweging.
Er zal dus meer verwijderd moeten worden dan de bovengenoemde hoeveelheid; geraamd wordt, dat kan worden
volstaan met een pomp van 150 m3/min. Het nadeel van
deze methode is, dat het Kanaal door Walcheren, dat
door het inlaten van zeewater op peil gehouden moet
worden, nu zout blijft en dus nog steeds door de zoute
kwel een bedreiging vormt voor de aangrenzende polders.
Bovendien zijn bij een zoutkanaal door Walcheren afzonderlijke voorzieningen nodig om het zoete water van
de Zandkreek naar de verschillende polders van Walcheren te transporteren.
Wordt ook het Kanaal door Walcheren in de bestrijding
van het zoutbezwaar betrokken, dan kunnen daarbij de
volgende overwegingen gelden.
B.

Hevelte
Vlissirgn
eiç3)T.
..

r maatregelen te
van Eet Kanaaldoor Walcheren,
pingenen
te
Veer.
Het
te
Vlissingen
binnenM
V2.
komende zoute water zou verwijderd kunnen worden
door middel van een hevel. Gebaseerd op scheepvaartcijfers van voor ge oorlog komt te Vlissingen
per jaar binnen 42.10 m3 of wel 80 m3/min. (zie tek.5),
De doorsnede van een bevel om deze hoeveelheid
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\aterverlies
Kan aTor
Walcheren.

Een_gl_
te Veere.

Mog

k~heden

21
j_

voor een
betere vei-

te verwerken ligt in de orde van grootte van 1 meter.
In het geval, dat de hevel geen overmaat aan water
afvoert is het waterverlies uit het Kanaal6 per jaar:
zoutwater te Vlissingen 42.10 m3
6,106 m3
schutwaterverlies te Vlissingen
4.10 m3
sôhutwaterverlies te Veere
Totaal 52.10m3
Dit waterverlies zal, wanneer men streeft naar een
kanaal door Walcheren met zoetwater, van de Zandkreek
uit door oppompen aanvuld moeten worden; dat vraagt
een pomp van 100 m37.in.
Dit is echter niet voldoende voor de verversifl
van het kanaalwater. Ook nu zal het zoute waEer acher
de sluis te Vlissingen zich immers vermengen met het
bovenliggende zoete water.
Verder zal op verschillende plaatsen afvalwater van fabrieken op het kanaal geloosd worden, even-.
w ater zuiveringsinrichtingen.
als het e±'fluent van riool
De hevel voert slechts hetdiepe zoute water uit
de zoutwaterzak achter de sluis af en doet dus niet
mee aan de verversing van het kanaalwater.
Zowel bij huitenwaterstanden beneden als boven
K.P. wordt tijdens het sehutten van de schepen zoetwater afgevoerd, dat afkomstig is van de oppervlakte
van het kanaal. Ook hierdoor wordt het bodemwater van
het kanaal niet ververst.
om een
het
Het vergroten V
voldoende spuistroom op te wekken is een dure en weinig aantrekkelijke methode. Andere oplossingen, die het
overwegen waard schijnen, zijn:
1e Vergroting van de capaciteit van de hevel
bij Vlissingen of
2e Vorming van een spuiboezem nabij Veere.
Ad 1?. Een vergroting van de capaciteit van de hevel
tot bijv.200 m3/min. zal ongetwijfeld de verversing van het bodemwater bevorderen. Betwijfeld
mag echter worden of deze invloed zich tot
Middelburg en Veere zal uitstrekken (zie tek.6)

S puiboezem
bij V eer e
(zie tek.7 en2).

Ad 2e, Wanneer het bij Veere opgepompte water direct
in het kanaal gedeponeerd wordt, ontstaat er
een zeer zwakke stroom van vers water langs
de oppervlakte van het kanaal. Dit wordt anders
wamieer de helft van de onder 1e benodigde
200 m3/min. gebruikt wordt voor het vullen
van
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van een spuiboezem van bijv,300 ha (zie tek.7)
en de overige 100 xn3/min. om het water, dat
door een bevel te Vlissingen (cap. 80 m3/min.)
uit het kanaal wordt afgevoerd, weer aan te
vullen. Dan bestaat nl. de mogelijkheid om
n keer in de 12 dagen de helft van de kanaalinhoud door spuien te verversen,
De pomp levert n.l. 100 m3/min4.300.000 m3/maand. De spuiboezem is groot
300 ha en wordt opgezet tot 0,60 m boven K.P.
De te spuien inhoud is dus 1.800000 m3.
De kanaalinhoud bedraagt 3.700.000 m3
(lengte 13200 m, nat profiel 280 m2).
Situatie van
eIozem
e_Veere

Krijgt de spuiboezeru een oppervlakte van 300 ha, dan
wil dat zeggen, dat de grote afsluitdijk gelegd moet
worden 2- kin ten N.W.van Veere en wel van de meest
Oostelijke punt van de Oosterlandpolder naar de meest
Westelijke punt van de Onrustpolder( zie tek.2).
De Oostelijke begrenzing van de spuiboezem kan dan worden gevormd door een dam, die tevens kan dienen voor
de verkeersweg Veere-Kamperland.
In bijlage III en op de daarblj behorende tekeningen is uitvoeriger u±teengez€rt welke voorzieningen hier
verder getroffen dienen te worden.
Het water uit de spuiboezem kan dan naar het Kanaal door Walcheren geleid worden via een geul, die
tijdens de overstroming van 1944-1945 door de zee is
uitgeschuurd.
Op de hiervoor aangegeven wijze schijnt het mogelijk om voor de Zandkreek c.a. een doelmatige waterhuishouding te verkrijgen.
Tenslotte mogen nog enkele andere punten van het
3-eilandenplan, die verband houden met de waterhuishouding van dit gebied, worden belicht.

Deafwaterir
van Tider
WTeren
____

Het gedeelte van de Polder Walcheren, dat thans op
natuurlijke wijze door een uitwateringssluis bij de
schutsluizen te Veere op de Zandkreek loost, zal, wanneer het peil van de Zandkreekhoezem gefixeerd wordt
0,25 m + N.A.P., bemalen moeten worden.
op 0,25 m De te bemalen oppervlakte bedraagt 2500 ha, zodat het
gemaal een capaciteit van rond 200 m3/'min. zal dienen
te hebben. In het voorgaande werd voor het verversen
van het Kanaal door Walcheren een gemaal van gelijke
capaciteit nodig geacht.
De meest economische oplossing wordt geboden door
de functies van beide gemalen te verenigen en slechts
én gemaal met een capaciteit van 200 m3/min. te stichten. Dit gemaal, dat dus gebruikt zal worden voor het
vullen
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vullen van de spuiboezem en het aanvullen van het water, dat door de hevel te Vlissingen uit het Kanaal
door Walcheren wordt afgevoerd, zal verreweg het grootste deel van het jaar zijn water ontlenen aan de Zandkreekboezern en slechts in tijden van wateroverlast aan
de boezem van de Polder van Walcheren.
kunnen
De overige 10000 ha van de Polder van Waloheren7wordefl
bemalen door het gemaal "Boreel" te iddelburg(800 m3/
min.). Het is te overwegen om ook dit gemaal op te nemen in het hierboven genoemde complex te Veere, daar
dan immers de opvoerhoogte voor dit gemaal met 1 m
verminderd kan worden. De vraag of verplaatsing van het
gemaal "Boreel" aanbeveling verdient, wordt mede beheerst door de werken, die daartoe in de polder zouden
moeten geschieden. Daaromtrent werd nog geen onderzoek
ingesteld. De overige voorzieningen blijken voldoende
uit de beschouwingen en tekeningen in bijlage III.
Deafwaterin
van de oude
en ZandkreeT

Sluirotere
____

Nadeel
verlginKi.
door Walcheren
met Eé-1-oog
p het zoetwatervk.

Het na de afsluiting niet meer aanwezig zijn van de getij-beweging in de Ooster-Schelde en de Zandkreek maakt
het noodzakelijk, dat voor alle polders op Noord-Beveland en voor een aantal polders op Zuid-Beveland één
of meer gemalen worden gesticht ten einde de polderwaterstand, die tot nu toe met behulp van getijaluizen
werd beheerst, ook onder contrôle te hebben bij het
voor de boezem aangenomen peil van 0,25 m - 'a 0,25 m +
N.A.P.
Dit vraagstuk is in dit rapport nog niet onder het
oog gezien; wel zijn ter zake reeds enkele studies ondernomen ( zie de op tek.2 weergegeven oplossing).
Opgemerkt kan nog worden, dat het formeren van een
spuiboezem bij Veere tot gevolg heeft, dat de afsluitdijk in het Veeregat meer Westelijk komt te liggen dan
in het geval zonder spuiboezem noodzakelijk zou zijn.
De capaciteit van het sluitgat wordt hierdoor met 12%
verhoogd.
Het is hier de plaats om terug te komen op de op
blz.3 reeds genoemde bedenking tegen een peilverlaging
van het Kanaal doo± Walcheren, met het oog op een doelmatige waterhuishouding.
In het geval van zulk een peilverlaging, waarbij
dus rechtstreeks doorgespuid zou kunnen worden van de
Ooster-Schelde via het Kanaal door walcheren naar
Vlissingen (dus zonder spuiboezem) is echter de hoeveelheid zoetwater, nodig om het zoute water weg te
spuien, groter dan bij de hiervoor uiteengezette methode
met spuiboezem. Dat is gemakkelijk in te zien; immers
bij een kanaalpeil van 0,25 m - N.A.P. zal de bouw van
een hevel te Vlissingen (ter verwijdering van het binne n

-
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nengedrongen zoute water) niet meer rendabel zijn, daar
deze hevel zeer veel groter zou moeten worden dan bij
het huidige peil van 0,90 in + X.A.P.
Weglating van de hevel heeft echter tot gevolg, dat

periodiek een zouttong van de Wester-Schelde uit het
Kanaal door Walcheren zal binnendringen.
Ter plaatse van deze zouttong is het verschil in
dichtheid van het IDodemwater en het oppervlaktewater
van het Kanaal veel groter dan in het geval van een
hoog kanaalpeil (0,90 m +) en een hevel te Vlissingen.
Het bodemwater zal zich daardoor zeer slecht men.gen met het oppervlaktewater waardoor van dit laatste
een grote hoeveelheid nodig is om de zouttong terug te

dringen.
IV. SAMENVATTING VAN DE UITEINDELIJKE VORM VAN HET
__

i

De_7andkreek komt onder normale omstandigheden

Tii open verbinding met de afgesloten OosterSchelde met een peil wisselend van 0,25 m
tot 0,25m+ N.A. P .

-

2. De dam bij Kats wordt voorzien van een afsluitbar
pvartopeflîflg van 20 m, zodat de dam
als 2de kering kan dienen.
aan de onder 2 genoemde scheepvaart. Aansluitend
opening wordt ten behoeve van de scheepvaart
een schutgelegenheid gebouwd. Deze sluis doet
alleen dan dienst wanneer de opwaaing, resp.
afwaaing op de Zandkreek en de Ooster-Schelde
daartoe aanleiding geeft.
Het Veereat wordt ter hoogte van Vrouwenpoler afgesloten met een stormvloed-vriie dijk.

Door middel van een 2de lage dam (kruinahoogte
3 in + N,A.P.),even ten Noord-Westen van Veere,
wordt ten behoeve van het doorspuien van het
Kanaal door Walcheren (K.P. 0,90 m + N.A.T
een sp iboézelevormd ter grootte van 300 ha;
'Jè noor'westeIjkeegrenziflg van de spuiboezem
wordt gevormd door de onder 4 genoemde afsluitdijkb Het max.boezempeil is aangenomen op

1,50 m + N.A.P.
st icht ter bemaling
ma~ a1
Te Veere wordt ee
van de polder Walcheren en ter opmaling van
water in het Kanaal door Walcheren en in de
boezem onder 5 genoemd; eventueel wordt het gemaal "Boreel" verplaatst.

