15.

Gedurende den tijd dat de ajidellngsche afleidin^’en niet
wejffcen, d ooh v;el axvjatering van de be ken

0]i

het kanaal

^jxaats vindt, aal in het verruinde Icanaalprofiel de stroom—
snelheid belangrijk uinder 2ijn dan bij het provinciaal plan,
terv^ijl in den drogen tijd ,vvanneer vri^wel geen water wordt
afgevoerdjde soheepvaart van het ruiiaere profiel saal pro¬
fit eeren wegens geringe scheepsv^eerstand,
'?7ordt het Twenthe-Sanaal op deze wijze dienstbaar geiaaakt
voor de verbetering van de afwatering dan acht ik dit voor
de sdheepvaart,2oo niet een voordeel^dan toch zeker een
Bleciits zeer gering be2?raar.teiv^ijl de econoEische beteekenis van het Kanaal daardoor belangxijk zal worden vergroot,
niet alleen voor de provincie Overijssel doch ook voor de
provincie Crelderland,
Ik geef U Hoog Edel Gestrenge in overweging dit rapport
net bijlagen in tweevoud aan den Inspeoteur-Generaal in te
zenden net het voorstel den Minister te adviseeren het af—
wateriiigsplan volgens hierboven behandeld schema nader in
overleg met de provineies Overijseel en Gelderland en het
Hijksbureau voor ontwatering te doen uitwerken en 200 mogeligk thans reeds in beginsel,de voorgestelde verruimingen
van het kanaalprofiel tusschen Sutphen en Goor goed te keuren, opdat door wy bij het uitv/erken der grondolaanen voor
het kanaaltrajeot Sutplrien-lochem-Boor, waarmede binioenkort
zal moeten worden begonnen, daarmede reeds rekening kan
worden gehonden.
Pe Ingenieur van den Hykswaterstaat,
(get.)

C.W.Lely.

^1. *
r*

RSPROriEL

V

.

-

■

■

-v

■

,

'.i,'

^

tHAAL I =20

-jso

^^

,

,

:
.’-

..,.

■

t**-* ►** I ^

ff% M

,-;/.;•, -r-.

-

...^,,- *:
f';./
-..;rr.A
,., .
^- •

-^'

'< '

»

•'.!■■'
' •

'
,

,,
,Kt
«t.

w

4^

.

•'

li,

.A'>oC4<

' -

;,„.,:;'\^VV.-'‘^
V V; ..-;

, ’'"SSMaSoS^ffi^r’-f.' . ■ ■

^'.-, i,-

wfc

•' >■ ■' '

*_iu r^ ^

'

^

y- ■'■ ■'r

*■

I’l''^"**'^

.! ,i.’'

., ■„

*

■!:" A

‘,.''.^*5

'■.

■,;*

•'*•

'

■"■"■'■‘=' f-.-V-;-/'? ■-'•
*

*’<*'

•:'‘.-’‘‘'-r.! ".'i' j’L ...A:'!.'

i‘ /f.

I,

\ ..>i--

■'•‘V. if;,'*’A'"‘,>:.t/

#Sw.
X

Y

V

X
■\

Jn.!?

X

fji Ti
*v..-',
-JO j '••

■M>

m

fX}. rvy :A■yKt^^^
■F**’

■ 2' '-K-~‘,^''
"
•■■
.- .
' .. ■
. 0 iV* i‘
■'

rtiS&

pw? (M

IS

m '■■;

*

.•■

Kl
•■f'-'- *., i.
W.'?
:,'tH

its

i,>

'-'vVf;-

a-f
7-0

11 iiiiiiiiiiii

'iiiiii;[[iii[ii:!:r!:_

imiin

HI!IHi!ll!lillillllj-;
f/nUcm

Almi>lo.

£.echtjnfB,\
" s svhe iv/dj .i;i

.
'w”',
^7'7r-:-^i^uiiuun9
. iC

-

A

'■•.

^

>JgiteloU

V-v-r'

\\ .^(^^"'Ude _

A A'

Af'

njpJfiA-. ^
•tkuniHiiimp. i

A

'leJfJiliit-

-"’'ilNAAL"'"'

J

,..Maiidi^r,
..

Esredte

-rr.

rpv

T<or<n>eefc;

;w„.....;A*...-ft-. '•' nersniiyejf^;

I

.

Ilozin'ivii:

f,

Uwstdt^Uild e

AL

Diliii’U'

I

0

h}»a

AoW/P hi’i ij

■' ■ ' '-^Id

'-"li- i'P :•

/

Dei

>•-vrliulKiMi

I IIoo^^vDx I sel

'KiM'ITfrj^ea
Jfazvap’^n?^!

.

.w'VMwnUol^^

r.„„

.

,-'

*,...

.

, ,
I

f

.

'"■''

ut* V

r ,i?)o%o^ ;^stg

'

—K

»

A

U.>h,
rf^Id

'

-,

siIt

I

/"/

\

^‘' •‘u

nit Still
.

c

NoiMsrIen

A , i-‘\,

'
W,<

.

