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No.l382~2S. I'en vervolge op mijn no. 1382
3P van 12 Jannari 1927 aan den heef Hoofdingenieur in het ari'ondisBement ZV/OLLE en
den heer arrondissements-ingenieur te AIMELO
ter kenniBnening en terugEending.
Arnliein,b April 1927-r
Ee iioofdingenxeur-Eirecteur,
(get)A,T. de Groot.
Afsohrift,
Ministerie van «ater3taat,
Vervolg op schrijven van
10 ilanuari 1927 ,Eo.299 ,Afd.Wat .1'.
Mr.297 Afd.Waterstaat 2
Betreffende afwaterings en'Bcheepvaarfbelangen.
in OverijsBel-Grondplan,
's-Gravenhage,4 April 1927.

Gedeputeerde Btaton van Orerijssel deelan mij m@d@,dat in
de bij mijn novenvermeld aclirijven gevoegde not a de volgende
wijEigingen moeten worden aangebraclit'
in 13110 H.A.
op bB:E.28 regel 9 v.o, 12490 H.A,
12450 II
§
12350
II
If
12450 If
§
„
12350
If
I?
II
4450 II
3
„
4350
11
II
II
13110
1
„
12490
If
II
II
11
4450 II
1 „
4350 It
It
II
It
fl
5110 II
21 I
4490 11
29
It
I?
4450
18
„
4350
If
«
11
tt
5460 II
18 „
5360 If
II
ft
10570 ft
13 „
9850 II
fl
fl
7.399
M3
13 „ 61395 M3
tl
II
7.4
12 .. 6.9 „
It
If
Ee Minister van V/aterstaat,
Yoor den Minister,
Ee Beoretaris-Generaal,
(get)v,Arkel.L.S.G.
H.I.E.Arnhem
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iS© iia:€)ri©

c«?FSi«jo-

wi»it^'^wl.oe#mi, st;«.>oc^le iB

toelif^itirsg op fjot, w©fe0c«t^«%si?
S9stc i?©rrol4, ulss.^ry^l i^?or-:lt

BiJ

wof*a ^

d?' K.43^dplM3c^ en de

^iB ^ Ber?!:©!#
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No.1382 - 2-U.
-- Met 2 bijl. aan den Hear Hoof din-

[
^

genieur in het Arrondisaeuent 3W01IiE en den Heer
Arrts-Ingenieur te iiLkELO, ten vervolge op lajjn

/

[

No.1382 - 2 0). van 12 kaart j.l. om gemeenschappeiyk bericht en raad,Arnhem, 24 Maart

|
1924.

De Hoofdingenienr-Directeur,
(get.)

Grockinga.

No.378.
-Gezonden met 1 bijlage aan den Hoofdingenieur-Directeur in
Gelderland en Overijssel om bericht en raad onder terugisending .den Haag

22 kaart

1 924.

de Insp. Gen.
(get.)

van Loon.

Bijgevoegd vvaren de volgende stukken :
le. Brief Minister van Waterstaat dd.lO Maart 1924 La.A.Afdeeling
Waterstaat dd.lO Maart 1924 La.A.afdeeding Waterstaat T aan
den Inspecteur-Generaal in de 2e Inspectie.
2e.Brief Minister van Waterstaat dd.lO kaurt 1924 La.A.afdeeling
Waterstaat 'f aan Gedeputeerde Staten van Overijssel.

Leze

brieven zijn reeds in afschrift ontvangen bij No.l382-2T.
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Af schrlf t

R^’ks • Feterstaet.
Dlrectle Gelderland en Overuse©!»
r!o.lt^82 » e R.

Arnfc9ffl,?0 Fsbruari 1924.

Brief van 14 Februarl lS24,1io.S04
Afdeellng ?’aterste&t T.
AfTOterlngG- sn scheepvaBrfbelangen
in Ov@r!>sel.
BUllegen * 7 temg.

Ter voldoening aan ds vocrlaatsts allnea van
d© ter sisijde aangehealde misslv© h©b Ik de eer Uw©r Excellentie te berlcbten dst d® ksnnlaneislng der MsrMj teruggaande ©tnkken sij geen© aanlslding geeft tot wlJziglRg of
aanvulllng van !Di;n rapport van 7 Becsrober 1923 llo.isaf-e G,
Fcbter w©l tot ©enig© opiaerkingen ten aan2:len van bet
Adree van bet Waterechap „ ds Reggs ”,dd.l7 Ceceaber 1923
Ho.3709,d© brlevsn van Gedsputeerde Staten van Overt^ssel
aen Owen ambtgenoot van Binnanlandach© Saksn ©n Land bow,
dd.r Jull lOff,^'© Afdeellng !io.6082/4047 en aan Owe Excellentle dd,8 Jannari 1924,3® Afdeeling flo. 12140/2C4,
RlBeied© van bet advlee van den Inspecteur-Generaal in d@
2e Inepecti© dd.l7 Jamiari 1924 No.87.
Bet vcorgencnene w@rli,indlen bst in zfn gebeel wordt
\aitgevoerd,’;an,zelfs onafhankelik van d© aanvaarding van
bet „ grondplan
Btrekt nlet

”

met voordesl worden uitgevoerd.Hst

zcoz^er

tot verbstsrlng van de afwatering van

den bovonlocp der G-eestersche Molenbeek- gel^k ten- onrecbate In bet ecbrJJvon van Cedepnteerde Staten aan Uwa
Excel

1© gezegd- als wel tot een@ zeer gex^snscbt©

ontlAsting van de Regge.Daarvan zullen b©paald0li;k ds la~

A e n
"tine Excel lentie dsn
i'inleter van Waterstaat

1 Z/£

Ok^^E/UDE:

i
i!

fQ landen ten gulden van Wlerden proflteeren.
Uit «@n tectelBCh oogpunt l<an ifc dan ook volkoraen net
gtjnetlg^advles van den Inarecteur-Generaal in de Ce
Inanectie inatewrienjdGcl-i onder ^.ekere voorwaarden.
^anneer cen toch aanvangt r.et h%t naken van ket afvoer-.
knnaal van de Gesstereeke

enkeek naar ket Vrlesenveen-

Veenkanaol dan ?mI oene Ivelangri’ko koeveelkeid water
dftt thane on het kanaal 2wolle - Alnelo koven elnle VI
loosttkeneden die elnia on };et kanaal konen.
Paardoor Gal op ket 6e rand de waterlaet verseerderen,hetgs«n keellet niet kan warden toegelaten.
AlvorenB due het afvoerkanao,! wordt gegraven,G&l eeret
geGorgd noeten worden dat de looGingenlddelen van hat 6e
rand geread Gl'n.
In §6n woord»nen 7,al_d0_werken_^van^k©ned6n_ef__noeton
doen aanvangen.
Pe In acht te nenen volgorde lo de volgende.
le.het naken van hst afvcerkan&al te ?.?arl*dnkerc van ket
Overfeeelecke kenaal near de V'echt*
Pe.ket vernHnen on ncmalieearen van de Llnderkeek en
ket maker- van eon wateraflaat keneden eluie V naar deGen waterloor.
Ge.het bouwen van ©on strocmduiker kP bIuI© V*
4e.k0t verruimen van een deel van ket kanaal :?wol^e-Alnelo tusschen den mend van ket VrleGenveenscke VeenkaI.

nnal en ket punt van eeraratie te Vroonokoop,
re.ket verrui’^en van ket VrleGenveensoh© Veenkanaal.
de.ket maken ven een efvoerkanaal van de Geeatereche V'onear ket VrieGenveenseke Veenkanaal.
r© werken

en r kunnen desverklezende gelkk-

tPdlg worden onderkanden genonen.

ook kan d© verventng von T^et kovenveen ter plea tee van
ket kanaal euk © rnniddelirk rlaatn koklen.Dock de vergrovlng van ket onder ket vaen llggende Gand mag niet geeckl©den alvorene d@ werken auk 1 - r gereed Gfn.
Paar de werkGaankeden van ket turfgraven oteede aan-

v,an.Rar

vangen crigsveer i April is e©ne spoedigs besllssing noodig opdat de vervening nog kan plaats heW en,
Wanneer kovengsnoemde volgorde wordt in acht genorasn
beetaat sr tegan d® ultvoering van het werk goenerloi fco-

Ewaer*
D© Hocfdingsnieur-Dlrecteur,
(get.) R.E.Gockinga.

