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i. Kruising met wateren.
Do bestaande kruisingen met kleiue riviereu eu boken zijn
hinderlijk voor de scheepvaart, weshalve op dit punt verschib
lende wijzigingen zijn ontworpen.
Do belangrijkste kruising is wel die van de Eegge, welke
thans over 700 M. met het dm’de pand van bet kanaal gemeen
ligt en aan de noordzijde daarvau door de stuw te Hankate tot
het peil van dit pand of 6.55 M. + E.A.r. wordt opgestuwd.
De stuw zal nu volgens het ontwerp vervallen en de Jiegge
voortaan met een grondduiker onder het kanaal worden doorgevoerd. Het bovenhoofd van dezen duiker is ingericht tot opstuwing van die rivier ten einde op die wijze bij te dragen
tot de voeding van het kanaal. In den zuidelijken kanaaldijk
is een kleine schutsluis gedacht tot instandhouding van de scheepvaartverbinding met het zuidwaarts gelegen deel van de lieggOL
Tengevolge van de scheiding van Regge en kanaal wordt
de Sennipmansluis overbodig, aangezien deze slechts dient om
de hooge Reggewaterstanden te kceren van het zijkanaal Deven¬
ter—Lemelerveld, waar dergelijk(! hooge standen niet toegelaten
kunnen worden.
De Stouwsloot, die thans vrij in het kanaal uitloopt, wordt met
de Daaiiesche wetering tot benodeii de nieuwe sluis 3 gebrachtj
en daar door een ontlastsluisje met het kanaal verbonden. Dit
sluisje is noodig, omflat anders door de verlaging van het kanaalpeil tc lage waterstanden op die waterleidingen zouden kunnen
ontstaan.
De Hollander graven te Almelo zal eveneens met een grond¬
duiker onder het kanaal worden doorgevoerd. Thans mondt deze
vrij in het kanaal uit, terwijl aan de benedenzijde, waar hij
het kanaal verlaat, een schotbalkkeering aanwezig is. Opstuwing
voor voeding zal hier niet plaats hebben; de waterstaatkundige
toestand van de oeverlanden der llollander graven ten oosten van
het kanaal zal door deze wijziging zeer verbeteren.
Tevens kan dan vervallen de bestaande sluis VI, die thans
uit het benedenliggende kanaalvak en het gedeelte Vroomshoop —
de Haandrik de hooge waterstanden keert, welke wegens de
open verbinding van de Hollander graven met het kanaal, op
het gedeelte ten zuiden van genoemde sluis voorkomen.
Ook de Loolee, die nabij Almelo het kanaal Almelo—Nordhorn doorsnijdt, zal met een grondduiker onder het kanaal wor¬
den doorgevoerd, terwijl een in den zuidelijken kanaaldijk te
bouwen schutsluis, in verband met de reeds bestaande '-chutinrichting aan de noordzijde, in de scheepvaartgemeenschap zal
voorzien.
Het nieuw te graven gedeelte nabij Deventer van den zijtak
naar die plaats kruist de Schipbeek, even ten oosten van het
punt, Avaar deze thans in het bestaande kanaal valt: dit Avatcr
zal met een grondduiker onder die nieuwe verbinding met den
IJssel worden doorgevoerd. lle't tegenwoordige pand beneden
de Snippelingsluis blijft dus onder den invloed van het Schipbeekwater.
Vele bestaande grondduikers zijn te klein; sommige daarvan
zijn van zoogenaamde „bovenduikers” (i) voorzien, welke gelegenheid geven om bij grooten watertoevoer de beek dwars
door het kanaal te doen afstroomen. Ten einde hinderlijke ver¬
laging of verhooging van het kanaalpeil tijdens dat afstroomen
(1) Zie noot op biz, +5.

te voorkomen, wordt, zooals reeds in Hoofdstuk III, §' 2 is inedegedeeld, het kanaal aan beide zijden van den bovenduiker, met
sluisdeuren of met naaldstuwen afgesloten. De scheepvaart is
dan gestremd.
Ileze ongewenschte toestand zal ophouden en overal, waar
dit noodig is, zullen ruimere grondduikers worden gebouwd.
In het geheel is gerekend op 3 grondduikers voor het deel
Zwolle—Almelo, die voor de Ilegge en de Hollander graven inbogropen, op 22 grondduikers voor den zijtak naar Deventer en
op G grondduikers voor het te verbeteren deel van het kanaal
Almelo—Nordhorn. Op het gedeelte naar Hengelo, Enschede en
Oldenzaal zijn in alle waterloopen, ten ge.tale van 17, grond¬
duikers ontworpen.
j. L 0 0 z i n g van o v e r t o 11 i g water.
Teii einde het op het kanaal aanwezige overtollige water af
te voeren zijn naast de schutsluizen van de te verbeteren kanalen
benedeu Almelo stroomduikers ontworpen.
A".
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Ue bestaande kanalen worden door de Vecht, de Idegge, de
Dinkel, de Schipbeek, alsmede door vele beken gevoed.
Voor het verbeterde kanaal wordt alleen gerekend op voeding
nit do eerste drie der genoemdc kleine rivieren. Het pand Snippolingsluis—Deventer, dat zooals reeds gezegd van het nieuwe
kanaal geen deel zal uitmaken, zal evenals thans gevoed worden
door de Schipbeek.
Het onttrekken van water aan de Dinkoi is krachtens het
tractaat met Pruisen van 17 October 1;)05 aan beperkende bepal ingen gebonden.
Voor het nieuwe kanaalgedeelte naar Hengelo, Enschede en
Oldenzaal konit daarom het bovenpand van het kanaal AlmeloNordhorn, hetwelk thans van uit de Dinkel op peil gehouden
wordt, niet in aanrnerking om daaraan het water te ontleenen
voor de voeding. Deze zal op andere wijze geschieden. In de
eerste plaats zal daartoe een pompinrichting komen nabij- de in
dit kanaalvak ontworpen schutsluis, teneinde het schutwater
weder terug te pompen, verder zullen ter bestrijding \'an het
verlies van water door kwel en vordamping langs beide pandeii
van dit kanaalgedeelte bronncn worden goslagen, welke electrisch
worden bemalen. Voor de verschillende kanaaltypen is gerekend
op resp. 43, 48 en 57 bronnen, elk govende 100 Mb water per
etmaal. Kan eventueel gereinigd fabrieksafvalwator gcbruikt wor¬
den, dan zonden minder of wellicht in het geheel geen bronnen
noodig' zijn.
Ten aanzien van de voeding van de overige kanaalgedeelten
wordt op giond van ingestelde berekeningen aangenomen, dat
gedurende gemiddeld twee maanden per jaar de Vecht, de Regge
en de Dinkel te zamen geen genoegzame hoeveelheid water
kunnen afstaan. De Regge en de Dinkel blijven in die twee
maanden echter nog -^vel eenigormate tot de voeding bijdragen;
als minimum hoeveelheid is daarvoor gerekend op resp. 0.280 M*.
en 0.400 VP per 'secunde.
4An den minimiim-afvoer van de Vecht kan slechts een deel
ten goede komen aan de kanalen der Overijsselsche Kanalisatie
Maatschappij, omdat ook de kanalen rond Ooevorden met de
Dedemsvaart daaruit moeten worden gevoed. Daarom wordt, door
de ontwerpers ondersteld, dat wanneer de opgestuwde Vecht te
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Haandrik meer dan '0.20 M. onder het peil van 9.10 M.
N.A.P is gedaald, niet meer op voeding van uit de Vecht mag
worden gerekend.
Een dergelijke lage stand der Vecht doet zich gemiddeld 21
etmalen per jaar voor.
Wat gedurende dien tijd dan tekort mocht komen aan den
bovengenoemden aanvoer door de Eegge van 0.280 M^. per
secunde zal door oppomping bij de verschillende sluizen, ook
bij die aan den IJssel te Deventer, behooren te worden verkregen.
Deze kunstmatig op te voeren hoeveelheid wordt voor de typen
a, b en c berekend op achtereenvolgens 0.539 Mk, 0.888 M^. en
1.472 M^. per secunde.
De pompinrichtingen zijn ontworpen voor een normalen bedrijfsduur van 10 uur per etmaal.
Zooals hierboven reeds is gezegd, zal een tekort aan water
wegens onvoldoenden toevoer van uit Vecht, Regge en Dinkel
zich gedurende ongeveer twee maanden per jaar voordoen, ge¬
durende de overige tien maanden zal dus bij de sluizen beneden
Almelo niet gepompt behoeven te worden.
Voor wat betreft de voeding van het kanaal Almelo—Nordhorn,
is ondersteld, dat, als de Dinkel de bovenvermelde minimumhoeveelheid van 0.400
per secunde afvoert, dat kanaal niet
op peil kan worden gehouden on in hetgeen tekort komt door
oppomping aan de verschillende sluizen zal worden voorzien.
In dat geval, dat zich naar wordt aangenomen eveneens ge¬
middeld 21 etmalen per jaar zal voordoen, zullen dan de gemalen aan de IJsselsluis en aan sluis 3 ten hoogste een tweetal
uren per etmaal boven den als norm gestelden duur van 10 uur
moefen werken.
1. Begrooting.
De kosten van aanleg van het hoofdkanaal tot Hengelo, En¬
schede en Oldenzaal, en van den zijtak naar Deventer zijh voor
de drie kanaaltypen begroot als volgt:

Kanaaltype a
Hoeveel¬
heid

Bed rag

Kanaaltype b
Hoeveelheid

I Bedrag

Kanaaltype c
Hoeveel¬
heid

Bedrag

A. Kanalen van de Overysselsche Kanalisatie-Maatschapplj.

I. Hoofdkanaal Zwoll e—A1 m e 1 o.
Onteigening H.A.
Grondverzet M*.
Schutsluizen .
Dubbele
sluizen

.

38

/ 133000

57

„

171000

172 000

Beweegbare
spoorwegbruggen
Over te brengen

f

„

1920000 „ 672000 2 456 000 „
3
„ 240 000

schut¬
. . .

Vaste spoorwegbruggen . . .

54.5
72

/ 1 388 000

190 750

72

f 252 000
95.7
„ 287100
859 600 3 222 000 „ 1127 700

216 000

3

670000

„ 800 000

1

180000

„

188000

2

160 000

„

170 000

/ 2 276 350

/ 2 824 800
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Kanaaltype b

Kanaaltype a
Hoeveelheid

Te zamen

Hoeveelheid

Bed rag

Hoeveelheid

j / 2 276 350

/I 388000

Overgebracht .
Vaste bruggen
voor gewoon
verkeer . . .
8 Inlaatsluizen en
ontlastsluia
Stouwsloot . .
Grondduikers. .
2 Kleine schutsluizen met
grondduiker in
de Regge-kruising ....
Schutsluizen opruimen . . .
Pompinrichting
bij sluis 3 . .
Oe ver verdediging
K.M.
Uitvoering en onvoorzien . . .

Bedrag

Kanaaltype c
Bedrag

/ 2 824 800

20

„

360 000

20

400000

8+1
2

„

„

28 000
20 000

8+1
2

28000
23 000

„
„

28 000
24 600

„

100 000

107 500

„

110 000

6

„

36 000

6

36 000

6

„

36 000

1

„

22 oOO

1

31 250

1

„

45 000

2x48

720 000

2x48

„

720000

„

129 600

2x48

„ 720 000
115 500

122 900

/ 2 790 000

/ 3 745 000

„

.

20

„ 432 OOO

/ 4 350 000

II. Zijtak naar Deventer.
Onteigening H.A.
»

1)

Grondverzet M®.
I-Isselsluis .

.

.

21.5
8.2

/

75 250

23

„

24 600

25.2

690000

„

1

„

95 000

1

395 850 1 568 000
175 000
1

„

172 000

1

180000

1

Vaste spoor wegbrug ....

241500 1 131 000

Beweegbare
spoorwegbrug

/

80 500

25.5

/

89 250

76 600

46.5

„

139 500

„

548 800

„

225 000

1

„

188 000

80000

1

„

85 000

Vaste bruggen
voor gewoon
verkeer . . .

16

288 000

16

320 000

16

„

345 600

Grondduikers.

22

220 000

22

253000

22

„

270 600

6 000

1

6 000

„

6 000

25 000

1

45 000

„

60 000

„

399 000

.

Schutsluis opruimen ....
Pompinrichting
bij de IJsselsluis ....
Oeververdediging
K.M.

2 X 26.6

399 000

2

X

26.6

399 000 2

X

26.6

Idem voorhaven
IJsselsluis . .

51000

51000

„

51000

Uitvoering en onvoorzien . . .

77 650

82 050

„

96 250

/1 675 000

/ 2 143 000

Te zamen.

/ 2 504 000'
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Kanaaltype b

Kanaaltype a
Hoeveelheid

„ ,
Bedrag

I

Hoeveelheid

Bedrag

Kanaaltype c
Hoeveelheid

Bedrag

B. Kanaal van Almelo naar de Pruisische grens (gedeeltel\jk).
Onteigening H.A
Grondverzet

M*

Schutsluis .

.

26

f

91000

233000

„ 104 850

1

„ 115 000

2 schutsluizen en
1 dubbele schutsluis . . .

33

f

115 500

38

f

133 000

362 000

„

162 900

639 000

„

287 550

2+1

775 000

2+1

„ 1 020 000

Schutsluizen wij
zigen . . .

45 000

2

47 000

2

„

50 000

Schutsluizen op
ruimen . .

18 000

3

18 000

3

„

18 000

Beweegbare brug
gen. . . .

30000

2

36 000

2

„

40 000

108 000

6

120 000

6

„

129 600

79 000

„

83 800

4 500

„

10 500

10 500

„

15 000

„

4 500

„

244 500

„

81550

Vaste bruggen
6 grondduikers
en
schutsluis
Loolee . . .

70 000

Porapinrichting
bij de Provinciesluis . . .

12 000

Idem Beunesluis.
Idem Dubbele
sluis ....
Oeververdediging
K.M.

2 X 16.3

244 500

Uitvoering en onvoorzien . . .

Te zamen

244 500

2 X 16.3

42 650

72 100

/ 881000

/1 685 000

2 X 16.3

/ 2 118 000

C. Nieuw kanaalgedeelte naar Hengelo, Enschede en Oldenzaal.
Onteigening H.A.
Grondverzet

M“.

Gekoppelde
schutsluis

.

221

195

/

682 500

1 828 000

„

611840 2 241 000

.

/

773 500

240

„

627 480 2 704 000

/

840000

„

757 120

250000

Dubbele gekop¬
pelde schutsluis

580 GOO

690 000

Vaste spoorwegbrug ....

1

172 000

180000

188 000

Beweegbare
spoorwegbrug .

1

145 000

160 000

170 000

Vaste bruggen
voor gewoon
verkeer . . .

12

216 000

12

240000

12

259 200

Grondduikers .

17

85 000

17

97 750

17

104650

.

Pompinrichting
bij de schut¬
sluis ....

22 500

31250

35000

Idem voor de
bronnen . . .

4 500

6 000

6 000

Over te brengen

/ 2 089 340

/ 2 695 980

/ 3 049 870

86
Kanaaltype a
Hoeveelheid

Hoeveelheid

Bedrag

Overgebracht .
Bronnen....

/•2 089 340
„
8 600

Oeververdediging
K.M.
Voorziening tegen
kwel ....

2X26

Uitvoering en onvoorzien . . .
Te zamen

Kanaaltype b

.

„

390 000

„
„

Bedrag

Kanaaltype c
Hoeveelheid

Bedrag

/ 2 696 980
„
9 600
2X26

/3 049 870
„
11400

„

390 000

120000

„

154 000

„

168 000

102 060

„

120 420

„

120 730

/ 2 710 000

2X26

„ 390 000

f 3370 000

/ 3 740 000

EEOAPITULATIB

Hoofdkanaal Zwolle —
Almelo.
Zijtak naar Deventer .
Kanaal Almelo—Pruisische grens (gedeeltelijk).
Zijtakken naar Hengelo,
Enschede en Oldenzaal
.
Totaal

.

.

K.M.