/

•

/A/i\

.

^

‘

\_•

v^-s
/

0

’

JV<>» fs< fel >')'-tJa
\

>•.

'■

'"

'

.

, .

A.'

IS. tirn. Ill,™ si:

HiisaiiiiK ,
HiivwX
y

^V

it-Metil,
/

'Tjeuiiin^t^

rolthX-^

V

-ZAz/isvtZfv 1-r

d

Mre-ii*”si*l' .

' lioll

rOl st\,-iA \
. Ov5'fe’rt'ci«Hie

ll

V

’ll
l-t.
(9\

X

.

I>..---,Vlt-

^

'S

-

/s?2-

.. w “y
'

I

/V
/ ‘

A

V ^ ifvA'Z
h

A///

Ay

1.
"(I
t
ISVaDJseile ■
n ■ •’ H

^

I’.,
• / X
•
" •
vcj_

l'<■^l”!'■'■t‘';,'•'V :Xl3

1,
^r.«.peIO

7

Z’

frAtTTtir--_IK.

./'(’V-:.
r

t

]

■"'■”■

^

"

i\

.T IM»‘
l>i Ui llltl«* 11
V.

I

'A\ ['aa-tiM’lH’tK'lv

y -’/

^

.'

■ ^ .'

it.

'(ffr>'ilcLullfA*^17-,‘

\Gilii»'if;Vlis,*

|{( I Si ii I

.i'iicJ’liei'ir'-'*

i-i'Hn.. ■

del
k fvpjl

DeliorU<a<l

* x //^

k l'n«if i»zIj<l<*

: yts^c
hi‘Otd<I/iii
ink

Die Brechl

U'iiUM'hock
z
"

'

^i if.'iv'"
Kei-^jretI.OOLT

I

.//

7,1

I- '• sy-.Oyj
rcy.-'" y. t-yry-x/.: f

i'i-Tel

'

'X,

x

i.sA,3

'

|/iz« A«|;,
I-'
M : -/'./A-Ar-,K»'\'. .-■■»«// V

i

. (>lo^e^fy

'

/

/*

LK'p©

/

^‘Lutps

i^4,X.
f lit

•bii'ips

noe

lioel
iNLEWBO

Mh

s-viif PH •■
7ojld-ll'.<llP

X.flaizAxlipr^yr r^pin

5>^M.i}Ioiii

i

-

■.v,-\/V'

jt

'trs;

-*

i’;/.>feaiid/>

1I

.

I

3'^5s

'K<m<-

5i.'-'."x..gi-:

'■

-

f •-^eibtefixyo&e*-t\

1 l.pt»7^.::y I X' . - • .,'t

^ ^

.,

...

■■

;• r->‘'a>xMVA.W

Weimewi e■"

^..leru-^ E

GE

i. •■• lih»i‘iul»‘ro

‘

‘

^ Vt^Uaui^

'.s"

^
.

sy^' "

^

^

--.w

'ASSiu|l.M;^
jy®^lAy<.}.t,w«k

,■.: t • (.4>kleiliA'lVtyyt^

•."3^;-i.i

N
^ A

-.-• «; '^,. • i

/-n^y.

)Ly-,-r'Ki.s3Cer.i,rti’i5iioc-lckyT*^^5:^' . fvTVltl-II^).-,?

:svn.w4_

y .

■■-■»--

Xr *

r-.'^.v '^v.. 5%
I

,y„YftV7
iA-'A-A

'

.^i''

' ••‘*’ '

jig’ -ta

r\'-""3f.

ji \
' \ ^
\

. .*,
‘•. h '\--^^.
s

SCHIpBEEKGSfcia
71 I
OTTErf^rflillN

;{ti: AFvpiR,

S.l> lllir^^*ll
#

' ‘

‘

-

V
/'

Olid l!lii‘ilp»:it;
7

:

/'«vjiiui>o<>k

/Jr
c'"

.

a'
f

>■ /
'

p

yp/d

*■

Beikelorty

Jyi
ZuZ/t/x'/i

(hvdTiio

id

://A-

t-f-

^ *)

'

1

1

f

•/

<

< /

'

'

/■>

' »t i' :•'

,.

*'

Fo.1382

-

?Jvi!

13 Bijlagen.

Gezonden aan de Ileeren (Hoof d) Ingenieurs in de Arrondisseiaenten ZWOLLE
en ALiuELO met mijne Nos .1382-2H en
1382-2L. met verzoek omtrent deze
stukken hunne meening te doen kennen.
Craarne zal ik die vernemen uiterliik 26 dezer, oia deze
aangelegenlieid te kunnen beSi^reken in eene saiuenkorast
op mijn bureau op 22 Eebruari a.s. te +. lOu 30m. Ik
houd mij aanbevolen voor mededeeling of dag en uur U
schikken.
In Uw rapport kan uit den aard der zaak vervvezen worden naar Uw zooeven ontvangen Ho.324/289 van 16/15
Pebruari 1p24.
Arnhem, 19 Pebruari 1924.
Le Hoofdingenieur~Lirecteur,
(get.)
Oockinga.
mIHISlT.Hir.