No. 1582- 2 R .
---

AfBchrift aan den Heer

ArrondisBements -Ingenletxr te AXMELO
ter informatie •
Amhem, 28 Februarl 1924 .
De Hoofdingenieur - Directeur ,

R
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T ,

m owerijsfsel,
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^
SifolJ-O*
Arf*o5icll asa*3<?n ten *
AlrieXo,
Swolle, -25”
Alriclo'-:^ Feljnsarl 1924.

:"Tsr-^/^
No*-

JJ/.

Kants

w'y/U

ran 19 TebniaH. 1934,
No*1383-3 K.
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Afw\tes^5r^9- 031 £JO»iee|miartl>Dltu^eii
van Wes^jssel.

■m

tPrtig 14,
Do mot Dot topisljcle aaf^oliaald lamtscliri jvon In onao
han^oii gooteliio stnlikon aijn, lioewcl teido lietn^kking licblKsn(le ©|> do afimtoringo- on oo!ioc:miaPtDolangon van overijsjsol
In tim© g3’ooi:>en to onclorso’joitlons
a*

hot ra2>i>ort van don InsfJnieur a*W.Loly to Ziitplion, be-

iieXaonde do oiFiorljdli^on, waartoo hot gronclplan, <-lat «feor t%
jirovinoialo watersfeato^llonst in Ove5t*i^asol is opg®aaaI:t,
hesi ctanleidif^ gooft|
1b#

con sJiiirljvoni van den lllnistcr vim Water Jtaat, waarMJ

wortl^m ovorgologd eon o’jhrijvon van Godoputecrcle stitcn van
Ovcpijnsol van 8 ^amiarl j#l. tiot con brioi* van 2 Juli-1928
vaji ttiit Oollego, mamede

eorsl^enoeml© saBionliang t ; hot

daai^jii gfivolgdo schrijveii van den Inspooteiir-oonorial van 17
JimiaPi J#l* no#87; on eon aohrljveti rm\ don kinistop vasi
BiJinonlancIsotio 2akon vtm 14 Jamari.
Do Hinistop wenoi^i* te vememn of on in hoeverre de
honsdsnstiing van die lieoohoiden D aanloiclit^ govon tot wijsiging of aanvulliJ^ van ITw rji|^|!ort van 7 Dooerijlior J*l,

Hot stib a gonoo^Kle r-'.pport goeft ons aanleitllng hot
volgondo in hot rddiaen to brengoni
Stroc^nsnellioicl.

D<';9tijds were! door ons blj ons aolirljvon van

*\an
don !!o(S* f’oof^’lingcnionr-Biroototir
Vail toi PiJIajwatc:i^jt'.mt in cl® Mrootie
Gelderland ©n enrorij >s©l
to
S ft N II E H •

m

i
16/14 Feljniriri 1900 Ko*SS6/l79 ©en m?dism BtroonsBoIheid Tan
0*25 M*

pGT

seQ.voorgosteM* Door 17 wersl MJ do cloorsoBdix^ van

dat stBk MJ m ©olirijTOfj rmi 11 DoTJonljor 1920
do

&p

stroonanollieicl reriioogd tot 0*3 II# D©!* ®©o*

Do Itts^eteur-Goiieraal in &b 2© Ino|i©oti0

blijlconw Kijn

solipijvcm ran 4 J«li 1921 ims.IOTO Ms*2 laot Ihf Toorotol esoo.
Do Minister keoft daairaa In sljn Isriof Tan 30 Ai|j;?a6t«s 1931
Ho*256 AfdAterativit T (m? Ho*129J!-B> aan Codc-imitoordo Staton
van ovorijssol Ijcrlcht, dat als
nlot zal wordDfj o?¥opa<^-ir©{len

BtroonsnoHiOld Tan J1D O#!**
©li !iet km^val 2’sfoll© -

Alnelo zm Imnnon ifordeii aangeroerd*
Dat cijfer Ivan Ais als Taatsfeiarsl minlen aai^€‘nor.»on*
Dot loDcat ons Toor* d:vt er woisi% l>osi'?'aar te^on 1>ost‘\at oone
dcrgolijlco stroosjsnellieid aan tc hoticlon* 313 ^^1 s3N!<iiita n©!nig Toorko«en on dan mot i© s^ilpxsorij al^'i <1o isowlert^ trokkriolit gotroooten alo tc^cm clan strocn in^eraren wortlt*
3i3dellnggcli©
Selilpl?ceb»

Ret gronclplan garit uit Tan clou wonssli oe clou sljclollii^gcgion afToop Tan do Sf^iiplxje!: mp,r do

W

keffon#

Of ©n In hoGverre dat is»geli3!c is* ml oon mdor oKlorgooIs
mooton ulteaiken# Dat ondorsook la tloor don prorinoialon
waterstaat Tcin OTerilssol ii^olold, s^oala o#a#

Hilkm

lilt ket tot tJ gorlofite ondorii:mtla'Jie aolsrijTon Tan 14 ootoliop
1920 van don Ingenlonr van don prorinoii'tlen mt^^srataat
W*lf*Tink to ZTmllo# Blijkt liet tUt goon oploaslng ml lainsion
Worden govonclon* sooala hot gi*ondiarji*dat acis^eoft* @mi sal
dlt pint van self mcler onder cle o©gon dienon te mrdon gesien*
er
Door u v;©rd op Ms*6 van tlw rapiert van f Doaeal^er J*!* to*
1382-2 a# op gewesen, dat Toor liet plim de TOcte\?orld.ne Tan
hot watcpsc^iap „de Berkel** Terois(2it sal vfortlc^*
Zooals cle hear t&ly tereolit epmi4:t* vttlt ndet An l^rtcm
tijd oen Inist oordeel te geren, Tooml ©ofs tf^ens ge^rek aan
Toldoende gcgoven ontront Eiaxiria'i afroor en diJdDtsq afroeraapaoitelt en sal eer^t oen tsoTredlgende oploasir^ na onderlit^

J
lln^ ovorlcg tussalien <le provlaodSii ovcrijssel cn Gcldcrltwid
vorlrvTOgon loinsien '.fordon* Aangesiieii d^t overleg lilljldsaar
plaatsi heoft, a<^ten vdj liet Ibeste tiet rosultaat daarvan
af te
0l>i>^ry3lalcte op
’rw©Mt^iO*-lIaimal
aF"^'“water^'T
‘
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Ilet kont ona voor, flat hot oijfer aaugenomen voor de
...
_
.
_
.
rogenval nlet ver van do marhoid af aal ssijn* DO

d>or don heer

genoor'ide oljforo botrcffen een etroo^e-

Mod Tt^n 14100 I!*A* Overigen.a

voor cle bes>ordeeling dor

oljfors nog bokend moefcen Jiljn goo de terrolnagootoldlicid is
van de gronden, die him wiiter op de S<^iipljc}ek ter plaatso
ferejigen on vel of aij ook eon Eoodanigo helling hobben, dat
diiantit cle groofee sesonatatoerd© afvoeron kuniien worden vor»
klaard. Wij loinnen in dit verhand ook veri?ijseii mar Iiet ar-*
tikel „Grafiacgi© voorstelling van den msdimisi rogonval In
*,008t6lijk Kedorland" door don heer VerLoron van Tiiemat in