TeVlissinen worden werken uitgevoerd ter
vermndering van het zoutbezwaar op het Kanaal
door Walcheren.
olders in het oude land,
Ten behoeve van
reap. de omkade schorren in de Zandkreek
worden gemalen gesticht.
Er zullen over de dam bij Kats en die bij Veere
wegen worden aangelegd, die resp. een verbinng zullen vormen tussen Noord-Beveland en
Goes en NoordBeveland enMdde

-o-o-o--o-o-o-o-
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T W E E D E D E E L

DE VORM VAN HET 3-EILANDENPLAN VdóR DE VOLTOOIING VAN HET DELTAPLAN
(le stadium zie tek.8).

I. IW[EIDIN.
Er zal naar moeten worden gestreefd de werken, die in
het le stadium van uitvoering van het 3-eilandenplan
nodig zijn, zodanig te ontwerpen, dat na de afsluiting
van de zeegaten de invoeging van het 3-eilandenplan in
het Deltaplen (2e stadium) met zo gering mogelijke kosten tot stand gebracht kan worden.
Werken nodig
dia.

In beide stadia zijn de volgende werken nodig:
a - een stormvloedvriie dam in het Veeregat,
a±'sluitbare scheep-.
b - een damjjjÇts
vaartopening, waarover een weg voor gewoon
verkeer is aan te leggen,
c - gemalen voor de beheersing van het waterpeil
in de oude polders en de eventueel omkade
schorren in de Zandkreek.
Na de evengenoemde invoeging in het Deltaplan zullen
verschillende objecten, die deel uitmaken van het
le stadium van het 3-eilandenplan een meer uitgebreide
of een andere bestemming verkrijgen, zij het soms ook
na een geringe wijziging.
In verband hiermede verdienen onderstaande punten
speciaal de aandacht:
a - sluizencomplex bij Kats,
b - ligging van de afsluitdijk bij Veere,
c - plaats van het gemaal ten behoeve van de
Polder Walcheren bij Veere.
De onder b en c vermelde objecten houden verband met
de werken, die in het 2e stadium het doorsuien van
het Kanaal door Walcheren mogelijk moeten maken. Het
is duidelijk, dat deze werken in het le stadium kunnen
worden gemist, daar immers, zolang de Ooster-Schelde
nog niet is afgesloten, niet voldoende zoetwater voor
het doorspuien beschikbaar is.
II. DE APSLUITINGSWLF1KN BIJ KATS (zie tek.9,10eflhl).

Taterkeri
bij Kats.
(zie ook bijlage IV).

De Oostelijke afsluiting van de Zandkreek dient, zolang de Ooster-Schelde niet is afgesloten, te worden
gevormd door een dijk van zodanige hoogte, dat de hoogste stormvloeds±andefl kunnen worden gekeerd. De kruinshoogte van de dijk zal daartoe op 7,50 m + N.A.P. moeten

DWARSPROFIEL AFSLUITD'JK VAN DE ZANDKREEK.
SCHAAL 1:400.
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-ten liggen; in figuur 9 is een dwarsprofiel van de

dijk aangegeven.
Scheepvaartbe1anen
ie bijlage T)

Ten behoeve van de scheepvaart van en naar Walcheren
en West. Zeeuws Vlaanderen via de Zandkreek zal de afsluitdijk hij Kats voorzien moeten worden van een schutgelegenheid (zie ook bijlage T).
Om een indruk te verkrijgen van de intensiteit van
dit scheepvaartverkeer is het noodzakelijk cijfermateriaal van v66r 1940 te raadplegen. Immers, gedurende de
oorlog kan van een normaal verkeer niet gesproken worden, terwijl na de oorlog het verkeer zich niet normaal
heeft kunnen ontwikkelen, omdat het in de oorlog vernielde sluizencompleX te Vlissingen eerst in 1954 weer
in gebruik genomen kan worden en ook de grote sluis
te Veere tot het voorjaar van 1953 voor het verkeer gesloten geweest is.

Scheepvaartbewe
Veere.

Het laatste normale vooroorlogse jaar was 1938.
De scheepvaa rtbeweging door de sluizen te Veere was
in dat jaar als volgt:
+ uit) ca. 16400 schepen
Totale 5che epv aartbeWeg1ng(
10283
(in
+
uit )
P.innenschepen
71
(in
+
uit
)
Kustveardera
Vissersschepen, jachten en andere
ca. 5300
schepen < 10 ton
Het totale d aagvermogefl der passerende schepen bedroeg 2,2.10ton;
dus gemiddeld 220 ton per schip.
°
Deze scheepvaart had te Veere de volgende aantallen SChutCrC1j ten gevolge:
590 schutcvcli,
Grote sluis (146 x 20 m)
5700
Kleine sluis ( 64 x 8 m)
(Een schutcyclus omvat het complex van handelingen 9
dat verricht moet worden tussen het moment waarop de
buitendeuren gesloten moeten worden en het daarolDvolgende moment waarop deze htiitendeurefl voor een
2e cyclus wederom gesloten moeten worden).
ti
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Scheeaart-

Kleine sluis
bij K_S
nozake
(zie ook hijlage Iv).

Voor de scheepvaart bij Kats moeten de bovenvermelde
aantallen nog vermeerderd worden met die betreffende
de vaart op de tijhaventjes aan de Zandkreek (Veere,
Kamperlafld, Kortgene, Wolfaartadijk, SchengepOlder,
eersdijk).
Na de oorlog bedraagt het gemiddelde aantal inen uitgaande binneflsCheefl 2600 peraI. Het gemiddelde draagverrflogen is 125 onrzie bijlage T).
U±t bovenstaande cijfers blijkt wel, dat er alle reden
is in de afsluitdijk hij Kats een sluis te projecteren,
die minstens even groot is als de kleine sluis te
Veere -
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Veere. Binnenschepen tot de grootte van Kempenaars
(600 ton) en kustvaarders tot 300 B.R.T. kunnen dan
zonder moeite passeren (zie ook bijlage Iv).
Bestaat te
Kats ookbeToefte aan
sluis?

De vraag of in de afsluitdijk bij Kats ook behoefte zal
bestaan aan een sluis ter grootte van de grote sluis
te Veere is niet zo gemakkelijk te beantwoorden.
Een onlangs verschenen rapport van de Planologische
Dienst van Zeeland betreffende De ScheeDvaart door
de Zandkreek en het Veeregat',waarVafl een samenvatting is opgenomen in bijlage 1, geeft aanleiding tot
de verwachting, dat het aantal schepen groter dan
600 ton (en 4 2000 ton), dat in de naaste toekomst
de vaarweg door de Zandkreek zou prefereren boven
de iets langere route via het Kanaal door Zuid-Beveland, de 250 p21 jaar niet zal bereiken (in beide
richtingen tezamen dus 500 per jaar).
Wanneer slechts dit bedrag in de beoordeling een
rol zou spelen, ligt de conclusie voor de hand, dat
het ongewenst is naast de hiervoor genoemde Kleine
sluis te Kats nog een grote sluis te stichten. De
schepen groter dan 600 ton kunnen immers, zoals zij
reeds 8 jaar lang gedaan hebben, de route via het
Kanaal door Zuid-Beveland blijven volgen. Hier komt nog
zal zijn afbij, dat, wanneer straks de Ooster_Schelde
de
Zandkreek
en de
gesloten, de open verbinding tussen
Ooster_Schelde weer hersteld zal kunnen worden, zoals
werd aangegeven in deel 1 van dit rapport.
Er zijn echter een aantal bijkomende omstandigheden,
die aanleiding zijn om voor het doorlaten van grote
schepen toch enige voorzieningen in de dam bij Kats te
treffen.

In de eerste plaats is Nederland nog steeds gebonden
aan het op 19 April 1839 gesloten Tractaa± met Belg± .
In artikel 9 van dit Tractaat staat in de bepaling
over wijzigingen in de tussenwateren (§ 8):
Indien natuurlijke gebeurtenissen of werken van
" kunst de in het tegenwoordig artikel aangewezefle
het gevolg on" wegen voor de scheepvaartzalvoor
de Nederlandse Rebruikbaar mogten maken,
gering aan de Belgische scheepvaart, ter ver,' vanging der gezegde onbruikbaar gewordene wegen
" voor de scheeDvaart, andere zodanige wegen, die
" even veilig en even goed en gemakkelijk zijn,
aanwijzen," x)
Bij de afdamming van het Sloe kon het Kanaal door
Walcheren, aan -beide einden voorzien van sluizen tot
een
x)Zje ook: Ir.J.P.Walland - De kanalen door Zuid-Beveland en
door Walcheren. ("Be Ingenieur" 1933 blz.B. 162).

Verplichtinfl
egenoe

11

SITUATIE

0

20

40
50
foo,
50
-------- -

A

!iI1!I1t

-

KUAAOS1X

-

LE IDEM

_

_.6RUGS8UX

590
200

RAAS

1

ME.LRTQEL€N

-

-

-_
HLTPE!
SLOF F

2

VOOR6AVEN

( )

50

S1

E

-

200.00

0

0
0<

BUGWACUT 5H2<52L.
65<
DUBBELE86 ULE
6820

iiiI

T

6500

- MTQGkED4

_6iQ

0

-

-

--

JL

650

<so+

s<EER5t0.LN

750.
/4

<

lEtir11

f

6500
S00

KRUGSUK

iii
KRAAGSTUI‹

jr ]-li'

hLLLII
______

-<S--

l<rrîr,__5
1 1U1

-

/ / J_

5000

ZANDKREEK

A-<

(BoEzEuPE 050)

--

0124MA62

i5

-

JTIÏI
1001

---

B-

RT

-

DEUBEB ALLEEN GESLOTEN
WANNEER PEIL OOSTERSCUEFDE
TOT BOUEN HE/SC#UTPEIL IS GCSTEG5

--

-

OOSTER-SCHELDE

H1

-

LEIDAM

MATEN IN METERS

8A0T58

TNG400UNG

KLINKRGL00iiNG
TM0LQQIING
KRMGLE

BRAWUATLE
! -

RLINBERGLOOFNG
STEENGLOOIING

STEE24GLOODNG

KRSSkI3STU«

NAP

11 3500_B30

990

2080

5000

-

2080

DWARSPROFIEL A-A

950 45jp 6609_ 50

K6AAG5TUK
-

1:

200

0 lo 20 30 40 606o

— —

S

TE0NGLÇÇ1/NG

&P

TZL02IINC
ELLNEÇL0Q1LS

BRAAGSTU
UO

iI!
1290

480

TSO

1/200

- /2-C

3

-45/2

DWARSPROFIEL B-B

22/2

1 600

TEKENING
1 —ËILANDENPLAN
(RAPPORT )___________________________
ÂFSLUITINGSWERKEN TE KATS
r
SLUI ZENCOMPLEX
Ie STADIUM (OOSTERSCHELDE NIET AFGESLC

- 15 *

een grootte van 146 x 20 m, als vervanging worden aangewezen. Zolang de bovenaangehaalde bepaling van kracht
blijft, dus zolang de nieuwe overeenkomst met België
ter zake van de 3chelde_Rijn_Verbindiflg nog niet tot
stand is gekomen, zal Nederland er niet zonder meer
toe over kunnen gaan de Zandkreek voor de grotere schepen af te sluiten.
Breedte van
de toekomstige scheepvaartopenfl&.

In de tweede plaats zal het met het oog op de toekomst
(Ooster_Schelde afgesloten) goed zijn de nu reeds in de
dam bij Kats te maken opening niet te kleine afmetingen
te geven.
Niet alleen zal dan, wanneer de Zandkreek in open gemeenschap komt met de Ooster_Schelde, de scheepvaart
vlotter kunnen passeren, maar vooral zou bij een kleine
opening in de dam reeds tengevolge van een geringe opfwaaiîng, ter weerszijden van de afsluitdijk, een
en
peilverschil kunnen ontstaan, dat op zijn beurt weer
hinderlijke stromingen in de scheepvaartopefling zou ver-.
oorzaken. Bij een opening van 20 m (doorvaartbreedte
voor een grote sluis) zullen, onder ongunaliger omstandigheden en dus met een geringere frequentie, deze verschijnselen zich echter ook nog voor kunnen doen, en wel
in die mate, dat de scheepvaart dan vermoedelijk tijdelijk dient te worden gestremd.
Men komt er zodoende toch reeds toe in de afsluitdijk
een 20 m brede opening, voorzien van stormdeurefl, te
ontwerpen, terwijl een schutsluis gewenst blijft om tijdelijke stremming van het verkeer te vermijden.

