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die kwestie uit den aard der zaak meerendeels tain of
meer partieel,in vcrband waarmede v.y mccnen tot goed
begrip der zaak hier eenige meer algemeene beschouwingen
te moeten laten voorafgaan.

Indien men voor een oogenblik eens aanneemt,dat de kanalen in de noordelijke provincies daartoe voldoende af~
laetingen bezaten,dan zou de voeding dier kanalcn van
uit het T?i'entekanaal in zooverre een econoiiiisch voordeel
moeten heeten,dat men dan het benoodigde water by Almelo
zonder oppomping bescliikbaar krijgt op een peil van
9.75 M,+ K.A.P.jZoolang de rlvierstanden hooger zyn dan
dat peil en dat by lage rlvierstanden slechts oppomping
over geringe hoogte,lioogstens over ongcveer 1.50 M, ,zou
noodig zijn om het water op dat peil te brengen.
Tan het peil van 9.75 M. + H.il.P. zou het water vrij
kunnen afsiroomen naar het 6o. pond van het kanaal 2wolle-Almelo met den zytak Yroomshoop-Haondrik,het Coevorder-Yechtkanaal,de Goevordergracht en het le pond van
het Stieltjes-kanaaljWelke verschillende kanalen in normale omstandigheden alle gemeen liggen met de Yeoht boven de stuw te Haandrik,waarvan het stawpcil '^,10 M, +
N.A.P, bedraagt.
Yan uit dit groote aan 9.10 M, + JI.A.P. gelegen kanalencomplex zouden door natuurlyfce afstrooming gevoed
kunnen worden:
het gedeelte van het kanaal Zwolle-Almelo beneden sluis
Y blj Yroomshoop,
de zijtak van laatstgenoemd kanaal Lemele-Deventer, de
Lutterhoofdryk,de Dedemsvaart met het Ommerksnsal en het
Llchtmiskanaal,
terwijl door oppomping ook het komaal Almelo-No^rdhorn
van water zou kunnen worden voorzien.
Yan af het bovenbeschouwde aan 9,10 M, + H.A,P, gele¬
gen kanalencomplex zou verder door oppomping langs het
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Watervoorziening kanalen in
Westerv.olde enz, van uit den
Boven-Rijn,
10 nieuve,
Bijlagen:
- terug.

De verschillende adressen en verdere stnk'

f-

ken bedoeld in Uwer Excellentie*s nevengenoemde
brieven hebben alle betrekking op de vraag in hoeverre kanalen in de noordelijke provincies,die in
droge tijden gebrek asoi voedingswai; er hebben,in aanmerking zouden Eunnen koraenvoor voeding van uit den
Boven-Rijn door middel van de ontworpen Ty/entsche
kanalen,
De hierbijgevoegde rapporfeen van de Ingenieurs 4n
de Arrondissementen Assen,Zwolle cn Lecuwarden van
12 Febmari 1919 No.279 C/20,13 Februari 1919 No,
265 C/l en 17 September 1919 No.1524 behandelen
Aan
Zijne Excellentie den Minister
van WATEISIIAT .

die

Stielt;jeskm£?al gevoed kiumen worden het 2e en het 3e of
Ibovenpand van dat kaiiaal,hetwelk gemeen ligt laet het 7e
psnd van de Hoogevetnsche vaart, kanaalpell 12,95 M, +
■H.A.P.
Van dat pand zouden weder door natunrlijke afstrooming
de lager gelegerv panden van de Hoogeveensche vaart ge—
voed kunnen v*orden, terwjjl verder door opppaping tot 16
M, + H.A.P. het v?ater gebraoht zou kunnen worden op het
9e of hovenpand van de Verlengde Hoogeveensche vasrt,
van waar het langs het Scholtenkanaal,het Steds-Compascua en het Stadskanaal zou kunnen afstroomen naar het
kanalenoomplex in zuidoosteiyk Groningen,
Van uit het hovengenoeiade aan 16 M, + H.A.P, gelegen
,Ve pand van de Hoogevefnsche vaart zou verder door oppomping tot 16,76 M, + I,A,P, het vierde pand van het
Oranjekanaal gevoed kunnen worden,van waar het v/ater vry
zou kunnen afstroomen naar de lager gelegen psnden en
ten slotte naar het le of hovenpand van de Prentoohe
Hoofdvaart,waarvan het kanaalpeil 11,60 M, + ®r,A,P. hedraagt.
Van uit dit hovenpand zouden dan door vrije afstrooiaing
gevoed kunnen worden :
de henedenpanden der Drentsche Hoofdvaart;
het HoordWillemsksnaal;
de Wittewijk en door middel daarvan de kanalen in 2uid—
oostelljk Friesland (de Opsterlcindsche Ooapagnonsvaart
en het Ijongerkanaal) en
het Veenhuizerkanaal en door middel daaivan de kanalen
in noordoostelijk Friesland n,l,het kanaal van de Iruiswaters naar het Veenhuizerkanaal en het verhindingskanaal met het zuidweateiyk deel der provincie Groningen,
hestaande o,a, uit Wilpster- en Jonkersvaaxt; en het
heekster Hoofddiep,

Hadat in het vorenstaande een OTerzicht is gegeven van
alle kanalen die van uit den Boven-Ryn gevoed zouden jcunnen ^wordenjiaoet allerecrst worden nagegaan welke bezwaren
aan een dusdanige voeding verbonden zijn.
In de eerste plants laoge dan gewezen worden op de onstandigheidjdat met verschillende gedeclten der bovengenoemde
kanalen uitgebreide wykennetten gemeenliggen,zoodat bet
uiterst bez’aariyk zal zijn op die kanaalgedeelten tegen waterverspilling te waken,waarby nog in aanmerking gcnomen
meet worden,dat het neerendecls geen Eijkskanalen zijn. Be
kans zou dus groot zijn,dat zeer aanzicnlijke hoeveelheden
opgepompt water in die met wijkennetten gemeen liggcnde
panden aan de eigenlyke bestemming zouden worden onttrok~
ken,zonder aan het eigenlijke doel - het op peil houden der
kcinalen in het belsmg der Bcheopvaart - bevorderlijk te zijn
Wenschte men ondiuaks dat bezwaar de Twentsche kanalen
toch dienstig te laaken voor voeding van kanalen in het
noorden van het land dan zoti daaraan bij behoud van het
voor de schecpvaart noodige Icanaalprofiel in elk geval een
zekere grens zijn gesteld oiadat met het oog op de scheepvaart en om geen te groote verhangen te verkrygen de
stroomsterkte betrekkelijk klein zou moeten biyven,ter?;yl
bij mecrdcre watertoevoer algeheele kanaalverruiming zou
noodig worden, wat voor een bijna 70 K.M. lang kanaal zeker
niet onaanzienlijke kosten zou vorderen. Seeds uit dien
hoofde zou het dus gewenscht zijn aan een voeding van kana¬
len van uit den Bcven-Rijn zekere beperking op te leggen,
doch dit geldt nog in veel sterkcr mate met het oog op de
bestaande keiialen,waarlangs het water zou moeten v/orden
geleid en die meerendeels slechts een zeer beperkt profiel
hebben. Bit het rapport van den Ingenleur te Assen blijkt
b.v. dat de kanaalgedeelten tusschen Almelo en Goevorden
in elk geval verruiming zullen behoeven,welke verruiming
echter uit den aard kostbaarder en op vele plaatsen ook
bezwaarlyker zou worden naar gelang zy grooter afmeting

zoTi aanncmen
Hit het vorenstaande biykt dus wel,dat men zlch.

even*

tueele voedlng van uit den Boven-Rijn zooveel mogelijk teperking zou moeten opleggen en dat men’niet van de veronderstelling zou laogen uitgaan,dat,e£nmaal daartoe besloten,liet dan het beste is die voeding over een zoo groot
mogelijk gebied nit te strekken en deze zoo ruira mogeiyk
op te vat+en.
Bog moge er op worden gewezen,dat by voeding van een
kanaal door opporoping telkens van een lager naar een hooger pand aan elk der gemalen niet meer wordt opgevoerd
dan voor de bovengelegen ponden noodig is; by een voeding
echter,als die nit den Boven-Rijn,zou het voor de meeste
kanaalcoraplexen noodig zJJn eerst al het water naar het
bovenpand op te voeren, van waar het dsan vrlj naar de benedenpanden zon afstroomen* Bij geiyke hoeveelheid voedingswater vereischt dit dus,afgezien van de veel grootere kans op waterverspilling,een grooter arbeidsverbruik
der bem lingsinrlcht.ingen,welke verhonding ongunstiger
wordt naar gelang het aantal kanaalpanden grooter wordt,

Alvorens nn de versohillonde kanalen afzonderlijk te beschouwen moge hier nog een opgave volgen van de pellen
der boezecis of nndere wateren waarmede de beschonwde ka¬
nalen aan hnn benedeneinde geraeen liggen.
7oor het kanaal Zwolle—/liaelo en de Bedemsvaart is dit
het Z?/artewater, zonder vast peil;
voor de Hoogeveensohe vaart en de Drentsche Hoofdvaart;
het Meppelerdiiep,kansalpell te Zwartsluis 0.37 M.+B.A.P.,
voor de i’rlesche kanalen: Frieslands hoezem, zoraerpeil
0.66 M.-!- I.A.P,,
voor de kanalen in Wcstelljk Groningen: de hoezem van Westerkwartier, 0.9P 4 B,A.P,,
voor het IToordWillemskanaal en de kanalen in Oosteljjk

Groningen: de boezcm von liet BemsiC£Jiaal,?.aartoe behoort
het le pand van bet Winscboterdiep en het boveaptmd van
het afgesloten ?.eitdiep,gelegen op Winschoterpeil 0,62 S.