„flo Ingenieur** no .42 van 1923* 04t dj;%t artilrel kan one in:slen,£
Worden afgoleid, dat tegen con maslimiRi afvoer van 0*? H3 per
%

1000 !UA* per seo. voor de hetrokken gobiodon niet veel in
to lar'fb^gen sal sijn.
In lioevorro hot aanbevoling ver’ient het Oelselaarsolic
brook op hot Twentho kanaal to do'en afwatoreii, Imnnon lyij
E-ioo3,lij2s: I’jot juis^ieiil bcoordeclen. Indien eohter ifeardoor
indordaad voor die terroinen con bohoorlijko afwatering vorIcrogon km worden, die niet op andero wijze of rainder koot*
bare vdLjso te bcswericstelligcn sal sijn, en als de beiaiijgheb*bendon don wenaoli diartoe to kennon geven, a^iten wij Iiet
alloftsina gerof^itvaarcllgd ook op dit af^-mteringfj^bied to
let ton* Indien dan eon veHilelnlng van hot gebied in overljs*
scl# clat op hot TwenUio kanaal aal af^fatoren, noodlg is of
©enSge vomiining van dat kanaal, kan dat een punt van nador
©verlog uite.iken.
Rot korit ons nog goensalns scicor voor, dat bet noocUg
ml Bijuj hot Stekloirs^er Vlior res&tstreoks op hot Twentlie
kanaal

kamal to clocii afwJitf'ron* BIJ tlo verMtaring rm ^o Keggo ssal
dassc

rlvlGr ralRder

water Ijrijgm af to woeron, aomlat €o watar-

^tasicl MJ ’t Eso zal d:%leR, ^anloor liot mn goens^.ins witgeslotOfi soliljnfc, tlat hot StoMaira^^or viier eon volfloomte afmtoHng 2al IcrlJIgoit.

Het koKtt oRS vmVf -elat hot gromipliwi van <le g©e4le gecla^&teiiltgaat hot goMM •mn do Hollaiidergi^Ten 55oovool Rttogelijk to
verklelnorii csfeidat do gromlen gelegon laj^ga die waterleidir^
van Merclen tot hot Eso laag liggon.
Do Hollaiiclorgravon ml volgens hot grenclpljw mmml »•
galljlc worclen outlast# Dit is gosohlod doer oati koo groot oog©-*
11 jk cloel Van don afvoor op de Ali’ielosolio fcmalon to broken
en do rest op Iiet Tifonth© tenaal* Als nai claan*iodo hot graven
van ocn afvoerleldiiig gepaard r-soet gaan* lijkt «ns dat goon
groot boawaar*
folgons cle waters taats&aart hlad Alnolo 3 ligt hot Ijotroltken goMod vrl j hoog on to hot laagato godeelto do coostcrsolio
heide# iset eon hoegto afwissol^mdo van 13*90 H# U»t 11*70 M* +
+ A#?*

Als eon poll van 0*71^ M# 4* K*A«P* voor hot godoolto

Van hot Twontlie-l’iijnkamal* mmrop' do af^?ateriiig dor gromlon

is ontwori>en» wordt ajwi^imoacm, so!iiJnt or ons woinig vreoa
voor behocvon te hcstaan# dat !iet geMed van 43C?0

11 *A*

goen

J

1

■behoorlljice afHvatering zmx Icrljgen*
In hoeverre con oostmartsolie verjiliiatsing van cten laljtak
naar AIiboIo van hot Tvrenthe kaB:»-aI, als clos?© laar lie slag soil
Iar*ljgen^ van invloed ml lainnon sijn op do wijaigij^ vmi hot
grondplan ware man de provinaic overijssol to vmgen# Do TOgollJMioid is niet ultgoaloton, dit oan aooclanig helai^ ifonlt
goliofi^it aait hot voergestelde gremdplan,

i*n 4'.mrai.m soove^t

EKJgelijk wensoht vast t© honclon*
Hit d© waterstaatsisvarton hlijkt niet of het goMed ^root
700 !!*A* ten Eaid(?n van l)el&n en of ct© Drlet^r m Boor^ioelc
t© laag liggon ora te laitmon af^Tateren op do h©tro!-i:©n pandon
van

Vein Irt Tw€rtt^*o

de Iieer Lely blijldsaar

over <1U? mmtS^o opmviir^cn 1>©s<5lit!vt, lean dc^ss© o|S30rteing alo
Jiiiiit. worcloB aaJigciiomn*
Ret geMecl ton isiildQn van liot Ttfonl^ic fcitiaal ml dm
riot do liotrelcleoliji^e toPFeinon mmim^erd meton fmnlen »BiJ
do ii3.tv}&rldji^ Van hot groMplan soucten ©vertgens ikaze feiton
wol fion liot It (Sit gel-xjnen sijji*
74Jclolif\<cfiHo%eon Mj do ?;ij€lollnjjfjeIi© aflolcUng van do Bdhlp^
Bollroijoolcr

©I'^fsaorlet, Imn ook lilop golden*

I'aar ©s^itrent djj-n afvoor, die liot f^iontlie fciiiaal aal
yptale mfvmer
ovi hot TwentSm motem le^>wiicstoIligc^, mtkj golet O'li liet ftelt* dat ^tpent
12H1-JSz.joo
tlo Scliljdjook on Jterkol met Tmllz&heek nog oosis naffer ©iHlcr^sook
on overleg bo€k1%

Td$n, nog wolnlg vastataat, koMson do

■ijoool5oiK?ir^en slo^'its iK^treklioliJlco waardo ea waf^ K»t hot
Taotstollao dor profl.olon to

tot or ooer klaarlioicl

in fioao mak golsonon Kal Eijr*,
Itot komt one ov€?rigcns voor, &it vermlislBgtm van het
Izzmxdlproflol in hot belaiig van do af^faterii^ niot sondor
noer t«i lasto van hot liljk saillen motcu hon’en* he klnistor
tooli hoeft In Hijn sohJ^Jven van 10 MspBtm 1931 no,256
Afd*Water3tasit T timi God'T'dteordo Staten van 0vei*l.jsfiol he-

rlafitj fiat

vonseterlng van dc afVaterlng Kan dit (hot

,4<anaal Zlwolle-.llriolo), m aan dc? later atm to leggon „TwOTjtIstmalon li^^en&e landcfi sal- voor zoovor do soliOC|5„v;‘artlK>l:u^3on claardoor niot millm wordoa gosoliaad m eon
i^stroonfmalliold van W ©*'t, niot sal iforden over:,6hr-‘den„\mter

Imnm^n tfor&in mm^moerdf ciita voor sooveel ajisa

„al ilese hamlon cliarvoor eon niiwer profiel zm moten uorditn
Mgegown <lm vjm* do s<Sieopvaart all442i noodig ia^ do d>.artoe

piooiH^ l^stc'n een afsomh^rlijlc onclomrerp van nactero rogolii^g
„.'%tlXen ttitmkcsi*#

?eir.oliJld.!i5
jalan van cte
niwineio

Ovcrj.jeeoT"''”""