Bericht op schrijven van
^ December 1 923 ,Ho. 1382-20.

TAH

WATEKSTAAT .

HR.304, Afd.Waterstaat T.

Betreffende: afvv'ate rings- en scheepvaartbelangen
van Overijssel.
's-Gravenhage, 14 Pebruari

2 Bijlagen.

1924.

Hevenaaiigehaald scliryven werd om advies toegezonden aan
den InspecteiiT-Oeneraal in de 2e Inspectie, evenals het
hierbl^gevoegde schrijven van Gedeputeerde Staten van Overijssel van 8 Januari 1 jPA, 3e Afdeeling, Ho. 12140/204 met twee
bijlagen, handelende over dezelfde aange lege nine id.
Hierop werd bijgaund bericht ontvangen van genoemden InJanuari
specteur-Generaal van 12 September 1 i^24, Ho. 82, aan wien
iniiiddels ook was toegezonden het schiijven van mijn Ambtgenoot van Binnenlandsche Zaken van 14 Januari 1 ;^24 Ho.4895S/
620 Afdeeling A met twee bijlagen, welke bescheiden op dezelf
de zaak tetrekking hebben en thane volledigheidshalve hierbij
worden govoegd, iioewel van den Inspecteur-Generaal nog geen
nader bericht ter zake v^ferd ontvangen,
Alvorens omtrent een en ander eene beslissing te nemen,
zal ik nog gaarne van 11 vernemen of en in hoeverre de kennisneming dezer bescheiden U tot wijziging of aanvulling van
Uw vorenvermeld rapport van

2

December j.l. mocht aanleiding

geven
H.I.-Dir
ARHIIEM.

De

re bjjlagen dezes veiv,acht ik met Uw antwoord gaarne terug. Ik zal feet op prijs stellen dat antwoord apoedig te
mogen tegeuoet zien.
m MI!7ISTE:i YA}1 WATEiiSTA..T ,
Yonr den I.iinister,
Di: SECESTARIS-GI’THiiAAL,
(get.) Salverda de Grave.

APSCHRIPT.

REL.no. 1382-2L. van II.I.-Dir. te AxTiheiii.

DE GEEEPIErEERDE STATEN VAN OTERUSSEL EN DIE VAN G-ELDERLATID;
Gelet op art.O van het regleiaent voor het watersciiap „d8 SciiipDeek"
alsiaede op hun gemeenschappelyk besluit van 8/l December 1^08;
H E B B E N

GO E D G E V 0 N D E N

:

met intxekking van de bij hun gemeld besluit gegeven voorschriften
vast te stellen de navolgende voorschriften omtrent de bediening van
de ontlastsluis nabij de Oort iesbrug volgens de bepalingen van art.y
van het reglement voor het waterschap „de Schipbeek'*.
Art.l. Het peiljWaarbij met het openen van de ontlastsluis nabij de
Oortjesbrug wordt begonnen,wordt vastgesteld op 31.61 k.+ N.A.P.aan
de peilschaal te plaatsen bovenvvaaits van en nabij de vanwege de ?rovincie Overijssel te bouwen Oort jesbrug.
Met dit peil moet overeenkomen de bovenkant der Stoneyschuiven van
de ontlastsluis in geheel gesloten stand.
Art.S.Wanneer de waterstand in de Buurserbeek boven het peil van ope¬
ning rijstjvvorden de beide solmiven geleidelijk geopend,2;oodanig dat de
waterstand aan de peilschaal boven de Oort jesbrug aoo na mogelijk aan
dat peil blijlt, en wel in dier voege, dat eerst een der schuiven ongeveer 20 centimeter wcrdt opgehaald en daarna de tweede eveneens
ongeveer 20 centimeter en zoo vervolgens om beurten totdat bij wassend
water de schuiven geheel open staan,
Zoodra daarna de waterstand beneden het peil van opening daalt,
wordt geleidelijk in omgekeerden zin gehandeld totdat beide schuiven
geheel gesloten zijn.
Art.S.Deze voorschriftbn treden eerst in werking nadat vanwege de
provincie Overijssel sal zijn aangelegd een nieuwe Oort jesbrug met
steenen landhoofden met een doorlaatvermogen van niet meer dan 8.4Ia3
per secunde bij het peil van opening der ontlastsluis.
Het

Het tijdstip van Inwerkingtreden wordt bepaald door Gedeputeerde
Staten van Overijssel die daar-van tiededeeiing doen aan Gedeputeerde
Staten van Gelderland,

Arnhem, den 2 December 1J12.

Zwolle,den 24 December 1912.

De Gedeputeerde Staten van Gelderland,
(get.)

Citters.

Vooriiitter.

( „

Brants.

Griffier.

)

De Gedeputeerde Staten van Overijssel.
(get.) Rechteren, Toorzitter.
( „

) Plenri van Groenendaal,
Griffier.

Behoort by brief dd.4 Februari 1924,Io.4 9
van den Ingenieur voor de
Twenthe - kanalen,
(get.)