Kanaaltype a

Kanaaltype b

Kanaaltype c

48 (•)
26.6 (■)

/ 2 790 000
„ 1 676 000

/ 3 745 000
„ 2 143 000

/ 4 350 000
„ 2 504 000

16.3

„

881000

„

1 685 000

„ 2 118 000

26

„

2 710 000

„

3 370 000

„

116.9 0

/ 8 056 000

f 10 943 000

3 740 000

/ 12 712 000

§ 2. Beschouwingen van de Commissie over de ontworpen
richting en pandverdeeling
Voor eene kanaalverbinding van Twentlie met de overige
scheepvaartwegen in Kederland komt het bestaande kanaal van
Almelo naar Zwolle, na afdoende verbetering en doortrekking
daarvan ter aansluiting van Hengelo, Enschede en Oldenzaal,
alleszins in aanmerking, omdat langs de stadsgrachten van Zwolle
en door de Willemsvaart de IJssel bereikt wordt op een punt,
waar, zooals uit Hoofdstuk IV, § 2 blijkt, benedenwaarts nagenoeg te alien tijde de vereischte diepte aanwezig is om de
Zuiderzee te kunnen bereiken met vaartuigen van 600 ton laadvermogen.
Immers de waterweg van Zwolle naar zee langs de Willems¬
vaart en den IJssel is bijna steeds bevaarbaar voor schepen van
12 M. breedte en 3 M. diepgang. Slechts bij sterke oosten- of
zuidoostenwinden is de afwaaiing van de Zuiderzee biji den IJsselmond zoo groot, dat aldaar vaartuigen met 2.40 M. diepgang —
het door de Commissie aangenomen maximum — niet kunnen
verkeeren.
Voorts kan de Zuiderzee in gewone omstandigheden tusschen
den Ketelmond en de Oranjesluizen veilig door sleepschepen en
andere binnenvaartuigen worden bevaren.
(1) Deze in het rapport opgegeven cijfers zijii niet volkomen nauwkeurig.
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Eene verbetering van den zijtak naar Deventer, welke niede
in het plan is opgenomen, verschaft voor die schepen, welke van
deji IJssel boven die plaats kunnen gebruik maken, eene zeer
gescliikte verbinding met den Boven-Eijn, de Waal en de Lek,
terwijl daarenboven nog bet voordeel wordt verkregen, dat
Deventer met Zwolle door een kanaal zou worden verbonden,
en daardoor een sclieepvaartweg naar de Zuiderzee zou verkrijgen,
ingericht voor grootere vaartuigen dan gedurende lage rivierstanden den IJssel tusschen Deventer en Katerveer kunnen bevaren
Ten slotte zal door de verbetering van bovenbedoelde kanalen
de oorzaak zijn weggenomen voor de klachten, welke thans door
de schipperij over deze vaarwegen worden geuit.
Iloewel niet zou zijn uitgesloten, dat, indien de bestaande ka¬
nalen er niet waren, tusschen Almelo en Zwolle gedeeltelijk eene
andere richting zou zijn gekozen, verdient hot aanbeveling het
huidige trace, behoudens enkele kleine afwijkingen, te volgen,
omdat deze richting goed gekozen is, en de bestaande verkeerstoestanden er door zullen worden verbeterd.
Evenwel wordt de bezuiniging, die op de kosten van den grondaankoop en het grondwerk wordt verkregen door gebruik te
makers van het bestaande kanaal, ongunstig bei'nvloed door de
daar langs aanwezige bebouwing, terwijl voorts bestaande toestanden oorzaak kunnen zijn, dat plaatselijk met een eenigszins
beperkte verbetering genoegen genomen zal moeten worden.
Dit neemt echter niet weg, dat de Commissie zich gereedelijk
kail vereenigen met het denkbeeld om het tegenwoordige trac4
tusschen Zwolle en Almelo en dat naar Deventer, nagenoeg geheel
te volgen.
Het ontwerp behoeft echter naar hare meening op een drietal
punten verbetering en wel wat betreft:
1°. de richting van het nieuwe kanaalgedeelte naar Hengelo,
Enschede en Oldenzaal;
2“. den omvang der binnen Zwolle uit te voeren verruiming;
3°. de pandverdeeling.
ad lum, de richting van het nieuwe kanaalgedeelte naar llengelo, Enschede en Oldenzaal.
De afstand van Almelo naar de drie genoemde plaatseii, hemelsbreed resp. 13, 22 en 18.5 K.M., wordt volgens het oiitworpen
trace achtereenvolgens 33.7, 34.2 en 32.7 K.M. en deze langere
trajecten maken ook deel uif van den vaarweg van die plaatsen
met den IJssel en met de Zuiderzee. De terreiiisgestcldheid
maalit een dergelijken omweg geenszins noodig, en zoowel voor
Hengelo als voor Enschede kan een kortere verbinding worden
verkregen.
Doch dit is niet het hoofdbezwaar; van meer beteekenis is,
dat de eindpunten bij die twee plaatsen niet gunstig gelegen
zijn, omdat de inrichtingen, die vermoedelijk voor den ,aan- en
afvoer van goederen van den waterweg het meeste gebruik zullen
maken, zich niet in de omgeving daarvan bevinden.
Deze twee bezwaren doen de Oommissie de voorkeur geven
aan een trace, dat het kanaal Almelo—Hordhorn verlaat op ongeveer 2.4 K.M. uit het hoofdkanaal Zwolle—Almelo, ten oosten
langs Borne en voorts aan de west- en zuidzijde van Hengelo
loopt en Enschede nabij het kruispunt van de spoorwegen van
Hengelo naar Enschede en van Boekelo naar Enschede bereikt.
Zoodanig trace wordt in § 3 van dit hoofdstuk beschreven.
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Wei is waar wordt daardoor de afstand van Ilengelo en
Enschede tot liet Pruisische kanalennet iets grooter, doch daargelateu nog, dat het niet in de verbetering begrepen deel van
hot kanaal ‘Almelo—Nordhorn beperkte afmetingen eii dus slechts
eene betrekkelijke waarde als scheepvaartweg heeft, komt een
dei'gelijk voordeel eerst in de tweede plants in aanmerking, waar
het geldc de keuze van de meost gewenschte verbinding van
Twenthe met de Nederlandsche scheepvaartwegen.
Voor Ilengelo is bovendien niet alleen de richting, doch ook
de wijze, waarop de aansluiting wordt verkregen ongnnstig. Ten
einde de zuidzijde van die plants, waar belangrijke fabrieken
gevestigd zijn, meer te naderen is in het Twentsch kanalenplan als eindpunt van den zijtak gekozen het torrein tusschen
de spoorwegen van Ilengelo naar Enschede en naar Boekelo
in. .Yoor de laatste 800 M. wordt dientengevolge kruising van
den Eijksweg van nengelo naar Mnschede en van eerstgenoemden spoorweg noodig. Wegens plaatselijke oinstandigheden
en in verband met het- voor dien zijtak aangenomen peil, dat
overigens juist gekozen is, komen voor bedoelde kruisingen alleen
beweegbare bniggcn in aanmerking; met het oog op het drukke
verkeer, dat over die bruggen zou plants vinden, is deze oplossing dus ook minder gewenscht.
ad
ruiming.

de omvang der binnen Zwolle uit te voeren ver-

De verbetering van den bestaanden vaarweg zou volgens het
ontwerp te Zwolle beginnen bij het aanvangspunt van het bestaande kanaal, hetwelk is gelegen op ongeveer 200 M. ton
oosten van de Schoenkuipenbrug.
Op verruiming ten behoove van de vaart door Zwolle is door
de ontwerpers bij hunno begrooting niet gerekend, alleen wordt
er bij de bespreking van de verbinding van de kanalen met
den IJsse! en het Zwarte Water op gewe/.en, dat bij eene verbe¬
tering der kanalen tot type c (d.i. voor vaartuigen van 900 ton)
de doorvaartwijdte van een tweetal draaibruggen over de Thorbeckegracht te Zwolle zal behooren te worden vergroot.
De vaarweg door Zwolle behoeft ecliter meerdere verbetering
dan die, wmlke hierboven wordt aangegeven. In § 4 van dit
hoofdstuk zijn de denkbeelden der Commissie liieromtrent uiteengezet.
ad 3ttng de pandverdeeling.
De voor het te verbeteren deel der bestaande kanalen aangonomen pandverdeeling sliiit zich aan bij den bestaanden roestand.
Behoudens het navolgende kan met die, welke door de ontwer¬
pers is aangegeven, w'orden ingestemd. De Commissie heeft echter
bezwaar tegen het behouden van het kanaalpeil van het bestaande
vierde pand van 5.55 M. r N.A.P. on tegen het verhoogen van
hot peil van het tweede pand van het kanaal Almelo—Nordhorn
van 10.00 Y. + N.A.P. tot 11.70 M. + N.A.P.
Genoemd peil van 5.55 51. -j- N.A.P. stelt dit pand gedurende
een belangrijk gedeelte van het jaar bloot aan ernstig waterverlies door kwml in den bodem, terwijl de aangelegen oeverlanden, in het bijzonder die langs de ten behoeve der voeding
opgestuwde Eegge, wateroverlast ondervinden.
WAl is waar bestaat dit bezwaar ook tegen het peil I'an het
bestaande zesde ])and, doch eene belangrijke verlaging van dit
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kanaalpei] zou de kosten der verbetering met een bedrag doen
stijgen, dat geenszins geevenredigd is te achten aan bet voordeel, dat daarmede zou worden verkregen.
Eene verlaging van den watorspiegel van bet bestaande vierde
panel is eebter niet kostbaaj, indien bet peil daarvan bepaald
wordt op 5.00 M. -)- N.A.P.
Het is voorts gewensebt ook voor bet zijkanaal naar Deventer
datzelfde kanaalpeil van 5.00 M. -f- N.A.P. vast te stellen. Jiivenwei
kan dit peil niet op de grachten van Deventer worden toegelaten;
bet aldaar bestaande peil van 5.34 M. + N.A.P. mag met bet
oog op de aanwezige vaardiepte en op de bestaande fundeeringen
niet worden verlaagd.
Dit is ook niet noodig, omdat een nieuw kanaalgedeelte
ten zuiden van Deventer wordt gegraven en door de Snippelingsluis, nadat deze voor zooveel noodig gewijzigd is, in de
sebeepvaartverbinding tusschen de stadsgrachten te Deventer en
het verbeterde kanaal kan worden voorzien. In den oostelijken
kanaaldijk zal voor de, overigens zeer geringe, scheepvaart op
de Schipbeek eenige voorziening zijn te treffen. De Sebipbeek
zelve, met een grondduiker onder het kanaal doorgeleid, zal in
de voeding van de stadsgrachten te Deventer kunnen blijven
voorzien.
De verhooging van het peil van het tweede pand van het
kanaal Almelo—Nordhorn van 10.00 M. tot 11.70 M. + N.A.P.
is niet toelaatbaar in verband mot de boogteligging van de aangelegen erven, welke reeds tbans bij eenigszins verhoogden waterstand waterlast op de lagere gedeelten en in bunne rioleeringen
ondervinden. Ook liggen de bestaande bruggen met den onderkant ongeveer op het peil van 11.70 M. A N.A.P. Twee dier
bruggen, n.l. die in den Duisteren dijk en die in den weg naar
Tubbergen en Vriezenveen kunnen bij de tengevolge dor verruiming noodige vernieuwing, in verband met den plaatselijken
toestand, slecbts weinig hooger worden gelegd, zoodat zij voor
elk vaartuig zouden moeten worden geopend — ook voor de
juist op dit gedeelte veel voorkomende kleinere vaartuigen als
veenbokken, mestpramen en dergelijke. Waar bier ook het verkeer te land druk is, zou een zeer ongewenschte toestand ontstaari. Het verdient daarom aanbeveling het bestaande peil te
handhaven.
Met de verdere pandverdeeling van het Twentsche kanalenplan
boven Almelo zou indien tegen bet trace geen overwegende bezwaren bestonden in boofdzaak kunnen worden ingestemd.
Alleen meent de Commissie nog te moeten aanteekenen, dat
bet keeren van een hoogteverschil van 9 M., zooals door de
bovenste — zij het gekoppelde — sluis zou worden gedaan, baar
niet zonder bedenking voorkomt.
§ 3. Wjjziging van het ontwerp voor zooveel hetreft het gedeelte
van Almelo naar Hengelo, Enschede en Oldenzaal.
a. R i c h t i n g.
Het door de Commissie wensebelijk geachte trace boven xHmelo,
waarvan hierboven in § 2 sprake was, loopt als volgt.
Op 2.4 K.M. uit het beginpunt van bet kanaal Almelo—Nord¬
horn buigt het kanaal zuidwaarts, kruist de Graven-allee op
900 M. ten oosten van den tol op dien weg en gaat, buiten
de Loolee en de Oude beek om, Borne aan de oostzijde voorbij.
De bebouwde kom van die gemeente wordt tot op ongeveer
250 M. genaderd. In een flauwe S-boebt worden vervolgens de
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llijksweg cn de spoorweg tussclieu xiliiielo eu llengelo gesneden,
waariia de ricliting weder nagenoeg zuid wordt, en de spoorlijn
Deldeii—llengelo op ongeveer 1400 M. uit het vereenigingspunt
met boveiigenoemde spoorlijn wordt gekruist.
llet kanaal, buiten de bebouwing van llengelo blijvende, gaat
met oen boog aan de west- en zuidzijde rond deze plaats, snijdt bij’
den overweg van den provincialen weg Hengelo—Enschede onder
een hock van ongeveer 60° de spoorlijn llengelo—Boekelo, en
loopt vervolgens ongeveer evenwijdig aan den spoorweg van
llengelo naar Enschede tot het eindpunt, hetwelk is gelegen
nabij den onderdoorgang van de locaalspoorlijn Boekelo—Enschede
onder evengenoemden spoorweg.
Be zijtak naar Oldenzaal verlaat het hoiofdkanaal op ongeveer
800 M. uit het eindpunt te Enschede, kruist bijna loodrecht
do spoorbaan Hengelo—Enschede, en — na ombuiging in noordelijk(! ricliting — onder een hoek van nagenoeg 70° den Rijksweg
tusschen deze beide plaatsen, en wel op omstreeks 2 K.M. bewesten den overweg van den locaalspoorweg Enschede—Olden¬
zaal in dezen weg. Aanvankelijk in noordelijke ricliting ten
westen van de waterwinplaats der Enschedesche drinkwaterleiding blijvende, doch later noordoostwaarts buigende, nadert deze
zijtak ten slotte den spoorweg Hengelo—Oldenzaal tot op on¬
geveer 300 M. en bereikt na eene oostelijke ombuiging het eind¬
punt to Oldenzaal op omstreeks 200 M. uit de spoorbaan der lijn
van Enschede naar Oldenzaal.
Door een dergelijk kanaal worden die gedeelten van Hengelo,
Enschede en Oldenzaal het meest genaderd, welke vermoedelijk
van deze scheepvaartverbinding het grootste nut kunnen trekken.
\'oor het maken van havens is te Hengelo ruimschoots gelegenheid langs het kanaal, alsmede door het graven van een
zijtak in noordelijke ricliting nabij de kruising met de lijn Hen¬
gelo—Boekelo; bij Enschede en Oldenzaal zullen de cindpunten
tot haven zijn in te ricliten.
h.

Verdeeling in pan den.

Zooals liierboven in § 2 reeds werd vermeld is het wenschelijk
het peil van het tegenwoordige vierde pand aan te nemen op
5.00 M. + N.A.P. Voor het volgenae pand, dat zich tot voorbij
Almelo uitstrekt, ware een 4 M. hoogere waterstand en wel van
9.00 M. -f- N.A.P. als laagste kanaalwaterstand Jian te remen.
A\el is het tegenwoordige kanaalpeil op h'et gedeelte boven de
sluis te Vroomshoop 9.10 M. -(- N.A.P., doch het voedingswater
uit de, nabij den Haandrik tot ditzelfde peil opgestuwde, Vecht
moot door het ruim 21 K.M. lange zijkanaal naar laatstgeaoemd
punt toevloeien, zoodat een peil van 9.00 M. -j- N.A.P. beter
te liandhaven is. Door bedoelde verlaging met 10 c.M. wordt
daarenboven 'bereikt, dat het waterverschil tusschen drie opvolgende panden gelijk wordt, zoodat de daartusschen gelegen
sluizen gclijkvormig kunnen zijn. Voor de eerstvolgende twee
panden boven Almelo toch kunnen zeer wel kanaalpeilen van
teikens eveneens 4 M. hooger, n.l. resp. 13.00 M. en 17.00 M.
-(- N.A.P., worden gekozen. De sluizen welke toegang geven tot
deze panden, zijn ontworpen op ongeveer 3.5 K.M. van het beginpunt van het kanaal Almelo—Nordhorn en op ongeveer 200 M.
bezuiden de kruising met den spoorweg Delden—Hengelo.
De volgende sluis ligt op omstreeks 150 M. ten oosten van de
spoorlijn Hengelo—Boekelo en de laatste op 2.2 K.M. vender
bovenwaarts.

91
lie kanaalpeilen voor deze panden zijn achtereenvolgens 22.75
M. eii 28.50 M. + N.A.P.
leu gevolge van de doortrekking van het pand, waaraan
^ilmelo ligt, tot 3.5 K.M. uit het beginpunt van het Provinciaal
kanaal vervalt de Provinciesluis en behoort beoosten de afbuiging van het nieuwe kanaalgedeelte een nieuwe sluis te worden
gelegd tot scheiding van het overig deel van het tweede kanaalpand, dat zich uitstrekt tot de Veldsluis en waarvan het K. P.
10,00 M. + N.A.P. bedraagt. Deze sluis zal dezelfde afmeting
moeten verknjgon als de overige sluizen op het kanaal Almelo Noidhoin. le zijner tijd zal het eventuoel oeii punt van overwc'^'ina:
kunnen uitiiiaken of niet de voorfceur ware te geveii aan een andere
oplossing, waarbij de bestaande Veldsluis word vervangen of
omgebouwd, en het pand met een pell van 10.00 M. + N.A.P.
vervalt.
De zijtak naar Oldenzaal, die ter besparing van een schutsluis
uitgaat van het bovenste pand van het hoofdkanaal, heeft een
sluis. welke gelegen is op ongeveer 3.6 K.M. voor het eindpunt
en toegang geeft tot het bovenste pand van dat zijkanaal met
een kanaalpeil van 34.75 M. + N.A.P.
§ 4. Verruiming ten behoeve van de vaart door Zwolle;
doorsteek naar den IJssel bfj Herculo.