Bo lioor Lely rierkt aan list slot van tilt ondmloel van
sljn raBi^rt ©h#

door liesj Jiai^ogeven plan sleotstB ali

con glofeml gTOmlpIan met -tforci'm ©i^evat, dit in ovorlog
not

L
ijjot

proviirj3ialcj3 wa,tiei*3fcciat van Ov<3i»ij3s«2. c>n ttoIcterlJiiiid,

tie tjctroifkcn watei*so1si,p|>eii en Iiet HlJIcn^trejisi voor <t©
ring md€:r gal rjeeton wor^len
Een nitwerld.iis Isan Iiot gmidplan ve® de proTinoie

ijssel op do wijso, sooals do hoor Lely voor ssljn plm mx^oof%
lii^t Idij&lx'mr in do 1)odoelin^* Voi^edoliJI-s: ml <1aar%iJ MijIsen, dit or vei^ioiiilleiide

noedis ailloii Kijis# Itc^o*

lijic Sal dit plmi moor liet doon den itigeiiimr Lely ontwild:ol?i
do mdoren. Als de previnoie in l^eiinie gestel.d
oeotwr^rt-soliO verplaatsii^ van don

eat een

besS’ Alnolo^ ml aij

wailis^it do wijiao van afiirateriJ^ door den Leer Lely voorc^s*
staafif prefereoren l)aven cite door htior vooi^estelde*

Tbano ovet^<iJ®de tot &’> steicLeii in tlen aaid^sf van tle^sesi
Ijricf siiL h gonocrd lamnen tiij liot velsof^le oi^-mrktm*
Gefleputeertle Staten van overljasol nmiden

vom©-

mon wollce do moenins van den 'liitister in over Iset door lien MJ
solirijven van 1 Lei 103S ini^czoaden gronli?!?,® m koo dit
niet

wiiit sijn oatront Let onderdeel^ clat t^rdt go«

noerad in eon goXiJLtlJcllg ovoi^jelegd afsolirlft van eon atireo
Van 17 DoociaLor 192f5 van Iiet Ls'stmir van !iet 'm'.torooliap tie
Ho^ge.
tTit 1*01 door cIot Ins|M5cjt€tiF-tienor:T0.1 in tie

Inspootl©

tormlzo uitgeLraelito r-.ipport van 17 Jamiirl WMt iio*CT LliJLt#
dat deso madcte Cedeii^teorclje Staten to Ir-riU'^tcn# dat or goen
Ijoanraar bestaat tegan do uitvoerii^ van t&v horizon ter veHioterli^ Van do

van Ijot 17950 f!#i» groote goMetl imi

oosten van do kaiKiIon Als.-KJlo-Cinuaa’Iiorgesri*
flat se^^^ijven word IJ ool: roods Mj kt^tsdirift van 21
aTamiari J|*l* No*90 dtKjr cten inspeotmir-e-es^n^al toegescmdeti
tegelijk liet Let 0 ook tliaiss door den Miidv^iter teegeasnden
st^n'‘ljvcai rm den Minister van Biimanlaadselie f^lsen en Land1x)tty?

hmim

14

ot‘i

cm nmct# Qp cfeao

te dienon ran
die U Mj Irasteelirlft ^rsn

23 Je.nviari J#I.Ko*tS@2*«2 I iii oitse humlm fitcldo, liei*ibitten
wlj Mj sshrijveii rtiti lo/lli Folsmari j.l, n0#f!24/280* AangeMen T?ij oimo mmtSitQ oi!itf*ent do 'ber^rareis tegen ean godeeltelijl-ae itlWmrixsQ rmi Irt pltm» in clat se!irljv«i lse|jl]en r.oer«.
geleijd, m^mmn 'Mj ena <k> frijlieid te msgen wf^oFloven*
to vox».‘iJaen*
De tltims in enso

gestelde stnMcen fietsljeii ease

neerdi’^ in tk^ao ^Qm&7AnB goi?ijsigtl, docfi Integondeol iroi*-

|>o mclort? iiitwerl;it^5

het iil-nri, als ook ecae ver»

levins Tan liet M jlamaiil %tm Imt fwentlie Ictmaal aaar Almclo,,
Iciin lict mgelijic m&on^clat er nog wijaiglngen In liot pism
a<3CKlig of gowonfiolit

ltc?t

mot sle(Jilts lieso’iewwd wordon ala do '

Main, mvan>p do nadoj\> |>34iimfcm lamnon stennon esi (i'lt Mj do
iiitwenldii© ala lolciraad fen i^.^mm,
Hot l3£f«t ons clns Met gcwena^it iroen, clot de Minister
eon onderdaeX rivn tmt pitm oitroorw;'UardeliJk goedlreiirt, mt
hot iloel Imt tot ultToorliig to ilom !roi/ion# Bene goedketiring
Ian Mot mrik-r ntroM-mip dm ora to tlienoii als gromlsli^ Mj
©on nviAlor-t? nitwoMing*

Do lloofdinsmleiir van *Mn hijijsmteratiat#

Bo

van den flijkg'raterstaat.

^^4 .

AfschrifT:

.

3

^ tty

/

4

/.

RyKSWASBESTAAT .

Directie Selderlarid en Overijasel,
TV/EH2HE - KAHALEN.

; ZUTPHEN, 4 Pebruari

1924.

No.49.
Kantschrift vaii 15 Januari 1924,No.l382-2H.
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Ter voldoening aari de mij bij Uw terzyde aangehaald kantsolirift verstrekte opdraciit lieb ik de ear U Hoog Edel Gestrorige te berichten dat bet zoogenaamde „groiidplan" tot
wijziging vaii de afwatering vaii Overijssel beneden de Vecht
nij, v/at de hoofdpxuiten betreft, tot de volgende opmerkingen
aaiileiding geeft.

Stroonsnelheld.

Bij liet ^groridplaii" is uitgegaari van een op alls kanalen
toelaatbare naximim stroonisnelbeid van 0,30M./seo.
Yoor de Twenthe-Kanalen kan deze maximum snelheid, wanneer het voorgestelde dvv'arsprofiel met een inhoud van ongeveer 80 M2, bij een verhouding ingedompeld grootspant schip
tot dv/arsprofiel kanaal van n = 5 wordt goedgekeurd, ten
naaste bij \7orden toogelaten zonder dat de scheepvaart daardoor zal v/orden benadeeld. Op de Overijsselsche kanalen die
thans een dvmrsprofiel habben van ± 18 M2.,dat volgens het
rapport van de arrondisseraents-ingenieiirs tot omstreeks
23 M2, zou wordon verruimd, kan, daar die kanalen door
schepen vmi 200 ton bevaren moeten worden,een stroomsnelheid van 0.30 M./sec, m.i, niet worden toegelaten. Be vaart
met een 200 tonsscliip met een doorsnede ingedompeld groot¬
spant van 7 h 8 M2,, zal dan vrijwel onmogelijk worden. Eenige meerdere verruining zal daarvoor noodzakelljk zijn. Bij een
profiel van 30 h. 35 M2, zal met een maximum snelheid van
0,20 M./sec. de vereischte afvoer van

H.I.-Bir.
ARNHEM.
-

M3/sec.mogelijk zijn.

^
-Zijdelinfessohe

2k*

Zlideliiigsohe
afleidiiia ScMtibeek.

