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1. D© seewariRg van het CalaMteuse Waterschap Oud-

en Jong Breskens heeft twee bepaald swakke

ten, waar ci& eeevrerlng é'oor ©on ïaager©

wordt gevormd en a@er spoedig verbetering

Des© vaKeen ^ijn gelegen bij Nieuwe Sluis

en tussen het voormalig fort Frederik Hendrik eja

Sp. 1)*

2. Beide plaatsen sijn in d© brief van d© Afd» Stu«

diedienst van 2 Fobr» 1 9 ^ nr, 213 oajttgewazeh alft

SSW&KKQ plaafcs«n.(ao'a 9 en 10 in die brief)

de behandeling voorrang moeten hebben en zo ,$

nog dit Jaar- -qosten worden verbeterd»

3« Van het laatötgenoeiade kustgedeolte (objoot

van genooraö© brief) is thans door de Arrondi^seraenta-

iv te Terneuzen eon plan ppge&a&Kt dat voor-

in mn verawaring van de aanwezige duin^troolc

door hot aanbrengen van oen - voorlopig •* onverde-

digd J5andlicha&ïn.
lK Op de hierbijgevoegde tekening A6.55.81 ia

varswarlng in plattegrond en met ©tiige

aangagdvoti. '

5. De buitentoon van het aan te brenpen

ligt ongavoor ter plaatae van de tegenwoordig©

voet* De afstand uit de laagwatorlljn varieert van

MDO in in h«t oosten (bij gp« 1) waar het natte

strand aeer braed ia» tot 2^0 m in het Wasten ,(4p.-S

str^n^ oen breedte heeft die ongeveer bij

normale evei^wichtstoestsnd xal

l
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6, 2OQ1S b l i jk t u i t de footreffende grafiek op öe

gevoegda taksning A7-5O.11!- is &® ligging van de "

waterlijn en 39 cïuinvoet tamelijk stabiel* Wol moet

wqrd$n gew&stm op o ars reeös enigo tlj«l durend©

achteruitgang van de laagwaterlijn i n > é t

gad®©lta van het "botteffönde Icustvsxk (ten

westen van ^p« 3) clie oen ord^ van grootte heeft

van ca* 1 » pör jaar ,

7* De on<36TZ4oa« oaver di® van on>i9tr©©ks 1075» to t ca»

1930 Qön peyiocte van sterlce achteruitgang

kenfl (zie verloop van do ?m-lijn In fle

op tökoninjg A6#??#B1) i s thans weer aanwinnend, waar-

bi j $0 vooruitgang ook op goringor© diept©

is (s is verloop van de 2#? m-li3n op

tekening).

B# De in ds alinsa 6 genoemd© aöhterui.tgang van

t«n -waten van sp, 3 Whoeft

verontrustend "t« zijkran vraagt

slèohta eqn sorgvuMig onóoi'houcl ©n e©n op

houden van èé aanwezige paalhoofden,

9» Er wor<it daarom gewend» flat in het

kustvak de aowering sond^r te grote kosten op dei

plaats van (3e tegenwoordige dulnstrook km wöTd«n

gehandhaafd. Verwacht mag worden, dat de voorg©stelde

zanclv^rswaring met eenvoudige midtael^n (hölmtjeplan-

t ing , rijaenscherrasn a.d*) lange t i j d in stanö zal .

kunnen worclon g«houden, hoewol niot z&X kumaen

worden ontgaan dat aan de aoesi^de soms anlge afslag

zal plaats hobbenf dl© hoop i s achter gewettigd,

dat d i t ver l ies &&n in gunstiger perioöen öoor'aan-

0tuiving we$r sal kunnen t®ruggowonn©n»
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10. Op grond van het voorgaande kan <5an QOK mot het

plan van vooï?ïio@tóe Arrondlsa^tnonts^lngonidttr worden