De verbinding van de verbeterde kanalen met den IJssel bij
Katerveer wordt, dwars door Zwolle, gevormd door de 'Diorbeckegracht en de westelijko Stadsgracht, en vervolgens door
deillemsvaart, die door de schutsluizen bij Katerveer van
genoemde rivier is afgesloton.
De Thorbeckegracht is in den tegenwoordigen toestand niet
geschikt voor schepen van de maximum-afmetingen, welke op het
kanaal zullen worden toegelaten. Door eenig baggerwerk zal
evenwel een voldoend profiel kunnen worden verkregen, zonder
dat dit gepaard zal behoeven te gaan mot vernieuwing van kaaimuren of walbeschoeiingen. Op het nauwste punt bedraagt de
breedte op den waterspiegel nog ongeveer 29 M., of slechts
3.60 M. minder dan die van het normale dwarsprofiel van het
kanaal. Ilierbij is dan in aanmerking te nemen, dat eerstgenoemde
breedte is gemeten tusschen kaaimuren, waar een diepte van
2.00 M.
N.A.P. onmiddellijk voor den muur mogelijk is.
Over deze gracht liggen drie beweegbare bruggen, n.l. de
Sehoenkuipenbrug, wijd 8.00 M., de Diezerpoortenbrug, wijd
8.00 M., lo'odrecht op het vaarwater gemeten, en de A^’ischpoortenbrug, wijd 8.37 M. .Deze bruggen bezitten geen van alle de
wijdte van 10 M., welke voor beweegbare bruggen over het
nieuwe kanaal wordt noodig geacht. Toch kunnen door laatstgenoemdc brug schepen van de maximum-breedte afmeting —
zij het met weinig speling — passeeren, zoodat alleen de Schoenkuipenbrug en de Diezerpoortenbrug verruimd moeten worden.
A oorts vormt voor de vaart door Zwolle nog eene belemmering
de scherpe bocht tusschen de Thorb>eckegracht en de Stadsgracht
nabij het eiland Ilofvliet. Deze bocht zal verbeterd kunnen wor¬
den door eenige afgraving.
De Stadsgracht en de AA^illemsvaart hebben alleszins voldoende
afmetingen voor schepen van 600 ton laadvermogen. De bruggen
hebben eerie wijdte van 12.00 M. en de groote schutsluis te
Katerveer is eveneens 12.00 M. wijd, terwijl de slagdrempel
op 3.18 M. — N.A.P. en de bodem op 3.30 M. — N.A.P. ligt.
AA^anneer de hierboven aangegeven verbeteringen ten behoove
van de vaart door de Thorbeckegracht worden uitgevoerd, zal

92
echter de vaarweg door Zwolle toch nog slechts aan matige
eisclien voldoen.
Van de Nieuwe wetering af tot en met de schutsluizen te
Katerveer, dat is over een lengte van 3.6 K.M., liggen niet
minder dan acht beweegbare bruggen voor gewoon verkeer en
een beweegbare brug voor spoorwegverkeer over het 'marwater.
Tengevolge van plaatselijke toestanden kan geen van deze door
een vaste brug worden vervangen, terwijl over vier van eerstgenoemde bruggen een zeer druk verkeer plants heeft, zoodat
voor alle deze op meerdere tijdstippen van den dag sluitingstijden zijn vastgesteld.
Do spoorwegbrug, welke gelegen is in de lijn Zwolle—Kampen,
is voortf met korte tusschenpoozen het grootste deel van den
dag voor de scheepvaart gesloten.
Verder zullen de vele langs de Stadsgracht, en voornamelijk
langs de Thorbeckegracht aan beide zijden in lossing en lading
liggcndc vaartuigen, waaronder verscheidene beurtschepen met
vaste ligplaiitsen, hinder voor de doorgaande vaart veroorzaken.
Iloewel de Willemsvaart voor de tegenwoordige scheepvaart
reeds niet ruim genoeg is en ook hier een vermeerdering van
de vaari zou leiden tot toename van dit bezwaar, is dit toch
niet in sterke mate te vorwachten, want wordt ook de zijtak
Lemelorveld—Deventer verbeterd, dan zal een belangrijk deel
van het Twentsch verkeer langs dien weg den LTssel bereiken,
tenzij lage IJsselstandeii zulks beletton. Slechts in dit laatste
goval zal het verkeer in hoofdzaak over Zw'olle gaan rn vermeerderd worden met dat tusschen Deventer en Zwolle over
Lemelerveld. In die omstandigbeden is ovenwel de overige vaart
op do Willemsvaart minder druk, juist tengevolge van de lage
rivierstanden.
Behoeft dus de nauwelijks voldoende capaciteit van de Wil¬
lemsvaart niet als een groot bezwaar tegen do richting door
Zwolle voor de vaart op Twenthe te gelden, met den hierboven
vermelden last, door de bruggen en door de beperkte afmetingen
der beide grachten veroorzaakt, is zulks wel het geval.
Die last zou evenwel verminderd kunnen worden door het
gcven van voorschriften met betrekking tot het bedienen der
bruggen en het aanleggen van schepen langs de oevers. Dergelijke voorschriften zullen evenwel slechts dan doel kunnen
treffen, indien ook het beheer van den geheelen vaarweg van
de Nieuwe wetering af tot aan de Willeinsvaart, m('t iiibegrip
der bruggen, berust bij' den beheerder van het kanaal naar
Twenthe.
Tegen eene op ruime schaal uitgevoerde verbetoring van de
Thorbeckegracht en de Stadsgracht bestaat het groote bezwaar,
dat daarvoor aankoop van dure bebouwde perceelen noodig is.
Boven een zoodanige kostbare verbetering verdient eene verbinding met den LTssel, die niet door Zwolle voert, de voorkeur.
Deze zou van het verbeterde gedeelte kunnen uitgaan nabij de
bestaande sluis I van het kanaal Zwolle- Almelo en in den IJssel
uitmonden in de omgeving van Herculo. Een trace voor een
dergelijke afsnijding is op de bij dit Vorslag behoorende Overzichtskaart, Bijlage .7?, aangegeven. De lengte tot den IJsseldijk
bedraagt 3.8 Iv.M. en die van de voorhaven tot den LTssel 0.8 Ti.M.
De afstand van sluis I tot Katerveer, over Zwolle 11 T^.M. bang,
wordt langs Herculo 9.6 I^.M. dus nog lets korter.
Wordt aan dit kanaalvak het peil van het pand tusschen de
ontworpen sluizen 1 en 2, zijnde 2.74 M. + N.A.P., gegeven,
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dan is alleon een sluis bij den IJsseldijk noodig en komen op (lit
traject tot den IJssel een scliutsluis, een keersluis en eenige
bruggen minder voor dan op dat door Zwolle.
De kruising met de spoorlijnen van Zwolle naar Deventer en
van Zwolle naar Almelo kan met liooge vaste bruggen geschieden,
docli die met den Rijksweg Zwolle—Deventer vereischt een
beweegbare brug.
Voort.s is op een beweegbare brug over de IJsselsluis en op
e(jn vaste brug in een onverliarden weg te rekenen.
De Soest- en de Nieuwo wetering, welke zullen worden gekruist, kunnen met grondduik('rs ondcr het kanaal doorgevoeixi
worden, terwijl bovendien ten behoeve van de — lioewel geriuge — scheepvaart met mestpramcn en andere kleine vaartuigjes op die wateren in den zuidelijken kanaaldijk vermoedelijk
een eenvoudig kunstwerk tot in standhouding dier scheepvaart
zal zijn te maken.
Wordt aan bovenbedoelde afsnijding de voorkeur gegeven, dan
zal toch verbetering van het bestaaude kanaal tusschen het begin
der aftakking en de Schoenkuipenbrug noodig blijven met het
oog op het locale verkeer van Twenthe met Zwolle.
Dezo verbetering kan dan echter minder ruim zijn.
Wat de kunstwerken betreft zal de bestaande sluis I toch opgeruimd moeten worden. Even ten noorden van de -aftakking naar
Herculo zal een nieuwo sluis zijn te bouwen met een doorvaartwijdte van 8..50 M., een boven-slagdrempeldiepte van 3 M. onder
K.P. en een schutkolk van 70 M. bij 16 M., zooals blijkens lioofdstuk II, § 4 wordt noodig geacht voor die sluizen, waar de druksto
vaart is te verwachten.
Verdei zal de bestaande spoorwegdraaibrug in de lijn Zwolle—
Meppel, die 6.50 M. wijd is, vervangen behooren te worden
door een zoo hoog mogelijk te loggeri bewuiegbare brug, wijd
10 M.; waar bet hier geldt eone vorbotoring op beperkte schaal
is do bouw van een kostbare hooge vaste overbrugging niet
noodig te achten.
Bij eene uitmonding te Herculo zal de LIssel worden bereikt;
op een punt boven Katerveer, en dus nader onder de oogen
moeten worden gezien de vraag of het gedeelte van die rivier
tusschen beide genoemde punten voldoet aan de eischen, welke
daaraan voor de scheepvaartverbinding met Twenthe moeten
worden gesteld. De Commissie heeft echter gcmeend dit punt
niet verder te moeten onderzoekcn, niet alleen omdat het ver¬
moedelijk w'el mogelijk zal blijken dit rivicrvak, genoegzaam te
verbeteren, maar ook, omdat dezc vecl duurdere oplossing eerst
in aanmerking komt, nadat geblekon is, dat de hierboven vermelde
bezwaren tegen de va.art door Zwolle niet voldoende kunnen
worden vermindcrd door eene doeltreffendo regeling.
§ 5. Beschouwingen van de Commissie over het volgens
hare denkbeelden gewfizigd ontwerp.

a. Verdeeling in panden.
Het overeenkomstig de in § 3 gegeven beschrijving gewijzigd
tract; is op de Overzichtskaart bijlage B aangegeven, terwijl een
lengteprofiel voor dat trace voorkomt op bijlage H, een en
under van het beginpunt bij de Nieuwe Vocht af.
Daaruit blijkt, dat bet kanaal tot nabij Almelo in flauw
hellend terrein ligt: over 50 K.M. bedraagt de stijging ongeveer 10 M. Vervolgens wordt de helling steiler en klimt het
terrein over ongeveer 10 K.M. circa 3 M., terwijl daarna tot
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Enschede over ongeveer 12 K.M. een hoogte van circa 17 M.
wordt overwonnen, volgens eene richting, die bijna loodrecht staat
op die del hoogtelijnen.
Do zijtak naar Oldenzaal volgt aanvankelijk over eene lengte
van nagenoeg 6 K.M. ten naastebij de hoogtelijn van 30 M. -|N.A.P., dock daarna rijst het terrein sterk, en wel over ongeveer
4.5 K.M., een hoogte van circa 7.5 M.
De zijtak naar Deventer ligt in tamelijk vlak terrein, waarvan
de hoogte afwisselt tusschen ongeveer 5 en 7 M. + N.A.P.
De verdceling in panden is als volgt:
Hoofdkanaal:
le pand, gemeen liggende met het Zwarte Water
K.P. ongeveer = N.A.P., lengte van het beginpunt bij de Nieuwe Vecht af.
Sluis 1 ter plaatse van de bestaande sluis I.
2o pand, K.P. 2.74 M. ~|- N.A.P., lengte . . .
Sluis 2 bij de Raalterbmg.
3e pand, K.P. 5.00 M. + N.A.P., lengte . . .
Sluis 3 nabij de Dalvoorderbrug.
4e pand, K.P. 9.00 M. + N.A.P., lengte . . .
Sluis 4 ongeveer 100 M. ten zuiden van de
Graven-allee.
5fc pand, K.P. 13.00 M. + N.A.P., lengte . . .
Sluis 5 ongeveer 200 M. ten zuiden van den
spoorweg Delden—Hengelo.
6e pand, K.P. 17.00 M. + N.A.P., lengte . .
Sluis 6 ongeveer 150 M. ten oosten van den
spoorweg Hengelo—Boekelo.
7e pand, K.P. 22.75 M. + N.A.P., lengte . . .
Sluis 7 halverwege Hengelo en Enschede.
8e pand, K.P. 28.50 M. + N.A.P., lengte . . .
Te zamen . . . .

7.0 K.M.
9.1

„

16.5

„

18.4

„

13.0

3.0

2.2

„

2-7 „
71.9 K.M.

Het zijkanaal naar Deventer:
Uitgaande van en gemeen liggende met
het 3e pand K.P. 5.00 M. -|- N.A.P.,
lengte tot de IJsselsluis.26.8 K.M.
Sluis 0 (IJsselsluis) te Deven¬
ter, nabij' de kruising met den
Kijksweg Deventer- - Zutphen.
Voorhaven aan den IJssel, lengte tot
de vaargeul in den IJssel . . .
0.3 „
Te zamen . . .

27.1

„

10.5

„

Het zijkanaal naar Oldenzaal:
Uitgaande van en gemeen liggende
met het 8e pand K.P. 28.50 M. -|N.A.P., lengte.6.9 K.M.
Sluis 8.
9o pand, K.P. 34.75 M. + N.A.P.,
lengte
.3.6 „
Te zamen . . .

De zijtak naar, tevens haven van Almelo:
Uitgaande van en gemeen liggende met
het 4e pand. K.P. 9.00 .M. -f N.A.P., lengte .
0.8 „
Totaal . . . 110.3 K.M.
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h. L e n g t e.
Ue leiigte van de kanalen der Overijsselsche Kanalisatie-Maatschappij, welke volgens het gewijzigd ontwerp zullen verbeterd
worden, zal met inbegrip van den zijtak gevormd door de haven
van Almelo, lang 0.8 K.M., bedragen 70.0 K.M. Het te verbeteren gedeelte van het kanaal Almelo—Nordhorn is lang 2.4 K.M.
De nieuw te graven gedeelten kanaal zijn te zamen lang .37.9
K.M., waarin mede is begrepen de afsnijding bij de Regge,
lang 2.2 K.M. en die bij Vroomshoop, lang 0.7 K.M,., alsook
de nieuwe uitmonding biji Deventer, ter lengte van 2.5 K.M.
Do lengte van het kanaal met zijtakken volgens het gewijzigd
ontwerp bedraagt:
Zwolle (Nieuwe Vecht)—splitsing

.18.7 K.M.

Zijkanaal naar Deventer (IJssel).27.1
Deventer

.

Enschede

Tfi;iEr-=p''‘»‘"ShWVi;rAHi-io ■ •

„

.

Enschede
haven van Almelo -eJ^dpunt te Almelo

„

28.8
0.8

.

Enschede
Plnschede
haven van Almelo -splitsing bldenzaal
^
.
Enschede
Splitsing
—eindpunt te Enschede .
Splitsing

23.6
0.8

„
.
Enschede
, ,
Splitsing
j —eindpunt te Oldenzaal.10.5
Totale lengte

„

110.3 K M.

c. A f s t a n d e n.
De in § 1 onder d bedoelde afstanden worden als volgt:
Zwolle (Nieuwe Vecht)—Almelo (haven) ....

48.3 K.M.

Deventer (IJssel)—Almelo (haven).56.7
Zwolle (Nieuwe Vecht)—Enschede.71.9

„

Deventer (IJssel)—Enschede.80 3
Enschede—Rotterdam

—Amsterdam

—Gelsenkirchen

via zijtak naar Deventer
en Lek. 266 K.M.

(')
( 80-f-186

)

„ Zuiderzee.

259

„

(123 + 76 -1- 60)

„ zijtak naar Deventer,
Lek en Mervvedekanaal

263

,,

(127 -p 136

„ Zuiderzee.162

„

( 76-p 26- -60)

„ zijtak naar Deventer
en Rijn.

267

„

(104-1-163

)

„ Dortmund-Eemskanaal 215

„

(215

) (^)

)

De afstanden van Almelo naar Rotterdam, Amsterdam en
Gelsenkirchen zijn, in K.M. afgerond, gelijk aan die in § 1 onder
d vermeld.