Uitwaterins1i.

Tenslotte is er nog een derde factor, die een rol
speelt bij de vaststelling van de kunser.en in de
afsluitdijk bij Kats, n.l. de noodzaak in stadium 1 van
een afaluitbare opening waardoor het overtollige water
van de polders rond de Zandkreek (ruim 18000 ha) naar
de Ooster-Schelde kan worden afgevoerd.

Spuisluis
niet bij Veere.

De Westelijke afsluitdijk komt niet voor een dergelijke
uitwateringssluis in aanmerking, daar dan immers het
principe te streven naar een doorgaande duinenrij van
Walcheren naar Noord-Beveland geweld wordt aangedaan.
De afwatering en de duinvorming zouden daar twee
elkaar tegenstrevende invloeden vormen. Zelfs mag betwijfeld worden of het mogelijk zou zijn in het afgesloten
Veeregat op economische wijze een spuigeul te handhaven.
Wat betreft het argument, dat achter een uitwateringscomplex in de mond van het Veeregat gelegenheid
zou bestaan voor het kweken van oesters, moge verwezen
worden naar bijlage V.
Aldaar zal blijken, dat het Veeregat voor een dergelijk bedrijf niet geschikt is.
De

DWARSPROFIEL AFSLUITDUK VAN HET VEEREGAT.
SCHAAL 1:500.

VEEREGAT

_

7&Q

I.00

27.20
0

ZANDKREEKBOEZEM

KLQI

RIJKSWATERSTAAT
TECHNISCH BUREAU OER OOMEINEN
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De afsluitdijk bij Kats is dus de aangewezen plaats
voor een spui-opefliflg.
Een en ander heeft geleid tot een conceptie als
is aangegeven op de tekeningen 10 en 11. Bijlage IV geeft
de bij deze tekeningen behorende toelichting.
DE AFSLTJITINGSWERKEN IN HET VEEREGAT

tek.8).
De afsluitdijk in het Veeregat zal kunnen bestaan uit
een stormvloedvrje 1,8 km lange dijk met de kruin op
9,50 m + N.A.P. (dwarsprofiel zie tek.12).
De plaats van de dam, 21km ten N.W. van Veere is
bepaald door de wens, om, zoals in het eerste deel van
deze nota werd aangegeven, in de toekomst een zoetwaterboezem met een hoog peil in het afgesloten Veeregat
te vormen, ter doorspoeling van het Kanaal door Walcheren.
In de dijk zijn geen kunstwerken ontworpen.

-

HET BOEZEMPEIL IN DE AFGESLOTEN ZNDKREEK DE AFPFRENENSL iTTT

Boezem1
Ten 0,50m
- N.A.TP. en
N.A.P.

Een voorlopige bestudering van de landbouwkundige aspecten van het 3-eilandenplan heeft geleid tot de overtuiging, dat het boezempeil gehandhaafd zal moeten worden op een niveau dat gelegen is tussen 0,50 m-N.A.P.
en N.A.P. Een oppervlak van 1920 ha b 1760 ha valt dan
droog.
Eerst nadat het landbouwkundig onderzoek voltooid
zal zijn kan ten aanzien van het boezempeil een definitieve uitspraak gedaan worden.

PolderpeilE1
boezempeil
aatseL
gescheiden.

Bij dit onderzoek wordt ook aandacht geschonken aan de
mogelijkheid het polderpeil plaatselijk los te maken van
het boezempeil. Laaggelegen buitendijkse gronden kunnen immers voorzien worden van een kade en een ontwatering verkrijgen via het lagergelegen achterland of
door middel van een pomp, Na de afsluiting van de Ooster-Schelde zullen boezemstanden van 0,25 m + N.A.P.
regelmatig voorkomen en een enkele maal ook een stand
van 0,50 m + N.A.P.
Dan zal er toe overgegaan moeten worden vrijwel alle
ZandkreekgrOflden te omkaden en op de achterliggende
polders te laten afwateren of wel een eigen bemaling
te geven.
De kaden van de gronden, die nu reeds omkaad moeten
worden, zullen een hoogte van 2,0 m + N.A.P. dienen
te verkrijgen,daar dan ook de na de afsluiting van
de
In
bijlage
II
wordt
de
waterhuishouding
van
')
de Zandkreek uitvoerig behandeld.
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Invloed polde11 op achland,

de Ooster-Schelde optredende boezemstanden gekeerd zullen kunnen worden.
Bij het landbouwkundig onderzoek wordt ook aandacht geschonken aan de invloed van diverse boezem- en polderpeilen op de grondwaterstanden in het oude land. Het
verschijnsel kan zich immers voordoen, dat, wanneer een
hoge stand van zoutgrondw8ter in het schor vervangen
wordt door een latere stand van zoet grondwater,dit een
verdroging van het in de nabijheid gelegen oude land tengevolge heeft.
V. DE AFWATERING VAN HET OUDE LAND NA DE AFSLUITING
(zie tek.8).

Het merendeel
der om]3.ggenp iers
zal
moen worden.

Afwaterinp
T3F61der
¶TriT

Wegverke.

De totale oppervlakte van het nu op de Zandkreek afwaterende gebied bedraagt 16700 h (zie bijlage II).
Hiervan wordt op het ogenblik reeds 6600 ha bemalen.
Van de overige 10000 ha kunnen 2000 ha bij een boezemstand van 0,50 m - N.A.P. nog natuurlijk lozen, zodat
in het le stadium van het 3_eilandenplan minstens
voor 8000 ha gemalen gesticht zullen moeten worden.
Dit komt neer op een te installeren vermogen van
600 li 700 m3/min., verdeeld over 5 eenheden.
Wordt het boezempeil vastgesteld op N.A.P., dan is het
te installeren vermogen ca.800 m3/min.,verdeeld over
6 eenheden.
Het Noordelijke deel van depolder Walcheren, ter grootte van 2500 ha, dat nu afwatert via een uitwateringS sluis te Veere zal, na afsluiting van de Zandkreek, op
dezelfde p 1 aats moeten kunnen uitwateren met behulp
van een gemaal van 200 m3/min.
Bij de stichting van dit gemaal ware er reeds nu
rekening mede te houden ; dat het, na afsluiting van de
Ooster_Schelde, ook de taak kan verrichten waarvan op
blz. 8 reeds sprake was, n.l. het op peil houden
resp.doorSPUie van het Kanaal door Walcheren door oppompen van water uit de ZandkreekbOeZem.
In bijlage III is nader uiteengezet hoe dit bereikt
kan worden (tek.13, 14 en 15).
VI. BIJK0METlE_WERKEN; HET_VERKEER.
Zoals in het le deel van deze nota reeds werd uiteengezet, heeft Noord_Beveland zich in de loop der tijden
georiënteerd op G-oes.
De over de af sluitdijk bij Kats aan te leggen weg
z al
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Tijhaventjes
aaneZafl:
reek.

Ricolwaterzuiver1
istallatIë.

_waterhuisDeng
dTVan
de Za'k
(zie bijl.II)

zal dus vooreerst belangrijker zijn dan de verbinding
via de dijk bij Veere naar Middelburg. Over de scheepvaartopeniflg bij Kats zal een beweegbare brug gebouwd
moeten worden. Gedacht wordt aan een dubbele basculebrug met een overspenniflg van ca.20 m, die wellicht
reeds aangenast kan worden aan de eisen die een eventuele toekomstige verbinding Zierikzee - Oost_ZeeuwSVlaanderen zal stellen.
De dam bij Veere zal vooreerst gebruikt kunnen worden
voor de aanleg van een weg ten behoeve van het locale
verkeer van Noord-Beveland naar Veere en Middelburg.
Later zal de Oostelijke begrenzing van de souiboezem
hiervoor gebruikt kunnen worden, 7odat dan de afsluitdijk bij Veere beschikbaar komt voor een weg van grotere
allure.
De tijhaventjes aan de Zandkreek, die nu slechts bij
hoog water voor de grotere schenen bereikbaar Zijfl, zullen, wat hun vaardiepte betreft, aan het hoezempeil
P.A.P. aangepast moeten worden.
van 0,50 m - N.A.F.
Veelal zal dit voorzieningen aan de lossteigerS met
zich medebrer€efl.
De plaatsen, die nu hun rioolwater ongezuiverd op de
Zandkreek lozen, zullen dit in de toekomst slechts via
een rioolwaterzuiveringsinstallatie kunnen doen.
Hierbij valt te denken aan een eenvoudige installatie bestaande uit een bezinkinrichtiflg gecombineerd met
een slibruimte (buy. Imhofftank).
In de eerste plaats zullen Veere, Kamperland en
Kortgene van een dergelijke installatie voorzien moeten
worden.
Middelburg, dat op het ogenblik zijn rioolwater via
een open leiding naar Veere transporteert en daar bij
in de toekomst
laag water in de Zandkreek loost, zal
bovendien een biologische zuiveringsinstallatie moeten
hebben om het effluent direct op het Kanaal door Walcheren te kunnen lozen.
VII. DE WATERHUI3HOTffff VAN DE AESLOTEN ZANDKPEEKBOEZEM.
In bijlage II is een uitvoerige beschouwing opgenomen betreffende de waterhuishouding van. de Zandkreek
in het le stadium van het 3_eilafldeflPlan.
Ter orintering zijn enkele getallen uit deze beschouwing hieronder weergegeven: 1)
1650 ha.
Oppervlakte van de ZandkreekboeZem
de
Zandkreek
lozende
oppervlakte
18700
ha.
Totale op
In een normaal jaar op de Zandkreek te
lozen hoeveelheid polderwater
In
-----------1) boezempeil 0,50 m-N.A.P.,exclusief spuiboezem.

-
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- In een droog jaar (kans 1:6) op de Zandkreek te lozen polderwater
- Inhoud van de ZandkreekbOeZem boven het
peil van de spuisiuisdrempel(6,5 zn-N.A.P.)
- Tengevolge van schutten binnenkomende hoeveelheid zout water per jaar

Conclusie.

31.10 6m3.
62.10 6m3.
34.10 6m3.

Het zoute water dringt gedurende het gehele jaar de
boezem aarf beide einden binnen via de schutsluizen te
Kats en te Veere, terwijl het alleen in tijden van wateroverlast, dus vooral gedurende de winter, slechts via
de sluis te Kats aan het Oostelijke einde van de Zandkreek verwijderd kan worden.
Het zoete water wordt toegevoerd wanneer de polders
rondom de Zandkreek het overtollige water verwijderen,
wat dus vooral in de winter plaats vindt.
In het meest gunstige geval, dat misschien tijdens
een spuiperiode zou kunnen optreden, zal er tengevolge
van de dichtheidsverschillell een vrij scheroe grens bestaan tussen het zoute en het zoete water.
Hoe dieper deze grens ligt hoe minder snel het zoute
water zich met het zoete zal vermengen. Op grote dieote
n.l. zullen de invloeden van golven en scheepvaart verwaarloosd kunnen worden en zal alleen door de diffusie
een vermenging tot stand kunnen komen.
Het is daarom wellicht een voordeel dat er gesouid
kan worden via de toekomstige scheepvaartopening waarvan de drempel op een dierrte van 6,5 m - N.A.F. ontworpen is.
Daar vooral de landbouw belang heeft bij een eventuele verzoeting van de Zandkreekboezem, is in evengenoemde bijlage de aandacht speciaal gericht op hetgeen
er in de zomer van een droog jaar met het boezemwater
gebeurt.
Conciuderend kan gezegd worden, dat het niet waarschijnlijk is, dat vooral in de zomer van een droog jaar het
oppervlaktewater nog bruikbaar zal zijn voor de landbouw.
Voor de motivering van deze conclusie moge verwezen worden naar bijlage II.