-f

H.A.P.

De In de eerste plants to beschoawen kanalen

dan

het gedJilte vfm het Overijsselsche kfmaal hwolle-iilaelo
beneden sluis T bij Troorashoop met de eerste

Deiaele-

Dev enter en de Ded£.msv;ia.rt. met het Omiacrkanaal en het
GelJijk; boven gezegd zouden ay door vrije
fefStrooming en het ksnaal Almelo-I

door oppomping

uit het aan 9.10 S.+ l.A.p, gelegen kima^lenoomplex gevoed Irannen worden.

aar dit voedingswatei^m aan dat peil

te worden gebracht althans gedurende een groot decl van
het jaar vrij nit den Boven-Bijn zou kunnen toestroonen zou
sen aanvnnkelijk gencigd 2iJn,«oodanige

van voeding

niet te verwerpen, Blykens het r&pport van den Ingenieur
te liwolle lljden die kynalon echter in droge tijdcn slechts
in betrekkeljjk geringe mate aan watergebrek,ter?,sljl die
gedeelten,relke de meeste behoefte aan water hebben juist
set wykennetten gesecn liggcn. In de onderv.erpclijke adressen vfordt op die kanalen niet gedoeld,zoodat wij seenen ze
hier ook verier buiten besohouwing te mogea laten. Tan
overv^egcnd belang kan de voeding dozer kimslen althans
. niet heeten*

Tan de Hoogevccnsche va-art zouden,zooals boven medegedeeldjde bcnedenpsnden door vrye afstrooming gevoed kun¬
nen worden uit het 7e pand gelegen op 12,95 M, + H.A.P.
2ooals uit een in 1917 door den toensaligen Ingenieur in
het /ixrondissement Assen Dr.D.S.Wentholt uitgebracht
“rapport over de vexbetering der bevaarbaarheid der Hoo—
geveensche vsart".biykt is het gewenscht het 6e pand wat
den water aan- en afvoer betreft zooveel sogeljjk in den

bestasmdeB toestaad te laten (de betere bevaarbaarbeid
aoet daax door verdieplng gevonden worden) terwijl de la¬
ger gelegea piinden elecht© in geringe laate aan watergebrek linden,zoodat ook deze fcmaalgedeelten gevoegeljjk
buiten beschom^iag kunnen blijvcn,

de verbetering der

bevaarbsariieid van de Hoogevecnsche VB.ax% bad laatsteUaer Excellentie*s scbryven van 1 Maart 1918 Ho* 235
Ai^deeliiig faterstsat betrekkic^,

Tsb uit bet 9e of bovenpsnd vsn de Hoogeveenscbe Yaarl
gelegen asn 16 M, + H.A.P, zouden gel^k boven gezegd
door tusisCbenkoiast Tan ScholtenBkan^al, Stads-Coir.oaacma
en

de kr.n.gl.en,!.?!.3xiid-oosteli-‘k..0roniogen

gevoed kuzmen rorden* ilet benoodigde water zou daartoe
over
ainstens vsin 9*10 M. + tot 16 M, + H,A, P. dus^^ongeveer
7 M* en by lage rivierstanden over S a 8.50 M, opgevoerd ffioeten .-^ordcn, -Sooals uit bet ripport ven den Ingenieur te Assen biykt lyden 'de belde eerstgonocKde kanalen niet aan watergebrek en liggen doarmede zeer ultgebreide wykennetten gemeen* Toor 'de k.-malen in zuidoosteiyk Groningen,die allecn in zeer droge zomers in
beteekenende mate aan watergebrek iyd€n,zou bet water
dus over een beuvelrug beengerjodpt cn laiigs kanalen geleid saoeten wofddn,'die zelf aan meerdere voe Jing geen
beboefte bebben,terwyi by voeding uit den boezea van
bet Eemskanaal de boogte van opiaaling voor bet bovenpand vt-n bet Stadekanaal,gelegen e&n 11,21 M, + ir,A,P,
ongeveer 10,50 M, zou bedragen,betgeen dus slechts betrekkeiyk weinig meer is,d?aa de boogte waarover by voe¬
ding uit den Boven—Syn al bet water zou moeten worden
opgevoerd, Wei valt daarby op te merken dat de boezea
van bet Eeaskanasl zelf in droge tyden aan watergebrek
lydt docb,nadat de voeding van de Brentsobe Hoofdvaart
van uit bet Meppelerdiep zal zyn tot st-md gekoiaen,zal

daarin reeds eenige verbetering intreden; de boezea vm.

het Eenskanaal sal dan niet iJLleen geen water mcer aan
het bovenpand van de Drentsclie Hoofdvaart bebben af te
staan,doch bovendien s-1 liet sohutwater van bet UoordWillenskanaal nog aan dsn boeseea ten goede komen, Ai'gezien da&rvan sal bet in ds toekocist,na afsluiting der
Snidersee,seer rel laogeljjk sija de boesem van bet Heaskanaal langs de Friescbe cn Groningsche \rateren uit het
Usseliaeer te veeden en al mogen aan sen dergel^ke regeling velerleijvooral adiairiistratieve,iaoeiiykbeden verbonden syn,soo sobijnt sij in elk geval niet bezmarlijker
dan die bctrefi'ende de voeuing uit den Boven-Eijn. Ook
voor de ktnalen in suid-oostelljk Groningen komt vooding
uit den Bovsn-Hijn onzes insiens dus niet in e*anmerking.

Tan uit het 9e of bovenpand van de Hoogeveensche Taart
sou geiyk boven medegedeeld door oppomping tot 16.76 M.
+ N.A.P, het Or',n.iekftnaa.l Jcunnen worden gevoed. Be daarvoor noodige opnaling sou ciinstena bedragen van 9*10 tot
16.76 M. H* I.A.P, dus ruiia 7,50 M, ,docb bij l .ge rivierstanden op den Boven-Rijn 8.50 a 9 M. ,ter9iiil bij vooding
uit bet Meppelerdiep bet water over ongeveer 13,50 a
17 M. sou raoeten worden opgevoerd (k:naaalpeil van bet 2e
p.'md 13,27 M, + N,A.?,). Bl^kens bet rapport rm den Arrondlsssments-Ingenieur te Assen lydt dit krin,.*al sobter
niet in ernstige mate aan watergebrek texwijl met het bovenps-'nd wykennetten gemeen liggen,20odat m&g ’.»orden sangenoraen dnt ook voeding rm het Oraniek^naal van uit den
Boven-Rijn geen aanbeveling verdient. In de onderwer|elij~
ke o-dressen ?rOrdt trouwens van dit k naal niet gerept.

Ten slotte blyft nog te baschouwen het groote kanalenGomplex dit langs het 0r>-njekan-3l sou kunnen worden gfvoedjset name de Jlrentache Hoofdvaijrt^het fassHlIlms-

L
kanaal eii de kanalen in oostelijk griesland en zuldwestelijk Groningen. Zooals 'boven reeds verneld zou het water
uit den Boven«rRijn daartoe over minstens 7.50 M, dooh bij
lags riviorstanden over 3,50 h 9 M, Eoeten worden opgevoerd. Toeding van die kanalen van uit het Meppelerdiep,
voor zooveel de Drentsche Hoofdvaart ■betreft,en van uit
Prieslands hoszem voor de aansluitende Ifriesche en Groninger kanalen (voor dese laatste zoo noodig uit den iDoezeiQ
von het Westerkwartier) zal opmaling noodig maken over een
hoogte,v/olkG,voor het aan 11,60 M, gelegen bovenpand der
hrentsche Hoofdvaart,met ongeveer 12 M. zijn maximum bereik
en dus niet zoo ’buitengewoon veel van de opvoer van het
Rijnwater van 7*50 a 9 M verschilt, Het Meppelerdxep is bovendien,zooals by hot onderzoek van de kvi?estie der voeding
van de Hrentsche Hoofdvaart is gebleken,voldo0nde waterrijk om daaruit gewoonlyk het benoodigde voedingswater te
ontlecnen,terwyl bovendian inlating van water te Zwartsluis altijd mogelyk zal zyn en daaruit geen hinderlijke ver
zilting van het Meppelerdiep 'is te verwachten, Ha afsluiting van de Zuiderzee zal van verzilting zelfs geen oprake meer kumien zyn,terwyl inlating dan steeds mogelyk
wordt,als het peil van het Mssalmeer in d^oge tyden sloch1>
een weinig boven het'aaiigenomen peil van 0,40 M, -*• Hap,
wordt gehouden, ^<at irieslands boozem aungaat kan worden
opgemerkt,dat deze thans in droge tyden evenzaer aan watergebrek lydt,Vvjor een zoo grooten boezem als deze is intusschen een betrekkelyk kleine hoeveelheid water voor
voeding van oenige kanalen ook dan van niet zoo veel be-

teekenis,torwyl na afsluiting van de Zuiderzee de toestand

wat dat betreft niets meer te wenschen zal overlaten,Fries
lands boazem mot een peil dat 0,26 M, ligt beneden het
peil van het Us3elmeer,sal dan toch steeds zonder eenig
bezwaar van water kuni.en v/orden voorzien. Aan voeding van
dit kanalencomplex van uit den Boven-Ryn behoeft dan ook

onzes iE.zier_s ni©t te Y/orden gedacht
Uit het feov&ikjtaande is dus gedleken dat voeding vaii
kanalen in ket noorden van het land veii uit den Boven
Rgn naar ons gevoelen geen aaiihewaling vexdient ,doch
gesteld sens joien v/ilde dat j^^ui.t tooh XiOg nader onderzoeken dan sou het alle^eexst noodig aijn na te gaan of
zoodanige waterontleening met intsrnationale verplichtingen vereenigbaar zou kumien heeten, Schuilt daarin
geen bea.vaar dan zou het noodig zijn zoo nauwkeurig mogelijke cijfexs aangaande de vereisohte hoeveelheden voedingswater te kennen. Be Ingenieurs wjjden daai-aan in Us.
hunne rapporten eenige bsschouwingen,waaxby die te As*■