C.W.Lely

AI’SCHRm.

1382-2L. van H.I.-Dir. te Arnhem.
Bylage

IE Gr.DE?UTKKRDE. STATEM VA^ 071-RUSSEL

m

B.

DU: TAN GliLDERLAT®.

Overwegende,dat het bestuur van het waterschap „de Schipheek"
en L.H.Graai* Scliinitaelpenninck van Hijenliuis onder voorbehoud van
de goedkeuring van boven in de eerste plaats gemeld College eene
overeenkoiast hebben aangegaan oiatrent den Dieoenheimschen WateriJolen en de Wleuwe Sluls;
Overwegende ,dat van bedoelde goedkeuring eerst sprake kan zijn,
wanneer ingevolge art.11 van het reglement voor het waterschap
„de Schipbeek” door hunne Colleges zullen zi^n vastgesteld de in
dat artikel bedoelde voorschriften;
Gelet op art. 11 van getaeld reglement;
HEBBEF

G 0 EDGE? OW DEN

;

Vast te stellen de navolgende voorschriften voor de uitvoering
van het bepaalde in artiicel 11 van het Reglement van het Water—
schap ,.de Schipbeek”.
Artikel 1.
2oolang de v/aterstand boven de vanwege het waterschap „de Gchipbeek” gebouwde stuw, welke de tot nu toe bestaan hebbende Nieuwe
Sluis vervangtj lager is dan de bovenkant van de Stoneyschuil'
dier etuw, wanneer die tot op den slagdrempel is neergelaten,
blijft zij gesloten en wordt het van de Buurserbeek komende water
afgevoerd door de schutten van den Diepenheimschen watermolen
en de bestatinde waterleidingen naar de Regge.
Artikel 2.
Wanneer de waterstand hooger rigst dan het in het vorig artikel
genoemd peil, wox'dt de stuw geleidelijk geopend en zooveel water
Htiiir de Sohipbeek afgelaten, dat de waterstand boven de stuw zoo
na mogeiyk aan dat peil blyft. Daariaede wordt voortgegaan tot de
Stoneyschuif geheel is opgehaald. Big vallend water wordt in omgekeerden zin gehandeld tot de sohuif weder op den slagdreiapel is
nee?:gelaten.
Artikel 3.

Artikol 3.
Het gedeelte van de Diepenlieiusche kolenibeek van de Buurserbeek tot aan den wateriaolen op die Peek wordt door de zorg van
besturen van de waterschappen van de Scbipbeek en van de Regge,
op zoodanig profiel gebracht,dat big den waterstand boven de stuw
overeenkoiiiende met het in artikel 1 genoemde peil 1-^ H3 per secuncle v^ordt afgevoerd.
2wolle,den 16 April 1896.

Arnhem,den 31 Maart 18^6.
De Gedeputeerde Staten van Selderland,
(get.)
( „

Mellerus,

Voorzitter.

he Gedeputeerde Staten van Over
yssel,
(get.) Lyoklaioa, Yoorzitter.
( ,,

) A.de Ruyter de Wildt,
lo.Griffier.

) Greven,

Griffier.

Behoort bij brief dd.4 Pebruari 1924,Fo.4 9
van den Ingenieur voor de
Twenthe - kanalen,
(get.)

C.W.Lely.

Jge/’
IT0.1382-2H.
- Gezonden aan den Heer Ingenieur
voor de Twentiie-kanalen te ZUTPIIEH in verband
met zijno bxieven ITos.SJ? en 481 van 1 s»23 en
mijne ^03.3250, 3409 en 2 913 van 1^23,uet verzoek wij te berichten of de inhoud van de te
zyner kennis gebrachte stukken hem aanleiding
tot ppmerkingen geeft,en zoo ja tot welke.
Arnhem, 15 Januari 1924,
De Hoofdingenieur-Direoteur,
(get.)
Gockinga.

/

Rjjkswaterstciat.
2e Inspectie.

Den Haag, 14 Januari

1924.

TTo.65.
Brief van 2 December 1923 Fo.l382/2&.
Aiwaterings- en schecpvaartbelangen
van Overijssel,

Uit nevenvermeld schrijven bljjkt niet wat het oordeel is
van den ingenieur voor de Twenthekanalen omtrent de globale
plannen tot wyziging van de afwatering van Overljssel beneden
de Yecht voorzoover deze verband houden of zullen moeten
houden met die kanalen.
Indien deze ingenieur daaromtrent door U is gehoord,dan
zal ik gaarne alsnog mededeeling van het uitgebrachte bericht ontvangen en indien dit niet geschiedde dan verzoek ik
U daartoe nog te willen overgaan en mij het in te komen bericht, eventueel met Uwe beschouwingen, te willen doen toekomen.
De Inspecteur-Generaal,
(get.)

H.I.-Dir
ARBHEM.

van Loon.