In het grondplan ia voorgesteld het auidoostelijk deal

Tan liet waterschap de Eegge op het Twenthe-Kanaal t©
doen afwateren,terwijl daarbij in beginoel is aangenomen,
dat het water van de Schipbeek,dat door de Oortjeasluis en de Diepenheiasche Molenbeek op de Regge wordt
gebracht,op de Schipbeek zal blijven,die daartoe zal
moeten worden verraimd,terwijl raen zioh voorstelt d©
trachten het Berkelwater dat door d© Bolksbeek op de
Schipbeek wordt gebracht,door de Berkel te doen afvoeren. Bit wil dus zeggon dat men tlians de sinda jaren bestaande zijdolingsche af lei ding en van Schipbeek
naar de Regg© en van Berkel naar Schipbeek geheel wil
opheffen. Tot welke govolgen dit aanleiding zal geven
is in het plan niet aangegeven. Ik meen dat de praktiache uitvoerbaarheid van een dergelijke oplosaing
vrJjv/el uitgesloten is te aohten, Het waterscliap van
I

de Berkel zal daartoe zeker niet bereid zijn. Be maxi¬
mum afvoer van de Schipbeek zal daardoor ongeveer wor¬
den verdubbeldjzoodat,wil men de afwatering pp de
Schipbeek niet in ongunstiger oonclitie breiigen door
de Schipbeek vooral in het gedoelte heneden de Hieuwe
sluis (d.i.bij de aftakking van de Biepenheimsche Mo¬
lenbeek) tusachen hooge kaden te leideiijoen zeer kostbare verruiming van de Schipbeek noodig zal zijn. Er
bestaat toch gsen aanleiding voor het Rijk er toe mee
te werken,om de afwatering op do Regge te verbeteren
en tegelijkertijd de afwatering op de Schipbeek slechter te maken.
Het is mij niet duidelijk waarom wordt voorgesteld om
die zijdelingsche afleidingen totaal op te heffen en
de Schipbeek te verruiman terv/ijl juist het TwentheKanaal de gelegenheid biedt om het door de Oortjessluis en door de Biepenheimsche Molenbeek van d©
Schipbeek zijdelings afgeleide water op te nemen en de

lease
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Regge daarvaii de ontlaateii. Deae zljdelingsohe aileiding
ueeii ik als maximum op ongeveer 10 M3/seo, te kumien
stelleri, een hoeveellieid die zonder "bezvyaar door liet
I'woiithe-Kanaal zou kumien v/oxden afgevoerd.
IDengevolge van de zijdelingsche afleiding door de Oortjessluia worden langs de OelerlDeek (o.a.kij Rutbeke)op en~
kele plaataon landerijen overstroomd, Wil men dit voorkom:en,dan zou de Oeler'beek tussohen Rufbeke en de kruising
met het Twentlie-Kaiiaal,(lengte +

10 K.M,)plaatselljk die-

neii te v/orden verbeterd*
Wordt daarentegen de zijdelingsclie agleiding door de
Oortjeasluia opgeheven dan zal de gekeele Sckipbeek van
Buia’se tot Bov enter, dit is over een lengte van ± 50 K.M.
noeten v/orden verruimd.
In het gedeelte der bovenschipbeek,ook wel Euurserbeek
genaamd,bovon de Miwuwe slui3,zal de verruiming wegens het
aanwezige groote verhang vermoedelyk wel zonder ernstig
bezwaar tot stand kunnen worden gebracht. In de oigenlyke
Sohipbeek baneden de Hieuwe sluis waar het verhang veel
kleiner is en de Sohipbeek tlians reeds tusschen hooge kaden door het land loopt,zal die verruiming om de beek voor
dubbelen afvoer geschikt te maken,tot vele bezwaren aanleiding geven en zeer kostbaar zijn. Het zou dan zeker min¬
der kostbaar zijn om het meerdere Sohipbeekwater bij de
kruising van Sohipbeek en Kanaal in het Kanaal op te nenen en daartoe het Kanaal tot Zutphen te verruimen,dan
dat men van af die kruising tot aan Beventer de Sohipbeek
voor dubbelen afvoer zou moeten verruimen,zonder daarbij
de standen te verhoogen, hetgeen met ’t oog op de afwatering niet zou kumien v/orden toegelaten.
Ik acht dit uitgangspunt, dat de Sohipbeek geheel voor
afvoer van zijn eigen water zal moeten worden ingerioht
en de zijdelingsche afleidingen totaal moeten wordem opge¬
heven niet logisGh,nu juist door den aanleg van het Twen_

the.-—.
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th@-Eanaal,gelegenheid bestaat deae reeds sedert jar©n tot
raoeilijkheden aanleiding gevende afwateringskwesti© op eenvoudiger

op te heffen, door het vaii de ScMp'beek ziaar

d© Eegge stroomend© water in het Sweiithe-Kanaal op te nemen,
Ik meen aelfs dat men nog lets verder aal noeten gaan en
niet .alleen net thans door sijdelingsche afleidingan afgevoerde Sdiipbeekwater in het Kanaal zal moeten opn.emen,dooh
de Sc^ipheek beneden de lieiiwe sluis nog iets meer aal moeten ontlasten. By maxinun afvoer staat de Schipbeek beneden
de Bieuwe sluis thans tot aan de Icruin der boven het terrain
liggende kaden,Eoodat de oeverlanden dan. net kwelwater worden beawaard.
Toorts zij opgeEierkt dat de sydelingsche aflsiding door de
Diepenhsimsche Molenbeek,waar thans volgens scliatting als
maximum ongeveer 2 M3/sec. door wordt afgevoerd,tOGh met het
oog op de Diepenheimsche Watermolen niet kan worden afgesloten en steeds een afvoer van 1 M3/sec,zal moeten blijven behouden,
Over het vraagstuk van de opheffing der liijdelingsche afleidingen van de Schipbeek en wat daaraaii vastait,valt niet
in korten tijd een geheel ;ju.ist oordeel te geven,vooral ook
wegens gebrek aan voldoende gegevens omtrent naxinun t© verwachten afvoer en maximum afvoer capaciteit. Bit vraagstuk
gaat aoov/el de provincie Overijssei als de provincie G-elderland aaUjhetgeen moge blijken uit de als bijlage A en B in
afschrift hierbijgaande gemeenschapiieiyke besiuiten van Oedeputeerde Staten der beide provinei0B,waarin de sydelingsche afleiding van de Schipbeek naar de Eegge door Oort,l08“
sluis en Bepeiiheimsche Molenbeek is geregoldjterwyi voorts
naar ik bernam ook het Rijksbuxeau voor Ontwatering dit
vraagstuk in onderaoek heeft. Een bevredigende oplossiang
zal eerst na onderling overlag icunnen worden gevonden.
Voor zoover het mij mogelijk is met de mij ten dienste staand© gegevens een global©, oplossing aan te geven,die niet al¬
ls en
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leen voor de Regge dooh ook voor de Schip'beek een,zij het
ook geririge ^verketering zou brengeii,meon ik Yoorloopig iiet
volgsride te moeter. voorstellen :
De zijdeiingsclie afleiding iDij de Oortjessluis wordt "bij een
lager peil geoijond dan thans is voorgeschreven en zal als
naxirain ongeveer 4 MS/sec, 'bedragen,
De Oelerbeek wordt,voor zooveel noodig verruimd of DekaadjZoodat die 4 Ip/sec. Sciiipteekwater geen overstrooming
meer veroorzaakti, De Oelerbeek ?;ordt met die 4 M3/s60,
Scliipbeekwater in het Eanaal opgenomen,
De aijdelingsohe afleiding door de Diepenheimsche Molenbeek blijft ten behoeve van de Diepenheimsche watermolen belioudon met eon iriaximum afvoer van 1 MS/sec,
By de kruising van Schipbeek en Iwenthe-Kanaal wordt van
.

.

de Scliipbeek 6 M3/s®c. in het kanaal opgenomen,
De Schijjbeek wordt tusschen de Oortjessluis en de kruising met het Ktuiaal verruimd, zoodat zij in staat is de ma¬
ximum winterafvoer zonder overstrooming af te voersn, Beneden de Nieuwe sluis zal dan veraoedelijk zijn te rekenen
op een maximirci afvoer van 15 It 16 M3/sec,
Op het Twent he-Kanaal zoii dan zijn te rekenen op 4+1+6 =
11 Ma/sec, Sohipbeekwater.
Hierdoor wordt,vergeleken bij den bestaanden toestand,de
Regge met oiigeveer 10 M3/seo, en de Schipbeek met slechts
ongeveer 1 MS/seo. ontlaat.