A

sen en ts Z.7olle,Toor zooyeel de watsrbehoefte in zuid
oostaljgk Gxoningsn betreft ,uitgaan van het door den
Eoofdingenieur van den ixovincialen ^^aterstaat in die
provincie in zijn tot de stukken behcorend rapport van
Id Augustus 1918,no.l6i2>gonoamd cyfer van 2,5

per

secunde, Hij zelf noerat dat cijfer echtor slechts een
..ru've schatting” waarbij nog valt op te morken dat,zooals uit zijn rapport blijkt ,bov0ndi©n ter boperking van
de benoodigde waterhoeveelhsid op afsluiting van zijwijksn is gorekend, Raar ons gevoelen verdient dat cijfer
dus niet zoodanig vertrouwan dat daarop esn geheel systsein van watarvoorzianing zou laogan vvorden gebaXseerd,
Boor den derden ondergetaekende is onder dagteekening van 28 September 1918 aan dan Ingenieur dar
Stadsbazittiiigon an aan den Ingenieur van het waterschap (Vestarwolde da vraag gericht welke watarhoevaelheden naar hun oordeel voor de onder han ressorteeren—
de kanalen zullen worden vereischt,dooh ondanks herhaalde aandrang is van dan eerstgenoerade,onder vvicii de
grootste lengts en vsrrev/eg de belangrijksta der in den
Zuidoosthoek van Sroningen te voeden kanalen ressorteeren,daarop nog gaen axitvvoord ingekomen.

I
Omtreii'i de vereiachte hoevaelheden voadingswater bestaat
du3 iiog groota onaaksrheid.Sarat als die onzekerheid aou
zijn opgaloat,aou koi^en worden overgegaan tot het opiaaken
vaii oen voorloopig ontwerp dor voor een duadanigo vosding
noodigs vforken (w.o, voraoedelijk de verruiraing van tal van
bjj verachillende Maatscliappyen in eigendon sn beheer zijndo
iianalen) om vorvolgena na to gaan in hoeverre die «erksn de
voorkexir verdienen boven andere werk0n,die evenzeer kuiinen
strekken os de uit hot watergebrek in de kanalen voortvl;;eiende bezwarsn op te heffen of te beperken,zooala vgrdieping der kaiialtni,afaluiting van zijwijken of voeding uit
andare wateren dan don Boven-Rljn of wol uit het bodemwater,
Bovendien aou laet tal van aorua tegenatydig© bolangen en adainistratievo regeiinjon Tokening zyn to houden.Een zeor
oovangrijk ondaxzoek zou dua noodig syn net zoo good als
zoker ean negatief rosultaat jtorwijl intuaschen ornstig©
stagrmtio iii d@ vuorbereiding der plannon voor de Twentach© kanalen aou noeten ?;orden gevreesd. In verband daarnede kujinon wij dua niot modogaan net het door de ingonietiis
to Assen

mi

t© 2r/ollo geopperdo denkbeold am het onderzoek

dozer kwestie eon comissia in te stellen.
Op grond van hot bovenst^ands hobben wij de eer Uwer

Ex-

cellenti® in over/zeging to gavsn aan sdressanten nods te
dealer, dat bij onderzock is goblaken dat voeding van da ka**
nalen in hat noordon van list land van uit don Boven-Eijn,
gsbruilinakenda van de ontworpon font ache kanalen goen aanboveltng vexdient.

3)0 Hoofdingenieur-nixecteur in de
Birsotie Oeldorland ®n Uv®rys3®l|

(s©p) 5.
Be Hoofdingeniour-Dirocteur in d«
Birecti© Friesland sn Brenthe,
(gep) v.Vl.
B® lioofdingsniGur in het District
G- r 0 n i n g e n >
(gop) J,W.
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in dlt i,mmt cfedar isfic«,da ’boding dsp dagpto gologoo kmalm
posooptasPt ©n

©m o^aP©aS^:<K!@tls vorsoo^ i© gepicht

gOTCpdm s?ja mJJ m in dan loop daaop naand ©saiga aontoslj®-*
ningon gsson'imt^aapvm ik 0 Mos^j oopi© do© tod^ossm*

l3©tp©sslcing tot tee amto^lsmlnsm. Um tk boric&tmf
dat d® KCI50P0 v'm Soopfemdel
hot tj©I®ig insimd©

dri:»ilng€n* iiesm m ¥©mdsii

het “wp d© totetid© tm allm t*da©

Icumm boooiiildisn opop ©m voldoonda hoovoelhoid {mIvqp
water ©o pryestollrod® op altljd bavsarfear© ksn!slm#etoppm
tioblson gsxiaan.» vooding8wat<^ xdt Mtsclilmd t© ki^jgm.
sy ov6Pi?og€rr3 c^'d©

tor S£^© evmtoool vm

Duitech© sydo to bowijsm t© boasttifOOPcSm door bewr^teing
vm hot bosohikboarstoXlm v» g<a4an toop do doortPiSiskins
VSR te locaalopoors?og Stadskmaal-^*^ &p©l-4ifjk0gs*m© in
amaltiiting' mot hot DuitocSi® spoorj?a«^ot.

mi
Aan den heer Ingenleur
van den Rijkswaterstaat
H.L.SWART,
te
A L M E L 0.

d0 l>Ot3!*Ol2feOSX .DudtSCSia

t® t02» S^Q d0

g9??<mooiit0 laodOTorliing GO(lfer9md«#s€)oast list voomaaan in
opg0??at biri^ciil2ort

b9Spr«iklngf« to gfs?^

Hot trO'^Gn^taendo in

nmmi&B td.1 hot afj oc^

not hot oos op do aatitoolconing® vm dm i^^rm$jioie2m
Hoofdingcni<3t22* go'senocht toooolfjnoa hw^r’a^lQI: to i^jsi^dat
do iiirdotog* i?sfi

m m:la^ vm>dt op l^ogto go8t<^d*

r^t b3ts?Qld:is5g tot do '(?oor*riOldo

sow d^

d<3G;os?»35Jdo tjos noc^ laitvoorlg htsinori wrdoR hojdolit on ¥002*to
hufsncsi 'sos^laa cmh hot iicht gobr'oc&t^d^it mms TOodlfsg
Orceiingoctio km^m ui% dm W.p, niat ocoeKMlsch sal ksjsmm
liot VriOfideiyke groeten
hoogachtorid
Dionot'sllXis®,

N.B. Een gelijkluidend sohrijven is door mij verzonden
aan de oollega's KempeeSjWalland en Lely.
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Aanteekeningen nopens eene voorziening in
watertekort op de kanalen in Oostelijk Gro¬
ningen in droge zomers.

— Algemeene opmerkina. De hierna te vermelden gegevens en
kostenopgaven zijn slechts als zeer globaal te beschouwen,
n.l. als xesultaten van een vluchtig ondexzoek stxokkende’
ora tot een benaderend inzicht te gexaken nopens vexschillende
mogelijkheden om bet vxaagstuk tot eene oplossing te brengen,
de daaxby benoodigde ’.vaterhoeveelhedenj de daaxaan verbonden
kosten enz. en aldus eene beooxdeeling mogelijk te maken in
boevexxe bet instellen van een meex gedetailleexd ondexzoek
gewettigd is.
Zoodanig nader ondexzoek zou dati o.rn. klaarheid moeten
brengen ten aanzien van vexschillende factoren (als gxcotte
dex kvveIvexliezen, omvang waaxin afsluiting van vvijken moge¬
li jk zoublijkenj opbxengst van bronnen, pxijzen enz.) '/vaarorntxent hiex slechts onderstellingen zijn gemaaktj bij welke
de kans op belangxijke mede of tegenvallers niet uitgesloten
is.
Sj. Uitgebxeidheid van bet gebied en van de daaxin selegen boezemwatexen■
'
^
De voorziening zou moeten uorden bepexkt tot de kana-alpanden bovenvv'aarts van bet Martensboekstexvexlaa.t^ bet Bultsterverlaat en de Vxiescbeloosche sluis in bet Vereenigd V/ester'ivoldscbe kanaal tot en met bet 8ste pand van bet Stadskanaal.
De benedenpanden van bet Dinscboterdiep en van de V.bsternoldscbe A dienen om bunne uitgebxeidbeid vvel buiten aairmerking te blijven en kunnen dat ook zondex gxoot bczvvaar ',7egens
de grootexe kanaaldiepte, welke voox sommige gedeelten door
uitbaggexing nog eenigszins zou zijn te vergrooten, texTvijl
voorts vexlaging van den benedendxempel van bet Maxtensnoeksterverlaat v«el noodig zou zijn.
Het betxokken gebied meet globaal 70000 H.A.
Het Tvateroppervlak dex vex schillende kanaalpanden met bybeboorende vvijken is als hierondex opgegeven,, vvaaxbij tusschen
I ; is vexmeld bet oppexvlak van de boofdkanalen aonde;: v.ijken, eXiZ. voox net Stadskanaal ook zondex de Dxentsche monden, oratxent vvelker oppexvlak geen gegevens voorbanden ’ftaren.
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I. Panden benedenbaarts van Bareveld
2e pand Winschoterdiep
middenpand Kielsterdiep
pand Veendam
pand V.'ildervank

II■ Stadskanaal.
le pand
2e * f
3e

"

4e
5e
6e
7e
8e

"
”
"
»
"

93 (44) H.A
107 (10)
"
80 (16'
"
110

(12)

"

390 (83)

"

80 (10)

"

100 (6

"

180 ( 6)
110 ( 5)
70 (5)

"

110 ( 8)

•’

58 (15) ,"
3(2)."