Pr/

■f

if

No. 1382-J5 H. Gezonden aan cten Ileer ingenieur voor de Twenthe-kanalen te
ZUTPREK in verijand met zijne iDrieven Nos.399 en 481 van 1933 en
mijne Nos.3350,3409 en 3913 van 1933, met verzoek mij te 'beriohten of de inhoud van de te zijner kennis gckrachte stukken hem
aanleiding tot opmerkingen geeft, en zoo ja tot welke.
Annliera, 15 Janpari 1924,
De Roofdin^enienr-Dineotenr
(get!) Gookinga.
Af sclirif t.
Ri j ks wa te rs ta at
3e Inspeotie.

y,--

No. 65.

Den Haag, 14 Janiiarl 1934.

Brief van 7 Decemher 1923,No.1382-3 G.
Afwaterings- en soheepvaarthelangen
van Overijssel.

Uit nevenvermeld solirijven hlijkt niet v;at het oordeel
is van den ingenieiir voor de Twenthekanalen omtrent de glohale
planner tot wljziging van de afwatering van Overijssel heneden
de Veoht voorzoover deze verhand hoiiden of ziillen moeten houden
met die Icanalen.
Indien deze ingenieiir daaromtrent door U is gehoord,
dan zal ik gaarne alsnog mededeeling van het uitgehrachte herioht ontvangen en indien d-it niet geschiedde dan verzoek ik U
daartoe nog te willen overgaan en mij het in te komen herioht,
eventueel met Uwe hehouvfingen, te willen doen toekomen.
De Inspeoteiir-Generaal,
(get!) van Loon.
Aan
den hoofclingenieur-direoteur
van den Rijkswaterstaat in de direotie
Gelderland en Overijssel.

Afschrlft

PROVINCIAAL BESTUUR VAN OVERIjSSEL.
3e AFDEELING. ^
,

■

\ r't.

.

f

s

ZV/OLLE,den 8 Januari 1924.
No.12140 / 204.
Onderwerp
Verbetering waterafvoer
in Overljssel.

i

Ten vervolge op onzen brief d.d.l Mei 1923,
No.3785/2714,36 afdealing hebben

de eer Uwer Excellen-

tie mede te deelen,dat onder dagteekening van 17 December
j.l.bjj de Staten dezer provincie is ingekomen een-in afschrift hiemevensgaand -adres van het waterschap „de Regge”
houdende verzoek van provinciewege een bljdrage te willen
verleenen in de kosten van verbetering der afwatering van
het bovenstroomgebied van de Geestersohe Molenbeek.
Waar nu de voor die verbetering ontworpen werken een
onderdeel vormen van het afwateringsplan,hetwelk one Col¬
lege bJj bovengenoemden brief aan Uwe Excellentie ter beoordeeling heeft toegezonden, zoudsn wig het ten zeerste
waardeeren Hare meaning betreffende dat plan,of,zoo dit
thans nog niet m.ogeli^% mocht zl^n,cmtrent bedoeld onderdeel
daarvan spoedig te mogen vsrnemen,ten einde aldus in de
gelegenheid te zl^-n onze houding tegenover voormeld adres
nader te bepalen.
Voor zooveel noodig,merken wij daarbij nog op,dat een gedeeltelljke uitvoering van dat plan,op de w5gze,als thans
door het waterschap naar vorengebracht,in den zomer van
1923 ook reeds een onderwerp van bespreking heeft uitgeA a n
Zijne Excellentie den
Minister van Waterstaat.

_maakt^

in d© onder voorzitterschap van den Directeur-Generaal van
den Arbeid ataande interdepartemental© Commissie,6n dat
ona College,in verband met de in die CotmnisBie door den
vertegenwoordiger van het departement van Binnenlandsche
Zalcen en Landbouw gestelde vraag of bedoelde werken mogeIbk een gescbikt object voor werkverschaffing zouden kunnen vormen,zich te dier zake ook reeds met Owen Ambtgenoot
van Binnenlandsche Zaken en Landbouw in verbinding heeft
gesteld en wel bij-eveneens in afschrift hierbljgaand sohrljven van den 2 Juli 1923 No.6082/4047,_3e afdealing.
De Gedeputeerde Staten van de provincie
»

-V

'f

0 V F R U S S E L ,
(get.) J.van Voorst tot Voorst.
Voorzitter,
„

W.M.Wyt.

Griffier,

/
/i
•V

/

^

^

f.-’ •

I

f

LUST VAN EUGEVOEGDE STUKKEN.

Bijgevoegd was o©n schrijven van het Waterschap de Rogge
dd.l7 December 1923 No.3709 aan Prov.Staten van Overijssel,
Reeds in afschrift medegedeeld door don Inep.Goneraal.
(Zie No.1382 - 2 l).

Bljgevoogd was een schrijven van den Minister van Blnnenl.Zaken on Landbouw dd.l4 Januari 1924 No.4893 S / 620 Afdeeling A aan Mi¬
nister van Waterstaat,
Reeds in afschrift medegedeeld door don Insp.Genoraal.
(Zie No.1382 - 2 I).