VIII. VISSERIJBELANG-EN.
In hetgeen in rapport A § 4 over de visserijbelangen is medegedeeld kunnen nog geen concrete wijzigingen
aangebracht worden.
Wel
is de indruk verkregen, dat de schade, die door de
Geringere
bedijking van de Zandkreek aan de oestercultuur zal worschade aan_
de collecte- den toegebracht (eertijds becijferd op f 12.000.000,-)een
ercelen
geringer bedrag zal belopen.
De
(zie ook bijl.V)
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De oester- en collecteurpercelen in de Zandkreek
liggen n.l. alle ten Oosten van het tracé van de dam
bij Kats, zodat geen percelen door de bedijking van de
Ooster-Schelde worden afgesloten.
Een vraag is echter nog in hoeverre de in de mond
van de Zandkreek gelegen percelen schade zullen ondervinden door aanzanding en opslibbing, welke verschijnselen, na het gereedkomen van de dam bij Kats, hier wellicht
zullen optreden. Een nadere beschouwing over de oesterteelt in de Zandkreek is opgenomen in bijlage V.
IX. PINANCIEIE CONSEOUENTIES.
Hetgeen in § 8 van rapport A over de financiële
conseciuenties is medegedeeld behoeft enige wijziging,
daar sindsdien het 3.-eilandenplan enkele veranderingen
heeft ondergaan en ook de opvattingen ten aanzien van
de kosten van dijkaverhoging gewijzigd zijn.
Het merendeel van de hieronder genoemde bedragen
is zeer globaal, daar vele van de in het voorgaande
beschreven werken nog niet nader zijn gedetailleerd,
zodat een nauwkeurige rarning nog niet mogelijk is.

A - De af'siuitin.
f 10.000.000,TrVeeregat
5.000.000,Zandkreek
f
f
7.000.000,Sluizencomplex bij Kats
1.500.000,Bemalingen
f
ƒ 23.500.000,-

Kosten afsluiting

E - Kosten voor de onteigeningen,
verkaveling, nieuwe wegen
f 7,000.0009f 4.500.000,C - Landbouwkundige werken
D - Bijkomende werken
(o.a.
3_eilandeflp]afl le stadium! 36.000.000,Bijkomende kosten van -het 3_eilandefllafl
Oostelijke hegrenzing van de
f 2.500.000,spuiboezem bij Veere
Transporteren

f 2.500.000,-! 36.000.000,-
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Transport f2.500.000,- f36.000.000,Verbindingskanaal met bijbehorende werken bij Veere
Bekadingen rond het boezemgebied
0ndebemalingefl
Grondaankoop

f 1.000.000,f 1,500.000,j 500.000,-

1

6.000.000,-

Totale kosten 3-eilanden-

plan f 42.000.000,-'

Baten:
Wegvallen van de dijksverzwaring
f 60.000.000,f 1500,- per in1
Saldo meer opbrengst (zie
rapport A)
f 15.000.0009Totaal der baten

1 75.000.000,-

Voordelig verschil circa

X. SAMENVATTING VAN HET le STADIUM VAN HET 3-EILANDENPLAN.
De Zandkreekboezem verkrijgt een peil, dat gelegen
zal zijn tussen 0,50 in - N.A.P. en N.A.P. Eerst nadat het rapport betreffende de 1ndbouwkuridige aspecten van het 3-eilandenplan, waaronder ook begrepen de invloeden op de wtérhuishouding van het
oude land, verschenen zal zijn, 'kan een definitief
peil vastgesteld worden.
In de afsluitdijk 'bij Kats wordt een scheepvaartopening opgenomen ter breedte van 20 in, welke afgesloten kan worden met stormdeurefl.
Aansluitend aan de onder 2 genoemde scheepvaartopening wordt een siuizenstelsel gebouwd (tek. 11 ).
De kleine sluis met kolkafmetingefl 70 x 8 in en een
drempeldiepte van 4,80 - N.A.P. is beschikbaar voor
schepen tot de grootte van Kempenaars(600 ton),
De grote sluis met kolkafmetingen 200 x 50 en een
drempeldiepte van 6,5 in - N.A.P. zal slechts voor
het schutten van soheDen gebruikt worden, wanneer
het Kanaal door Zuid-Beveland door één of andere
oorzaak
x)In het bedrag van f 37.000.000,-,dat genoemd wordt in de
"Nota betreffende de techniek van afsluiting van de zeegaten in
Z.W.Nederlafld", is niet begrepen de f 4.500,000,- voor landbouwki,indige werken.
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oorzaak niet bruikbaar is.
Normaal dient de toegang tot de grote sluis
als spui-Openiflg.
In de afsluitdijk bij Veere zullen geen kunstwerken
worden opgenomen.
De plaats van de afsluitdijk wordt bepaald
door de wens in de toekomst een spuiboezem ter
grootte van 300 ha te kunnen formeren ten Westen
van de monding van het Kanaal door Walcheren.
Een vijftal poldercoinpleXeri in het oude land zullen ieder van een gemaal voorzien moeten worden.
Zowel de dam bij Kats als die bij Veere worden aangesloten op het wegennet. Over de scheepvaartopening in de dam bij Kats komt een dubbele basculebrug met een overspanning van 20 in.
De gedeelten van het nieuwe land, die een polderpeil vragen, dat lager dan het boezempeil gelegen
is, worden omkaad. De ontwatering vindt plaats
door middel van een pomp of via een lager gelegen
polderboezeffi in het oude land.
De verzoeting van de ZandkreekboeZem zal waarschijnlijk niet zover voortschrijden, dat ook in een
betrekkelijk droge zomer water aan de landbouw ter
beschikking gesteld kan worden.
Een schema, volgens hetwelk de verschillende werken tot uitvoering gebracht zouden kunnen worden, is
opgenomen in bijlage Vi,.
'-GRAVENHj,GE, October 1953.
De adjunt_ingeflieUr bij het
Technisch Bureau der Donieinen,

gezien:
De 00fjgenieUr_DiTeCte1r,

jLL
(Ir.H.A.M..0 .Dlbbits)

-

(Ir,G.H.S.Hofker)

DE SCHEEPVAART_DOOR DE ZANDKREEK. EN HET VEFREGAT.
Hetgeen hieronder over de scheepvaart door de
Zandkreek en het Veeregat wordt medegedeeld is grotendeels ontleend aan een rapport van de Provinciale Planologische Dienst voor Zeeland over dit onderwerp.
Onderstaande tabel geeft een overzicht van de omvang
van het verkeer met binnensche2en door de sluizen te
Veere.
BinnenscheepVaart door de sluizen te Veere

Jaar

scheepvaart

0 komt van
de Keln

Aantal
binnenschepen
(in + uit)

DraagvermOgefl Gemiddeld
draagvermogen
in
in tonnen
100-tallen
onnen

1934
1935
1936
1937
1936
1939

16439
16637
16104
17345
10283
10013

2297
1991
2199
2323
2236
1787

140
120
137
134
217
178

gem.per jaar

14470

2140

148

1946
1947
1948
1949
1950
1951

7555
5435
6747
7650
6761
7795

1859
1016
1356
1433
1322
1922

246
187
201
187
196
247

gem.per jaair

6991

1480

212

De teruggang van de scheepvaart na de oorlog is voor
een aanzienlijk deel te wijten aan de vernielingen aan
de sluizen te Veere en te Vlissingen. Te Veere was
daardoor het verkeer met grote binnenschepefl niet mogelijk, terwijl in Vlissingen slechts gedurende een beperkt
aantal uren per dag verkeer via de keersluis kon plaats
vinden. Het gemiddelde tonnage der schepen is echter
groter geworden wat overeenstemt met het algemeen optredende verschijnsel, dat het vervoer per schip meer
en meer wordt gericht op het massavervoer over langere
afstanden met grotere motorscheDen Vooral het type
Kempenaar, een snelvarend motorschip met een maximaal
draagvermogen van ca.600 ton wordt populair. De schepen
met een draagvermogen van minder dan 100 ton worden
voor een groot deel vervangen door schepen van 200
h 300 ton.
Scheoen
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Scheenro
ter dan 600
ton,

Bijl. I.

Om een indruk te krijgen van de scheepvaart met schepen
groter dan 600 ton moet, zoals uit het bovenstaande
blijkt, gebruik gemaakt worden van de cijfers van 1938.
600 ton door de sluizen
Verkeer van binnenschepefl
te Veere in 1938 (Richting Noord-Zuid):
221
700 ton
600
13
800
ton
700
2
800 h 900 ton
174
. 900 ton
De belangrijkste categoriefl zijn:
700 ton. Bij het bovenle. Zandschepen van 600
genoeme aantal van 221 zijn 195 scheepsbeWegingen, waarbij zand is aangevoerd uit het Veeregat (hetgeen werd uitgevoerd met 5 schepen).
groter dan 900 ton bestemd voor de
2e. Ko1e
aan de Buitenhaven
te Vlissingen. Te Veere kwamen in 1938 160 van
deze schepen binnen.

Conc]USi.

De scheepvaart in omgekeerde richting (dus naar buiten)
vertoont eenzelfde beeld (lege kolenschepefl en lege
zandschepen).
De conclusie kan luiden:
600 ton
Wat betreft het verkeer van binnenschepen
was alleen van belang het vervoer met kolenschepefl
naar en van de buitenhaven te Vlissingen.
Na de oorlog moest men voor de voorziening van de bunkerhaven van het S.H.V.-statiOfl te Vlissingen noodgedwongen gebruik maken van het Kanaal door Zuid_Beveland.
De aanvoer vindt nu als volgt plaats:
30 sleepschepefl van ca.1000 ton,
steenkolen
benzine en olie 40 motorschepefl van 750 t 1000 ton,
110 sleepscilepen van 1300 èl500ton.
stookolie
180 schepen groter dan 600 ton.
Totaal

Doorgaand
verkeer.

Het doorgaand verkeer door het Kanaal door Walcheren
heeft zich na de oorlog nog niet normaal kunnen ontwikkelen.. Ook hiervoor moeten dus cijfers van 1938 gehanteerd worden. Het blijkt, dat in dat jaar rond 1000
binnenschepen te Veere binnenkwamen met een bestemming
verder dan Walcheren. Dit aantal was als volgt verdeeld:
814 schepen
0 - 200 ton
142 schepen
200 - 600 ton
20 schepen
600 ton en meer
976 schepen
Totaal
Hiervan
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Bijl.I.

Hiervan eiste Breskens het leeuwenaandeel n.1.728 schepen, terwijl de rest in hoofdzaak landbouwvervoer betrof
naar en van Zeeuws-Vlaanderefl en Zuid-Beveland.
De vaart op Breskens had vooral ten doel de beurtvaart op Amsterdam en Rotterdam en de aanvoer van bouwmaterialen uit het gebied van de grote rivieren. Hoewel
de dienst op Amsterdam inmiddels is opgeheven heeft de
totale scheepvaartheweging op Breskens, die nu plaats
vindt via het Kanaal door Zuid_Beveland, zich toch op
hetzelfde niveau gehandhaafd.
Vaart pde
Zandkreave€e.

Voor de omvang van het verkeer door de Zandkreek is
behalve het aantal schepen naar en uit het Kanaal door
Walcheren van belang het verkeer naar de haventjes aan
het Veeregat en de Zandkreek.
Sc heepvaartbeWeging in de havens aan het Veeregat
en de Zandkreek in de periode 1946 t/m 1951.(Biflfleflschepen; in + uit).
Gemiddeld
aantal
Haven
schepen
per jaar
- --__.__ - ---_-. -------- ---460
Veere
838
Kamperlafld
588
Kortgene
279
Wolfaartsdijk
101
ScherigePOlder
280
Geersdijk
25
spieringpolder

Gemiddeld
draagvermogen
98

139

19
144
97
158
125

------------- ------

Totaal

ToekOm3ti!