(1) Van (le tusachen ( ) geplaatste cijfers duidt het eerste de lengte van de vaart lang-s
kanalen, het tweede die langs rivieren en het derde die over de Zuiderzee aan, welke
op het traject worden afgelegd.
(-) Slechts geschikt voor schepen, die op het kanaal Almelo — Nordhorn kunnen varen.
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d. Dwarsprofiel, afiiietingen der sluizen en
b r u g g e n.
Met de meening der ontwerpers, dat bet dwarsprofiel volgeiis
type a, b en c, geschikt zou zijn voor vaartuigen van resp. 350,
600 en 900 ton laadvermogen, kan do Comniissie zicb niet vereenigen.
llet dwarsprofiel van type c is zelfs nog iets minder gunstig
dan blijkens Hoofdstuk 11 noodig geacht wordt voor schepen
van 600 ton laadvermogen. Immers de dieptc is bij type c 2.40 M.
a 2.80 M. tegen 2.60 M. a 3.00 M.; wel is de bodembreedte op
zicb zelf iets grooter n.l. 18 M. tegen 17 M. dock deze bodembreodte komt op geringere diepte voor. De beloopen zijn ontworpen
2 : 1 tegen 3 : 1, waardoor de breedto op den waterspiegel wordt
27.60 M. tegen 32.60 M. en de inhoud van bet natte profiel
58.3 Mb tegen 70.8 Mb of ruim 17 pet. minder. Verder is bet
opmerkelijk, dat door dezelfde ontwerpers bet dwarsprofiel als
bier voor schepen van 900 ton laadvermogen wordt voldoende
geacht, is aangenomen voor een kanaal, geschikt voor schepen
van 600 ton laadvermogen, tusschcn Twenthe en den- Neder-Rijn
(zie Hoofdstuk IX, § 1 onder fi i.
De afmetingen voor de sluizen bij eene verbetering volgens
typo c komen nagenoeg overeen met die, welke in Hoofdstuk II
zijn aangenomen. De diepte op den slagdrempel der sluizen
is echter minder, n.l. 2.60 M. tegen 3.00 M., terwijl de schutkolk
ruimer is n.l. 85 bij' 20 M. tegen 70 bij 16 of 9 M.
De Commissie acht, overeenkomstig hetgeen is opgemerkt in
§ 4 van Hoofdstuk II, eene schutkolk van 70 bij 16 M. noodig
voor de sluizen beneden Hengelo, dus voor de sluizen 1 tot en
met 5. alsmede voor sluis 0, aan den IJssel te Deventer; bij de
overige sluizen n.l. 6, 7 en 8, wordt een schutkolk van 70 l)ij'
9 M. voldoende geoordeeld.
Ter besparing van schutwater zullen bij de sluizen 3 tot en
met 8 spaarkommen zijn te bouwen, die bet schutwaterverlies
tot op ongeveer de helft terug brengen.
De IJsselsluis te Deventer zal naar beide zijden moeten keeren
en dus van eb- en vloeddeuren voorzien behooren te worden.
Voor de beweegbare bruggen, volgens type c, is door de ontwerperiS een wijdte van ,10 M. aangenomen, evenals door de
Commissie wordt noodig geacht.
De overspanningen der hooge vaste bruggen voor spoorwegen voor gewoon verkeer zijn volgens genoemd type korter. De
vrije hoogte onder deze bruggen is aangenomen op 5 M. boven
K.P., en komt dus vrijwel overeen met die, welke door de Com¬
missie wordt noodig geacht.
e. Spoorwegkruisingen.
De. Commissie kan cr zich mede vcreenigen, dat de spoorwegkruisingen van het hoofdkanaal met de lijn Deventer—Ommen,
bij Lemelerveld, en met de lijn Almelo—Marienberg bij Vroomshoop, alsmede die van den zijtaknaar Deventer met de lijn Zwolle —
Almelo bij Eaalte, met beweegbare bruggen zullen geschieden.
In de overige zes spoorwegovergangen, waaronder drie in het
gedeelte tusschen Almelo en Enschede en een in den zijtak naar
Oldenzaal, volgens het gewijzigd ontwerp, kunnen hooge vaste
bruggen gebouwd worden.
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/’. Kruising met tramwegen.
Ook volgens het gewijzigd trace zal slechts kruising met een
tramweg plants hebben en wel met dien van Deventer naar
Loehem door het zijkanaal naar Deventer.
De overgang kan geschieden ter plaatse van de kruising met
den Eijksweg Deventer—Zutphen.

g. Kruising met gewone wegen.
Ingevolge de wijziging, welke het trace overeenkomstig § 3
zal behooren te ondergaan, zullen daarin de navolgende bruggen
voor gewoon verkeer noodig zijn:
in het gedeelte Zwolle—Almelo (splitsing): 1 brug in een
Eijksweg, 7 bruggen in andere verharde wegen, 10 bruggen in
landwegen en bovendien nog een brug over sluis 3 in een verharden weg;
in het gedeelte Almelo—Enschede: 2 bruggen in Eijkswegen,
7 bruggen in andere verharde wegen, 1 brug in een landweg
en bovendien nog een brug over sluis 6 en een over sluis 7 in
verharde wegen;
in den zijtak naar Deventer: 2 bruggen in Eijkswegen, G
bruggen in andere verharde wegen, 7 bruggen in landwegen en
bovendien nog een brug over de IJsselsluis, gelegen in een
Eijksweg;
in den zijtak naar Oldenzaal: 1 brug in een Eijksweg, 1 brug
in een landweg en bovendien nog een brug over sluis 9 in een
landweg.
in den zijtak naar, tovens haven van Almelo; 1 brug in een
verharden weg.
In vorenstaande opgave zijn niet begrepen de nieuwe Schoenkuipen- en Diezerpoortenbruggen te Zwolle, bedoeld in § 4, noch
die over de in dezelfde paragraaf behandelde eventueele afsnijding bij Ilerculo.
Kehalve een drietal bruggen in de kom van Almelo, kunnen
de in het eerste lid bedoelde bruggen vermoedelijk alle hooge
vaste bruggen zijn.

h. Kruising met wateren.
Met de wijze, waarop de ontwerpers zich voorstellen de ki'uising met de Eegge en de Hollander graven te doen geschieden
wordt ingestemd.
Door de lagere kanaalpeilen voor de betrokken panden volgens
§ 2 sub 3 worden voorzieningen van anderen aard, dan in § 1
sub i beschreven, overbodig.
Ook de overige ontworpen verbeteringen voor de kruising met
beken en andere waterloopen hebben de instemming der Commissie.
Enkele waterloopen, die in het gedeelte Vroomshoop—Almelo
en Deventer—Lemelerveld vriji uitmonden, kunnen hunne open
verbinding blijven behouden ook bij het voor het derde pand aangenomen lagere peil; wellicht zal zulks mede het geval kunnen
zijn met de uitmonding dor Daarlesche wetering en der Stouwsloot beneden de nieuwe sluis 3, op de wijze als dit in § 1 sub i
is vermeld.
De beken, welke gekruist worden door liet kanaal, voor zooveel bctreft de gewijzigde richting boven Almelo, kunnen ;ille
met grondduikers daar onderdoor worden geleid.
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\ oor de Loolee te Almelo blijven de vverken noodig, waarvan
sprake is sub i van § 1.
In bet geheel worden voor bet kanaal met zijtakken volgens
de gewijzigde richting wegens de kruising met wateren gevorderd:
in bet gedeelte Zwolle—Almelo (splitsing): de bierboven bedoeldc werken noodig voor de kruising met de liegge, met de
Stouwsloot en Daarlescbe beek en met de Hollander graven, alsmede een grondduiker voor de Vriezenveenscbe wetering;
in bet gedeelte Almelo—Enscbede; de bovenbedoelde werken
voor de Loolee, alsmede 4 grondduikers;
in den zijtak naar Deventer: 21 grondduikers, waaronder voor
de Schipbeek, de Soestwetering en de Wooldvloedgraven;
in den zijtak naar Oldenzaal: 7 grondduikers.
Door den zijtak naar, tevens haven van Almelo, worden geen
waterloopen gekruist.
i. L oozing van overtollig water.
diet overtollige water van bet nieuwe vierde pand Vroomshoop—
Almelo zal boven de nieuwe sluis 3 door een ontlastsluis in den
noordelijken kanaaldijk langs de daartoe te verbeteren Linderbeek naar de Regge afgevoerd kunnen worden.
Overtollig water op bet nieuwe derde pand en den daarmede
gemcen liggenden zijtak naar Deventer zal bij lage Reggestanden op deze rivier en overigens langs de lager liggende panden
van bet kanaal op de Nieuwe wetering zijn te brengen, waartoe
stroomduikers naast do sluizen 1 en 2 zijn te bouwen. Wellicbt
zal later blijken, dat voor zoodanigen afvoer mede gebruik kan
worden gemaakt van een der genoemden zijtak kruisende water¬
loopen, welke daarvoor zal zijn in te richten.
j. T 0 e d i n g.
In de natuurlijke voedinjg zal door de Vecht, de Regge^ de
Dinkel en de Schipbeek en wellicbt ook door enkele beken kun¬
nen w’orden voorzien.
Omtrcnt do kunstmatigc voeding is bet volgende op te raerken.
De ontwerpers nemen aan, dat bij lage Vecbtstanden geen
water van die rivier aan de voeding van de verbeterde kanalen
ten goede zal komen, doch zij meenen, dat zelfs in droge tijden
op aanvoer uit de Regge en de Dinkel — zij bet tot een beperkte
hoeveelbeid — mag wmrden gerekend.
De Commissie is van oordeel, dat zekerheidshalve in droge
tijden niet mag worden gerekend op voeding uit de Regge en
de Dinkel, zoodat alsdan de geheele voeding kunstmatig zal
geschieden.
Zij is voorts van gevoelen, dat de wijze, waarop gedacht is
bet gedeelte van bet kanaal Almelo—Nordhorn naar Hengelo,
Enschede en Oldenzaal op peil te houden, n.l. door oppomping
uit bronnen langs bet kanaal, geen aanbeveling verdient.
I'enzij een opzettelijk onderzoek mocht hebben aangetoond, dat
bet op die wijze onttrekken van water aan den bodem kan
geschieden, zonder bet grondwater noemenswaard te verlagen.
wordt de voorkeur gegeven aan voeding uit den IJssel of bet
Zwarte Water. Het in droge tijden ontleenen van water aan
riviertjes en beken is in beginsel af to keuren, omdat daardoor
het grondwater in de betrokken streek meer zal dalen dan het
onvermijdelijk gevolg van de droogte is.
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Uit bovengenoemde groote riviereii zal het water of to De¬
venter, of te Zwolle zijn op te pompen, terwijl in het eerstc
geval bij alle sluizen behalve 1 en 2, in het tweede geval bij
alle sluizen behalve de IJsselsluis te Deventer eene pompinrichting zal zij'n te bouwen om het water op do volgende pandcn
te brengen.
Done berekening voor de benoodigde lioeveelheid voedingwater
en voor het vermogen der verschillende pompinrichtingen wordt
in bijlago IV gegeven.
Zooals reeds in Hoofdstuk VI, § 2 sub e werd aangcteekend.
zou de benoodigde lioeveelheid voedingwater, die hier zooals uit
voornoemde bijlage blijkt, ten hoogste, ongeveer 230.000 M^.' per
etmaal of gemiddeld 2.7 M^. per secunde, zal bedragen, bij lage
IJsselstanden niet aan die rivier kunnen worden onttrokken zonder de scheepvaart op die rivier te benadeelen.
Indien het voedingwater te Deventer wordt opgepompt, wordt
het voordeel verkregen, dat dit aan een hooger niveau wordt
ontleend dan het geval is, indien het Zwarte Water als prise d’eau
wordt gekozen. Waar evenwel het verschil in benoodigd verinogen voor deze beide wijzen van wateronttrekking berekend is op
175 W.P.K. of ongeveer 17 pet. van het totaal, en de daarvoor
gevorderde meerdere aanlegkosten geraamd worden op ongeveer
f 120 000 komt het de Commi.isie voor, dat, ook al wordt gelet op
de meerdere exploitatiekosten, het toch de voorkeur verdient de
opmaling te doen gesebieden bij sluis 1 uit de Nieuwe wetering, die
in open gemeenschap staat met het Zwarte Water. Deze laatste
rivier toch, die met zoet water gevoed wordt door de Vecht,
kan wegens de vrije uitmonding met de Zuiderzee zonder benadeeling van de scheepvaart ook in de droogste tijden het benoo¬
digde voedingwater verschaffen.
Door de ontwerpers is ondersteld, dat de pompinrichtingen
zullen worden gedreven door explosie-motoren, doch zij voegen
daaraan de mededeeling toe, dat het niet onmogelijk is, dat
daarvoor electriciteit kan worden aangewend.
fc. B e g r 0 0 t i n g.
Een globale bogrooting der aanlegkosten van het volgens
de denkbeelden der Commissie gewijzigde trace Twenthe—
Zwolle/Deventer is opgenomen in Hoofdstuk XI, § 1; voor de
beschouwingen van de Commissie omtrent de door de ontwerpers
voor het oorspronkelijike ontwerp gegeven raming, volgens type c,
zij .verwezen naar Hoofdstuk XI, § 2.
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HOOFDSTUK IX.
§ 1 Beschi'ijving van het ontwerp voor eene kanaalverbinding
vail Tweiithe met den Neder-Rpn naby Arnhem.
(Twenthe—R\jnkanaal.)
,

Aan de hand van het door het Ingenieursbureau J. van H a sselt en do K o n i n g, te Nijmegen, opgesteld rapport kan
ointrent dit ontwerp het onderstaande worden medegedeeld.
Op de Overzichtskaart, ihjlage i?, is het trace aangegeven,
terwijl als Bijlage G is toegevoegd een lengteprofiel, opgemaakt
naar dat, hetwelk bij genoemd rapport behoort.
a. R i ch t i ng.
Als beginpunt van het kanaal is gekozen een punt aan den
Neder-Rijn, op ongeveer GOO M. boven den IJsselkop bij Westervoort.
A'andaar loopt het trace aanvankelijk in oostelijke richting langs
Duiven, Wehl en Doetinchem naar Varsseveld, buigt voorbij die
plaats noordoostwaarts, gaat langs Lichtenvoorde, Oroenlo, Eibergen en Haaksbergen naar Hengelo, om vervolgens in noordelijke
richting, ten oosten van Borne blijvende, dicht bij de Beunesluis
het tweede jjand van het kaiiaal Almelo- Nordhorn te bereiken.
Voor het verdere gedeelte naar Almelo wordt laatstgenoemd ka¬
naal gevolgd, hetwelk daartoe verbeterd wordt.
Bij Beckum, halverwege Haaksbergen -Ilengelo gaat een zijtak
uit naar Enschede, waarvan het eindpunt is gelegen iiabij den
spoorweg Enschede—Ahaus.
Yerbinding met Oldenzaal geeft het ontwerp niet.
h. Y e r d e e 1 i n g in p a n d e n.
Tot halverwege Duiven en Wehl ligt het kanaal in laag en
vlak terrein, ter hoogte van ongeveer 9.50 M. + A.R. (^), daarna
rijst dit tot ongeveer 12.60 M.
A.P., blijft aanvankelijk op
deze hoogte, doch tusschen Doetinchem en Varsseveld over on¬
geveer 14 K.M. is de terreinstijging belangrijk en wel tot onge¬
veer 19.50 M. -\- A.R. Vervolgens wordt over ongeveer 32 K.M.
een zelfde terreinshoogte gevolgd tot nabij Haaksbergen, daarna
worden over een vijftal kilometers eenigszins hoogere terreinen
doorsneden voordat Hengelo wordt bereikt. Ten noorden van
Hengelo valt het doorsneden terrein vrij snel n.l. over ongeveer
10 K.M. tot circa 12 M. -|- A.R.
Met het oog daarop is de verdeeling der panden als volgt:
Voorhaven aan den Neder-Rijn, lengte ....
0.4 K.M.
Sluis N“. 1 nabij' den bandijk.
lo pand, K.R. 10.50 M. -j- A.R., lengte .... 28.5 „
Sluis N°. H (gekoppelde sluis) ongeveer
5.5 K.M. beoosten Doetinchem.
(1) De ontwerpers hebben de hoog-tecijfers gegeven ten opzichte van A. P.
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2e pand, K.P. 19.30 M. + A.P., lengte ....
Sluis N°. Ill (gekoppelde sluis) nabij Hengelo.

.50.5 K.M.

3e pand, K.P. 11.70 M. + A.P., lengte ....
bestaande Provinciesluis bij Almelo.

18.0

„

De zijtak naar Enschede ligt mode in sterk stijgend terrein,
n.l. over 9.8 K.M. rijzend van circa 22 tot 33 M. + A.P.
De verdeeling der panden is bier als volgt:
Aftakking, gemeen liggend met bet 2e pand van
bet hoofdkanaal.
K.P. 19.30 M. + A.P., lengte..
Sluis N°. IV nabij bet hoofdkanaal.
le pand, K.P. 23.70 M. + A.P., lengte .
Sluis N°. V nabij Boekelo.

,

0 3 K.M.

.

4.5

„

2e pand, K.P. 28.10 M. + A.P., lengte ...