Bljgevoegd was een schr^von van het Waterschap de Rogge dd.21 December
1923 No.3710 aan don Minister van Binnenl.Zaken en Landbouw,
Reeds in afschr.iT!ede^ed_.door_^den Inep.Gaa. (Zie No.1382-2 I)

Bljgevoegd was ©en afschrift van hot reeds bovengenoemd schrijven van hot
Waterschap do Rogge dd.l7 December 1923 No.3709 aan Prov.Sta¬
ten van Overijssel.

Bljgevoegd was het schrijven van den Inspecteur-Generaal in do 2e Inspocti©
dd.l7 Januari 1924 No.87 aan don Minister van Waterstaat.
Reeds in afschrift medegedeeld door don Inspecteur-Generaal.
(Zie No.1382

I).
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AfBet rift.

Z Vr 0 L L E ,den 2 Juli 1923.
3e afdeelin£.
No.6082/4047.
Verlsetering van de afwatering van Overfesel beEuiden de Vecht.

Op den 11 Juni j.l. te 'b Gravenhage onder voorzlttersohap van den directeur-gonsraal van den Arbeid
geheuden conferentie ter bespreking van het vraagstuk
der werkloosheidBbestrijding in deze provincie met behulp van de uitvoerlng van v/ateretaatswerken werd door
den vertegenwoordiger van bet departeraent van Uwe Excellentle o.m. de vraag gesteld in boeverre bet bij misBive van one College van 1 Mei 1923 Ho.3705/2714»3e afdeeling den Minister van Waterstaat gezonden afwateringsplan van de provincie Overi.'Bsel ben zuiden van de Vecht
voor epoedige uitvoerlng vatbaar zou zi’n terwijl door
genoemden vertegenwoordiger tevens werd verzocht cm een
globale begrootlng van kosten van die deelen van bet
plen,v,'elke voor epoedige uitvoerlng in aanmerking zouden kunnen komen.
In verband met voormelde vraag bebben

de eer U-

v/er Excel lentie»onder toezending van een exemplaar van
,

bedoeld afwateringBplan,b8t volgende mede te deelen:
De in boofdBtuk IV van bovenbedoeld plan aangegeven
afwatering van bet bovanatroomgobied van de Geestersebe
Molenbeek zou voor spoedige uitvoerlng in aaninerking

A & n
^IJne ExcelIsntle den Minister van
^Innenlandscbe Zaken en Landbouw,

kunnen

kunnsn korasn, 0!?idat dit deel van het plan een m.eer op

2lch5?elf staand gaheel vormt.Deze uitvoering zoude
reeds dadeli.'k belangrijk tepemcet komen aan het v/ater■be7.waar,dat geleden word! in de kora van Alraelo en ten
znldsn van wlerden.Bpoedige uitvoering is hlerora onzes
inziena wel gewenscht.
De afwatering van het ■bovenBtroomgehfced van de Geestersche Molenheek oravat ;
le.het raaken van een afvoerkanaali lang

4200 M,

2e»h9t verruiwsn van een deel van het Vriezenveeneche
Veenkanaal en wel ten westen van de Kerksteeg,
7e.het verrulraen van een deel van het kanaal VrcoraehoopAlmelo ©n wel vanaf den mond van het onder euh 2e.g9noemde kanaal tot aan het punt van esparatie.

49,het raaken van een efvoerkanaal te Marlenherg, vanaf het
Overl’seelsche kanaal naar de Vecht.
Pe.het raaken van een strooraduiker h?,’ sluis V van het ka¬
naal 7wolle-Alraelo,
Oe.het verrulraen en norraal iseereri van de Linderheek en
het raaken van een wateraflaat heneden bIuIb V naar dezen
waterloop.
Ter toellchting van het onder 6e genoerade werk diene
dat door d© hovengenoerade werken het water van 6100 E,A*
op het 69 T58nd_van.het kanaal Zwolle^Alraelo zal komenzooals ook in "bovenbedoeld plan uitvoerig is aangegeventerwijl thans door d© Stouwesloot het water van 4510 H.A.
on dit kanaalpand korat.In totaal zal duo een oppervlak\^
van 10610 H.A.op genoerad pand afwat©ren.
Volgens raeerbedoeld plan zal op dit pand slechto ©en oppervlak van 90CO K.A.raogen afwateren (bl.7)»ter voldoe—
ning aan den eiech van ©en raaxiraura etrooraenelheid van
ZO CtV’tvev seconde en aanneraend een raaxiraura afvoer van
0.7

per seconde per 1000 H.A.TiJdelhke verhooging van

den kanaalwaterstand op dit pand.vraardoor de Btroomsnelheid b!' een afwateringsoppervlak grooter dan 8000 H.A.
toch