III. Pekclerhoofddien c.a.
le pand.Pekelerhoofddiep met Pekela en
3e pand VvinsChdtexaiep
2e pand hoofddiep
3e "
"
4e It
«

IV, Vestervtoldschc kanalenRuiten A kanaal ) van Stadsk.tot vexeeMussel A kanaal ( " Ki^d Kanaal.
Veieenigd kanaal boven Vxieschelooslifiis.

710 (57)

"

109
48
80
48

(50)
( a)
( ,3)
(4)

"
"
"
”

385 (59)

"

63 (36)
"
36 (,27) . "
.6(5)
”
105 (69)

Alzoo

I

zamen voox I-IV

”

1490(26-^) H.A.

3. Offivang van het v.atextekoxt, In de nota van den cndexgeteskende van 10 Mei 1933 No.1342 nopens kanalen in Oostelijk Gxoningen is op bldz.lO voox deze panden voox een 11 tal meei of
niindex dioge jaxen van deze eeuw een ovexzicht gegeven van de
7(aaxgsnomen laagste- vtatexstanden en bijbehooren.de .gege^fens.
Blijkens dat ovexzicht zijn meex in het b.i jzonder 1901,1904,
1911 en 1921 als dxoge jaxen aan te meiken en daalde vocxal
in de laatste twee op vex sc hi blende panden de waterstand zslfs
o.mstreeks 1. M. en rneex beneden kanaalpeil. Intusschen loopen
voox eenzelfde jaax de tijdstippen ’<<aarop in de vexschillende
panden die .uitexste standen vooxkomennog al belangi’ijk uiteen;
Op endexstaande data, we Ike schattendexwi jze zoo goed mogelijk
Offistxeeks het onganstigste tijdstip gekozen zijn, bedroeg de
daling beneden K.P., gemiddeld voox alle pai;dexi, als volgt*.
14 September 1901 63 c.M,
14
"
1904 53,5 "
18
"
1911 74.5 n
10
”
1931 74.5 ti
.
Ter beooxdeeling van het tempo van daling en latere stijging zijn vooxts op gelijko \<ijze nog gemiddelden bepaald telkens 50 dagexx voox en na genoonide tijdstippen, leiaence met de
evengenoemde tot de ox^aerstaande opvolgende v.aardexi;

I

1901

1901 ;
19, 33; 51,_ S3, 4-0; 3.35
1904 ;
18, 30, 455^ 535' 515, 75^
1911 t Ilf, 30- 39,635;7^5>55^ 4/
1931 i 14^, safe, so, 66,^ 745.545^45
waaxuit zich voor elk jaar een lijx., wee.rgeverio-e hot ge.'■.sideI'k
vex loop dex dalijig laat construeexeia.
Q '

'I

^
watexhoev6elhej._d^ De groote vmtexhceveelheden en
kosten, welke la elk geval met de vfatervooxzieaiag in drose -omexs gemoeid zullea 21jn, aopen ex, zooals xeeds hextaaldeliJk
T ? °FSe®exkt toe, aau\^keul:ig te ondexzceken in welke mate het
de yoeding te betxekkea watercppervlak gevoegeliik benerkt
ten Worden. zoMex omgekeerd weer ii enetenred.tg foogrkostlf
voor deafsluiting van zijkanalen,ono, ie vervlllen
ook
natuuxlijk niet den eisch te stelJ.sn dat
dxoggste jaxen de kanalen juist aan peil cveho^iden

kanaaln?il
wale alsno-^
I wel toelaatbaax aan te merkea.
*
0-f>
daliag tot dat bedrag te beperken had men voor onpnnstinatuuxlijk niet kunnen volstaan met aanvoer van de
schijf watex, die in de kanalen geborgen wordt tuseohea genoe'"rL
peil en dea laapten stand; bij het op 0.3 M, beneden K.P.houkanalp toch zou bovendien moetea zijn bi jgehouden
de daaxbij optxedenae wegkwelling of veLrraeexdexiag van wegkwelmn?t
grondwatex; deze kwel of vexmeerdexiag van kwel
.
e^^enxedig zijn aan he.t vexschil tusscheu
stand van^O^S
water stand en den gewenschten wate-r-staad van 0,o M,- K,P. Kan men voo.r dien kwel een maatc'taf vir.
zBn Wf

““ verdex teotoren alo verdamping en aohnteeSik
en aanmexking blj .]ven., omdat deze reeds verw'erkt zi ■irt
in de werkelijk waargenomen warerstandskromme {afges-'en dan'
van de omstandigheid, dat de vexmoedeli jk dxukkere echLovLrr
tot wat meex schutvexlies zou hebben geleid).
-^heepiaaxo

r.
gegevens als evenbedoeld slecht.z sr-haarsch
en hebben deze dan ve nial nog betrekklng on kanalen wa^te"
bijpndexe vooxzoxgen (kleilaag) tegen kwrel getro^^en zi in
V
hiexmede heeft echter enkele iaren ee'’fden'-r
*'eBterkwartJer In soo-tgelijk texieln ale'oe-t otesrPOffipproef plaats. gevonden op een afgesloter wvr
lang 690 M. en gemiddeld breed 8.75 M. onder ge.li ■'kt-:-^di
^
waarneming van^den grondwatex stand in de omgeving^ waar p-^-ar rut-i
in aldaax op afstanden van 5,15,-35,-5 en 150 M. &t den
hi^
geplaatste peilouizen met filter, Bij d'e pxoef " '
4^rM
etmaal een schijf water ter^hoogte van
4 c.M, blj te pompen om eene verhooging van 70 c K br'-^-n hp-'I grondwatex p stand te houden; alzoo ongeveer 6 m.M. nex V?
} maal voor elken decimeter veihooging.—^---2~i—®_i—
Neemt men5n aah.v6rFrng~di:t""'in het te beschouwen veenlcTori
ale gebied de grootste daling in 1911 en 1931 voor het gemidaelde der pnaalpanden 0,75 M. bedroeg, zoodat te dien tilde
om het peil van O.3 M.-K.P. te handhaven, men zou hebben
ten
0
^®^ kwelverlies behoorende bij eene verhooging v^.^
0,45 M. dan zou, voorzoover de uitkomsten van deze r^OTonroef
n®®®?
gebruikt, de capacite.it dex aanberekend moeten zijn op den dage.lijkechen toevoer van eer-e sohijf water over hef op peil te houden wa?L--

vlalc

4,
vlak ter dikte van 37 m. M. (x)
Zulks geldt in de^ QO^stellinp: da.t he
cp pe
-cuasn geen
invloed uitoefent op den algemconen grondv/aterctanu. Ten claz
• ze
valt us onder sc he iden tussohen eeno
voodi:-;.;? ip.et toj,?
plaatse geYiciren grond^mter (bronbernaling) en Fatertcevocr va->^
elaers._Bij bronbeffialing woxdt feitelijk slsohtz de eenmal;
verhooging met 0.45 M. aan net grondwater onttrokken.' ' '
In het ongunstigste gsval -n.l, '«'armeer gsen afslutting van
wijken plaats vindt- zou in aanmerking nemei.a'c
dat het gehs
gebied ongeveer 45 maal zoo gxoot is als het oppervlak der kanalen an xekende op een poxienvolume van 25‘%, as varlagme’ van
den grondwatfcxstand ongeveer 4 o.M. beaxagenj zoedat met ds aangegeven oapaciteit in v\^axkelijklieid slschts eene vexhoegine’ van
0.41 M. bereikt zou zijn,de etraaal ce^paciteit op het bi i-oompsn
van een watsxschijf tex dikte van + SO m,M. had moeten worden
bexekend.
'
Bij voeding met elders gewonnen water zal omgekt'.e: 'd nez wenkwellende water aanleiding geven tot eene verhooging van den
grondw a tex s tand, het stexkst natuuxliik v/eex 'wanneex gees, afslui—
ting van wijken plaats vindt en overigens af hankeli jk'^van den
duur
duur. van dexi aanvoer en van de gemiddelde vexhoopplnr
.
o - o ove'^ di •=n
het tijdsverloop tusschen den aanva,ng van ae voeding ©n ncu oog&xiblik^
d3.cirnit>ci6
Vt^rhoogirig vp^n
45 c.M, wordt te weeg gebxacnt evenals in 1931 aan op 90 etmaJ ^ /.U
gemiddelde verhooging over dat tijusveTIoao 6jr''337B~cir:
^^‘''’'^■'4 //^'^s-arbi j dus bshooxt een gemiddelde kwel van 13.5 m. M. per etI .'x*''''maal over het geheele watexopper vla.kj dan zcu“*zonde.'.' , i;" sluiting
van vajken ten tijde van de gxootste daling ae grond’watei stand"
%
usngevolge van dien kwel ^1^.8 a,M. gestegen zijnmzoodat mot de
aangegeven oapaciteit van 37 m.M. per etnaal in vuerke" j ^kh-'-id
eene ^ verhooging van 45 -!■ 10.8 = 55.8 c.M, instecle van 45 c^M.
bereikt zou zijn en dus voor de etmaal ca,paciteit met een watexschijf ter dikte van 4-5
x 37 = 33 m.M. volstaar^ had i^unneii
Worden.
55.8
laarmate een grooter wijkeneppexvlak afgesloton woxQt neemt
natuurlijk zoowel in het eene als in het andexe geval de invloed
op den grondwaterstand af en nadext de vereischto oapaciteit'
tot het bedrag van 37 m.M. per etmaal,
In verband met een en ander zou de vereisclite oapaciteit voor
de .aanvoermiddelen gesteld moeten Viforden,
ingeval geen afsluiting van wijken plaats vindt
». ^^3 aanvoer van water van elders or; (,*‘^1®
3
sec
s
^ 30. bij winning van pondwater ter nlaatse op
kn ingeval door afsluiting van wijken het water: V- f*
vlak beperkt werd tot 300 M,A, (+ 605^)
^OXftnrW
-^lo- bij aanvoer van water van elders op
3. 5
t Ir9ii io
30bij winning van grondwater ter plaatse
'.C