5.0

„

c. Lengte.
De lengte van bet kanaal met zijtakken bedraagt:
Neder-Rijn—Almelo (Provinciesluis) .... 97.4 K.M.
Zijtak naar Enschede . . ..9.8 „ (^)
Te zamen voor bet kanaal naar Hengelo, En¬
schede en Almelo
.107.2 K.M.
cl. Afstanden.
De voornaamsto afstanden bedragen:
Neder-Rijn—Hengelo.80 K.M.
„
—Enschede.84.4 „
„
—Almelo (haven).98 „
Enschede—Rotterdam
via Lek.206
„
—Amsterdam
„ Lek en Merwedekanaal 203
„
—
„
„ IJssel en Zuiderzee. . 272
„
—Gelsenkirchen „ Rijn.205
„
—
„
„ Dortmund—Eemskanaal 216

„
„
„
„
„

k.
r.
z. (’“)
( 84 + 122
)
(131 +72
)
( 84+ 128 + 60)
(108-1- 97
)
( kanaalvaart ) (“)

c. Dwarsprofiel, afmetingen der sluizen en
b r u g ge n.
Do kanaalverbinding is tweeledig ontworpen n.l. voor schepen
van 500 ton en van 600 ton laadvermogen, varende met een
snelheid van 5 K.M. per uur.
llet dwarsprofiel is als volgt:
Voor schepen van: 500 ton
Bodembreedte.15.— M.
Diepte in bet midden . . .
2.60 „
„
aan de kanten . . .
2.25 „
Breedte op den waterspiegel. 24.— „

600 ton
18.- M.
2.80 „
2.40 „
27.60 „

(P De ontwerpers hebben op bladzijde 6 van bet rapport, laatsten regel, ten onrecbte
de lengte van den zijtak naar Enscbede als 9.5 K.M. vermeld.
P) Van de tusscben ( ) geplaatste cijfers duidt bet eerste de lengte van de vaart langs
kanalen. bet tweede die langa rivieren en bet derde die over de Zuiderzee aan, "welke
op bet trajeot worden afgelegd.
(3) Slechts gescbikt voor scbepen, die op bet kanaal Almelo—Kordhorn kunnen varen.
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I)e afmetingen der sluizen zijn:
Voor scliepen van: 500 ton
Wijdto sluishoofd.7.50 M.
Diepte slagdrempel ....
2.45 „
Lengt© schutkolk.70.—■
Breedte
„
.16.— „

600 ton
8.60 M.
2.60 „
85.— „
20.— „

De scJiutkolk is gescliikt om een sleeptrein, bestaande uit twee
grootc scliepen met het sleepbootje, ineens te schutten.
De sluizen II en III, welke gekoppeld© sluizen zouden worden, bestaan uit twee sluizen van bovengenoemde afmetingen
acbtei’ elkaar.
Ten einde het verlies aafl schutwater te beperken, zullen bij
elke sluis spaarkommen worden aangebracht, die dat verlies tot
op ongeveer de helft terugbrengen.
De wijdte der vaste spoorwegbruggen, loodrecht op de Itanaalas
gemeten, bedraagt voor de beide kanaaltypen resp. 40 en 44 M.,
die der beweegbare spoorwegbrug in de lijn Doetinchem—Dnurlo
resp. 9 of 10 M.
Deze wijdte wordt ook aangehouden voor de overgangen der
tramwegen over het kanaal.
De wijdte der vaste bruggen voor gewoon verkeer is 23.50 of
27 M., indien aan beide zijden een jaagpad, breed 2 M. wordt
overspannen, en 31.50 of 35 M., indien de wegen langs het
kanaal onder de brug worden doorgevoerd.
De wijdte der beweegbare bruggen van gewoon verkeer is
als die in spoor- en tramwegen.
Do vrije hoogte onder de vaste bruggen is voor beide kanaal¬
typen ten minste 5 M.
/. Spoorwegkruisingen.
De kruising met de lijn Arnhem—Zevenaar kan door eene
vaste overbrugging geschieden, zonder dat verhooging van het
spoor noodig is.
De oyergang in den locaalspoorweg Doetinchem—Ruurlo moot
in verband met de plaatselijke gesteldheid met eene beweegbare
brug plaats hebben.
De in de spoorwegen Zutphen—Winterswijk, Eibergen—^Neede
en Iseede—Haaksbergen noodige overbruggingen kunnen met
vaste bruggen geschieden.
De lijnen Hengelo—Zutphen en Hengelo—Almelo zijn op het
punt van kruising hoog genoeg gelegen om zonder verdere ophooging door een vaste brug over het kanaal gevoerd te v/orden.
De zijtak naar Enschede kruist nabij Boekelo de lijn Hengelo—
Haaksbergen. De overgang zal door een vaste brug worden
gevormd.
g. Kruising met tramwegen.
Nabij Doetinchem worden de tramlijnen Doetinchem—Emmerik
en Doetinchem—Terborg gekruist; wegens de plaatselijke ge¬
steldheid zijn hier beweegbare bruggen vereischt.
De beide kruisingen met de sporen der lijn Lichtenvoorde—
Zeddam kunnen door hooge vaste bruggen geschieden.
De tramlijnen liggen ter plaatse der kruising alle op gewone
wegen.
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Ook is gerekend op een brug in de ontworpen tramlijn Borculo—Groenlo—Winterswijk.

h. K ruising met gewone wegen.
I'er voorziening in het verkeer over door het kana^l doorsneden wegen zullen 31 bruggen worden gebouwd.
Deze zullen zooveel mogelijk vast zijn; beweegbare bruggen
zullen daar koinen, waar de kruising geschiedt ter plaatse van
een schutsluis of waar deze met het oog op de bebouwing de
voorkeur verdienen.
V

i. Kruising met wateren.
Behalve bij den Oude-IJssel worden de beken en watergangen,
die het kanaal kruisen, sommige kleine vereenigd, met grondduikers onder het kanaal doorgevoerd.
De voornaamste dezer waterloopen zijn: de Beneden-SUngo,
Bilheimerbeek, Boven-Slinge, Groenlosche Slinge, Berkel, Buurserbeek, Oelerbeek en Loolee.
Do afvoer van den Oude-LTssel kan, naar de meening der
ontwerpers, te groot worden om geheel door een grondduiker
te worden geleid. Bij langdurige hooge Kijnstanden toch wordt
water, dat door den overlaat van den Ouden Rijnmond is aangevoerd, langs de Wildt en de Bergsche Webering op den OudeIJssel gebracht. Bij den zeer hoogen stand van 1883 bedroeg
de afvoer aan de brug te Doetinchem 170
In een dergelijk geval zal volgens het ontwerp het water
dwars door het kanaal moeten afstroomen. Ilierin zien de ont¬
werpers geen overwegend bezwaar, omdat in die buitengewone
omstandigheden de scheepvaart op de rivieron zeer veel belemmering ondervindt, zoodat ook het kanaal in dien tijd minder
druk zal worden bevaren.
Do werken, die voor de kruising met den Oude-IJssel noodig
geacht worden, bestaan in:

a. een grondduiker voor een afvoer van 50

per sec.;

b. een stuw in den Oude-IJssel ten noorden van d. i. beneden
het kruispunt, in staat 120 Mj per sec. door te laten;

c. een schutsluis in den Oude-IJssel nabij de stuw.
diet gedeelte van den Oude-IJssel, dat ten zuiden ligt van het
kanaal, is daarmede in open gerneenschap; het daarop to handhaven peil bedraagt 10.50 M. -|- A.P.
Bij afvoeren van minder dan 50 Mj stroomt het overtollige water
van den Oude-IJssel door den gi’ondduiker; stijgt de afvoer boven
die hoeveclheid dan wordt de stuw gedeeltelijk geopend on stroomt
er water dwars door hot kanaal, naar en door de geheel of
ten deele geopende stuw. Aangezien het dwarsprofiel van den
Oude-IJssel niet berekend is op zoo grooten afvoer zal ook, al
is de stuw open, de waterstand boven de stuw, en dus ook die
op het kanaal, stijgen. Als hoogsto stand, welke bereikt kan
worden, wordt 11.40 M. + A.P. genoemd.
De afvoer van de Berkel, welko ter plaatse der kruising ten
hoogsto ongeveer 40 M^. bedraagt, wordt onder het Kanaal doorgeleid door een grondduiker, welke zoodanig wordt ingericht,
dat do Berkel eventueel water op bet kanaal kan ontlasten.
Ook met den grondduiker voor de Buurserbeek is dat het
geval.
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j. V' ceding.
Ill do voeding zal hoofdzakelijk worden voorzien door oppomping nit den Neder-Rijn bij sluis I en uit de benedenpanden bij
de sluizen II, IV en V. Bij sluis III is geen pompinricbting
noodig, terwijl bij de gekoppelde sluis II eene installatie, bestaando uit twee pompinrichtingen is ontworpen.
Bovendien wordt er op gerekend, dat ook de Oude-IJssel en
de Berkel in het tekort aan water kunnen voorzien, dock bet
vermogen der installatie is er op berekend, dat in droge tijden
cerstgenoemde rivier sleclits weinig en de Berkel niets zal kunneii afstaan.

h. Verbetering van een deel van het kanaal
A1 m e 10—N o r d h o r n.
Voor zoover dit kanaal deel zal uitruaken van de nieuwe verbinding, zal dit worden verbeterd. Die verbetering zal o.a. omvatten het opruimen van de Veldsluis, het doortrekken van het
peil van 11.70 M. + A.P. op het thans uit twee panden, met
kanaalpeilen resp. van 12.40 en 10' M. -h N.A.P., bestaande
kanaalvak tusschen de Beune- en Provinciesluis, gepaard met
verlaging van den beiiedenslagdrempel van eerstgenoemde sluis.
l. Zijkanaal naar Winterswijk.
In het ontwerp is een zijkanaal naar Winterswijk opgenomei), dat even voorbij Varsseveld van het hoofdkanaal iiitgaat.
Dit onderdeel van het plan blijft echter buiten bespreking, aangezien dit niet betreft eene kanaalverbinding met Twenthe.
m. Gewijzigd trac6
L a t h u m.

Doetinche m—IJ s s e 1 b ij

In het ontwerp wordt nog melding gemaakt van een verbinding van Doetinchem met den IJssel bij Lathum. Deze is korter
en goedkooper. Zij' verdient naar de meening der ontwerpers
geen aanbeveling, omdat eene geregelde scheepvaart van Twenthe
met Holland beter verzekerd zal zijn bij aansluiting met den
Nedcr-Rijn dan met den IJssel.
n. B e g r 0 01 i n g.
De aanlegkosten van het kanaal, met de zijtakken naar En¬
schede en naar Winterswijk 0, alsmede de kosten voor het verbeteren van het gedeelte van het kanaal Almelo—Nordhorn, dat
van het kanaal deel zal uitmaken, zijn als volgt geraamd:

(1) De kosten van den zijtak naar Winterswijk worden door de ontwerpers niet
voor elk onderdeel afzonderlijk opgegeven.
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Voor schepen van 500 ton.
Hoe veelheid.
Onteigening . . H.A.
Grondwerk. . .
Sluizen .... stuks
Spoorwegbruggen
„
Gewone bruggen. „
Grondduikers . „
„
met bijkomende werken voor
Oude-IJssel, Berkel,
Buurserbeek, Aaltensche Slinge en Loolee
Water voorziening . .
Boordvoorziening K.M.
Voorziening tegen kwel
Voorbereiding en uitvoering.
Onvoorzien.
Totaal .

.

Bedrag.

965

2 895 000
2 822 680
1 913 000
1 060000
716 000
171500

10 081000
7
9
40
29

403 000
233 100
1 800 000
400000

120

.

waarvan voor den zijtak naar Winterswijk

Hoeveelheid.

Bedrag.

1210

3 630 000

12 041500
7
9
40
29

3 371 620
2 388 000
1 165 000
865 200
188 300

471 000
337 500
1 800 000
475 000

120

250 000
285 720

250000
288 380

f 12 950 000

/ 15 230 000

„

Blijft . . .
voor bet kanaal naar
Hengelo, Enschede en
Almelo.

Voor schepen van 600 ton.

2 222 000

/ 10 728 000

2 611000
/ 12 619 000

Eene uitmonding van bet kanaal in den IJssel bij' Latbum zou
op deze bedragen eene bezuiniging geven van resp. / 654 000
en f 637 000.
I

§ 2. Beschouwingen van de Commissie over dit ontwerp.
a. Eichting.

/

-j

Aan een kanaal, bestemd om Twentbe eene verbinding te water
met de scbeepvaartwegen in Nederland te verscbaffen, dient als
eerste eiscb gesteld te worden, dat dit doel op de beste wijze
wordt bereikt.
Ilet ontworpen trace voldoet ecbter niet in alien deele aan
dien eiscb, zooals uit bet onderstaande kan blijken, ofschoon
deze rich ting bet voordeel heeft, dat bebalve Twentbe ook verscheidene plaatsen met Industrie in den Gelderschen Achterhoek
aan bet kanaal zullen komen te liggen.
1 en aanzien van bet trace is op bet navolgende te wijzen:
1°. bet punt van uitmonding;
2°. de wijze, waarop Almelo wordt aangesloten;
3*^. bet ontbreken van eene verbinding met OldenzaaJ;
4°. de hooge ligging van bet langste pand.
Ik

ad lufn. Zooals in Hoofdstuk IV, § 2 is uiteengezet worden
de bedenkingen, die bestaan tegen eene uitmonding van een kanaal
naar Twentbe in den IJssel, niet weggeruimd, indien voor bet
begin wordt gekozen een punt aan den Neder-Eijn of bet
Pannerdensch kanaal.
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Ecliter zou hieraan kunnen wordeu tegemoet gekomen, icdieii
eeiie verbetering mogelijk was van bet gedeelte van den NederRijn en bet Pannerdenscb kanaal tusscben den mond van bet
kanaal en de Waal, eene verbetering, die veel minder omvangrijk
zou kunnen zijin dan die, welke noodig zou wezen om de IJssel
geschikt te makeii voor vaartuigen van 600 ton laadvermogen.
De Commissie meent evenwel, dat met een dergelijke ver¬
betering waarscbijnlijk toch niet kan worden bereikt een te alien
tijde even goed bevaarbare waterweg als do Boven-Rijn en de
Waal zijn, en dat daaroin boven een uitmonding tusscben bet
punt van splitsing van Waal en Rijn en dat van Rijn en IJssel
is to verkiozen een uitmonding in den Boven-Rijn, nu, zooals
blijkt uit bet in lioofdstuk X bescbreven ontwerp, een kanaal
met zoodanige uitmonding zeer wol mogelijk is.
Tegenover bet voordeel, dat laatstbedoeld kanaal reeds bij den
tegenwoordigen staat der rivieren ook bij lage rivierstanden
bereikbaar zal zijn voor schepen, waarvoor bet bestemd is, is
bet nadeel, dat de weg iets langer wordt voor die vaartuigen,
welke bun weg langs den Neder-Rijn of den IJssel nemen betrekkelijk gering. Bovendien is de weg naar de Waal korter.
Ook bij eene uitmonding in den Boven-Rijn laat zicb een
trace, als door do ontwerpers gescbetst, over Wehl en Doetinchem zeei goed denken. Dit kan dan met een boog ten westen
van Didam en Zevenaar loopen ongeveer in de richting als in
Hoofdstuk X wordt besproken.
ad 2um. De wijze, waarop Almelo wordt aangesloten, beeft
bet nadeel. dat van den Neder-Rijn afkomende, voor die p_aats
bestemdo, vaartuigen eerst van 10.50 M. + A.P. tot 19.30 M.
-f- A.P. op- en daarna tot 11.70 M. -j- A.P. afgescbut rnoeten
worden.
Bij andere traces, volgens welke Hengelo uit bet westen be¬
reikt wordt. is bet mogelijk om, v66r dat dit in de hoogere
gronden bij, Delden komt — dus van een lager peil nitgaande —•
met een zijtak Almelo aan te sluiten.
Ten aanzien van bet onderbavige trace zou bet echter reeds
een groote verbetering wezen, indien voor bet gedeelte tusscben
Hengelo en Almelo, mede wegens bezwaren tegen de wijziging
va.i de kanaalpeilen tusscben de Beune- en Provinciesluizen, bet
ontwerp werd gevolgd van de gewijzigde rich ting Twenthe—
Zwolle/Deventer bescbreven in Hoofdstuk VIII, § 3.
ad Sum. Een zij kanaal naar Oldenzaal zal kunnen uitgaan van
den zijtak naar Enschede en voorts loopen als is aangegeven
onder a van Hoofdstuk VH, § 2.
ad 4um. Afgezien van den zijtak naar Enschede, is bet 50
K.M. lange pand, liggende op bet peil van 19.30 M. -f- A.P;.,
tusscben Doetinchem en Hengelo tevens bet hoogste pand. Dit
is ongunstig, omdat dit ook juist bet grootste waterverlies zal
hebben, zoodat in tijden van watergebrek verreweg bet grootste
deel van bet aan den Neder-Rijn ontleende voedingwater tot dit
hoogc niveau moet worden opgepompt.
Verder geeft bet trace nog aanleiding tot de volgende opmerkingen.
Bij Wehl, Doetinchem en Varsseveld ligt bet kanaal tusscben
de kom der gemeente en bet spoorwegstation en wel op korten
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afstand van beide. Dientengevolge zal de kruising met den toegangsweg naar bet station vermoedelijk bij alle deze drie plaatsen met eene beweegbare brug moeten geschieden, betgeen bezwaren kan opleveren voor de scheepvaart, indien deze bruggen
op gezette tijden gesloten zouden blijven ten behoeve van bet
landverkeer met bet station.
Door bet kanaal tusschen Wehl on Doetinchem ten zuiden
van den spoorweg te leggen, zou wel is waar deze moeilijkheid
worden ontgaan, doch daardoor zou bet aantal spoorwegkruisingen met een vermeerderd worden.
\oorts is tusscben Doetincbem en Licbtenvoorde een korter
trace mogelijk dan dat over Varsseveld, welk laatste alleen in
aanmerking komt, indien de zijtak naar Winterswijk wordt gegraven. Bij deze kortere verbinding vervallen twee kruisingen
met de tramlijn Licbtenvoorde—Zeddam.
Overigens geeft bet trace tot Hengelo geen aanleiding ,tot
opmerkingen.
Dat ten noorden van die plaats blijft op grond van betgeen
biervoor ad 2um is vermeld buiten bescbouwing. Alleen zij nog
opgemei'kt, dat volgens bet ontwerp de verbetering van bet
gedeelte van bet kanaal Almelo—Nordborn eindigt bij de Provinciesluis. Ilet scbijnt evenwel noodig ook die sluis te vervangen
door eene met de afmetingen als voor de sluizen boven llengelo
door de Commissie noodig goacht, terwijl ook bet aansluitende
kanaalgedeelte tot de bavenkom van Almelo verbeterd behoort
to worden.
De zijtak naar Enschede kruist den spoorweg Haaksbergen—
Enscbcde/IIengelo nabij bet punt van splitsing te Boekelo en
eindigt dicht nabij bet zuidelijk deel van de kom vaij Enschede.
In verband met bestaande bebouwing zal bet kanaal vermoe¬
delijk niet zoo ver kunnen worden doorgetrokken als door de
ontwerpers is aangegeven.
Ilet verdient daarom vermoedelijk de voorkeur bet zijkanaal
te doen uitgaan balverwege Beckum—llengelo, dit bij de halte
Iwekkelo onder den spoorweg door te voeren en bet eindpunt te kiezen nabij den onderdoorgang van den locaalspoorweg
in de lijn Hengelo—Enschede. Op die wijze wordt bet kanaal
korter en wordt bet aantal spoorwegkrui.singon in den zijtak
naai' Oldenzaal een minder.
6. Verdeeling in panden.
dot ongeveer Didam ligt bet kanaal in vlak terrein van ongeveer 9.50 M. -f- A.P., dan rijst dit geleidelijk over ongeveer
25 K.M. tot bij Varsseveld eene hoogte van circa 20 M. -f A.P.
bereikt wordt.
Hu de ontwerpers dit boogteverschil door slechts een sluis
(een gekoppelde sluis met 8.80 M. verval) wenschen te overwinnen, is die flauwe terreinshelling oorzaak, dat bet kanaal
over groote lengte belangrijk in ingraving en in ophooging komt
te liggen.
Voorbij Varsseveld tot nabij Hengelo blijft bet kanaal in een
zelfde terreinsboogte, betgeen gunstig is ten opzichte van bet
grondverzet.
A'an Hengelo naar de Beunesluis daalt bet terrein tamelijk
sterk, zoodat met een sluis een groot verval zou kunnen worden
overwonnen, zonder tot buitengewoon groot grondverzet aanlei¬
ding te geven, ware bet niet, dat met bet oog op de kruising
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der spoorlijn Ilengelo—Zutphen eene ligging dier sluis v66r dien
spoorwegovergang en daardoor op een te hoog punt de voorkeur
verdient.
Om meerdere redenen acht de Commissie liet ongewenscht eene
gekoppelde sluis met 8.80 M. verval, als sluis II van liet ontwerp,
toe te passen.
Beter ware liet een — ongeveer 7 K.M. lang — pand in
te voegcn met een peil van b.v. 14.90 M. + A.P., aanvangende even ten oosten van de spoorlijn Doetinckem—Ruurlo,
waardoor in de plaats van de gekoppelde sluis II, twee enkek
voudige sluizen komen.
Ook liet keercn van een verval van 7.60 M. door sluis III is
minder wenschelijk. Deze gekoppelde sluis ware eveneens door
twee enkelvoudige sluizen te vervangen, overeenkomstig het gewijzigde trace Twenthe—Zwolle/Deventer.
c. Dwarsprofiel, afmetingen der sluizen en
b r 11 g g e n
Het door de ontwerpers gekozen dwarsprofiel voor schepen
van 600 ton, waarbij de bodembreedte 18 M. en de diepte van
den bodem 2.40 a 2.80 M. is, is minder gunstig dan dat, hetwelk door de Commissie is aangenomen en waarbij deze afme¬
tingen resp. op 17 M. en 2.60 a 3.00 M. zijn bepaald.
De taluds zijn belangrijk steiler n.l. 2 ; 1 dan die van laatstbedoeld profiel, welke gemiddeld 3 : 1 zullen zijtn, terwijl de
breedte op don waterspiegel daardoor 27.60 M. is tegen 32.60 M.
en de inhoud van het natte profiel 58.3 M^. tegen 70.8 kD. o.us
ruim 17 pet. minder.
De hoofdafmetingen der sluizen volgens het ontwerp voor
schepen van 600 ton en die volgens de in Hoofdstuk II, § 4
vermelde denkbeelden der Commissie volgen hieronder:
ontw. Twenthe—Eijn.