2571

Zoals te verwachten is, vormt op Noord-Beveland de afvoer van landbouWProduCtefl verreweg de belangrijkste
categorie.
De toekomstige ontwikkeling van de vaart door de Zandkreek laat zich in de volgende punten samenvatten:
a. De afvoer van landbouwprøductefl per schip zal in
de toekomst, wanneer Noord_Beveland over vaste
verbindingen beschikt, zeker afnemen. Te meer
daar het teeltplafl van de akkerbouwbedrijven zich
onder invloed van de vaste verbindingen zal wijzigen (bijv.lucerne en uien in plaats van suikerbieten);
b.
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Bijl.I.

Hetgeen onder a over Noord-Beveland gezegd is,geldt
ook, zij het in mindere mate, voor Walcheren. Steeds
meer landbouwproductefl zullen per as vervoerd worden.
De aanvoer van bouwmaterialen naar Walcheren heeft
in de na-oorlogse tijd voor een deel onder invloed
gestaan van de herverkavelingswerkZaamheden.
Een afneming moet worden verwacht.
Er zijn tekenen, die er op wijzen, dat bij de huidige
economische structuur van Zeeland de omvang van de
aan- en afvoer per internationale binnenvaart door
de Zandkreek eveneens eerder zal afnemen dan tcenemen.
. Zeeland heeft een overwegend agrarisch karakter.
In de toekomst valt enige toeneming van de industriele bedrijvigheid wel te verwachten. In het onderhavige gebied komen hiervoor in aanmerking Niddelburg
en Vlissingen. Industrieën, die in Niddelburg te
verwachten zijn, zullen echter als vestigingsfactor
de ligging aan een groet binnenwater niet zozeer
behoeven als de ligging aan goede spoor- en wegverbindingen. Voor Vlissingen is dit anders. Echter
zal het karakter van eventuele nieuwe takken van
industrie hier vermoedelijk zodanig zijn, dat de ligging aan zee als vestigingsfactor dominant is ten
aanzien van de verbindingen. Bovendien heeft Vlissingen via de Wester-Schelde een goede verbinding
met het achterland.
Conclusie.

De conclusie ten aanzien van het scheepvaartverkeer
Ondanks de omstsndighed, dat bij een weer normaal functionnerefl van de sluizen te Veere en te
Vlissingen het doorgaande verkeer weer iets in betekenis zal toenemen, moet worden verwacht, dat het
aantal schepen door de Zandkreek niet meer de vooroorlogse omvang zal krijgen. Werschijnljk zal op den
duur de sc heepvaartbeWeging zelfs minder bedragen
dan het tegenwoordige aantal, dat op gemiddeld
10000 schecen per jaar gesteld kan worden. Het gemiddelde draagvermogen zal iets hoger worden,maar
vermoedelijk de 250 ton niet veel te boven gaan.

KustvaarderS.

Wat betreft de vaart met kustvaarders door de Zandkreek kan het volgende worden opgemerkt:
Te Veere passeerden in 1938 en 1939 respectievelijk 791 en 463 kustvaarders (in + uit), welke
bijna alle kleiner waren dan 400 B.R.T.
Het merendeel der schecen had Engeland als
bestemming. De lading bestond veelal uit bouwmaterialen
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Hetgeen onder a over Noord-Beveland gezegd is,geldt
ook, zij het in mindere mate, voor Walcheren. Steeds
meer landbouwproductefl zuilen per as vervoerd worden.
De aanvoer van bouwmaterialen naar Walcheren heeft
in de na-oorlogse tijd voor een deel onder invloed
gestaan van de heverkaveiiflg5WerkZa8mhedefl.
Een afneming moet worden verwacht.
Er zijn tekenen, die er op wijzen, dat bij de huidige
economische structuur van Zeeland de omvang van de
aan- en afvoer per internationale binnenvaart door
de Zandkreek eveneens eerder zal afnemen dan toenemen.
Zeeland heeft een overwegend agrarisch karakter,
In de toekomst valt enige toeneming van de industriele bedrijvigheid wel te verwachten. In het onderhavige gebied komen hiervoor in aanmerking Niddelhurg
en Vlissingen. Industrieën, die in Niddelburg te
verwachten zijn, zullen echter als vestigingsfactor
de ligging aan een groot binnenwater niet zozeer
behoeven als de ligging aan goede spoor- en wegverbindingen. Voor Vlissingen is dit anders. Echter
zal het karakter van eventuele nieuwe takken van
industrie hier vermoedelijk zodanig zijn, dat de ligging aan zee als vestigingsfactor dominant is ten
aanzien van de verbindingen. Bovendien heeft Vlissingen via de Wester-Schelde een goede verbinding
met het achterland.
Conclusie.

De conclusie ten aanzien van het scheepvaartverkeer
met Ondanks de omstandigheid, dat bij een weer normaal functionnerefl van de sluizen te Veere en te
Vlissingen het doorgaande verkeer weer iets in betekenis zal toenemen, moet worden verwacht, dat het
aantal schenen door de Zandkreek niet meer de vooroorlogse omvang zal krijgen. Waarschijnlijk zal op den
duur de sche epvaartbeweging zelfs minder bedragen
dan het tegenwoordige aantal, dat op gemiddeld
10000 schenen per jaar gesteld kan worden. Het gemiddelde draagvermogen zal iets hoger worden,Iflaar
vermoedelijk de 250 ton niet veel te boven gaan.

Kustvaar.

Wat betreft de vaart met kustvaarders door de Zandkreek kan het volgende worden opgemerkt:
Te Veere passeerden in 1938 en 1939 respectievelijk 791 en 463 kustvaarders (in + uit), welke
bijna alle kleiner waren dan 400 B.R.T.
Het merendeel der schenen had Engeland als
bestemming. De lading bestond veelal uit bouwmater i al en
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rialen uit het gebied der grote rivieren.
Conclusie.

Gezien de ontwikkeling van het coasterwezen in de richting van grotere kustvaarders lijkt de conclusie gewettigd, dat bij een eventuele verwezenlijking van het drieeilandenplan nauwelijks rekening behoeft te worden gehouden met de kustvaarders. De grotere kustvaarders kunnen zonder bezwaar buiten om over zee gaan en eventueel
bij Vlissingen binnenkomen. Kleinere coasters bieden
geen enkel probleem.

Toekomstig
aantal schepen
groter dan
00 ton.

Hoe groot zal nu het aantal schepen zijn, dat in de naaste toekomst van een grote sluis in Kats gebruik zou willen maken9
Op blz.2 werd reeds medegedeeld, dat jaarlijks 180
schepen groter dan 600 ton zich naar de S.H.V. te
Vlissingen begeven.
In 1938 was het aantal binnenschePefl groter dan
600 ton, dat een andere bestemming had dan de S.H.V.,
55.
De voor de oorlog passerende kustvaarders waren
zo goed als alle kleiner dan 400 B.R.T., terwijl schepen
van 350 B.R.T. de bij Kats g eprojecteerde kleine sluis
nog kunnen passeren.
Het is duidelijk, dat, mede gezien de in het voorgaande vervatte conclusi,het aantal schepen, dat in
de naaste toekomst het sluizencompleX te Kats zou willen passeren en te groot is voor de kleine sluis, het
(In beide richtinaantal van 250 niet zal overschrijden.
gen tezamen dus 500).
.O-O-O-O-O-

f1'
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-
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Bijlage II.

DE_WATERmJISHOUDING VAN DE ZNDKREEKB0EZEM 1)

Op Zandkreek
fwat_
O.

De vraag zal onderzocht worden in hoeverre een verzoeting van het boezemwater verwacht mag worden in het
le stadium van het 3-eilandenplan (alleen Zandkreek en
Veeregat afgesloten).
Wanneer het eerste stadium van het 3-eilandenplan voltooid is, zal de Zandkreekboezenl een oppervlakte hebben
van rond 1650 ha en bezwaard worden met het water van
18700 ha. Dit laatste bedrag bestaat uit de volgende
componenten:
5123 ha
Noord Beveland
8010
ha
Zuid Beveland
3600
ha
Walcheren
2000
ha
Zandkreekgrondefl
Op de Zandkreekboezem watert af 18733 ha of rond 18700 ha.

Zoetwterbrens.

Om een indruk te verkrijgen van de hoeveelheid polderwater, die jaarlijks op de Zandkreek geloosd wordt, kan
gebruik gemaakt worden van de gegevens, die sedert 1929
van het gemaal "De Piet" van de Schengeboezem beschikbaar zijn, De Schengeboezem ontvangt het water van een
gebied groot 5500 ha en loost alleen via het gemaal
"De Piet" op de Zandkreek. De door dit gemaal verwerkte
hoeveelheden polderwater kunnen representatief geacht
worden voor het gehele, op de Zandkreek lozende,gebied.
In onderstaand staatje zijn de sinds 1929 uitgemalefl
debieten weergegeven (jaren van 1 April tot 1 April).
Door het Semaal "De Fiet" van de ScheneboeZe!
a1en_3e7etefl utgedruktifl mi egen:

282 mm
941
188 mm
1929
396
42
450 "
30
230 "
43
152 "
31
318
44
281 "
32
394 "
45
144 "
33
332
"
46
149
34
300 "
47
327 "
35
93
"
48
443
36
"
173
"
49
322
37
437 "
50
147 "
38
484 "
"
51
392
39
378 tv
52
417 "
40
Piet" in de laatste
Hieruit blijkt, dat het gemaal "De
e
hoeveelheid
heeft uit24 jaar een gemiddelde
geslagen van 30 cm rover 5500 h.
Degehele oe Zandkreek lozende oppe v1akte van
0
18700 ha levert dus 18700.104. 0,30 = 56.10rn3.
-----------------De
van
1 )jn deze bijlage wordt uitgegaan van een boezempeil
niet mede0,50 m-N.A.P. De toekomstige spuiboezem wordt
gerekend.
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van een
del
Draar.

De ZandkreekbOeZem, die een oppervlakte heeft van 1.650ha,
levert per jaar, wanneer de verdamping in rekening gebracht wordt, meer dan 30 cm, Hierdoor bereikt de hoemidde_aar .n de Zandveelheid water, die in een
m3.
kreek gebracht wordt, een to aal van
7O cm.
In de boezem betekent dit een waterT
Uiteraard zal de landbouw vooral in een droog jaar de
beschikking willen hebben over zoet water.
Om een indruk te krijgen hoeveel water er in een droog
in de Zandkreek gebracht wordt, is als volgT
werk gegaan.
Van de hiervoor beschouwde 24 jaren is van elke periode
van 4 weken van 1 April af voor het gemaal "De Piet"
nagegaan hoe groot de opbrengst was. Van elke periode
van 4 weken waren toen dus 24 getallen beschikbaar.
Uit deze reeksen van 24 getallen werden daarna de 10
hoogste bedragen weggelaten en de 14 overigen gemiddeld.
Het resultaat was als volgt:
debiet in een
droog jaar:

weken vanaf
1 April

8,6mm

1 t/m4
5 " 8
9 " 12
13 " 16
17 " 20
21 " 24
25 " 28
29 " 32
36
33
37 " 40
41 " 44
45 " 48
49 " 52
Totaal

Wateropbr!St
in een droog
jaar.

5,5
399
223
1,3
1 98
3,5
696
16,9
27,3
32,8
27,5
16,3
154 9 3 mm

van iMeitot
15 October
183 mm
of w e lT
van hetal

Dit totaal van afgerond 15 cm is slechts 1 x in de
laatste 24 jaar niet bereikt; n.l. 9,3 cm in 1948- 1 49.
Het totaal van 15 cm is in deze tijd 4 x bereikt.
Over de gehele oppervlakte gerekend (inclusief de
ZandkreekbOezeEfl 20200 ha) bedraagtde aanvoer dus in
2o2oo.1o.o,154 = 31,106 rn3.
een
In de boezem betekent dit een wateiag van 185 cm.
Zoals in bovenstaafld staatje is aangegeven, wordt

J

t

t

i

- 3 -

Zoutwaterbezwaar.