Ir.
(x), Feitelijk moet worden bi e,epompz a ae v.i
iro^orao v\fegkwelling behoorende bij de 'gewenschte
’te verhooging van dsn
water stand + b de daling dien de kanaalstana'in wsrkelykheid onderging. Ds waarde b is op het tijdstip van arootste‘daling = 0. en bedroeg gemiddeld over do ;'Gora:^gaanas
maand ongeveer 5 m.M. per etmaal (en over de .^olgende maedf.:.
hetzelfde bedrag doch dan negatisf).
Strikt genomen zou men enkele dagen voorafga,ar4e
vt
tydstip van gxootste daling dus op een iet.o gorocteien toevoer moeten rekenen, welks schter blijft beuoo.cn 37+S = SOmM.

i
4v

L
/
/
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In 1921 is de waterstand, gemiddeld gerekend voor alle kanalen
bijna 7 maandsn aaneen meer c-an Gi 3 IL beneden peil geweest,en
wel is in ruwe trekken die meerdere dcd-ing gedurende 3 niaanden
van 0 tot 45 c,M. aangegroeid, gedurende 1 maand ongeveer op
dat bedrag gebleven en daarna gedurende biina 3 maanden geleidelijk tot 0. afgenomen., zoodat de hoeveelheid welks had rnceten
worden toegevoerd om gedurende die 7 rnaanden de ke^nalen juist
op 0.3 M. bsrgia kanaalpeil te houden ook verkregen had kunnen
Worden door gedurende bijna 4 maanc'en rr.st net vorenbedoelde
maximum vermoger; te werken, zobSaT in genoemd jaar in de bovenbedoelde gevaller. a-lo.en 2o, b~lo.en So. de in totaal benoodigde hoeveelheid ondsrscheidenlijk zou hebben bedragen
rond 38_ 53
35^ en
30
millioen M3.
In 19 IT was de mTte van uitdxoging vri,i v.'el gelijk aan die van
1921, doch Was het verschijnsel van minder langen duu±. Voor
1901 en 1304 was ook de daling der waterstandsn garinger.
Om tot eene sc hatting van gemiddelde jaarlijksche lasten te
komen vexbonden aan het oppompen van de oenoodigde waterhoeveelhedan zouden bijv. voor een 30 jarig tijdvak meer uitvoerige becijferingen mocten plaats vinden,betreffends daling en
tijdsduuXjin de opvolgende jaren.
Bij den onderwerpelijken opset zou echter aangehouden kunnan
Worden dat gemiddeld per jaar gedursnds een maancimet het maximum
vermogen gewerkt wordt, leidende alzoo tot"ho*eve'eTheden van gemiddeld BI"
13
Su
en
7'p
millioen M3 per jaar/
welke vermoedfcli jk'ToTdoende ruirn sijn-on zelfs 'in ae minder
droge jaxen nog eenige verversoning van water door opvolgende
aflating en aanvulling van panden toe te laten.

5. Mogeli.jke oplossingen. A. Voeding uit den BovenRijn bij Pannerden langs de voor Twenthe ontwr^ruen kanalen,
In 1921 daalde de Rijn te Pannerden tot 7.6 M.+ F.A.P. (in de
andexe droge jaxen bedroeg de daling minder) t’erwijl voor het
ontworpen kanaal van Pannerden naar Almelo een pei^ van 9.75 M,
+ P.A.P. is aangenomen, zoodat op oprnaling bij Pannerden over
stelle 3.5 M. hoogte gerekend most worden. Tot Coevorden kan
u het water vrij afvloeien tot 9,1 M.+ M.A.P. Vandaar moet het
j bij 4 sluizen in het Stieltjsskanaal en de Verlengde Hoogeveenr sche Vaart tot 16 M.+ iJ.A.P. worden opgemalen, dus over rond
IT M. hoogte, om vervolgens langs het Soholtens en het StadscomI pascuumkanaal naar het Stadskanaal afgestroomd te worden.
^
Overwogen zou nog moeten worden ot bij afstrooming van een
hooger naar een lager pand naast de schutsluizen nog strooraduikers zouden moeten worden getaouwd.
Vermeend wordt evenwel dat voor de hoeveelheden van 2.5 M.
of 3.8 M3 per seconde (welke slechts in enkele zoraerperiodes
zouden moeten worden aangevoerd) behalve voor de sluis bij
Vriezenveen zulks waarschi jnli jk wel vermeden zou kunnen worden
door den aanvoer tot de nachtelijke uren te beperken. De stroomsnelheden in de verschillende kanaalpanden sullen vermoedelijk
geen groot bezwaar opleveren. V/el sal het geringe profiel van
het 40 K.M, lange pand Almelo-Coevorden tot een te groot verval
leiden. Hierin kan echter behalve door het uiterst kostbare mid|del van kanaalverruiming worden voorzien door onderverdeeling
I van het kanaalpand door middel van een of meer schutsluizen met
gemaal, welke schutsluizen dan normaal geopend kunnen blijven.
Voor 3.8 MS/sec, zauden vermoedelijk 3 sluizen noodig zijn;
VQox 3*5 M3/sec. zou wel met 1 sluis kunnen volstaan.
Qs gelijktijdig aanvoer van water voor andere doeleinden noodig (kanalen in Overijssel en Drenthe) dan zouden meer sluizen
noodig kunnen zijn, welke dan echter ook ten laste van die an¬
dere belangen komen}.
g
I
I
!
,

I

Te

I
i

Te rekenen v/are dus op: gemalen voor 5.8 resp.2.5 M3.per
seconds met esne gezar.ienlijke opvoerhoogTe'^an 375”"+ "7 + stelle 1.5 (voor veival enz.) = 11 M-; op 3 of 1 schutsluis en op
1 stroomduikex.
•*«<«»«*«»»»
De gezamsnlijke gsmaalcapaciteit zou dan bedragen
(o.8 of 3.5) X 11 X aOOO -- Sond 560 of 570 w.P.K.

Faar de voorafgaande onderstellingen zou gemiddeld per jaar
gj of S^juillioen over 11 M. of beter -omdat gemiddeld de Rijn’"slJand “Te Fanner den hooger zal zijn dan in den zomer van 1931( over 10 M. hoogte opgebiacht moeten vvorden,^aarvoor eene hoeveelHe'i'd arbeid van (O-g- of B^) x 10
millioen W.P.K. uur =
37 0
550000 respectievslijk 330000 V/.P.K.U, noodig is.
B, Bronbemaling. Rekent men dat bij een afzuiging beneden den
grondwaterstand van 5.5 M. ( en eene opma.ling van 0.5 H, dus
totals opvoerhoogte 6 M. ) per bron 45 M3 per uur of i_ M3.per
seconds verkregen zou kunnen worden> dan zouden voorSO
een toevoer van 5.3 respect.3 M3 per seconde noodig zijn onderscheidenlijk 430 of 340 bronnen, welke bronnen dan in verschillende groepen min of meer regelmatig over het gebied verspreid
zouden moeten ’.'V'orden.
Het gezamenlijke gemaalvermiogen zou moeten bearagen
(5.3 of 3) X 6 X 1000 = 430 of 340 VdS.K.
75
De gemiddelde per jaar voor de opbrengst van 15 of 7.5 millicen M5 aan te wenden energie zou bedrage i (15 of 7.5)x 6
mil¬
lioen VdP.K.uux = 230000 re sp. 170000 bdp.K.U.
370
C. Voeding uit de afgesloten Zuiderzee (Ijsselmeer).
Tot aan de Vesterhavensluis zou de aanvoerdoor eenvoudige
afstrooming kunnen geschieden, vvaarvoor in verband m.et de vels
beschikbare inlaatmiddelen uit de Zuiderzee vermoedelijk geen
voorzieningen van belsekenis noodig zouden zijn. Van de V.esterhavensluis zou het water langs verschillends trappen moeten
Worden opgemalen. De opvoerhoogte zou in gemiddeld zijn te stellen op 5 M.+ 1 M. voor vervallen = 6 M,
In verband met de mogelijkheid van sterkere daling op het
Eemskanaalpand zou het gemaalvermogen (bij het Martenshoeksterverlaat) wat krachtiger en wel op eene opvoerhoogte van 7 M.
te berekenen zijn. Voor 3.8 respectievelijk 3.5 Ms/sec. komt men
dan tot een gemaalvermogen van (5.8 of 3.5)x7xl000 = 355 resp.
235 W.p.K.
75
en voor eene gemiddelde jaailijksche opbrengst van 9-^ of Bt
millioen MS water
6 M. hoogte tot een gemiddeld jaarlijksch
energieverbruik Van (9-? of 6^)x 6 xlpS = gloOOO respectievelyk
140000 5'.P.K.uur.
370
D. Voeding met Duitsch water. Habij Ihr.sel^ hemelsbreed ongeveer
evenver van Ter Apel verwijderd als Maastricht^ is in het dal
van de Eder, zijriviertje van de Fulda, zelf een zijrivier van
de 5'ezer, een dam gelegd en das.rmede een stuwbekken ingerioht
van. 202 millioen M5.water. (Sympher, die Dasserwirtschaft Deutsc
lands I biz.59). De inhoud daarvan wordt b ;nut tot voeding van
de Wezer in verband ook met de onttxekking daaraan van water tot
voeding van het Ems^.^Tezer- of Mittellandkanaal, van het DortmundEms- en van het RheinHernekanaal.
Eexstgenoemd