Lengte sdhutkolk
Breedte
„
IVijdte tussqlien de
Diepte slagdorpel

ontw. Commisfie

.... 85.— M.
70.— M.
.... 20.— „ 16.— of 9.— „
hoofden .
8.60 „
8.50 „
....
2.60 „
3.— „

De vrije hoogto der vaste bruggen is aangenomen op ten minste
5 M. bovon K.P. en komt dus nagenoeg overeen met die, weDe
de Commissie noodig acht.
cl. S p 0 0 r w e g k r u i s i n g e n.
De kruising van de lijn Boekelo—Ilengelo door den zijtak naar
Enschede volgens de door de Commissie beter geachte richting
over de halte Twekkelo, waarvan hierboven sprake was, kan met
een vaste brug geschieden.
De lioeken, waaronder de lijnen van Doetinchem naar Euurlo
(of Terborg), doch vooral die van Neede naar Eibergen en naar
Haaksbergen worden gekruist, zijn zoo scherp, dat een plaatselijk
meer bochtig trace voor het kanaal waarschijnlijk niet zal kunnen
worden ontgaan. De kruising met de lijn Ilengelo—Almelo is
in verband met hetgeen is opgemerkt in § 2 onder n 2° liier
buiteii beschouwing gelaten.
e. Kruising met tramwegen.
De hoeken, waaronder de kruising met de tramlijn Doetin¬
chem—Terborg en de twee kruisingen met de lijn Lichtenvoorde—
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Zeddam gescliieden, zijn tamelijk scherp, zoodat e&nigen verlegging van die tramlijnen on van de wegen, waarop zij zijn gelegen, noodig zal zijn.
Bij eeu korter Irace Uoetincliein—Liclitenvooi’dej als bierboven
onder a bedoeld, vervallen, zooals daar reeds is gezegd, de twee
kruisingen met de lijn Lichtenvoorde—Zeddam.
/. K r u i s i n g met w a t e r e n.
De kruising met de kleinere wateren geeft geen aanleiding
tot bijzondere opmerkingen; zij kunnen met grondduikers onder
bet kanaal geleid worden.
Dit laatste is ook met de Berkel bet geval, omdat de scbeepvaari; op deze rivier beeft opgebouden te bestaan, terwijl deze '
ook niet meer mogelijk zal zijn na de uitvoering van bet ontwerp-stuwplan, van bet bestuur van bet waterscbap van de
Berkel, aangezien de bouw van scbutsluizen^ daarin niet is opgenomen.
D(' kruising met den Oude-IJssel vereiscbt bijzondere voorziening.
Deze zal bestaan uit een gebeel of ten deele afsluitbaren grondduikei, berekend voor een normalen grooten afvoer van o^ngeveer
50 M'l per sec., terwijl in de tweede plaats in de rivier benoorden bet kruispunt eene afsluiting met scbutsluis noodig is.
Van die afsluiting zal een gedeelte beweegbaar worden ingericht,
om de zeer booge vloeden door te laten.
Do regeling van bet peil boven de stuw gescbiedt in normale
onrstandigbeden door do scbuiven van de stuw en van den grondduiker meor of minder te openen, zoodat daai- bet kanaalpeil
kail worden gebandliaafd.
Als grootste afvoer wordt in bet rapport opgegeven 170 M'l
per sec., welk cijfer op biz. 453 van bet Verslag der tltaatscommissie inzake Bevloeiingen ook voorkomt als maximumafvoer
diei rivier en waariii dan liiet ovier den overlaat van den Ouden
Kijnmond en langs de VVildt uit den Boven-Rijn aangevoerde
water is begrepen.
^ Dene oplossing, in den zin van die door de ontwerpers gedacbt,
scbijnt alleszins bruikbaar. Wei is waar zal bij afvoeren, grooter
dan circa 50 M®. de stroom, die dwars door bet kanaal gaat,
binderlijk kunnen zijn, dock in dergelijke buitengewone gevallen
zal, zooals ook door de ontwerpers is opgemerkt, de waterstand
op do groote rivieren eveneens hoog zijn, en de scheepvaart daiir
ernstige bezwaren ondervinden, zoodat zij ook op bet kanaal
niet druk zal wezen.
De vraag rijst, welk gevolg die booge standen op den waterstand van bet kanaal zullen bebben.
In bet rapport wordt, zonder nadere toelicbting opgegeven,
dat de boogste stand, welke bereikt kan worden, is 11 40 M
A A.P.
Deze stand is ecbter geenszins de boogste, welke is opgeteekend.
Blijkens bet „Yerslag over bet voorgevallene tijdens bet booge
opperwater en den ijsgang op de Rederlandscbe rivieren in den
winter van 1875 en 1876” kwam op den Oude-IJssel te Doetincbem een boogste stand voor van 12.40 M. -f A.P. en wel
op 13 Maart 1876, en blijkens bet soortgelijk verslag over den
winter van 1882 en 1883 is aldaar op 1 December 1882 een
stand van 12.39 M. -\- A.P. en op 4/5 Januari 1883 van 12.48 M.
-)- A.P. waargenomen.
Er scbijnt daarom geen reden om aan te nemen, dat een stand

110
van 11.40 M.
A.P. de hoogste is, welke kan worden vervvacht.
Tocli kan de gekozen oplossing ook voor deze, overigens zeer
abnormale, gevallen geschikt geacht worden.
lloe de toestand zou worden, indien ooit langs den Oude-IJssel
zou mocten worden afgevoerd het water, dat daarop zou afvloeien, indien onverhoopt een doorbraak mocht plaats Lebben
van den recbter-Eijndijk op Duitsch gebied (beneden Bislicb) is
niet te berekenen; reeds indien het water eene hoogte bereikt
als hierboven is vermeld, staat een zeer groot deel van de landstreek langs den Grelderschen IJssel en den Oude-IJssel, beneden
Doetinchem, onder water.
■ In verband met de mogelijkheid, dat — zonder doorbraak van
Eijndijken op Duitsch grondgebied — standen als de hierooven
genoemde, van circa 12.50 M. -j- A.P. te Doetinchem, ook thans
nog zulleu kunnen voorkomen, schijnt het wenschelijk, ter vermijding van schade wegens dwarsstroomen over de kanaaldijken,
dat de kruin van den westelijken kanaaldijk het peil van ten
minste 2.50 M.
K.P. (d.i. 13.00 M. + A.P.) verkrijgt, inplaats
van 1.50 M. + K.P., zooals in het lengteprofiel der ontwerpers
is aangegeven.
g. V 0 e d i n g.
De wijze, waarop in de voeding zal worden voorzien, wordt
juist geacht. Van het uitspreken van een oordeel over de bere• kcning van het benoodigde vermogen meent de Commissie zich
te mogen onthouden.
h.

Growijzigd
L a t h u m.

trace

Doetinche m—IJ s s e 1 b ij

Dit verdient, ook naar de meening der Commissie, nie: de
voorkeur boven een trace Doetinchem—Neder-Eijn.
i. Opwaaiing op hot le en 2e pand.
Aan de aandacht der ontwerpers is niet ontgaan, dat door de
groote lengte der eerste twee kanaalpanden op deze bij bepaalde
windrichting een hinderlijke opwaaiing zou kunnen ontstaan en
wel in het bij zonder op het tweede pand wegens de richting
zuidwest-noordoost.
Zij meenen evenwel, dat wegens de diepte van het kianaal
het opgestuwde water zal kunnen terugstroomen, terwijl zoo
noodig tijdelijk het kanaalpeil zal kunnen worden verhoogd, indien
tcngevolge der opwaaiing inderdaad de vaardiepte belangrijk
mocht verminderen.
De Commissie is van oordeel, dat de bezwaren, die het gevolg van opwaaiing kunnen zijn, niet onoverkomelijk zijn te
achten.
;. B e g r 0 01 i n g..
Do beschouwingen der Commissie omtrent de begrooting zijn
opgenomen in Hoofdstuk XI, § 2.
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HOOFDSTUK X.
§ 1. Beschrflving van het ontwerp voor eene kanaalverbinding
van Twenthe met den Boven-Rpn, nabp Lobith.
a. Eichting.
Omtrent het globale dooi' de Commissie ontworpen plan voor
een kanaal, uitmondende in den Boven-Eijn niet ver beneden
Lobith, waarvan reeds melding werd gemaakt in Hoofdstuk IV,
§ 2, kan bet volgende worden medegedeeld.
Het kanaal vangt aan ongeveer 4500 M. beneden Lobith (Tolkamer) of omstreeks 600 M. beneden de plants, waar de Oude
Waal in den Boven-Eijn mondt, doorsnijdt in noordelijke richting
gaande, achtereenvolgens, de Lobberdensche uiterwaarden, den
Pannerdenschen bandijk, den polder van Herwen, Aerdt en Pannerden, den Aerdtschen bandijk en bereikt vervolgens het overlaatsgebied van den Ouden Eijnmond.
Het kruist die gronden met den daarin gelegen verlanden arm
van den Ouden Eijn, snijdt ongeveer 3000 M. ten westen van
Oud-Zevenaar den bandijk van de Lijmers en loopt ten westen
van Zevenaar, waar het op circa 2700 M. afstand van het sta¬
tion Zevenaar of nagenoeg 1200 M. uit het emplacement onder
den spoorweg Arnhem—Zevenaar wordt doorgeleid, aanvankelijk
noordoostwaarts ombuigende, langs den voet der hooge gronden
van Didam en Wehl, naar Laag-Keppel.
Even boven de splitsing van den Oude-IJssel in de twee takken
ter weerszijden van laatstgenoemde plaats kruist het kanaal die
rivier, buigt daarna noordwaarts, om halverwege tusschen Warnsveld en Vorden weder noordoostwaarts te gaan, en, na onder
den spoorweg van Zutphen naar Winterswijk doorgevoerd te
zijn, nabij de Kloekhorst, even beoosten Almen, het Berkeldal te
bereiken.
Ongeveer 1000 M. boven de Velhorsterstuw, bij de Kloekhorst,
wordt de Berkel gesneden en het kanaal blijft, in oostelijke
richting loopende, aanvankelijk in het BerkeAdal ten jroorden
van die rivier en ten zuiden van de spoorlijn van Zutphen naar
Hengelo; vervolgens loopt dit noordoostwaarts ombuigende langs
die spoorlijn ten westen van Diepenheim en ten zuiden van
Goor, waar de spoorweg van Neede naar Hellendoorn wordt
gt-sneden.
Ongeveer 2000 M. ten oosten van Goor gaat van het kanaal
noordwaarts een zijitak uit naar Almelo.
Het hoofdkanaal blijft langs den spoorweg naar Hengelo
ten zuiden van Delden in oostelijke richting loopen, verwijdort
zich vervolgens daarvan, teneinde nabij Hengelo buiten de bebouwing dier gemeente te blijven, zoodat aldaar de afstand tot
genoemde spoorlijn ongeveer iVr K.M. bedraagt, snijdt vervolgens

112

bij den ovei’weg van den pro-vincialen weg van Ilengelo naar
Enschede onder een hoek van oinstreeks 60° den spoorweg
Ilengelo—Boekelo en volgt daarna het trace, hetwelk in lioofdstuk Idll, § 3 is beschreven voor het gedeelte ten zuiden van
Ilengelo en voor den zijtak naar Oldenzaal.
Ook de havens kunnen worden aangelegd, waar zulks daar
ter plaatse is aangegeven.
De zijtek naar Almelo loopt, na onder de spoorlijn Zutphen—
Hengelo doorgeleid te zijn, in noordelijke richting naar Almelo,
kruist de lijn Zwolle—Almelo, ongeveer 1700 M. ten westen
van de samenkoiust van deze lijn en die van laatstgenoemde
plaats naar Marienberg, buigt vervolgens oostwaarts en bereikt,
na krnising van laatstgenoemden spoorweg, de sectie Vroomshoop—Almelo van het Overijsselsche kanaal op omstreeks 2900 M.
nit het eindpunt van de havenkom van Almelo.
Voor het verdere gedeelte wordt gebruik gemaakt van het ged.eelto van het Overijsselsch kanaal, hetwelk is gelegen tusschen
den mond van den zijtak en Almelo; dit kanaalvak behoort derhalve te worden verbeterd.
Het hierboven oinsclireven trace is aangegeven op de Overzichtskaart, Bijlage B, terwijl een lengteprofiel voorkomt op
Bijlage II.
b. Verdeeling in panden.
Het eerste gedeelte van het kanaal, tot voorbij Vorden, is zoodanig ontworpen, dat dit nabij de hoogtelijn van 10 M. + N.A.P.
komt te liggen; bij de richting van het verdere gedeelte was
het noodig rekening te houden met de spoorlijn Zutphen—En¬
schede, welke laatste richting overigens voor het kanaal geenszins ongunstig is.
Van Lochem tot de Schipbeek rijst het terrein flauw tot on¬
geveer 13 M. -|- N.A.P., dan wordt over korten afstand een
hoogte van circa 16 M. + N.A.P. doorsneden, welke een uitlooper is van de hoogte bij Markelo, vervolgens daalt het ter¬
rein naar de Eegge oni daarna weer langzaam te klimmen.
Eerst halverwege Goor en Delden rijst het terrein snel van on¬
geveer 12 M. tot ongeveer 18 M. + N.A.P., dus 6 M. over
een afstand van circa 3 K.M. Vervolgens komt het kanaal in
eenigszins lagere gronden even ten zuidoosten van Delden, doch
voorbij Ilengelo wordt de terreinshelling steil en volgt het kanaal
eene richting, welke bijna loodrecht staat op die der hoogtelijnen.
De zijtak naar Almelo loopt bijna geheel door terrein, dat
ongeveer ter hoogte van 10 M.
N.A.P. ligt.
Do zijtak naar Oldenzaal volgt iianvankelijk, over eene lengte
van ongeveer 6 K.M. ten naastobij de hoogtelijn van 30 M. +
N.A.P.. doch daarna rijst het terrein sterk en wordt over een
lengte van circa 4.5 K.M. een hoogteverschil van ongeveer 7.5 M.overwonnen.
De verdeeling in panden is als volgt:
Hoofdkanaal:
Voorhaven aan den Boven-Eijn, M.E. ongeveer
10.50 M. -h K.A.P. Hoogste bekend© waterstand
bij open rivier ongeveer 15.50 M. -f K.A.P.
(1883\ laagste bekende waterstand sedert 1875
ongeveer 8.30 M. + K.A.P. ri908\ lengte tot
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de as der vaargeul in den Boven-Rijn . , .
Sluis I naar beide zijden keerende nabij den
Herwenschen bandijk.
le pand, K.P. 9.75 M. + N.A.P., lengte .
Sluis II tusschen Goor en Delden.