toch op 50 c.M.per seconds gshoudsn zou ktinnen worden,ls
niet gewenscht set het oog op de afwatering van de grcnden
lange de Stouwesloot.Om aan de bezwaren tegernoet te komen
zal uitvoerlng van de onder 6e genoemde werken aanbeveling
verdienen^Cok in iiet nesrbedoelde afwateringsplan 2ij;n deze
werken opgenomenjechter is in dit plan de maximum afvoer
naar de Linderbeek gssteld op 4.5 M^/eec., terwljl thans voorlocpig volstaan zou kunnen worden met het maken van de wer¬
ken (behalve de kunstwerken en de onteigsning) op sen maximum afvoer van l.S M'sec.naar dezen wat0rloop,waarb^ nog
is te voegen ds afvoer van het eigen stroomgebied.Omdat
van het onder sub le genoemde werk reeds sen terrsinopname
is verricht,van het Vriezenvssnsche Veenkanaal sn het kanaal Vroomshoop-Almelo de dwaraprofielen globaal bskend zijn,
voorts offidat reeds in 1919 begrootlngen v/erden gemaakt van
het onder sub 4e genoemde werk,zij het dan ock op grond van
andere afvoercljferB,konden van de onder le,2e,3e en 4s ge¬
noemde werken globele begrootlngen worden opgsmaakt* terwljl
van de onder 5e en 6e genoemde v/erken de koeten zi^n te
sciiatten.De kcsten van de genoemde vverken zullsn zocdoende
globaal bedragen ;
werken sublf werken subge werken sub Se werken sub 49.

Grondverzet

/ 125000..

/ 14800.-

/ 13000.-

/ 21C00.-

Onteigening

„

36CC0..

„

.5000. -

„

1000.-

„

Bernaling

„

7000..

KiJinstwerken

fj

56000.-

,,

5000.-

„

3000.-

„ 58C00.-

21000..

yy

5000.—

ff

300C.—

f 227000..
vaarvan globaal zui'er arbeidsloon
/ 15CC00..
a
1400C0..
f

f

28600.-

Hulpwerktuigen,
adminietratie,
toezichtjverzekerinperi, rent everl i es.

/ 20000.-

9a/ 10000.- 6a/ 7000.

5000.-

5000..
/ 89000.50 & / 35000.

Voorts van het werk sub 5e / 5000.- en van het sub 60 ge¬
noemde work 22

if

35000.-waarvan globaal aan arbeidsloon te

besteden reepectievelljk / 2000.- en 7 a / 10000.In

In totaal 7.ullen due de koeten van tiovsribedoeld deel ve
het afwaterlngsplan bedragen / 591600.- 4 / 402600.- of
wsl 7.011 gerekend kunnen worden op sen bedrag van rond
/ 400000,«,'aarvan aan arboidBlocnen t© besteden/ 1840Ci
a f 204000.- of rond f 200000.O^generkt most worden,dat bf het sub 1 genoemd werk
rulra 100000

v©en vergraven zal raoeten worden•Geechiedt

dit In een daarvoor gunetigen tfd dan zal dit veen tot
turf verwerkt kunnen worden,waardoor de aanlegkosten van
het onder 1© genoemd kanaal verminderd zullen worden.Eier
msde is In d© begrootlng geen rekening gehouden.D© werk@n zouden zoodanig kunnen worden uitgevo©rd,dat over
©an paar jaren verdeeld zooveel mogelfk werkloozen hieraan te werk gesteld zouden kunnen worden,rekening houdend
met d© verturvlng van die gedeelten die hiervoor in aanTOerking kunnen koraen.
Met de uitvosring van bovenstaand© werken zal ©erst
kunnen worden begonnen,nadat Uw arnbtgenoot van laterstaat
vsrklaard zal hebben zich met dit deel van bet afwate—
ringsplan te kunnen vereenlgenjhet. bestuur van bet v^aterBcbap d© Regge zich eveneens alo vooretander ©rvan heeft
doen fc9nnen,en nadat-voor zccver noodig-overeenstenming
zal verkregen zfn met bet bestuur van de Overfeselecbe
KanallBatle MaatscliappiJ en het gemeentebestuur van VrieZ0nveen,bet laatste ingevolg© hat eigsndomsrecht van die
geneente van bet VriezenveenBohe veenkanaal.
Het plan zou naar onze raeenlng uitgevoerd moeten wor¬
den ondsr direotie van het waterschap „de Regge» terwi^l
de voor d© werken benoodigde gelden grootendeele gevonden zouden kunnen worden uit ds fondsen,di© R^k ©n g©»
maenten ter beschlkking hebben voor Bteunverlesning aan
ds werkloozen.
Ten zearste zouden wf het op prfs stellen indien Uw©
FKcellenti©

Excellenti® d© uitvosring van genoemd plan zou wlllsn b©
vorderen.
De Gedeputeerde Staten ven d© provincie
0 V K R L" S S E L ,
Overeenkomstig de geparafeerde minute,
E=© Griffier der Staten van Overl.'seel,
(get.) W.M.Wyt.
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Jcmuarl 19JJ4,
Ko* mm - Ji I.
Armierit^s- on acliOO|jT.%.irtlK>l.aiigeti
in mVoI'^ jssnJ.,