7.
Eerstgenoema kanaal kruist bij Minden de Wezer door
midael van een aquaduct en staat in open gemeenschap met
een aer panaeu van het Dortmund Emskanaal on een peil van
49 8 tot 50,3 M.+ K.K. Voox ooover kan worden naglgaan K
krulsir.gbij 1 M.vaaidiepte onlieveer
Ob k.+ E.j\T. Bij are kruising mag ook bi1 lage Wez-rstarden
Wezer opgepornpt worden in
be j Littellandkariaal; de hefhoogte zou dus ongeveer 15 M,
bearagen. Eventueel zou deze gel'egenheid ook kunnen dienen
'^oor de voeding van de veenkoloniale water en in GroningenLangs Mittellandkaiiaal en Dortmund Eemskanaal toch zou
bet water afgestxoomd kunnen worden tot Ha^ekenfabr naar het
kerns-Vechtkanaal en vandaar langs het Sud-Fo^rdkanaal naar
bet bovenpand van het kanaal Riitenbroek-Haren nabii Ter
Apel op een peil van 11,4 M.+ N.F,
EEn aanvoer van 3.8 respectievejijk 3,.5 M3 per sec zou
beslag ieggen op een gemaalvermogen van ongeveer
0.8 of 3.5) X 15 X 1000 = 76n of 50C v/.p.K.
75
Een gemidderde jaarlijksche opbrengst van
respect
6tr millioen
water ZOU een energieverbruik van
(9i Of 6u) X 15 X 106 = 530000 respsctisvelijk 350000 W.p.K.
37 0
uur medebrengen,
-Q.^pLale kosten. Gerekend worde op electrisch bedrilfI voor de kosten der gemalen zou naar dubbele prijzen van^
oorlog kunnen worden gesteld /- 1800 per W.P.K.
Bij de bepaling van het vermogen is stilzwijgend ondersteld, dat in de zeldzaam voorkomende getrallen dat het
voile vermogen noodig zou zijn ookmal wren per etmaal gewerkt wordtj hetgeen uit oeconoraisch oogount aangewezen ■ en
ook zeer wel toelaatbaar wordt geacht.
Opgemerkt zij dat^ althans naar de Groxiingsche electriciteitstarieven voor dergelijke gemalen, in de zomermaanden
waarinzij zouden moeten werken geen spertijden gelden;
de gemiddelde energieprijs zou, aannemende, dat zooveel
mogelijk van het nachttarief geproiiteerd worat op 63/-,
cent per K.W.U. zijn te stellen of rekenende op + 50%
nuttig effect op 10 cent per ¥,p,K, uur,
Voor rente en aflossing van aanlegkapitaal, onderhoud.
smeerolie, enz. worde + 82% van dat kapitaal in rekening
gebracht.
“
Alsdan laten zich de volgende globale berskenlngen onzetten.
^

I

Omschxi jving.

Kosten
zonder afmet tot
sluiting
900 H.A.bevan V’vijken. perkt kanaal.9EE§?:ylak_^

— ''Voeding uit den Boven Riin.
1■ Aanlegkostcn.
pmalen van 560. resp • 370 ¥. P. K.
(3.8 resp.3.5 MS.per second©)
a respectievelijk 1 schutsluis
1 strooffiduikex
Bijeen
rond

1008000
150000
aOOOO ■
1'198000
I3OOCOO

66S000
75000
40000
781000
800000
3.

8

.

3;

.1aarli.lksche kosten.
+ 8-|-fo van het aanlegkapitaal
energieverbruik van 350000 r. 3.30000 OpKU.
(9-g- resp.6^ millioen ¥i3)
Bijeen
i^ond

103000
68 000
35000
32000
137000
91000
140000
90000

B. Voeding door bronbemalinp;1. Aanlegkosten.
gemalen van 4-30 resp.240 3.P.K.
(5.3 resp.3 M3 per scc . )
430 resp..340 bronnen met zuigleidingen
enz. a / 5000

756000

433000

3100000

1300000

Bi jeen
rond

3856000
3900000

1633000
1650000

346000
170000 3PKU. 39000

140000
17000

3.

.laarli.iksche kosten.

±8Wo van bet aanlegkapitaal
energieverbruik van 390000 r.

Bijeen
rond
0. Voeding uit de afgesloten Zuiderzee.
1. Aanlegkosten.
gemalen van 355 resp . 335 V:. p, K,
'(3.8 resp. 3.5 M3, per sec'. )
rond

380000

157000
160000

639000

433000

37 5000

650000

3. .jaarli .jksche kosten.
+
van bet aanlegkapitaal
55000
energieverbruik van 310000 resp.140000 '.-^KU .31000
(9|- resp.si millioen M3.)
76000
Bijeen
rond
80000
D. Voeding met Duitsch water.
1. Aanleg;kosten.
gemalen van 760 resp. 500 V.P.K,
(3.8 resp. 3.5 M3/sec.)

1368000

3. jaarli .jksche kosten.
+ Si^ van bet aanlegkapitaal
117000
energieverbruik van 530000 resp.350000 lAPlU, 53000
(B-j resp. si millioen M3)
Bijeen
170000
rond
170000

450000
38000
14000
53000
55000

900000

77000
35000
II3OOO
115000

N.B, Voor bet energieverbruik is dezelfde eenbeidspri js
aangebouden als in de gevallen A^B en C. de kracht vvordt
in dit geval echter ontleend aan cent waterkracbtcentrals
n.l. die van Dbrverden.
Volgens mededeeling van particuliere zijde zou bij over¬
leg met Duitsche autoriteiten voor den kostenden prijs voor
bet gedurende 100 dagen afgegen van 3^ M3 water per seconds
of in totaal 31.6 millioen M3- waarrnede bij bovenverm.elde
opvoerhoogte een energieverbruik van 31600000 x 15 _
370
I2OOOOO b'.P.K.U. gemoeid zou zijn- een bedrag van f 3OOOO

zijn genoemd of ongerekend de kosten der installaties
ongeveer 1.2/3 cent per V.P.K.U.

Bij deze glodale kostenraming is geen rekening gehouden
met de omstandigheid, dat de kosten van de gemalen per T/.P.K,
eenigszins grooter zullen vvorden, naarmate het te installeeren
vermogen over een grooter aantal gernaaltjes verdeeld is;
in de eenheidspri js is een matig bedrag voor de aansluiting
aan een electriciteitsnet begrepen;
de bediening is gerekend in hoofdzaak door beschikbaar sluispersoneel te zullen geschieden.
Bij de opgegeven kosten voor bet op peil houden van een
tot 900 H.A. beperkt kanaaloppervlak moeten nog gevoegd worden de kosten voortvloeiende uit het afsluiten van wijken,
waarvoor zonder nader ondexzoek moeilijk een bedrag te ramen
valt.
Slotonmerking. Bij het aanhouden van de uitkomsten van
de pompproef in Zuidelijk Westerkwartier is aangenomen dat
het kwelverlies evenredig zou zijn met het kanaaloppervlak
-dus met het product van lengte en breedte- en met het drukverschil.
Voor wat de lengte en het drukverschil betreft mag die
handelv^ijze als voldoende nauwkeurig aangenomen worden, echter
bestaat er wel grond voor het vermoeden, dat bij verandering
in de kanaalbreedte het kwelverlies veel minder van naar even
redigheid van die breedte zal x'arieeren.
Bij de pompproef bedroeg de gemiddelde kanaalbreedte 6,75M
hoe groot de gemiddelde breedte voor de beschouwde veenkoloniale wateren zal zijn is zonder nader niet te schatten, vermoedelijk is deze echter niet onbelangrijk grooter dan 6.75M.
en is uit dien hoofde de kxKXxxrx verwachting gewettigd dat
in werkelijkheid met kleinere waterhoeveelheden zal kunnen
worden volstaan dan vorenaangehouden.
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2eer geachte Gollega Swart,