.

1.7 K.M.

.

67.6

2e pand, K.P. 16.00 M. + N.A.P., lengte . . .
Sluis III ongeveer 150 M. ten oosten van
den spoorweg Hengelo—Boekelo.

9.0

3e pand, K.P. 22.25 M. + N.A.P., lengte . . .
Sluis IV halverwege Hengelo en Enschede.

2.2

4e pand, K.P. 28.50 M. + N.A.P., lengte .

2.7

.

.

Te zamen ....

„

83.2 K.M.

liet zijikanaal naar Almelo:
Eitgaande van en gemeen liggende met het
lo pand, K.P. 9.75 M. + N.A.P., lengte tot
de havenkom te Almelo . ’.20.0
Het zijikanaal naar Oldenzaal:
Uitgaande
met het
N.A.P.,
Sluis

van en gemeen liggende
4e pand, K.P. 28.50 M. -k
lengte..
V.

6.9 K.M.

5e pand, K.P. 34.75 M. + N.A.P.,
lengte
. . .'.3.6
Te zamen .

„
.

^

.

10.5

„

Totaal.113.7 K.M.
In de lengte van den zijtak naar Almelo is begrepen het gedeelte van het Overijsselsch kanaal nabij Almelo, d^t behoort
te worden verbeterd en waiarvan de lengte bedraagt 2.9 K.M.
Tot scheiding van dit laatste deel van het Overijjsselsch kanaal,
waai’van het K.P. 9.75 M. + N.A.P. zal worden, en het overig
deel van dat kanaal, dat het peil van 9.10 M. + KA.P. behoudt,
zal even ten noorden van de uitmonding van het nieuwe kanaal
een schutsluis zijn te bouwen.
c. Lengte.
De lengte van het kanaal met zijkanalen bedraagt:
Boven-Rijn — splitsing
A.lmelo

Almelo
Hengelo
.

64.0 K.M.
Enschede

18.4

„

.

0.8

„

.

10.5

„

— Almelo (Overijsselsch kanaal) .

17.1

„

2-0

„

Heh^lo -

Old^l.

Splitsing

eindpunt te Enschede

Splitsing

— eindpunt te Oldenzaal .

Splitsing

. .
.

Almelo (Overijsselsch kanaal) — eindpunt te Almelo
Te zamen

.

.

113.7 K.M.

%
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d, A f s t a n d e n.
De voornaamste afstanden bedragen:
Boven-Rijn—Almelo (haven).84.0 K.M.
„
—Hengelo.77.5 „
,,
—Enschede.83.2 ,,
—Oldenzaal,
92.9
Deze afstanden zijn gerekend van uit de as der vaargeul in den Boven-Rijn.
k.
r.
z. (’)
Enschede—Rotterdam
via Lek.216 K.M. ( 83 + 133
)
„ Waal.212 „ (83-4-129
!)
»
)
,,
—Amsterdam
„ Lek en Merwedekanaal 213 „
(130 -i- 83
)
„ Waal „
„
242 „
(154 -4- 88
)
„ IJssel en Zuiderzee . . 282 „
( 83 + 139- 60)
,, —Gelsenkirchen „ Boven-Rijn.193 „
(107 + 86
)
Voor Almelo, wmrden de laatstgenoeinde zes afstanden met
1 K.M. vermeerderd, welke meerdere lengte alleen de vaart langs
liet kanaal betreft.
e. Uwarsprofiel, afmetingen der sluizen en
b r u g gen.
lliervoor zij verwezen naar Hoofdstuk II.
Overoenkoinstig liet medegedeelde in § 4 van dat Hoofdstuk
zullen de sluizen beneden Hengelo, n.l. de schutsluizen I en II
een sclmtkolk van 70 bij 16 M., en die boven Hengelo, n.l.
de sluizen III, IV on V, een sclmtkolk van 70 bij 9 M. verkrijgen.
Ter besparing van schutwater zullen bij de sluizen II tot en
met Y spaarkommen zijn te bouwen, welke het schutwaterverlies
tot op ongeveer de helft terugbrengen.
Do hierboven in de laatste alinea onder h bedoelde sluis tot
scheiding van dat deel van het Overijsselsch kanaal, dat van
den zijtak naar Almelo deel zal gaan uitmaken, van het overig
gedeelte van eerstgenoemd kanaal, behoort dezelfde afmetingen
te verkrijgen als de sluizen van dit kanaal en wel een sluiswijdte van 6 M., een slagdreinpeldiepte van 2.00 M. onder K.P.
en een schutkolklengte van 40 M.
/. S p 0 0 r w e g k r u i s i n g e n.
Door het hoofdkanaal worden gekruist de sjjoorlijnen van
Arnhem naar Zevenaar, van Zutphen naar Vorden, van Keede
naar Ilellendoorn en van Hengelo naar Boekelo.
Met het oog op de kruising van eerstgenoemden spoorweg
zal het kanaal met een westelijke ombuiging ongeveer 1200 M.
uit het spoorwegemplacement van het station Zevenaar behooren
te blijven. De baan kaii dan met een hooge vaste overbrugging
over het kanaal gevoerd worden, terwijl in de gemeenschap met
de buurtschap Helhoek kan worden voorzien door een poort in
het opgehoogde baanlichaam.
Ook al fde overige genoemde spoorwegkruisingen van het hoofd¬
kanaal kunnen met een hooge vaste overbrugging geschieden.
Dit laatste is eveneens bet geval bij de kruising van den zijtak

(1) Van de tusschen ( ) geplaatste cijfers duidt het eerste de lengte van de vaartlangs
kanalen, het tweede die langs rivieren en het derde die over de Zuiderzee aan. welke
op het traject worden afgelegd.
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naar Almelo met de spoorlijnen van Goor naar Delden, van
Almelo naar Wierden en van Almelo naar Marienberg, alsmede
bij den overgang van den spoorweg van Hengelo naar Enschede
over den zijtak naar Oldenzaal.
In de genoemde lijn van Almelo naar Marienberg zal ter
plaatse der kruising eene blijvende westelijke omlegging zijn
te maken, met bet oog op de uitmonding van den zijtak in het
Overijsselsch kanaal.
Het verdient overigens aanbeveling bij de uitvoering van deze
spoorwegovergangen de baan tijdelijk om te leggen en de brug
te bouwen in de bestaande as van den spoorweg, opdat in deze
laatste geen bochtige aansluitingen noodig worden.
Kruising mettramwegen.
Door bet kanaal worden de tramlijnen van Doesburg naar
Doetinchem. van Zutphen naar Doetinchem, van Zutpben naar
Vorden en van Deventer naar Lochem gesneden.
A1 deze overgangen zullen vermoedelijk hooge vaste cverbruggingen kunnen zijn.
h. Kruising met gewone we gen.
De overgangen der wegen zullen — voorzoover wegens de
plaatselijke gesteldheid mogelijk — met hooge vaste bruggen
gescbieden.
Voor zooveel de landwegen betreft zullen alleen bij belangrijke
landwegen bruggen worden gebouwd.
In het geheel is te rekenen op de volgende bruggen;
in het hoofdkanaal: 5 bruggen in Rijkswegen, 21 bruggen
in andere verharde wegen, 27 bruggen in landw'egen, en bovendien nog een brug over elk der schutsluizen;
in den zijtak naar Almelo: 2 bruggen in Ilijkswegen en 5
bruggen in landwegen;
in den zijtak naar Oldenzaal: 1 brug in een Rijksweg, 1 brug
in een landweg en bovendien nog 1 brug over sluis V in een
onverharden weg.
Van de over het hoofdkanaal te bouwen bruggen zullen twee
bruggen in Kijkswegen, een in een anderen verharden weg en
een in een landweg tevens geschikt behooren te zijn voor den
overgang der hierboven sub g bedoelde tramwegen.
i. K ruising met water en.
Door het hoofdkanaal worden onder meer de volgende be¬
langrijke wateren gekruist: de Oude-Rijh met het overlaatsgebied van den Ouden-Rijnmond, de Oude-IJssel, de Berkel, de
Bolksbeek, de Schipbeek en de Oelerbeek.
Oude-Ryn. De kruising met den Oude-Rijn vereischt bijzondere
voorziening, omdat hier het kanaal zal liggen in bet gebied van
den overlaat van den Ouden Rijnmond en de afvoer van het
overlaatswater niet gestremd mag worden, zoodat dit dus dwars
door of over het kanaal moet worden afgevoerd.
In verband daarmede is het noodig het gedeelte van het
kanaal ten noorden van die kruising te kunnen afscheiden van
het overige, waartoe eene keering zal zijn te bouwen nabij den
Lijmerschen bandijk. Teneinde het scheepvaartverkeer niet te
stremmen tijdens de working van genoemden overlaat is het
wenschelijk, dat deze keering bestaat uit een schutsluis, welke.
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met het oog op de omstaudigheid, dat deze slechts bij aitzondering dienst zal doen, eene wijdte van 10 M., als is vastgesteld
voor beweegbare bruggou, behoort te verki’ijgen. Voorts yal het
gedeelte van het kanaal, dat komt te liggen in den polder van
Herwen eii Aerdt besloten nioeten worden tusscheii rivierwaterkeerende dijken, reikende tot boven den hoogsten waterstand,
welke daar ter plaatse kan worden verwacht.
Do hoogte van het overlaatsgebied ter plaatse van de kruising
met het kanaal bedraagt ongeveer 10 a 11 M. -|- N.A.P., de
kruinen der aangrenzende zomerkaden liggen ongeveer op 13
a ]3.'25 K, -{- N.A.P. eu de diepte van den Oude-Ilijn daar
ter plaatse is ongeveer 0.2 a 0.4 M. onder M.R.
Omtrent den afvoer is o.a. bekend, dat deze-bij den hoogsten
bekeiiden stand te: Lobith van 16.39 M. + N.A.P. op 5 Januari
1883 heeft bedragen 1072 a 1145
of ongeveer 1100 M®.
per secunde, terwijl bij een stand aldaar van 15.01 M. + Isf.A.P.
of ongeveer 4 M. boven M.R., op 15 December 1915 een afvoer
van 342 Mh is gemeten (^).
Gelet op de terreinsgesteldheid en op den te verwachten afvoer
is het voldoende de wederzijdsche kanaaldijken plaatselijk lager
te maken en wel — wegens de schuine richting, waaronder het
kanaal het overlaatsgebied snijdt — over eene lengte van on¬
geveer 350 M. De kruin dezer verlaagde dijksgedeelten zal kunnen liggen op 11.00 M. -J- N.A.P.
Op den westelijken dijk zal evenwel eene beweegbare waterkeering gemaakt behooren te worden ten einde nit het kanaal
de hooge staiiden te keeren, welke op den Oude-Rijn voorkomen
ook zonder werking van den overlaat. Laatstbedoelde hooge
standee worden veroorzaakt door de open gemeenschap tnsschen
den Oude-Rijn en den Ncder-Rijn bij Kandia, waardoor ter j^laatse
van het kanaal een stand kan ontstaan, ongeveer gelijk aan
die te Kandia.
Bij het bereiken van het overlaatspeil, hetgeen geschiedt bij een
stand van omstreeks 13.75 M. + N.A.P. te Lobith, zial te Kandia
een stand van ongeveer 12.40 M". + N.A.P. voorkomen, zoodat
het voldoende is, indien bedoelde keering tot laatstgenoemd peil
reikt. Bij werking van den overlaat zal deze keering moeten
worden opgeheven.
Zooals uit de als Bijlage V opgenomen staat blijkt, heeft
in het vijf en twintig jarig tijdvak van 1891 tot en met 4915
de overlaat van den Ouden Rijhmond gemiddeld 13 dagen per
jaar gewerkt. De langdurigste werking kwam in dat tijdperk
voor in 1914, met 25 achtereenvolgende dagen. Dit was hooge
uitzondering. Eene overstorting gedurend'e meer dan 10 achter¬
eenvolgende dagen deed zich overigens alleen voor in 1895, 1897,
1900, 1901, 1904, 1906 en 1910 met resp. 14, 17, 11, 13, 14,
12 en 15 dagen.
Teneinde te voorzien in de belangen der afwatering zullen
de beide door het kanaal gescheiden deelen van den Oude-Rijn
door een grondduiker verbonden moeten worden, terwijl met
het oog op de —. zij het geringe — scheepvaart, die nog op
dat water plaats heeft, in den oostelijken kanaaldijk een schutsluisje zal zijn te bouwen.
Ten behoove van den polder van Aerdt, welke in twee deelen
wordt gescheiden, zullen werken noodig zijn om te voorzien in
(1) Verslag Opeubare Werken 1915, biz. 169.
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de droogliouding van liet gedeelte van den polder, dat van het
bestaande stoomgemaal wordt afgesneden.
Oude-lJssel. Ter plaatse van de bruising met den Oude-IJssel
is deze opgestuwd tot 10.14 M. + N.A.P., door de stuw te LaagKeppel, welke ongeveer 1 K.M. stroomafwaarts is gelegen. (i)
De werken kunnen hior van denzelfden aard zijn als die,
welke door de ontwerpers van het kanaal van Twenthe naar
den Neder-Eijn noodig geacht worden en in lioofdstuk IX, § 1
onder i zijn vermeld voor de bruising van dat kanaal met den
Oude-IJssel bij Dootinchem.
De afvoeren, waarop voor de werken aldaar is gerekend, mogen
worden aangehouden voor die te Laag-Keppel.
Deze werken kunnen dus bestaan in:
a. een grondduiker voor een afvoer van 50 IVD. per sec.;
b. een stuw in den Oude-IJssel, geschikt om 120 IVD. per
secunde door te laten, met schutsluis.
Als afvoerkanaal voor den grondduiker zou wellicht gebruik
gemaakt kunnen worden van een der twee takken, waarin de ■
Oude-IJssel nabij de plaats van kruising is verdeeld.
De nieuwe stuw met schutsluis zou hier behooren te liggen
aan de bovenzijde van het kanaal, terwijl voor het gedeelte
van den Oude-IJssel tusschen deze stuw en die te Laag-Keppel
het stuwpeil zou zijn te verlagen tot zoodianig peil, dat ter plaatse
van de kruising de waterstand gelijk is aan het kanaalpeil.
Aangezien de bovenslagdorpel van de schutsluis bij laatstgenoemdc stuw 3.37 iM. onder het stuwpeil van het daarboven
gelegen pand ligt, terwijl de benedenslagdrempel zich op 1.50 M.
onder hot stuwpeil van het benedenpand bevindt — zij liggen
namelijk even hoog — is bij bedoelde verlaging van .het stuw¬
peil boven die stuw geen verlaging noodig van den bovendrempel
der schutsluis.
Berliel. Bij hooge waterstanden stroomt een gedeelte van den
afvoer van de Berkel door de Avinksluis naar de Bolksbeek.
In verband daarmede is ter plaatse van de kruising van kanaal
en Berkel te rekenen op een afvoer van deze laatste van ten
hoogsto '20 M^. per sec. Aangezien vermoedelijk door het bestuur
van het waterschap van de Berkel zal worden overgegaan tot
den bouw van nog eenige stuwen in die rivier, zonder schutsluizen, zoodat de scheepvaart, die reeds vrijwel heeft opgehouden, dan geheel onmogelijk wordt, bestaat er geen bezwaar tegen om de Berkel met een grondduiker onder het kanaal
door te voeren.
hoTksbeek, ScJiipbeek en OelerbeeJc- Deze wateren kunnen
eveneens met grondduikers onder het kanaal worden geleid. De
afvoer kan ter plaatse der kruisingen 'stijgen tot resp. omstreek's
21, 12 en 30 M^. per sec. (hOok voor de overige beken, welke gesneden worden, zijn grond¬
duikers, tot een totaal van 27 noodig.
De zijtak naar Almelo snijdt behalve eenige kleinere waterloopen de Nieuwegraven en de Hollandergraven met een mogelijken maximum-afvoer van resp. omstreeks 32 en 30 Mh per
(1) Zie Overzicht der Scheepvaartweg'en, 1916.
(2) Veralag der Staatscommissie tot het instellea van een onderzoek omtrent Bevloeiing-en, biz. 463, 466 en 467,
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sec. (*). In de NieiuvegTaveii zal een grondduiker zijn te bouwen,
terwiji door omlegging van de llollandergraven, tot beneden de
hierboven sub b bedoelde sluis in bet Overijsselsch kanaal, in
den geregelden loop van dat water kan worden voorzien.
Overigens zullen in dezen zijtak nog 5 grondduikers noodig zijn.
Door den zijtak naar Oldenzaal worden 7 waterloopen gesneden, die alle met grondduikers onder het kanaal kunnen doorstroomen.
j. Verbotering van het Overijsselsch kanaal
t e A1 m e 10.
llet gedeelte van het Overijsselsch kanaal, dat deel gaat uitniaken van den zijtak naar Almelo, zal — voor zoover dit door
de plaatselijke gesteldheid niet te kostbaar wordt — behooren
to worden verruimd tot het profiel van het overig deel van het
ontworpon kanaal. Bij den aankoop van grond zal ook voor dit
vak zijn te rekenen op mogelijko latere verruiming van de bodembreedte met 13 .M- als bedoeld in § 8 van Iloofdstuk II, voor
zoover dit hier in verband met de plaatselijke omstandigheden
mogelijk is.
Over dit gedeelte liggen^ twee beweegbare bruggen, welke
beide door nieuwe vervangen behooren te worden. Een van deze
kan vermoedelijk een hooge vaste brug zijn, de andere behoort
wegens de plaatselijke gesteldheid een beweegbare brug met
de door de Commissie., aangenomen doorvaartwijdte te worden.
Deze brug-gen zijn niet begre])cn in de opsomming, hierboven
voorkomendc onder li.
llet gedeelte van het kanaal ten zuiden van de aftakking
van het kanaal Almelo—Nordhorn, ter lengte van omstreeks
800 M.. zal kunnen worden ingericht tot haven voor .4lmelo.
llet behoeft, niet te worden verbreed en zalj indien het ter weerszijden van kaainiuren wordt voorzien, de noodige los- en laadgelegenheid aanbieden.
li. L

0 0

z i n g van o v e r t o 11 i g water.