Oppervlal:te ov

In het grondplan is voor afv/atering op het Tv^enthe-Rijn-

Ivfenthe-Kanaal

kanaal aangev/ezen,na opheffing van de bcven behandelde

af__t8__yjateren,

zijdelingsche afleidingen van de Schipbeek, een oppervlakte
van 27000 H.A. vaii het Reggestroomgebied bezuiden het ka¬
naal en 4300 H.A. benoorden Almelo (Benzengraaf en Heiningsbeek) ,in totaal dus 31300 H.A. Bij een maximum afvoer
van 0,7 M3/seo. per 1000 H.A, zou dit geven een maximum
afvoer van ongeveer 22 MS/sec, Of de aariname van 0,7 M3/
sec. per 1000 H.A. voor dit gebied van 30000 H.A.juist is,
kan ik nog niet beoordeelen.

6
Daaxoxatrent wordeii door laij liog gegevens veraameldjV/aarvoor
perioden van iievigen regenval taoeten worden afgewaclit. Het
aangenoaen cijfer aal waarsohijnlijk wel vrij ;juist aijn,docli kan
ook wel te klein v^^orden 'bevonden. In dit verband ?/il ik er
op wijzen,dat voor de ScMi^beek boven de Eaarnolenvonder (nabij de Duitsciie gr0n3)met een atroomgebied van 14100 H.A. in
vroeger jaren is gemeten als maximnin een afvoer van ongeveer
16 M3/sec. of ongeveer l.l.Mb/sec.per 1000 H.A.^bij den hoogen vloed van Eoveiaber 1890 is de afvoer venaoedelijk nog
grooter gev/eest)tarwijl in een 8 jarige peraode een afvoer
van meer dan 0,8 M3/sec. per 1000 H.A. goiaiddeld ruim 3 dagen per jaar en een afvoer van cieer dan 1 MS/sec.per lOOOH.A,
gemiddeld ruin 2 dagen per jaar voorkwan. Haarnate liet strootigebied grooter is wordt de gemiddelde maximum afvoer per eenlieid klainer. Een cijfer van 0,7 M3/oec. per 1000 H.A.lijkt mlj
voor het geheele stroomgebied van de Regge ?/el juist,doch
voor een oppervlakte van 30000 H.A, mogolijk aan den kleinen
kant. Yoorloopig aal echter dit cijfer ook als juist worden
aangehouden.
Wat nu het in het grondplan voor afwatering op het Tveiithe-Eana^l aangov/oaen gebied betreft meen ik,onder V0r?/yzing naar de bij het provinciale plan gevoegde overzochtskaartjOp de voigende puiiten te moeten ?njzen :
J^.Het plan is kormelijk opgemaakt ten behoove van de verbetering van de afv/atering van het stroomgebied van de Regge in
Overijssel en houdt geen rekening met afwatering in G-elderland. Re 27000 H.A.zijn bepaald door aan de noordzijde als
grens het Twenthe-Kanaal te nemen en in westolijke richting
niet vender dan de grens tussohen Overijssel en G-elderland
te gaaii. Een gedeeite van het.gebied tusschon Schipboek en
Bolksbeek (G-elselaarsche Broek) dat tiians wmmeer deze beken
veel water afvoeren een onvoldoende afwatering heeft,is niet
in het plan opgenomen, Ik meen dat dit ten zuiden van het
kanaal liggende gebied,ter grootte van ongeveer 3500 H.A.
ook

.

1

ook voor afv/ateriiig op het fwenthe-Kanaal in aaniaerking
client te worden gelaraciit. Hierdoor worden "bovendien twee
grondduikers uitgespaard. Toorts sal agn to rekenen op
afv/atoring van ongoveer 1000 H.A. "benoorden hot Kanaal
tusGchen Biarlcelo en Goor (Stokkxuaaer Ylier) welk gehied
thans op do Regge moet afv/ateren, dooh daartoe feitelijk
te laag ligt,soodat hot hij hoogen Eeggestand gedeeltelijk
onder water staat. Hat ligt tooh voor de hand om op hat
Kanaal in de eerste plaats te doen afwateren de gehieden
met onvoldoende afv/atering die aon hat kanaal liggen en
sozider het graven van nieuwe afvoerleidingen daarop kunnen
afv/ateren,
2e.

In dit verhand beschouwd lijkt het mij onlogisoh om het
ten noorden van Almelo gelegen stroomgebied van Benzengraaf en Heiningsheek ter grootte van 4300 H.A,,dat thans
op do Hollmidergraven afwatertjOp het Hv/enthe-Kanaal te
doen afv/ateren, v/aarvoor, tegen de bestaanda afwateringsrichting in,0en nieuwe afvoerleiding moet worden gegraven
en de weg naar zee belangrijk wordt verlengd. Doze 4300H.A,
behooren m.i, op de Hollander Graven te blijven afwateren.
Hot is bovendien tv/ijfelaohtig of die 4300 H.A.wel bahoorlijk op het zijkanaal' naar Almelo zouden kunnen afv/ateren.
Door de oostwaartsche verplaatsing van den zgtak naar
Almelo (aan de Provincie nog niet bekend tgdens het opmaken van het grondplan)zal wegens de hoogere terreinsligging eeii strook langs dien zijtak ter grootte van rond
1500 H.A, reohtstreeks daarop kuraien afwateren,v/aardoor
tv/ee grondduikers kunnen worden uitgespaard,
Ook de van Belden komende Schipvaart,met een stroomgebied bij de kruising met het zijkanaal naar Almelo van 2300
H.A.jWaarvan 700 H.A.gelegen is bezuiden het hoofdkanaal,
zou in het zijkanaal ziaar almelo kunnen v/orden opgenomen,
Yoorloopig meen ik echter hierop niet te moeten reke¬
nen, Ik merk hierbij op dat genoemd bezuiden het hoofdkanaal

naal gelegen gebled van 700 H.A.v^egens te lage ligging
(15 M.+ l.A. P. )t>e2:uiden Belden niet op het pand met een
peil van 16 M.-i- NaA.P. zal kunnen afwateren,zoodat daar eerg
grondduiker noodig is en deze '^00 H.A. van de g^ooO H.A.

■

moeten worden afgetrokken. Afwatering van dit getied van

|

700 H.A. langs een bermsloot naar het lagere pand,zou wegens de te doorgraven hoogte te kosthaar worden.
ie.

Bii de kruising van het zijisanaal naar Oldenaaal liggen enkele beken (Brienerbeek en Bootabeek) te laag oia te Icunnen
?/orden opgenomen.
Bovendien zal voor de beken die vuil fabriekswater afvoerenjZoolang dit fabriekswater niet volledig wordt gesuiverdjtoch een grondduiker noodig zijn. Bit geldt ook bijv.
voor de Oelerbeek,die by afvoer van regenwater kan worden
opgenofaen,doch in den drogen tyd,wanneer er alleen fabrieks¬
water wordt afgevoerdjiaet een grondduiker onder het kanaal
nioet worden doorgevoerd.

Het bezuiden het kanaal liggende strooiagebied van de R<^-_
ge dat op het Twenthe-Kanaal aou Icunnen afwateren wordt

I

door my volgens opmeting glohaal berekend op 25500 H.A.