Situatie bij
Kats.

Situatie bij

Bijl.II.

verreweg de grootste hoeveelheid water uitgemaleri in de
winterperiode n.l. 88% in de tijd van half October tot
begin Mei. Vooral in het winterhalfjsar zal de zoute
ZandkreekbOeZem daardoor een zekere mate van verzoeting
ondergaan. Dit verzoetingsprOces wordt echter tegengegaan door het binnendringen van zout water uit:
le. De Ooster-Schelde via de te bouwen schutsluizefl
te Kats,
2e. Het Kanaal door Walcheren via het sluizencOfliplex bij Veere.
Bovendien zal door de diepe kwel het zoute water de
boezem kunnen hinnendringen. Deze hoeveelheid is echter te verwaarlozen.
Wordt het s1uiencomplex te TTats uitgevoerd en gebruikt,
zoals op tekening 6 en in bijlage IV is aangegeven,dafl
zal vooral tengevolge van het schutten met de kleine
sluis het zoute Ooster-Scheldewater naar binnen komen.
Ten onzichte van deze hoeveelheid is de lek door de
deuren van de grote zowel als van de kleine sluis te
verwaarlozen.
De afmetingen van de schutkolk van de kleine sluis
kunnen voorlopig gesteld worden op 70 x 8 m. De drempeldiepte bedraagt 4,80 m - N.A.P.
Veere bezit een sluizencomplex bestaande uit:
le. Een grote iluis met kolkafmetingen 146 x 20 m
en een drempeldiepte van 6,5 m - N.A.P.
2e, Een kleine sluis met kolkafmetingefl 65 x 8 m
en een drempeldiepte van 3,9 m - N.A.P.
Gezien het feit, dat te Kats normaal alleen een kleine
sluis in bedrijf zal zijn, zal het voor het scheepvaartverkeer geen bezwaar opleveren wanneer ook te Veere
alleen de kleine sluis gebruikt wordt. Daardoor zal de
hoeveelheid zout water, die van het Kanaal door Walcheren via de sluizen op de Zandkreek kan komen, sterk
verminderen.
Ook te Veere kan de hoeveelheid lekwater verwaarloösd worden ten opzichte van de door het schutten
binnenkomende hoeveelheden.
Het zoutwaterbezwaar kan gemakkelijk bepaald worden wanneer de aantallen schutovoli bekend zijn en wanneer verder verondersteld zou worden, dat de Zandkreekboezem
in de aanvang geheel zoet zou zijn.
Wat de uitwisseling van zoet en zout water tijdens
het schutten betreft, wordt verondersteld, dat steeds
de gehele hoeveelheid zoet water in de schutkolk wordt

-
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uitgewisseld tegen zout water. Staat het buitenwater
hoger dan het boezempeil, dan komt bovendien bij elke
shutcyclus een hoeveelheid zout waer naar binnen ge-

Zouaterbezwaar te

Veere.

Zoutwaterbezwaar—~é
Kats.

lijk aan het volume van de schutkolk tussen het boezempeil en het peil van het buitenwater.
In totaal komt dus binnen een hoeveelheid zout water
gelijk aan het volume van de schutkolk tussen het peil
van het buitenwater en de bodem.
Bij een wisselende buitenwaterstand kan over een
lange periode de gemiddelde stand in rekening worden
gebracht.
Zoutbezwaar te Veere.
Het aantal schutcvcli van de kleine sluis te Veere bedroeg in 1938 circa 5700. Bij sluiting van de grote
sluis zal dit bedrag dan toenemen tot 6000.
Te Veere komt dan per jaar binnen:
i .io 6
zout water,
6000,65.8 .(3,90 + 0,90) =
schutwater.
hiervan is 6000.65.8. 1,4
Zoutbezwaar te Kats.
Door de vaart op de tijhaventjes in de Zandkreek zal het
aantal schutcycli te Kats groter zijn dan te Veere,
n.l. circa 7000
Te Kats komt dan per jaar binnen:
18,8. 106 m.3 zout water,
7000.708. 4,8
schutwater.
waarvan 7000. 70.8.
De totale hoeveelheid p r jaar binnenkomend zout water
°
bedraagt dan rond 34.10m3.

In het 2e deel van dit rapport is uiteengezet, dat het
overtollige water alleen via de sluis te Kats op het
buitenwater geloosd kan worden.
Het zoute water, d at te Veere biflne nkornt moet dus d e
ng doorstromen om
Zandkreekboezem over de volle lete

-

Bovendien vindt de toevoer van zout water gedurende
het gehele jaar plaats, terwijl het spuien vooral tot
de wintermaanden beperkt blijft.
Dit, gevoegd bij het feit, dat in een droog jaar de
hoeveelheden zout en zoet water die toegevoerd word n
°
dezelfde orde van grootte bezitten (n.l. resp.34.10m3
en 31.106 m3), lijkt reeds voldoende om de conclusie te
wettigen, dat vooral in de zomer van een droog jaar het
water van de Zandkreekboezem voor de landbouw onbruikbaar zal blijken te zijn.
Het verziiingSProCe5 is echter van veel meer factoren afhankelijk, die op het ogenblik niet naar waarde

-
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geschat kunnen worden, hetgeen in het hieronder volgende nader toegelicht zal worden.
Het is denkbaar, dat, in een tijd dat er veel zoet
water toegevoerd wordt en er tevens veelvuldig gespuid
wordt, zich in de boezem een grens instelt waar beneden
het zoutgehalte ongeveer gelijk is aan dat van het buitenwater en waarboven de kwaliteit van het water gelijk
is aan het door de polders uitgeslagen water.
Op de menging van de waterlagen ter weerszijden
van de evengenoemde grens zijn de volgende factoren van
invloed:
scheepvaart,
a
wind,
b
diffusie.
c
Het is duidelijk, dat hoe dieper de grenslaag zich bevindt hoe meer de onder c genoemde factor de overhand
zal verkrijgen op de beide andere factoren.
In het onderhavige geval ligt de spuisluisdremPel
ÏT.A.F. grote delen
te Kats op een diepte van 6,5 m
15 in, tervan de Zandkreek hebben een diepte van 13
m
diepteljn
zich
door
de
gehele
Zandkreek
wijl de 7,5
en het Veeregat uitstrekt. Het lijkt daarom niet onmogelijk dat onder zeer gunstige omstandigheden en bij een
voorzichtige spuipolitiek de bovenbedoelde grenslaag
op een diepte van 5 h 6 m gehandhaafd ken worden.
Schepen en golven zullen op deze diepte niet veel
invloed meer hebben, zodat vooral de diffusie bij zal
dragen tot de verzilting van het water boven de grenslaag.
Hoe snel de verzilting tengevolge van de diffusie
zich zal voltrekken is op het ogenblik niet zonder
meer te voorspellen daar analoge situaties elders ontbreken.
Wel bestaat de indruk, dat, zo het al mogelijk is
gedurende een regenrjke winterperiode de bovenbedoelde
grenslaag te ereren en hiermee de zomer in te gaan,
in de loop van deze zomer het oppervlaktewater de invloed van de verzilting zal gaan ondervinden en onbruikbaar wordt voor de landbouw. Het is leerzaam te
onderzoeken hoever de grenslaag in de zomer zal stijgen in het denkbeeldige geval dat geen vermenging optreedt.
_~e zomer van een nor
A. Stijging
-

-

-

-

.

Stel dat op 1 Mei de grenslaag zich bevindt op een
N.A.P. In een normaal jaar is de
diepte van 6 m
6
toevoer:
zoet water
61.106 m3
34.10 m3.
zout water
De
-
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De inhoud vanboezem boven het peil van 6 m-N.A.P.
bedraagt 52.10 m3 ,
In dit geval kan op 1 Vei van het volgende jaar de
toestand, waarvan uitgegaan is, weer bereikt zijn.
In de zomer is de toevoer:
7,3.10 m3,
zoet water
17,-. 10 m3.
zout water
De verdamping eist een laag van 50 cm of wel 8.10 m3.
Het schutwater doet de waterspiegel circa 20 cm stijgen.
Door de toevoer van zout water bevindt de grenslaag
zich half October op 3,5 m - N.A.P. dus 3 m onder het
oppervlak.
an de grenslaag in de zomer van een droog
B. s
ar.
Stel weer dat op 1 iv'ei de grenslaag zich bevindt op
een diepte van 6 in - N.A.P. Achtereenvolgens worden
nu verondersteld op te treden een normale zomer,
een droge winter en een droge zomer. De combinatie
van een normale zomer en een droge winter levert
de volgende toevoer:
6
34.106
zoet water
34.10 m3.
zout water
8.106 m3.5
De verdamping bedraagt 50 cm of wel
De schutWatertoevoer bedraagt 40 cm of 6,5. 1 0 m3.
op 1 Mei van het volgende jaar zou de grenslaag zich
dus nog op 6 m - M.A.F. kunnen bevinden.
In de d aaropvolgende droge zomer is de toevoer:
3,6,10 m3,
zoet water
zout water 17 . 10 m3.
De verdamping ja weer 8.106 m36(50 cm)
en de schutwatertoevOer 3 9 2.10 m3(20 cm).
Op 15 October bevindt de grenslaag zich dan op
3,5 in - N.A.P, terwijl het boezemTeil dan 0,60 m-N.A.P.
bedraagt.De grenslaag bevindt zich dan op 2,9 in onder
het oppervlak.
Zowel in de zomer van een droog jaar als van een
normaal jaar stijgt de grenslaag dus tot 3 in onder het
oppervlak. op deze dieDte wordt het water door de
schroeven van de passerende scheefl intensief gemengd.
Hieruit kan geconcludeerd worden, dat, wanneer verondersteld mag worden, dat de ZandkreekbOezem niet verder dan tot een dieote van 6 m verzoet kan worden, aan
het einde van elke zomer het opervlakteWateT onbruikbaar zal zijn voor de landbouw.
Zo al file mogelijkheid zou bestaan, dat kort na het
winterhalfjaar het oppervlaktewater dezelfde kwaliteit
bezit
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bezit als het door de polders uitgeslagen water, een
vraag blijft het vooreerst hoe de kwaliteit van dit uitgemalen water in de toekomst zal zijn.
terbeheerSiflg
Blijkens een rapport van de Commissie
en Verzilting (1950-1951) en gegevens van de Wetenschappelijke Afdeling Herverkaveling Walcheren is op het ogenblik de situatie zo, dat slechts een gering deel van de
op de Zandkreek lozende oppervlakte polderwater bezit
met een zoutgehalte kleinder dan 1 gram per liter.
Het grootste deel van dit gebied heeft polderwater
met 1 tot 5 gr.zou± per liter en de rest meer dan 5 gr.
zout per liter. Daar dit gemiddelde jaarcijfers zijn,zullen de zoutgehalten 's winters iets lager liggen.
Ter orinteriflg diene, dat 1 gram per liter voor de
tuinbouw aanmerkelijk te hoog is, voor bespuitiflgefl van
akkers en boomgaardefl nog juist toelaatbaar iSnChikt
geacht kan worden als drinkwater voor vee.
Voor de aanwezigheid van zout in het polderwater zijn
verschillende oorzaken aan te wijzen:
a - lek door de afsluitmiddelefl der uitwateringssluizen,
b - diepe kwel van de zee-armen uit,
c - fossiel zout in de bodem.
De oorzaak onder a zal in de toekomst niet meer aanwezig zijn, daar vrijwel het gehele gebied bemalen zal moeten worden, terwijl de oorzaak onder b van minder invloed zal worden door de periodieke verzoeting van de
bovenste lagen van de ZandkreekbOeZem.
Zonder verdere on derzoekingen is echter niet te zeggen in hoeverre het polderwater een verzoeting zal ondergaan.

Mo el"kheid
alge ele verkreek.