AANTAL BIJLAGEN
^

Ovareenkomatig onze

afspraak zead ik U

iiiertij copie van de eakele gegeveas, iDetreffeade de Dreatache kaaalea, welke ik U gisterea tooade.
Het apijt mij, dat de hear Yifijteahorst aog geea cijfer
koa aoemea voor de G-roaiagsche behoeftea, omdat ik daa
deze gegeveaa zoude hebbea kuaaea afmakea met de vermeldiag vaa de tot ale dageli^;ika te verzettea waterhoeveelhedea
door elk der vijf ia Dreathe te oatwerpea gemalea ea de aldaar vereischte machiaale vermogeas iaW.P.K,
Yifat deze machiaale vermogeas betreft zoude ik dea
heerea collega’s willea voorstellea, dat vermogea te berekeaea voor eea bemaliagatijd vaa teamiaste 20 urea daags
by elec triache aaadrijviag,

^

Mij toch komt die tijd vaa twiatig urea - dua relatief
kleia pompvermogea - ratioaeel voor, vooreerst om de kostea ea de stroomsaelhedea te beperkea, doch vooral omdat
ik voorzie, dat de betrokkea kaaaaldirecties op deze toch
wel steeds kostbare voediag aiet bijzoader happig zullea
blijkea.
Eea Heer lageaieur
%

V

H-L.Swart.
A

L

M

B

te
L

0 .
r

Het gevolg aoade dan ziijn, dat de installaties wel ontworpen w.erden voor maximum'beh.oefte, doch aanvankelijk vermoQdelijk slechts zouden heblDea te levereu aan zeer enkele
kanaalmaatSGhappijea. 2oodra door de nieuwe Taeflialing van de
Drentache Hoofdvaart dit hoofdkanaal door deze Provincie
te alien tijde met maximum diepgang zal kannen worden bevaren, zullen de aansluitende particuliere kanalen geleide-|
lijk wel het helang gaan hegrypen en de hehoefte gaan gevoelen om ook op hunne kanalen ongehro^en vrachtvaart in
droge perioden mogelijk te maken.
Doch dat hegrip en die verhetering zullen slechts
langzaam aan tot stand komen an vermoedelijk eerst na tientallen van jaren worden hereikt. Met dat vooruitzicht
schijnt het mij aangewezen het thans voor ons rapport aan te
nemen pomp- en machinevermogen niet grooter te kiezen,
dan voldoande zal zijn om de maximum waterhoevealheid in
20 (of zelfs tot 24) uur daags te verzetten, Slechts dan
heeft de zaak nog eenigekans economisch verdedighaar te
worden,
I
I
j

Wat dunkt U van de samenstelling van sen kaart voor
het geheele complex vanaf den Boven Hijn

tot in G-roningan,

aan de hand van de gegevens, welke het overzicht der
‘ Scheepvaartwegen hevat en welke Collega Lely zoude kunnen
verschStffen voor wat het Eyn-Twenthekanaal hetraft ?
Indian zulks bf voor U bf voor den Heer Lely hezwaariijk
mocht zijn, kan dat wel op mijn bureau geschieden, indien
ik dan van de collega's de noodige gegevens ontvang in den
trant als thans voor Drenthe schetsmatig op hijlage dezes
zijn aangegeven.
Bij eene algemeene bespreking van deze zaak, welke naaij
het wil voorkomen niet wel te ontgaan is, zal een dergelijkBj
overzichtskaart zijn nut hebben an na beepreking en verbete
ring of aanvulling een goede basis geven om bij het rapport
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VERSLAG
DER

STAATSCOMMISSIE,
ingesteld faij Koninklijk Besluit van 3 Maart 1914, No. 4,

OM TE ONDERZOEKEN WEEK TRACE

Uit een technisch en economisch oogpunt het meest in aanmerking komt voor een

K A. N A. A. L
tot verbinding van

TWENTHE
met de

8CHEEPVAARTWEGEN IN NEDERLAND.

Gedrukt bij Gebrs. J. & H. van Langenhutsen, ’s-Gravenhage.
1917.

STAATSCOMMISSIE
VOOR DEN

aanleg van een kanaal naar Twenthe.
(Ingesteld bij Koninklijk Besluit van
3 Maart, 1914, No. 4)

ArkhEM,

19 Mel 1917.

N^ 130.
ONDERWERP t
V E I?, S L A a-.

Gevolg gevende aan de opdracht, haa,r verstrekt onder punt III
van het Koninklijk Besluit van 3 Maart 1914, n°. 4, heeft de
Staatscommissie, aan -welke bij dat besluit is opgedragen te onderzoeken vrelk trac6 uit een technisch en economiseh oogpunt
bet meest in aanmerking komt voor een kanaal tot verbinding
van Twenthe met de scbeepvaartwegen in Nederland, de eer
Uwer Excellentie bet Verslag van de uitkomsten van haar
onderzoek aan te bieden.
De Staatscommissie voornoemd,
0. A. JOLLES, Voorzitter.
D. A. VAN HEYST, Secretaris.
F. TER BRAAKE.
H. J. II. GELDERMAN.
H. TER KUILE.
N. C. LAMBRECHTSEN.
A. VAN LINDEN VAN DEN HEUVELL.
K. PRINGLE.
G. ROOSEBOOM.
D. W. STORK.

Aan
Zyne Excellentie den Minister
van Waterstaat.

1 NLEIDING.

§ 1. Samenstelling der Commissie.
liet behaagde Hare Majesteit de Koningin bij Besluit van
3 Maart 1914 n°. 4:
I. in te stellen ©ene Staatscommissie, met opdracht te onderzoekeii welk trace nit een teclinisch en economisch oogpunt bet
meest in aanmerking komt voor ©en kanaal tot verbinding van
Twentli© met de scheepvaartwiegen in Nederland, welke afmetingen aan dezen waterweg beliooren te worden gegeven, en
hoeveel de kosten van aanleg globaal zullen bedragsn;
11. te benoemen:
tot lid en voorzitter dier commissi©, C. A. JoLLES, Hoofdingenieur-Directeur van den Eijikswaterstaat in de (!e Directia
te Arnhem;
tot lid en secretaris, D. A. VAN Heyst, Ingenieur van den
Eijkswaterstaat te ’s-GrTavenhage;
tot leden:
E. TEK Braake Bzn., onder-voorzitter van de Kamer van Koophfindel ©n Fabrieken te Almelo;
11. J. H. GtELDEEMAN, voorzitter van de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Oldenzaal;
II. TER Kuile Jzn., voorzitter van de Kamer van Koophandel
©n Fabrieken te Enschede;
N. C. Lambrechtsen, Ingenieur van den Eijkswaterstaat te
Zwolle:
A. VAN Linden van den Heuvell, Hoofdingenieur van den
Provincialen Waterstaat in Overijssel, te Zwolle;
J. W. Meuter, Ingenieur van den Eijkswaterstaat, te Zutphen;
K. Pringle, Hoofdingenieur van den Provincialen Waterstaat
in Gelderland, te Arnhem;
G. Eooseboom, Hoofdingenieiur-Directeur van den Rijkswaterstaat in de 5© Directie, te Zwolle;
1). W. Stork, voorzitter van de Kqimer van Koophandel en
Fabrieken te Hengelo (0.);

III. te bepalen, dat een verslag van de uitkomsten van het
onderzoek dier commissie door haar aan Onzen Minister van
Waterstaat zal worden uitgebracht.
Wegens zijn aftreden als Arrondissements-lngenieur te Zutphen
werd aan het lid J. W. Meuter bij Koninklijk Besluit van 23
Februari 1916, n°. 65,. op zijn verzoek ©ervol ontslag als zoodanig verleend.
§ 2. Jnstallatie.
Den 2den April 1914 werd de Staatscommissie, op verzoek
van den Minister van Waterstaat, namens Zijhe Exoellentie gein-

II

stalleerd door den Voorzitter met het uitspreken van de navolgende rede:
„Mijne Heeren!

Do Minister van Watea'staat lieeft miji uitgenoodigd, onze Commissie nanaens Zijlie Exoellentie te installeeren en het is mij
hoogsT, aangenaam, u thans welkom te heeten in onze eerste vergadering.
De taak, die aan ons bij het Koninklijk besluit van 3 Maart
1914 n°. 4, wordt opgelegd, brengt opnieuw de aangelegeaheid
van het met onze scheepvaartwieglen in verbinding brengen van
het Twentsche industriegebied aan de orde.
Ik zeg „opni6uw”, want bet is u bekend, dat ook reeds vroeger
tot het bereiken van dit doel meermalen pogingen zij’n aangewend, welke trouwens ook ten deele resultaten hebben opgeleverd.
Aanvankelijk waren die pogingen zeer bescheiden, want het
in 1805 door den Ingenieur Wildeman opgemaakte ontwerp had
slechts ten doel door verbetering. van de Regge die rivier gedurende den zomer tot Schuilenburg voor kleine schuitjes, zompen genaamd, bevaarbaar te maken, waartoe dan verschilleade
stuwen zouden gebouwd moeten worden.
In 1835 kwam dergelijk ontwerp wederom aan de orde, in
verband met een plan voor een kanaal van Zwolle naar Almelo
en voor de bevaarbaarmaking van de Schipbeek.
In 1847 word de kanalisatie van Salland en Twenthe opnieuw
in de zomervergadering van de Provinciale Staten ter spi'ake
gebracht, en de wenschelijkheid uitgesproken van het tot stand
brengen van kanalen in Twenthe, ter verkrijging van eene behoorlijke gemeenschap tusschen Zwolle en Deventer Tiiet .Almelo,
Hengelo, Denekamp en Haaksbergen.
Daarover werd, ingevolge opdracht van Gedeputeerde Staten
op 31 Mei 1848 een verslag uitgebracht door den Ingoaieur van
den Rijkswaterstaat L. VAN DE Kasteele en den Luitena.it der
Artillerie T. J. Stieltjes.
Do kanaal verbinding van Twenthe met onze rivieren kwam
echter ©erst tot stand door de oprichting van de Overij'sselsche
Kanalisatie Maatschappij, welke', zonder geldelijken steun van
het Rijk, doch met krachtige medewerking van de Provincie,
in do jaren 1852 tot 1858, onder de technische leiding van
Stielt.ies, aanlegde en voor de scheepvaart openstelde: een ka¬
naal van Zwolle naar Almelo lang 48 K.M., met e©n zij'tak van
Lemelo naar Deventer, lang 27 K.ML, en een zijtak van Vroomshoop naar de Yecht te Haandrik, lang 21 K.M.
A1 deze kanalen zij'n bevaarbaar voor schepen van omstreeks
200 ton, do sluiswij'dte is 6 M., de kanaaldiepte 1.60 M. De
aanlegkoston hebben omstreeks IV2 millioen gulden bcdragen.
De scheepvaartbeweging op hot drukst bevaren vak, tusschen
do Regge on Almelo, bedrO'eg in 1912, in beide I'ichtingen te
zamen, ruim 7000 vaartuigen met een inhoud van 226 000 ton,
daaronder zijn dus veel kleine vaartuigen.
In 1889 werd in gebruik gosteld de door de Provincie met
Eijkssubsidie tot stand gebrachte verlenging van het kanaal
Zwolle—Almelo tot de Pruisische grens bij Nordhorn, v/elk ka¬
naal van betzelfde type is als de andere.
D'C aanlegkosten bedroegen ruim IV2 millioen, waarvan het
Kijk omstreeks Vs gedeelte bijdroeg.