I

Met de 1500 H.A. die op het zykanaal naar Almelo zullen

I

afwateren en de 1000 H.A. tusschen Markelo en ffoor,kOEit

■

men dan op een oppervlakte van totaal 28000 H.A. van het
Reggegebied, ilierbij kont due nog 3500 H.A. van het gebifsd
tusschen Schipbeek en Polksbeek, dus te saaen 31500 H.A.
gevende een maxinua afvoer van ongeveer 22 I^/sec.
^ydelin^sche
afleiding
Bolksbeek.

.

In het grondplan is zooals reeds terloops gezegd,de verbetering van den selert jaren tot stryd tusschen de waterschappen van Schipbeek en Berkel aanleiding gevende aydelingschen afvoer van de Berkel door de Bolksbeek naar de
Schipbeek,waardoor vrywel jaariyks uitgestrekte landeryen
onder water worden gezet,niet voldoende uitgewerkt.
Be aanleg van het Twenthe-Kanaal opent de mogeiykheid
ook deze afwateringskwestie tot een voor beide partyen bevredigende

vredigende oplossing te brengen,
Benoorden de kruising uet Iiet Twenthe-Sanaal lean de
Bolksbeek hoogstens ongeveer 10 MS/sec. afvoeren,terwyl
wordt aangenoiiien dat vaa de Berlcel als litaximuia,ongeveer
een hoeveelheid van 24 M3/seo,aijdelings wordt afgevoerd,
waarvan dan een groot gedeelt© over d« kaden der Bolksbeek op de aangrenzende terreinen loopt en ten deele weer
tusschen Borculo en Loohem op de Berkel terugkorat.
In deaea voor de betrolcken streek aeer ongimstigen toestand aou verbetering Imnnen worden gebracht door met behond van een afvoer van de Bolksbeek benoorden het Sanaal
van ongeveer 10 MS/seo. ,van iiet overtollige water dat thans
de landerijen onder water aet ongeveer voor twee derde in
het kanaal op te nenen en voor een derde langs de Berkel
af te voeren. Het afvoerveruogen van de Berkel bij Borculo,
dat tlians daartoe niet voldoende is,kan wel worden vergroot voor een meerderen afvoer van ongeveer 5 113/seo.,
terwyl dan by kruising van Bolksbeek en Sanaal 9 M3/seo.
in het kanaal zou moeten worden opgenomen en de Bolksbeek
tusschen Berkel en ^naal voor een afvoer van 19 M3/sec.
zou moeten worden ingericht, Bovenstaande cijfers zijn niet
als definitief te beschouwen, doch als leiddraad voor een
globalen opzet van het grondplan. Be provinoie Overijssel
heeft by deze verbetering weinig belang, ?oox het Eyk beetaat er m.i, evenveel reden ora, wanneer het Twenthe-Kjanucii voor verbetering van afwateringstoestanden wordt
dienstbaar geraaakt,ook deze afwateringskwestie tot oplosaing te brengen als die in het strooragebied van de Kegge.
i:r is tooh geen aanleiding voor het Pwijk ora aan de .Pro¬
vinoie )veryssel een soort voorkeursxeoht te geven voor
het gebruiken van het Iwenthe-Shnaal voor verbetering van
afwatering in het gebied van de Eegge,zoodat er voor verbeterirjg van zeker niet minder ongunstige afwateringstoe¬
standen in de stroomgebdeden van Berkel en Schipbeek geen
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gelegeriheid aeer iiou bestaan daar het Kanaal reeds door
afv/atering van uit het Reggegebied vol belast
Potale afvoer

ou zijn.

2

Wordt het hierbovcn in globule trehken aangegeven plan ge^

OP het Twcnthe volgd^dan kan voor den laaxiLiuti afvoer op het Tv;enthe~K!anaal
fcanaal en be-

ongeveer oriderstaand schejiia v/orden aangenomen :

floodjgd dwars- Tan het eindpunt bij Qldenaaal tot aan do kruising
profiel.

met Oelerbeek afvoer geleidelijk toeneiaende ..van 0 tot BMS/
sec.
By v^erking Oortjessluis aydelingsche aanvoer van
Schipbeek-Water van maximua 4 M3/sec.dus maxiiaum

12M3/seo.

Tan Oelerbeek tot Schipbeek geleideiyke toenewing
(met iribegrip van + 1 M3/sec.Schipbeekssater van
de Molenbeek)tot .. 25M3/ „
By de Schipbeek opneiaing van 6 M3/sec.Schipbeekwater,dus maxinuDi afvoer beneden Schipbeek.31K3/ „

Toor Schipbeek tot Bolksbeek tosneiaing van 31 tot 33M3/ „ I
By Bolksbeek ziidelingsche aanvoer van 9 M3/sec.
Berkelwater,dus maximum afvoer beneden Bolksbeek

42M3/ „ •

Door het voor het Twenthe-Khnaal voorgestelde dwarsprofiel
ter inhoud van 79 M2,kan,zonder dat de scheepvaart wordt benadeeld,als lafiximum een afvoer van ongeveer 22 LI3/sec.worden
toegelaten.
Toor de berekening van dezen maximum toelautbaren afvoer
meen ik te laogen verwyzen naar het door ioij in de Ingenieur
Ho.49 van 1923 geschreven artikel ^Scheepvaart- en afwateringskanaal”. De in een kanaal voor schepen van 600 ton
toelaatbare Eiaximuta afvoeren bij verschille-nde irdiouden van
het d\varsprofiel,zyn in fig.3.van genoemd artikel af te lezen.
Toor een afvoer van 33 M3/sec. is noodig een profielsinhoud van ongeveer 95 M2 en voor een afvoer van 42 M3/seo.
een profielsinhoud van ongeveer 108 M2.
Ren vergrooting van hot dwarsprofiel van 29 tot 95 M2,
is zeer goed mogelijk by behoud van dezelfde breedte op den
waterspiegel van 34 M,door alleen de diepte met 1 M. van
3.30 M.

il.
3.30 M. tot 4.30 M. in het lalddeli te vergrooten, Voor een
verruiuing van het profiel tot 108 '12 inlioud ,sal de breedte
op den waters pi eg cl t evens van 34 tot 32 M,dus wet 3 M.mo®ten worden vergroot.
Op "bygaande 'bijlage 1 sijn ter vergelijking de profielen met
intioud van ^9^ ‘95 en 108 H2 inhoud geteeiend met vermelding
van den naxiimm afvoer die in ellc profiel 3san worden toegelaten,
Het voor het Twenthe-Ianaal vonrgestelde dwarsprofiel van
7 9 r'2, inhoud, is, van het oosten afgerehendjvoor den af¬
voer volgens hovcnstaand plan voldoende tot aan de fcruising
met de Diepenheimsche Molenbeek hy Ooor, Tan daar af zal
het profiel naarinate van den aanvoer geleideiyk vergroot
woeten worden van 7 9 tot ^ M2 tot aan de Itruising met de
Bolks'beek,dit is over een lengte van 8 K.M. Wordt geen wa¬
ter van de Bolkshcek opgenowen,dan kan dit profiel van 95
M2 tot aan de sluis in de ^pper-Allee bij 2utphen,dit is
van af de Bolksbeek over 17 S.M. lengte,behoudcn blijven,
Beneden de sluis te Sutphen,in het met den Fssel in open
gemeenschap liggende kanaalpand,is het dwarsprofiel in peri¬
od en van waterafvoer voldoende voor 33 M3/sec.afvoer,200dat daarvoor geen verruiming noodig is.
Wordt

00k

de afwateringsk.’vestie van de Bolksbeek tot op-

loss ing gebracht, dan zal by de kruising wet de Bolksbeek
het profiel van 95 tot lOS M2 moeten worden verruimd,weIk
profiel van 108 M2 dan tot de sluis in de Klapper-Allee by
Sutphen behouden biyft,terwyl