Een voordeel van de verzoeting van de bovenste lagen
van de ZandkreekbOeZem zou, zoals uit het voorgaande
ommoge blijken, zijn, dat ook het polderwater in de
ringende polders meer of minder zou verzoeteri, waardoor het voor meer doeleinden bruikbaar zou worden.
Ook zou een geringe hoeveelheid water afgestaan kunnen
worden ten behoeve van de landbouw op de aan de Zandkreek grenzende zandige gronden.
Kan de waterbehoefte van dergelijke percelen in het
zomerzeizOen gesteld worden op 20 cm, dan kan een waterlaag ter dikte van 50 cm in de ZandkreekbOeZem ten
goede komen aan 3500 ha verdrogend-e gronden. (De nieuwe Zandkreekgronden zullen in totaal nog geen 2000 ha
beslaan).
De vraag kan gesteld worden of het niet mogelijk is op
een andere wijze de ehele inhoud van de Zandkreekboezem
van dezelfde kwalitei T doen zijn als het uit de polders komende water. Het door de schutsluiZen binnenkomende
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komende zeewater zou dan onmiddellijk door pompen of
hevelen weer verwijderd moeten worden.
Een en ander is mogelijk wanneer de volgende werken tot stand komen:
le. Gemaal "Boreel't te !iiddelburg verplaatsen naar
Veere, waardoor het overtollige water van
10.000 ha van de Polder Walcheren aan de Zandkreekboezem ten goede kan komen. (In totaal zouden
dan 30.000 ha op de Zandkreek lozen).
2e. Zoutpomp te Veere, die het door de sluizen te
Veere binnenkomende zoute water weer in het
Kanaal door Walcheren kan deponeren.
3e. Zouthevel te Kats, die het bij Kats binnenkomende
zoute water weer in de Ooster-Schelde ken brengen.
4e. Hoge kaden rond het in te polderen gebied waardoor een maalpeil van 1,50 m + N.A.F. aangehouden kan worden.
5e. Spuigelegenheid om het water van de Zandkreek
via het Kanaal door Walcheren op de Wester-Schelde te kunnen brengen,
Het onder 4e genoemde hoge boezempeil is nooazaiceiiji
om zelfs in een droge zomer zonder regenval de geringe
hoeveelheid van 50 cm aan de landbouw ter beschikking
te kunnen stellen zonder dat het boezempeil daalt beneden 0,50 m - N.A.P.
De bezwaren verbonden asxi deze oplossing zijn de
volgende:
le. Zonder meer kan op het ogenblik niet voorspeld
worden of het door de polders uitgeslagen water
voor de landbouw bruik baar zal zijn (outgehal1 gr./l.) Immer s, welk aandeel levert
te
het fossiele bodemzout aan het zoutgehalte van
het Dolderwater9
2e. Het door het gemaal "Boreel" uit te malen water
1 gr./l.
zal waarschijnlijk een zoutgehalte
blijven behouden, daar een verzoeuing van de Zandkreek praktisch geen invloed zal hebben op het
zoutgehalte van het polderwater van de Polder
Walcheren,
3e. Het is niet mogelijk bovenstaande oplossing via
verschillende stadia te bereiken.
4e. De hoeveelheid water,die in een droge zomer aan
de landbouw ten goede zou kunnen komen, is zeer
gering in verhouding tot de te maken kosten.
Deze oplossing zal daarom verder niet meer de aandacht
hebben.
-0-0-0-0-0-
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(zie tekeningen

Pichtlijnen.

Doelstellifl.

Stadium i

Zoals in deel 1, hoofdstuk III-B, is uiteengezet moet
uitgewerkte idee betrefde op de tekeningen 1 t/m
ford het gemalen• en spuicomplex te Veere voldoen aan
de volgende richtlijnen:
In stadium 1 van het 3-eilandenpian (Ooster_Schelde
niet afgesloten) moet het hij Veere te stichten gemaal
in staat zijn een gedeelte van de Folder Walcheren
ter grootte van 2500 ha van wateroverlast te vrijwaren.
In stadium II (Ooser_Sche1de afgesloten) moet dit
gemaal tevens hot Kanaal door Woloheren van het nodi-ge water kunnen voorzien en verder in staat zijn een
ten N.W.v an Veere te vormen spuiboezem tot een zeker
peil op te zetten
Het in de spuiboezem opgepompte water moet periodiek
via een nog -te graven watergang en het Kanaal door
Walcheren op de Wester_Schelde gespuid worden en
wel not zodan:ige snelheid, dat het verontreinigde
bodeowater van het Kanaal door Walcheren door de
stroom wordt meegevoerd.
Een en ander heeft ten doel hot Kanaal door Walcheren,
dt in het e stadium nog door hot inlatei van zeewa
ter op peil gehouden zal moeten worden, in het 2e
adium dusdanig te verzoeten, dat geen zout water meer
via de schutsluizefl te Veere de, dan geheel zoee
ZandkreekbOeZem, kan binnendringen.Daartoe zal het hij
Vlissingen door de ochuisluiTeil binnenkomende zeewater
onmiddellijk weer door een hevel_iflstallatie vervijderd
Walchemoeten worden Door bovendien het Kanaal door moet het
spuiefl
te
ren periodiek met zoet water door
mogelijk zijn de kwaliteit van het kanaalwae op te voeren tot een voor de landbouw aanvaardbaar peiL Dit
zal dan na verloop van tijd tevens de zoute kwel in do
e.
omgeving van het Kanaal sterk doen afnemr
een
variantoplosis
tevens
nog
Op hlz.7 onder le
voorgesteld
wordt, al-sing ter sprakegekomen5 waarbij
tot
de
aanleg
vaneen
srroioezem
met
spuikanaal
vorens
over te gaan, te trachten het Kanaal door Walcheren te
verzoeten zonder de hulp vaa een epuiboezem. De meest
aanvaardbare oplossifli. in stadium 1 zal nu die zijn,
waaruil zowel de oplossing met spuibcszem als de variant
zonder spuiboezem zonder veel extra kosten kan worden
afgeleid
Een en ander heeft, voor wat betreft Stadium 1, geleid
tot het op tekening 1 weergegeven project.
Het Noordelijk deel van de Folder Walcheren ter
grootte van ca.2500 ha, Ji nu via een uitwateriflgSsluis op de Zamdkreek lo0st, zal in de toekomst hemalen
11100 ten

Li

Bijl.IIL

- 2

Stadium II
(tek.;4

Stadium II

moeten worden 9 voor welk doel een capaciteit van 200 m3/
min, voldoende wordt geacht.
Tekening 1 heeft betrekking op de bovengenoemde variantoplossing zonder spuiboezem in het 2e stadium. Hierop
is aangegeven welke werken tot stand zullen moeten komen
om het gemaal van de Folder Walcheren tevens geschikt te
maken voor het aanvullen van het Kanaal door Walcheren.
In dit geval wordt verondersteld, dat een hovelinstallatie te Vlissingen met een gemiddelde capaciteit van
200 m3/min. in s- it is het Kanaal door Walcheren voor
verzilting te vrijwaren (dus zonder de hulp van een spui boezem).
Het gemaal zal dus permanent in bedrijf moeten zijn,
waarbij normaal schuif A geopend is en schuif B gesloten
Het aanvullingsWater voor het Kanaal door Walcheren
wordt dus meestal aan de ZandkreekbOezem ontleend en
slechts in tijden van wateroverlast aan de boezem van
het Ndeel van de Polder van Walcheren. Dan wordt schuif
A gesloten en sci.uaf E gcoperd
vullingSWater wordt via de voormalige veeHet
tinggracht van Vocre naar hot Kanaal door Walcheren getrarisporie erd,
Mocht deze oplossia niet het gwensao resultaat opleWalcheren),
veren (n.l do ferzoeting van het Kanaal door
dan kan de gescheiste situatie gemakkelijk uitgebreid wor3 weergegeven project, waarbij
den tot het or tekening
de verzoeting van het Kan aal door Walcheren wordt nagede
streefd met behulp van een spiihcezern Wormaal zijn
schuiven A,B ui 0 geopcnd en ic schuif t ge3loten. Al het
benodigde wa±cr wordt dan dus ontleend aan de Zandkreek
100 m3/min
boezem Een gedeelte wordt door een pomp van
via de opening bij A naar de apuaboe zon geiransporteerd
en de rest eveneens door een 7cmp van 100 mVmin naar
het Kanaal door Walcheren.
Van tijd tot tijd kam de apuiboezc-m vra de op de
tekening weergegeven watergang en het oi:aal door WalwaterOand bestaat gro
cheren geledigd wordce. J.
tendeels uit een gedurende de overoLInllir.t van 1944- 45
door de zee uitgeschuurde gcu
gesloten
In tijden van waieroeriaS wordO s chif
en schuif 11 geonand, Het benodigde water kan dan ontleend worden aan de boezem vov de Folder Walcheren. Via
genoemde
een bevel of duiker kam dit water het hiervoor
0

spuikanaal passeren.
werkeil nodig zijn,
Ten slotte is nog a t gegeven welke eere
wordt verp,aatst.
naar
reel
wanneor het gems el
11 ca.000 m3/min
Dit gemaal, dat een capaciteit bezit
pompi nu ie Middelburg het, water van een groot deel van
Kanaal dccv Walcheren. Daar
de Folder V1a1 che rem on Pc
in de toekomst ht peil van dc Tvd11Iohboezem gemiddeld
een
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Bijl. III.

een meter lager zl liggen dan het peil van het Kanaal
door Walcheren (0,90 m + N.A.F.) zou de wenselijkheid
naar voren kunnen komen het gemaal naar Veere te verplaatsen. De vraag, welke werken daartoe in de Polder
zelf zouden moeten geschieden, werd nog niet nader onderzocht.
-0-0-0-0-0-
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Bijlage iv.
HET SLUIZENCOMFEEX BIJ KTS (tekeningen - en

Eisen te stellen in het

Eisen te stel-

De beschouwingen over het sluizencomplex bij Kats in het
le stadium van het 3-eilandenplan (zie deel II hoofdstuk II) laten zich als volgt sarnenvattefl:
1. Er moet een sluis geprojecteerd worden ten behoeve
van binnensche1efl tot de grootte van Kempenaars
(600 ton).
Het asntal schepen groter dan 600 ton, dat de Zandkreek zou wilibu passeren, is zo gering (in beide
richtingen tezemen 500 per jaar), dat het niet nodig
lijkt hiervoor een schutgelegenheid te projecteren.
Deze schepen kunnen immers de route via het Kanaal
door Zuid-Beveland kiezen
Felgi zou echter op grond van het Tractaat van 1839
bezwaar kunnen maken tegen een zodanig ontwerp van
de afsluitingswerkefl bij Kts, dat de vaarweg door
het Kenaal door Walcheren en de Zandkreek niet meer
ken dienstdoen als reserve voor het Kanaal door
ZuidEove12ni,
De dn bij Nats moet behalve voor de scheepvaart ook
een afaluitbare opening bevatten met behulp waarvan
het oqertojlige water ken worden geloosd.
De dam moet tevens de functie van verkeersweg kunnen vervuilen.
In het 2e stadium van hei 3.cilafldeflPlan (Ooster-Schelde afgesloten) moeten bovendien de volgende punten in sanmorking genomen worden (zie deel 1 koofdstuk II - e en 3e:
1. Onder normale omstandigheden bevindt de Zandkreek
o O sterSchelde. Zo-zich in open gecieenscheb met de
wel kiene als grote schepen (bijv. tot 2000 ton)
moeten vlot kunnen passererZodra tengevolge van on- resp afwaaiîflg op de Zandkreek en de Ooster_Schelde het niveen van de Zandkreck ton opzichte van dat 'an do Cc ster_Schelde
zodanig verandert dat ontoelaatbare .stroomsneihedefl
in de onder punt 1 bedoelde scheepJaarOP5nllg out-staan, moet deze opening aîges1otCr kannen ordL1 q
terwijl aan de scheepvaart een 5churgelegene1d ter
beschikking moet- worden gesteld.
In dit 2e stadium heeft de 5fsluitdijk bij Data de
functie van 2e kering.
Tenslotte moet de eis gesteld worden, dat het 2e
stadium zonder veel kosten uit het le 5fgoleid
kam worden.
1
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van_zaki
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in het 2e
stadium.

rote sluis
in_

Eijl.FT.