I’an de boven sluis 11 gelegen panden zal het overtollige water
door de in de sluismuren der schutsluizen aanwezige riolen kun¬
nen worden afgevoerd. De op die wijze te loozen hoeveelheden
zijn vermoedelijk niet z66 groot, dat het bouwen van stroomduikers noodig zal zijn.
llet te veel aan water op het eerste pand,. met inbegrip van
het daarmede gemeenliggende zijkanaal naar Almelo, zal met
het oog op de groote lengte van dit deel op meerdere punten
behooren te worden afgevoerd. In tijden van groot waterbeziwaar
mag op loozing naar den Boven-llijn bij Lobith niet worden
gerekend en evenmin op loozing door de schutsluis in het Over¬
ijsselsch kanaal nabij Almelo, omdat dan ook dat kanaal met
veel water bezwaard zal zijn.
llet zal daarom noodig wezen eenige der beken, welke in den
IJssel uitmonden en door het kanaal worden gesneden te verruimen om voor bedoelden afvoer van overtollig water geschikt
te zijn. In de grondduikers, door welke die beken onder het
kanaal doorstroomen, zullen de daarvoor noodige inrichtingen
zijn t(? maken.
De belangrijke wateren als Oude-Llssel, Berkel, Bolksbeek en
(^) Verslag* der Staatscommis&ie tot het iDstellen ■van een onderzoek omtrent Bevloeiin-gen, biz. 464-.
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Scliipbeek, welke wat liun loop betreft zeer geschikt zouden
zijn voor bedoelden waterafvoer, liebben in tijden van waterbezwaar op bet kanaal, zelve te lijden van wateroverlast.
Bij niet te groot waterbezwaar kan met den stuw in den
Oude-IJssel de waterstand op bet kanaal worden geregeld, zonder dat dit ^voor do benedeinvaarts langs die rivier gelegen
landen hinderlijk wordt.
l. V 0 e d i n g.
In de natuurlijke voeding van bet eerste pand, met inbegrip
van den zijtak naar Almelo, kan, beboudens standen op den
Boven-Eijn lager dan ongeveer 0.75 M. beneden middelbaren
rivierstand, door genoemde rivier worden voorzien.
Standen van 0.75 M. en meer beneden M.K zijn te bobitli
in bet vijftienjarig tijdvak van 1901 tot en met 1915, gemiddeld
gedurende 84 dagen per jaar voorgekomen, waarvan gemiddeld
14 dagen tusscben 16 Mei en 15 September, wanneer de verdamping bet sterkst is. Een overziobt van de tijdperken, waarop
dit bet geval is geweest, wordt in bijlage VI gegeven.
Op natuurlijke voeding door andere wateren in de tijden, dat
uit den Boven-Eijn geen water zal kunnen worden ingelaten,
mag niet worden gerekend.
iWanneer inlating van water uit den Boven-Eijn niet meer
mogelijk is en de waterstand op bet kanaal beneden bet normale peil is gedaald, zal bet eerste pand kunstmatig gevoed
behooren to worden.
Zulks zal bet best kunnen gescbieden uit den Boven-Eijn
ter plaatse van den mond van bet kanaal. De benoodigde boe*veellieid bedraagt, zooals uit bijlage IV blijkt, ten boogste ongeveei 200 000 M-b per etmaal, of gemiddeld 2.3 M-b per sec.
De voeding der andere panden gescbiedt door opmaling uit
de benedenpanden. De berekening van de benoodigde liooveclheid voedingwater en die van bet vereiscbte vermogen der pompwerktuigen wordt mode in bovengenoemde bijlage IV aangetroffen.
m. Beg rooting.
Eene globale begrooting der aanlegkosten voor dit ontwerp
wordt gegeven in lloofdstuk jXI, § 1.
§ 2. Beschouwingeii van de Commissie over dit ontwerp.

Eeeds in § 2 van lloofdstuk IV is uiteengezet, welke de
redenen zijn geweest, welke er toe liebben geleid een ontwerp,
als hierboven bescbreven is, op te maken.
Deze redenen zijn:
1“. bet vormen van eene directe verbinding van Twentbe met
de beste der bereikbare waterwegen, n.l. den Boven-Eijn
en de Waal:
2°. bet zooveel mogelijk beperken van bet te overwinnen
hoogteverscbil tusscben Twentbe en de groote rivieren, opdat met weinig sluizen kan worden volstaan.
Aan dit plan zijn echter ook eenige nadeelen verbonden, waar¬
van ;een tweetal bier nader worden besproken.
Deze zij'n de kruising van bet overlaatsgebied van den Ouden
Eijnmond en de kruising met den Oude-IJssel.
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J^orstgeiioeind nadeel is oorzaak, dat een sckutsluis meer vereisciit wordt, ofscliooii deze slechts weinig dienst zal doeu, en
dat iiet overlaatswater dwars door het kanaal moet afvloeien.
Aan dit laatste bezwaar, dat, wanneer de verlaging in de kanaaldijkeii zich over voldoende lengte uitstrekt, alleen bij grooten
afvoer voor de sclieepvaart hiuderlijk zou zijii, kan door eene
doeiiiiatige iiiricliting der werkeii worden tegemoet gekomen.
Zeer groote aiVoeren, wanneer de dwarsstroomiug wel hinderlijk zal wezeii, zijn echter uitzondering, terwijl deze bovendien
alleen voorkomen, wanneer de waterstanden op de rivieren buitengewoon lioog zijn, zoodat de scheepvaart daarop toch reeds zeer
ernstig belemnierd is.
Ook zou de vraag kunnen rij'zen of deze dwarse doorstrooming
van rivierwater oorzaak zou kunnen zijn van zandneerzettingen
in liet kanaal. JOje Qommissie verwacht echter, dat dit verschijnsel
zieli niet zal voordoen, omdat het hier geldt water, dat over
eeii overlaat is ge&troomd, dus afkomstig is van de bovenste
waterlageii der rivier, terwijl het een zeer langcii weg, ii.l. van
ongevcer 11.5 K.M., heeft afgelegd over begroeid terreiii, v66rdat het bij het punt van kruising is gestroomd. llet bij werking
van den overlaat onder water komend gebied nabij het punt
van kruising maakt daarenboveii niet den indruk, dat daarop
zaud wordt afgezet.
Gelijk bekeud is,.moot de overlaat te Lobith op het bestaanda
peil worden onderhouden, krachtens art. 17 van het grenstractaat
van 1810 met I'ruisen {Staatsblad N°.. 10 van 1850), hetgeen
evenwel niet behoeft uit te sluiten, dat op den duur beide partijen
met het oog op de wederzijdsche belangen tot verhooging van
den overlaat besluiteii.
Naar in do laatste jaren bij gelegenheid van de behaiideling
der Staatsbegrooting, IXde Iloofdstuk (Waterstaat), is geblekcn,
zijn hieromtrent onderhandelingen gaande.
Zoo werd in de vergadering van de Tweede Kamer der StatenGeneraal van 10 December 1909 door den Minister van Water¬
staat met betrekking tot dit onderworp medegedeeld, dat de
Pruisische llegoering alleen genoegen wilde neinen met (;one verhoogiiig van slechts 63 centimi.'ter, terwijl de Xederlandschq
Regeoring de bevoegdheid wenschte oin de gehcele hoogte, welke
zij noodig acht, te inaken. De Minister zinspeelde verder nog
op de instelliiig van eene internationale commissie tot wijziging
van de op dit stuk bestaande bepalingen.
Ilet volgende jaar, in de Memorie van Antwoord betreffende
do begrooting van het dienstjaar 1911, volgde de mededeeling,
dat van de Pruisische Regeeriiig bericht was ontvaiigen, dat
bij haar tegon watervrije afsluiting van bedoelden overlaat niet
langer bezwaar bestaat, terwijl blijkens de Memorie van Antwoord
ointrcnt de begrooting voor hot dienstjaar 1917 de — aanvankelijk tengevolge van de buitengewono omstandigheden vertraagde'—
onderhandelingen tusschen de door beide rnogendheden aangewezen commissarissen omtrent de regeling van de geleidelijke
verhooging van den overlaat tot bandijkshoogte, toen spoedig
een aanvang zouden nemen.
Mocht tot watervrije ophooging van den overlaat worden overgegaan, voordat de werken ten zuiden van den Lijmerschon
bandijk tot uitvoering koinen, dan kunnen de kanaaldijken door
het overlaatsgobied watervrij zijn on worden de bijzondere voorzieningen overbodig, terwijl het dan evenmin noodig is de kanaal¬
dijken in den polder van Ilcrwen, Acrdt en Pannerden uit te
voeren als bandijken.
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Ten aanzien van de kruising met deii Oude-IJssel meent de
Commissie het volgende te moeten aanteekenen.
Bij normalen grooten afvoer van die rivier zal het peil op
het eerste pand wegens de open gemeenschap rijzen.
Volgens het Overzicht der Sclieopvaartwegen (1916) was de
hoogste stand aan de bovenzijde van de stuw te Laag-Keppel
10.33 M. -|- iSr.A.P. en aan de benedenzijde van de stuw bij de
Keinnade 11.78 M. -p N.'A.P. Indien het verhang tijdens het
voorkomen van deze hooge standen een rechte lijn is geweest
zou ter plaatse der kruising een hoogste stand zijn voorgekomen
van 10.47 M. + N.A.P. of ongeveer 0.75 M. hooger dan K.P.
on 1.25 M. beneden de kruin der kanaaldijken.
liet voorkomen van een dergelijken stand is ook rhans niet
uitgesloten, terwijl daaxop niet van invloed zal zijn of aan de
bovenzijde van het kanaal al dan niet een stuw aanwezig is,
aangezien bij dergelijken afvoer deze stuw geheel open zal staan.
Hoewel een kanaalwaterstand van 0.75 M. boven peil ongewenscht is, moot in aanmerking genomen worden, dat dit eene
uitzondering zal blijven. He Commissie meent dan ook, dat het
niet noodig is met het oog op het voorkomen van zoodanige
stijging van den waterspiegel op het kanaal daarin schut- of
keersluizen te bouwen.
do buitengewone gevallen, waarvan sprake was in lloofdstuk IX, § 2 sub /, zal bovengenoemde stand nog vorden cverschreden. De verhanglijnen tusschen twee opvolgende punten van
waarneming op den IJssel en den Oude-lJssel als rechte lijnen
aannemende zou tijdens den op 4/5 Januari 1883 te Doetinchem
voorgekomen hoogsten stand van 12.48 M. + A.P. of 12.11 M.
-|- X.A.P. op het punt van kruising de Oude-IJssel een peil
bereikt hebben van ongeveer 11.50 M. + X.A.P. Ook dit peil
ligt nog beneden de kruin der kanaaldijken. Toch ontveinst de
Commissie zicli niet, dat eene dergelijke buitengewone rijzing
van den kanaalwaterstand, ook al blijft zij hooge uitzondering,
tot eenige bezwaren voor het scheepvaartbedrijf aanleiding zal
kunnen geven, bepaaldelijk voor het gebruik van los- en laadplaatsen.
De laagste waterstanden, die op den Oude-IJssel zijn voorge¬
komen op het pand tusschen de sluizen bij de Kemnade en te
Laag-Keppel, zijn volgens het Overzicht der Scheepvaartwegen
(1916) 9.48 a 9.54 M. -f- N.A.P. geweest. De stuw aan de boven¬
zijde vail het kanaal zal dus naar beide zijden moeteii kunnen
keeren.
Voor de voeding van het kanaal behoeven dergelijke standen
geen bezwaar op te leveren.
Opdat voldoende rekening zal worden gehouden met de belangen van het kanaal zal het gewenscht zijn, dat ter zake
eene regeling wordt getroffen omtrent het beheer van de stuwen
op den Oude-IJssel.
De kruising met den Oude-IJssel kan ook op andere wijzen
geschieden dan hierboven is aangegeven.
Behalve deze voorziening komt ook nog in aanmerking eene
oplossing, waarbij' die rivier ondcr het kanaal wordt gevoerd
door een grondduiker van zoodanig vermogen, dat de afvoer
daardoor geheel kan afstroomen, terwijl de afgesneden scheepvaartgemeenschap wordt hersteld door een schutsluis in elk der
kanaaldijken.
Deze oplossing heeft de Commissie niet gekozen, omdat het
benoodigde afvoervermogen van den grondduiker en de toeleidingsIii
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kanaleii voor buitengewone gevallen niet is te berekenen. Bleek
liet vermogen daarvan onvoldoende, dan zou door den kanaaldijk
de weg versperd worden voor het van boven komende overstroomingswater en zou de waterstand nabij den grondduiker
bedenkelijk kunnen rijzen. Ter voorkoming van dit laatste zou
een gedeelte der kanaaldijken ter plaatse der kruising als overlaat behooren te worden ingericht.

HOOFDSTUK XL
§ 1. De begrootingen van het gew^zigd ontwerp Twenthe —
Zwolle/Deventer en van het ontwerp Twenthe—Boven-Ryn.
Aangezien, zooals in Hoofdstuk IV, § 2, is uiteengezet, eenkanaal
naar Twenthe, bestemd voor sleepschepen van 600 ton laadvermogen,
nagenoeg te alien tijde voor die schepen bereikbaar zal zijn, indien de
toegang daartoe is gelegen in den IJssel beneden Katerveer, of op een
niet ver bovenwaarts daarvan gelegen punt, of wel in den Boven-Rijn,
terwijl zulks niet het geval zal zijn, indien de uitmonding is gelegen
in den IJssel op eenigszins beteekenenden afstand boven Katerveer,
in den Neder-Rijn of in bet Pannerdensch kanaal, komen naar bet
oordeel der Commissie van de hiervoren behandelde trace’s slechts
voor uitvoering in aanmerking: dat voor een kanaal van Twenthe
langs Zwolle en de Willemsvaart naar den IJssel bij Katerveer, eventueel
met een doorsteek naar den IJssel bij Herculo, en dat voor eene
kanaalverbinding van Twenthe naar den Boven-Rijn bij Lobith.
Voor eerstbedoeld, overeenkomstig de inzichten der Commissie
gewijzigd ontwerp, uiteengezet in de § § 2, 3, 4 en 5 van Hoofdstuk
VIII en voor laatstgenoemd ontwerp, zooals dit is beschreven in
Hoofdstuk X, zijn door de Commissie globale begrootingen van
kosten opgemaakt, welke hierachter volgen.
Bij het samenstellen daarvan is uitgegaan van eenheidsprijzen,
welke voor 31 Juli 1914 als normaal konden worden aangemerkt.

BEGROOTING
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BEGROOTING VAN KOSTEN voor den aanleg van een kanaal van

HOOEDKANAAL
EenbeidsOMSCHRIJVING

prijs

Hoeveelbeid

Bedrag

/

2950 000

7 000 000

„

2 800000

.

7

„

2 710 000 ■)

Spoorbruggen, vaste.

4

„

750 000

Spoorbruggen, beweegbare.

2

„

120 000

Onteigening.
/

Grondwerk.
Sluizen.•

.

.

.

0.40

Bruggen in Rijkswegen.

50 000

3

„

150 000

Bruggen in andere verharde wegen.

30 000

15

„

450 000

Bruggen in landwegen.

20000

11

„

220000

7

„

.320000 9)

Verbetering van den vaarweg door Zwolle.

„

210000

Werken wegens de kruising met de Regge.

„■

2.50 000

Werken te Vriezenveen.

„

25 000

Verruiming ten behoeve van de haven van Almelo .

.

„

370 000

Voorzieningen nabij en in bet Provinciaal kanaal te Almelo .

„

100 000

Sluis in bet Provinciaal kanaal en ter vervanging van de
Provincie sluis.

„

40 000

Opruimen van sluizen.

„

42000")

Verbarding van wegen ..

„

30 000

Grondduikers, in meer belangrijke wateren.
8 000

Grondduikers, overige.

.

.

Watervoorziening.W.P.K.

700

680

„

476 000

Boordvoorziening.K.M.

15 000

71

„

1065000

Voorziening tegen kwel.K.M.

45 000

10

„

450000

„

500000

Voorbereiding en uitvoering.
Onvoorzien.

1372 000

Tezamen.

/ 15 400 000

I

Algemeen totaal

.

.

.