00k

het Msselpand over een

lengte van ongeveer 3 K.M. met 10 M2, door verdieping zal
moeten worden verruimd.
Zonder de oplossing van de Bolksbeekk9'’edti0 zal dan ten
behoeve van de afwatering een weerder grondverzet noodig
zyn van ongeveer 350.000 M3, by behoud van overal dezelfde
breedte van 34 M.,terwyi met oplossing der Bolksbeekkwestie
een weerder grondverzet zal noodig zyn van ongeveer 600000
M3.
em

.
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en net I^naal over 17 S.M. lengte 3 M. breeder aal laoeten
worden aariftelegd. Be kosten der Imnstwerken en oeververdediiing aullen door de ten beiioeve van de afwatering vereisolite
profielverruiuingen niet noemenswaard veranderen.
Opgeiaerkt ay nog dat dese verruimingen van het Kanaal thans
by den aanleg v^el een ixieerderen uitgaaf 25ullen vorderen,doG}i
nog ver blijven birmen bet prof del dat later ,wanneer het
fwentbe-Kanaal voor scbepen van 2000 ton aal worden ingeriobt
noodig is. Het profiel aal dan een inhoud aoeten verkrygen
van ongeveer 160 M8 waardoor,aonder eenig beawaar voor de
sobeepvaart een iflaxiiaum afvoer van 42 M3/s0o. als thans id
voorgesteldjiuogelyk is.
Yer&glii-:.

In plants van 31300 H.A. wordt dus volgens het hierboveii

J

I

behandelde plan aan het Reggegebied onttrokken een oppervidik-^
te van 28000 H.A. terwyl volgens beide plannen geen Schipbeekyan de

water meer naar de Regge aal worden afgevoerd.

.Pijr.P.Y.i,AQ,.lg

Tolgens het proviiiciale grondplan zou daartoe de SGlii')beek
over haar geiieele lengte (50 K.H.) aoeten worden verruiiad en
ongeveer voor een dubbelen afvoer moeten ?^orden ingericht,

; ,

terwyl by opneffiing in het fwenthe-Kanaal de Schipbeek tot aan
de kraising met het Shnaal,en soo noodig een gedeelte van de
Oelerbeekjzal Moeten worden verruiwd of bek:aad,ter??yi aan de
Sohipbeek beneden de kruising aet het ©tnaal tot aan Deventer,

-

ingeveer 25 £.11 • lengte,niets behoeft te veranderen en
,. voorts een verruii-dng van het Swenthe-Khnaal nooclig zal syn
net een grondverzet van ongeveer 350000 ]t[3,
Wat de verruining van de heel© Schipbeek sou kosten is door
de provincie niet nagegaan. Ik cieen echter wel op grond van
verkregen inlichtingen van de zyde van het waterschap van de
Sohipbeek,aonder nadere berekeiiing te mogen aanneaen,dat die
verruiming van de geheele Sohipbeek voor verdubbeling van den
afvoer belangryk neer sal kosten dan de voor den afvoer van
11 M3/seo. Sohipbeekwater noodig© verruining van een stuk van
het Twenthe-^naal van 79 tot 95 M2, waarvan de kosten globaal
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geraaiad op f 200.000,- Inmnen warden geeteld ,veraeerderd
laet de verbctering in de Taoven Schipbeek en eventueel de
Oelerbeek,terwijl bovendien in vergel-ijlcing laet het grondplan der provincie 4 grondduikers onder het E&naal nieer
sullen worden bespaard, n.l. 2 in liet sijkanaal naar Alraelo
en 2 in het Roofdksnaal tusschen Bolksbeck en Schipbeek.
Toor de provincie Overijssel bestaat het verschil tusschen
het grondplan en het hier voorgestelde plan dus alleen in
een remindering van het op het Elanaal afwaterende Reggegebied van 31300 tot 29000 H.A,,dus met sleehts 3300 H.A.
(afvoer + 2 IS/sec.) en eenige Wijsiging in de Indeeling
van het gebied,
BJj het grondplan van de provincie zouden,door opheffing
van de zijdelingsche afleidingen van de Schipbeek,de op de
geheele Schipbeek afwaterende landen in ongunstiger conditie komen, terv/yl b3j gedeeltelijk behoud van die zljdelingsch*
af leid ingen,opneming van 6 IvI3 Schipbeek/mter in het Ihnaal
bij de kraising met het Khnaal en de voorgestelde afwatering op het Zanaal van 3500 H.l. Schipbepkgebied tusschen
Schipbeek en Bolksbeek, de beneden Schipbeek en de daarop
afwaterende lage landen (o.a.Stokkumiaer- en Maxkelerbroek)
in gunstiger conditie komen,
(Ten slotte kan met het hierboven voorgestelde plan de
tamelljk ingewikkelde afwateringskv/estie van de Bolksbeek,
/ die thans geregcld tot strijd en ernstige moeilijldieden aanleiding geeft en zonder hulp van het Rljk vermoedelijk nooit
tot oplosGing zou komen,tot een voor alle partijen bevredigende oplossing worden gebracht. Dm een inzicht te geven
in den daar bestaanden toestand wil ik alleen maar het
feit noemen,dat bij grooten afvoer van de Bolksbeek vanwege
het Schipbeekevaterschap over de rechter Bolksbeekkade moet
worden gewaakt,daar anders die kade door boeren uit het
bewesten de Bolksbeek liggende Berkelgebied wordt doorgestoken,waardoor dan het Schipbeekgebied tusschen Bolksbeek
en Schipbeek overstroomt.
02.

Op de als bijlege 2. hierbijgsande schetsica:3xt sohaal 1 :
200.000 ziin de oppervla'cten die ongeveer volgens het hier beschreven plan op het Iwentlie-Sanaa 1 zouden afwateren van het
R^'ggegebied met roode kleuer en van het Eohipbeekge'bied met
blauwe kleur aangegeven,terwyi de zydelir^^sche afleidingen
die in het Ebnaal aouden worden opgenomen,met een zwarte pjjl
met vermelding van de maximuia hoeveellieid in I;i3/seo,tiijn aangeduid•
Ik neen er hier nadrukkeiyk op te ooeten wij3en,dat dit afwateringsplan geenszins als een volledig uitgewerlct plan moet
worden opgevat,dooh slechts als een globaal grondplan,dat
vender in overleg met den proviiicialen watsrstaat van Overijssel en Gelderland ,de betrokken waterschappen en het Rjjksbureaa voor ontwatering nader zal moeten worden uitgewerict.
len slotte dient er nog de aandacht op gevestigd,dat het
af waterings plan volgens bijlage 2 met de verruiuingen van het
teinaalprofieljVoor de soheepvaart gunstiger aal zijn dan het
grondplan van de provincie.
De maximum afvoeren,wanneer de zijdelingsche afleidingen
werken,komen toch slechts weinig dagen per jaar voor.
In het 20-jarig tijdvak 1901-1920 hebben de zjjdelingsche af¬
leidingen van de Schipbeek door de Oortjessluis en van de
Berkel door de Avinksluis gewerkt :
door Oort jessluis en Avinksluis gelyktijdig gemiddeld 7 dagen
per jaar;
en bovendien :
alleen door Oort jessluis gemiddeld 7 dagen per jaar en
all een door Avinksluis

„
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Men Icin dus op grond van deze cijjgers wel aarmeiaen dat de
maximum afvoer op het !lJ\venthe-£anaal,wanneer Oort jessluis en
Avinksluis gelijktijdig werken,gemiddeld ongeveer 1 week per
jaar zal voorkoBen,terwjjl dan nog gedurende gemiddeld 2 a

3

weken per jaar een afvoer zal voorkomen die niet veel van den’
maximum afvoer afwijkt.

Gedurende