In het le stadium (Ooster_Schelde niet afgesloten)
bij de dubbele
zijn de deuren in de oo fdwsterkeriflg
Zij
worden
slechts geslobascule-brug normaal geopG:.
ten wanneer het peil op de Ooster_Schelde boven
2,50 m + N.A.F. (schutpeil) stijgt.
BinnenSChePen tot 600 ton en kleine kustvaarderS
kunnen de Zandkreek binnengaan via de kleine sluis met
kolkafmetiflden 70 x 8 M.
Via de door puntdeuren afgesloten opening ten
Zuiden van de evengenoemde sluis kan het overtollige
water op de Ooster_Schelde geloosd worden.
Wordt de vaart door het Kanaal door Zuid_Beveland
gestagneerd, dan kan het verkeer onmiddellijk via de
Zandkreek geleid worden. Dan komt de grote sluis met
kolksfmetiflgefl 200 x 50 m in bedrijf. De capaciteit van
deze sluis is zeker zo groot als die van het sluizencomplex te 1jeere.
Het spuien zal in dat geval vooral 's nschts moette van de spui
o
ten plaats vinden wat, gezien de gro
geen be'oergboezem,
opening en de oppervlakte van de
zwaar zal opleveren,
In het 2e stadium kunnen onder normale omstandigheden
de deuren van de grote sluis steeds geopend blijven.
Een vlot passeren van de schepen is dan mogelijk. Bij
de boven geschetste op- en 5fw55ilngsVerachijnselen,
alsmede in het geval van een calamiteit, kan de grote
sluis in bedrijf komen. Het zal van het aantal dagen
per jaar, dat de grote sluis dienst moet doen, afhangen of verder nog op de aanwezigheid van de kleine
sluis prijs zal worden gesteld. Is dit aantal dagen
zeer gering, dan ksn de westelijke helft van de kleine
sluis verwijderd worden, waardoor nog een extra opening
voor de scheepvaart beschikbaar komt.
Het gebruik van de grote sluis als noodsluis heeft de
volgende voordelen:
1. De sluis kan goedkoop worden uitgevoerd; bijv.taluds
in plaats van kolkwandefl en handkracht in plaats
van motoren. Mocht (wat echter niet verwacht wordt)
zich tezijnertijd de behoefte voordoen aan een moderne grote sluis bij Kats, dan kan deze zonder bezwaar
worden ontwikkeld uit de ontworpen toestand, dus
met gebruikmaking van de werken van de noodsluis.
2, De kleine sluis kan in de kolk van de grote sluis
uitmonden waardoor het gehele complex veel goedkoper wordt. Ook de overgang naar het 2e stadium kan
nu zonder meer plaats vinden.
3. De hoeveelheid zout water, die de Zandkreek in het
le stadium binnenkomt, zal tot de helft gereduceerd
worden.
4.
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4. De sluis kan nu overdag als spuisluis dienst doen
waardoor met minder personeel volstaan kan worden.
Afmetingen
vanschevaarpeTi.

Zoals op tekening 11 is aangegeven, bezit de toekomstige scheepvaartopening een breedte van 20 rn en een drem~
peldiepte van 6,5 m - N.A.P.
Bij het vaststellen van deze afmetingen spelen de
volgende overwegingen een rol:
De grote sluis te Veere bezit een doorvaartwijdte
van 20 m en een drempeldiepte van 6,55 m - N.A.F.
Wanneer in het 2e stadium van het 3-eilandenplan,
na de verplaatsing van het gemaal Boreel van iddelburg naar Veere, het overtollig water van 30.000 ha
op de Zandkreek geloosd wordt, zal, afgezien van afldere invloeden, in de scheepvaartopefliflg geen grotere
snelheid dan 0,30 n/sec. kunnen ontstaan
De opening moet zo smal mogelijk worden in verband
met de functie van de afsluitdijk als 2e kering en
als verkeersweg.
Op- en sfwaaiîngsversChiinselefl mogen slechts enkele
dagen in het jaar aanleiding zijn tot het in gebruik
stellen van de sluis.
De boven aangegeven afmetingen zijn voldoende
wanneer het niveau van de Zandkreek ten opzichte
van dat van de Ooster-Schelde niet meer verandert
dan circa 1 cm/uur.
Ten slotte moge nog opgemerkt worden, dat het wellicht
aanbeveling verdient, in plaats van de op de tekening
weergegeven puntdeuren, roldeuren met hooggelegen rijbaan toe te passen. Aanvaring en beschadiging door casserende schepen zal dan praktisch niet mogelijk zijn.Daar
in het onderhavige geval sprake is van een noodsluis,
lijkt het geen bezwaar dat het wegklappen van de hooggelegen rijbaan extra tijd vraagt.
--0-0-0-0-0-
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BjlageV.
BESCH01JING OVER DE SCHADE WELKE LE OETERTEELT ZL

Oesterkweekproces_in de
Zandkreek.

Schade aan de
oesEeEee1t.

Zoals uit bijgevoegd kaartje moge blijken,zullen,
wanneer het 3-eilandenplan uitgevoerd wordt volgens de
huidige plannen, geen oester- of collecteurpercelen
binnen de bedijking vallen. Toch zal door de afdaniming
van de Zandkreek bij Kats schade toegebracht worden aan
de oesterteelt, hetgeen hieronder zal worden toegelicht.
Het proces, dat zich ieder jaar weer in de mond van de
Zandkreek afspeelt, komt in het kort neer op het volgende.
worden circa 1,3 millioen dakpannen beIn 't voorar
, een ka1k_zaidmeflgsel, door een 30- h 40-tal
streken met
kwekers ten Oosten en ten Westen van de op bijgaand kaartje geschetste oesterput in lange rijen uitgezet.
Eind Juli vindt de broedval plaats. esterlarfjes,af71"g uit de kom van de OosterSchelde, worden door
76
de getij-stromen langs de pannen gevoerd en hechten zich
hierop vast.
Eind Seotember worden de pannen met de kleine oestertjes
ine oesterput overgebrachtIn'tvooaar worden de oestertjes van de pannen gestoken en overgebracht naar de kom van de Ooster-Schelde.
In de mond van de Zandkreek wordt ongeveer de helft van
het totale aantal pannen uitgezet, waaruit blijkt, dat
deze collecteirperce1efl zeer belangrijk zijn voor de gehele oestercultuur.
De bijzonder gunstige broedval hangt ten nauwste samen
met het grillige verloop van het horizontale getij ter
plaatse. Hetgeen hierover op bijgaande tekening is weergegeven, werd ontleend aan mondelinge gegevens van de
eigenaar van een der oesterputten. Het is duideljk,dat
door de afdamming van de Zandkreek een wijziging wordt
gebracht in de stromingen ter plaatse van de collecteurpercelen in de mond van de Zandkreek. Voor deze percelen zal dan een nieuwe plaats gezocht moeten worden.
Vaarschijnljk zal hiervoor in aanmerking komen de laagwaterlijn langs de Ooster-Schelde ten Oosten van de toekomstige dam. De omstandigheden zullen daar immers oflgeveer gelijk moeten zijn aan die aan de oever voor Kattendijke en bij Kats, waar de overige collecteur.-PerCelen liggen. De schade aan de oesterteelt moet dan gezocht worden in het feit, dat het oesterbroed van de
collecteurpercelen onder Kattendijke zowel in kwaliteit
als in kwantiteit ten achter staat bij dat van de Zandkreek. Ook zullen de omstandigheden ten tijde van de uitvoering van de afsluitingswerkefl niet bevorderlijk zijn
voor de groei van het oesterbroed, zodat gedurende
1 h 2 jaar de Zandkreek een verminderde opbrengst te
zien zal geven. Daar de capaciteit van de mond van de
Zandkreek

Bijl. V.
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Oestercultuur
in het Veere-

Zandkreek bij Kats verwaarloosbaar klein is ten opzichte
van de capaciteit van de Ooster-Schelde, is niet te verwachten, dat 5 fsluiting van de Zandkreek de omstandigheden ter plaatse van de collecteurperceleri onder Kattendijke zal veranderen.
Al met al kan gezegd worden, dat de schade,die door
de afdamming van de Zandkreek aan de oestercultuur zal
worden toegebracht waarschijnlijk een geringer bedrag
zal belopen dan in rapport A werd becijferd (f12.500.000 9 -).
Het denkbeeld om in het Veeregat een oestercultuur te
vestigen wordt voldoende weerlegd door de volgende citaten uit een rapport van het Ministerie van Landbouw,
Visserij en Voedselvoorziening. Deze citaten werden ontleend aan een brief van de Frov.Flanologische Dienst
voor Zeeland.
1.11 De oesterlarven worden met de getijstromen heen en
"weer gevoerd. Dit gebeurt in alle estuarifl ter
" wereld. Is het estuarium kort, dan trekt de eb
" vele larven naar volle zee, die er met de vloed
niet weer uit terugkeren. Het larvale leven duurt
11 12 tot 14 dagen. De verliezen, die door de getij" stromen worden veroorzaakt, zijn aan het eind van
" het larvale bestaan dan zo groot geworden, dat een
broedval van enige omvang uitgesloten is.
In een langgerekt estuarium kan men het geluk hebben, dat de eb weinig larven naar zee trekt. Pij
" een ideale pendelbeweging zouden alle larven in het
besloten gebied moeten blijven. Honderd procent ideaal is de toestand nergens ter wereld, maar de
" Ooster_Schelde komt er dichtbij. Uit hydrograPhisChe
en biologische waarnemingen blijkt, dat per getij
maar ongeveer 4 procent van het water met de daarin aanwezige larven niet terugkeert naar de kom."
2." Oesterlarvefl ontwikkelen zich bij temperaturen boven 180 0. Pas bij temperaturen van omstreeks 200 C.
" mag men op een voorspoedige ontwikkeling rekenen.
Dagelijks worden vele larven door hun vijanden opge" geten en een vlotte groei van de larven is daarom
" zeer gewenst. Op onze 0 breedte zijn zeewatertempera" turen van ongeveer 20 0. uitzonderlijk. In de kom
" van de Ooster-Schelde worden deze temperaturen elk
jaar bereikt."
11
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OVERZICHT VAN DEJT TE VOEREN WEFKEN VOOR D
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bij niet afgesloten
Uitvoering van het 3_eilaxldenplafl
Ooster_Schelde.
N.A.F. en N.A.P.
Boezempeil liggend tussen 0,50 m
-

le

se:
a
b

sluizenCOfl1P1eX bij Kats,
i bemaliflgefl voor de polders van het oude
land, rekening houdexide met het toekomstige peil
van 0,25 in + N.A.P.,
rzieningen aan enkele haventjes,

-

c
d
e

pe

-

voo

-

oekomstige
aanleg van toeg angswegen naar de t
a fsiuitdijkefl.

-

Aanleg en sluiting van de afsluitdijken bij Kats en
ten N.W. van Veere.
3e phase:
a

-

b
c
d

LSladium

-

-

kaden met een kruinshoogte van 2,0 m + N.A.P.
om enkele gedeelten van het in te polderefl gebied,
afwatering van het ingepolderde gebied,
in cultuur brengen van het nieuwe land,
keersWegefl over de dammen bij Kats en Veere.
r

Ij
Invoeging van het 3_eilandeflp]-afl in het Deltaplafl
na afsluiting van de Ooster_Schelde.
Boezempeil op de Ooster_Schelde en de Zandkreek
0,25 in + N.A.P.
liggend tussen 0,25 in
-

a
b

c
d

-

-

-

-

hevelinstallatie te Vlissingen,
gemaal en watergaflgefl te Veere geschikt maken
voor de toekomstige taak(aaflvUllefl en verversen
van het Kanaal door Walcheren met water uit de
Zandkreek),
Oostelijke begrenzing van de spuiboezein bij Veere,
kaden tot een hoogte van 2,0 in + N.A.P. om de
resterende delen van het nieuwe land.
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