Ill

Do scheepvaartbeweging bedi-oog in 1912, in beide richtingen,
te zamen mini 600 vaaxtuigen mot eon inhoud van bijna 40 000 ton.
In do laatste jaren zijn versohillende ontwerpen opgemaakt,
zoo voor eon uitbreiding vaji de kanaalverbinding naar Twentlie,
als voor oen ve-rbetering van de bestaande verbindingen.
Zoo verscheen onkele jaren geleden een ontwerp uitgaande
van de Kamer van Koophanidel te Enschede voor een kanaal
verbindende Enschede met het kanaal Almelo—Nordhorn, met
een zijtak naar Ilengelo en een zijtak naar Oldenzaal.
Daarna bracht het jaar 1913 ons ©en ontwerp voor ©en kanaal
van Zutphen naar Ilengelo ©n Enschede, met een zijtak naar
Winterswijk; voorts oen ontwerp van Deventer naar Ilengelo
en Enschede, terwijl enfcele dagen geleden ons bereikte een ont¬
werp voor een betere verbinding van Zwolle met het Twentsch©
industriegebied door ombouw e-n verruiming van de bestaande
kanalen en het maken van eene verbinding van uit het kanaal
Almolc—Nordhorn naar Ilengelo, Enschede en Oldenzaal.
Het schijnt voorts, dat in de gcmeento Arnhem stemmen opgaan voor een kanaalverbinding van Twenthe met deze stad.
Wij zullen ons met de studie van deze ontwerpen hebben
bezig te houden en ongetwijfeld van den omvangrijken arbeid,
die voor do samonstelling daarvan verricht is, veel nut kunnen
hebben.
Ik zal over deze ontwerpen thans echter niet in bijzondorhcden!
trcden.
De Kegoering w'enscht leiding te oirtvangen tot hot vestigen
van haar oordeel, een leiding, welke onze Commissie do eer zal
niogen hebben te geven, en waarbij, zooals blijkt uit de opdracht
ons dooi H. M. de Koningin verstrekt, wij' ons geenszins tot d©
bestaande ontw^erpen zullen hebben te bepalen, doch ook daarbuiten, naar eigen inzicht, de aangologienheid in baron gehcelen
omvang in studie moeten nemen.
Yolgens die opdracht toch hebben wij te onderzoeken: welk
trace uit een teclmisch en economisch oogpunt in deze het meest
in aanmerking komt.
Verder zullen wij do afmetingen voor dezen nieuwen waterweg
hebben aan te geven ©n de aanlegkosten globaal hebben to begrooten.
'
Het zal overbodig zijn, dat ik thans in den breedo voor U
uiteen zet van hoeveel belang voor een industriegebied, als
Tw'enthe in verloop van jaren geworden is, een goede verbinding
langs een doelmatigen scheepvaartweg, zoo voor den aanvoer
van steenkolen, nieuwe stoffen, voornaamste voedingsmiddelen,
bcuwstoffen en dergelijke, als voor allerlei andere artikelen kan
wezen.
Ik wil er hoden alleen nog op wij'zen, dat men vooral niet
de meening moet zijn toegedaan, dat in streken als Twenthe,
waar een© goede verbinding langs spoorwegen bestaat, een ver¬
binding te water tamelijk overbodig is. A1 mocht zulks wellicht
eenigermate kunnen worden toegegeven voor plaatsen, wmar handel ©n nijverbeid nagenoeg goene beteekenis hebben, zoo ben
ik overigens overtuigd, dat in de tegenwoordige tijden van ernstigo concurrentie op de wereldmarkt slechts diegenen op den
duur daar een goede plants kunnen veroveren en behoudsn, wier
industrieele centra, behalv© goede spoorwegverbinding, ook een
goede verbinding te water bezitten.
Laat mi] daarover een paar punten uit mijn ervaring in de
laatste jaren bijbrengen.

IV

llet lieeft mij getroffen bij het internationale schaepvaartcougres in 1912 to Philadelphia gehouden, hoezeer men thans in
de Vereenigde Staten van Noord-Amerika, het land der spoorwegen bij uitnemendheid, ernstig aan den arbeid is om den
aanleg van goede waterwegen te bevorderen. Zelfs in hetgeen
de Noord-Ainerikanen zoo gaarne noemen „the centre of in¬
dustry”, in Pittsburg, waar men boven op de steenkolen zit,
is men thans ijverig bezig om door verbetering van de gebrckkige
kanalisatie van do Ohio en verder door kanaalaanleg een verbinding te water tot stand te brengen naar de groobe meren in
het noorden, vanwaar de ertsen aangevoerd moeten worden.
Toen ik in Pittsburg, bij gelegenheid van ons bezoek aan die
stad, enkele woorden sprak over het belang van de scheepvaart
in het algerneen, ontving ik van meerdere zijden betuiging van
instemming en mededeeling van de pogingen, die men bereids
in het work had gesteld om den scheepvaartweg te verkrijgen.
In den vorigen zomer mocht ik een congres van binnenscheepv’aart te Constanz bijwonen, waar men uit alle landen van Noordeu Zuid-Duitschland, uit Oostenrijk, Ilongarije en Zwitserland
bijeen gekomen was om de belangen van goede scheepvaartwegen
voor handel en industrie te bespreken, en elkander over ontwerpon en uitgevoerde werken mededeeling te doen.
jS"u meene men niet, dat die aeer talrijke belanghebbeaden bij
het gooderenvervoer be water bepaaldelijk uit streken kwamen
waar het aan spoorwegverbindingen eenigermate ontbreekt. Zulks
was in geenen deele het geval en het mag op dit gebied wel
to denken goven, dat een industrieel zoo hoogstaaad land als
I’ruisen, waar het spoorwegnet in nagenoeg alle deelen van het
koninkrijk tot hoogen graad van volkomenheid is opgevoerd,
thans bezig is meer dan zeshonderd milliocn mark ten bate van
binnenscheepvaartwegen te besteden.
Een belangrijk punt, mijne Pleeren, bij onzen arbeid zal ongetwijfeld zijn het bestudeeren van de vraag voor Avelk type
van vaartuigcn do kanaalverbinding met Twenthe zal moeten
kunnen dienen.
Dat de zompen van 1805 ons niet meer zouden bevredigen,
is van zelve duidelijk, maar het mag ook wel nu reeds worden
uitgesproken, dat te verwachten is, dat het zestig jaren geleden
aangenomen kanaaltype ons thans niet meer zal kunnen bekoren.
.Er is troLiwens in dat tijdperk in Twenthe heel wat veraaderd.
W’aren in het begin der 19e oeuw voor de textielnijverheid
in Twenthe landbouw en nijVerheid innig vereenigd, de invoering van de snelspoel door Thomas Ainsworth in 1833 braebt
daarin allengs verandering, en zoo ontstond in het midden der
19o eeuw in Twenthe de uitgebreide fabrieksnijverheid op dit
gebied, welke thans do jaarlijksche opbrengst der weverijen reeds
tot 60 a 70 millioen gulden lieeft opgevoerd.
Waar in het begin der 19e eeuw de bevolking van geheel
Overijssel weinig meer dan 100000 zielen bedroeg, daar hebben
thans Enschede, Ilengelo, Almelo, Lonneker, Borne en Oldenzaal,
welke wij te zamen het industriegebied van Twenthe kunnen
noemen. reeds meer dan 120 000 inwoners.
Eaast die textiel-nijverheid is ook de metaalindiistrie te Ilengelo
van groote beteekenis gewordien, terwijl de landbouw, toen haar
het weefgetouw ontnomen werd, andere banen gezocht lieeft,
zoodat de veestapel in Twenthe in de laatste twintig jaren meer
dan verdubbelde en talrijke zandgronden door kunstmest tot akkers
en bossclien werden verbeterd, w-aartoe ook in belangrijke mate
inkomston, uit de nijverlieid verkregen, werden aangewend.