Kmilxe, -Fcbnmri
-c, ._. ^
1F)34.
Alnelo,

37s--"/

torug
nioinvo -Blijkona do ons bij bet tor^ijde aAngeitAalde kMntsc^srijwn in Immlm geatelda sfeH-rlcen TOns&lit tie Kinister van
Binn<»jlantlj3CiliG Z&lzon cn Landbont? to vorneiaon of or s
a* voor bon, golet op tl© WatorstAatsbolaiigen, aanleicliris lean
hoHt'Mvn €Mi voor <Id ultvo€s»liig dor wostsen, wiiarvan spr-alco ia
In si^Jn oohrijvon van 14 Jaraiari 1033 Mo*489SS/030 Afd. A,
ult oon oogpnnt v.m iforbeloosljeldoboatrijdiing steun too to
aoiisonj
b* of hot plan ool: voor ^ibaidio v::«rs wc^c liot Dopartenient van
Watorataat In annrjorbins tsont, zoo ja lioevocl dese aibsiclio
swl bedragen on onder wolbe voorwaardon do vorloenin.:^ ban
|i6S€^llO€lon«
Volgons bet atlros van bet beatuar v«n hot Wateraa’iap
tlo HO|^o, clat ton grondslag Jigt aian bet b0vonbo<!ocltlo a<StiriJ(
von van dm 'Mrdntor van Binnmlands^je Zahen on handbonw
aulleii do worhon bostaan in ocn verboterlng van tie afwatoris:»g
van liot tjovmfitrooris®'^^®^^

geoatorsc^ie Molonbool:, mar-

door bet miter inpl-iats v^m in saiidelijlc© rlcSiting naar
*t E^, aal wortlon afgovoeinl door do vricKonveoriocgio wijk op
hot fcmaal Alnelo-VrooFrisIioop, waarna bet eone dee! aal stroonon in noordelijbe riolitlfig imar EariSnborg 00 door oen nieuw
to graven sijbanaal to wordon gehraolit op do feolit, tomfljl
Aan
don boor iFooftlin^enieiir-Pireotmr
van den HiJIvorniten^tmit in do ddreotio
Gelderlaiid on ovorljssel
to
A n K !! E H •

^bet_^

liet swdere deel dlcel langs het femal V'J*o<»-2shoop-J>wolle
worden afgCToenl «m

Im^B

do Lindorbeelc* dio vwmtol laioet

wordcn, mar de lleggo te tmrsleii geleid* Als fees ten voor het
t®tale mv%i wordt oi^eveer f ■ 400*CKM) opgogeveti*

V .■

r>©

voorslfcter van het waters^sls^x^ os-s natters ifiliditlJn^cn

gevrafigd, kon doise niet verv^trakken* Rij rcrmm ens mar den
provlnaialen waterstaat in Overijssol* Itet hlcek^

de tfer-

ken^ die in het adres becloeld worden, di© sijn# weih© wrdm
gorsoerid op hi a *40 eis 41 fan het grondplan omler I'TOjlSoiilOo m
aOo en hovendien het v omiir-ien van do kindorho<^: on fiasir ge»
sctiikt t© raakon voor ©en affoer T,an 1*8R I-C3 x>er geo* en hot
houwen van eon tljdolljke ont3feaotsliils in den noordelijlcen
hamaldljk van hot ilmelosolio hanaal on isator «lfc «1at Immal
op die heek to knnnen loosen* Bit Imatote is tins eon afwijkli!^
van het grondplan, volgons hot 'mil: het op het l5o panel honen*
cle mtor langs flit panel nmr llanlsate ml «rortlen afgevoeril# on
diar op de Reggo te homm* I)o LiiMlerhoeh zm door rddflel van
eon grondduiker hot ifater nootei ontvangen, dat op de Rtowfosloot vonlt gohraolit*
he hegrootlii^, die gSEmlit is en op eon hodmg a.d
f 400000 sluit, is slcf^its seer glotfeaal* Dntrcmt de volgorcl©
der werkon solsijnt non nog goen denlcbeeld to hehhen* Men i9ll
in de eersto plaats aanf^ngen not de verrenin^ van het veen#
dit Mj het graven van het Icinfial van den c«oooters^en Olio-

^

eolen naar het frlesenveensal'se veenlanaal Boet ^f^len vmfijdord en stelt siofi voor, dat hot kanaal aiet in gehmil: mro te
stollen, soolang de andere mn-:m tot waterafvoer iilot geroed
zljn.
Ret koBt ons voor^ dat de watorstaatsholansen aicSi tegon
van het plyr>
do ul tvoori^'^n' "liet gmven van hot hamvil van den yeeaterssSm
OlioE,3ol€!n mar hot Vrioseiiveens<:^ie veenJKimal sender noer versetton*
Op het oogenblik wateron op het Oe pand van liet kait^al
mar
1

nacii*

af

lUA* t<?n tioordea

Vrleaeiivcen gelcgcm

toinrljl op liot i^sijlcaiiaal mar cras^sborgoo, #it set fiet 6o
panrt gOTiecn ligt, door ni'ddcl Tan do Tan Eojosis^Jk 19C» H,jt
loosen. Dat wat^^r noot door hot aflaatiRiH: te Looasen MJ
op de Ve^3t woiMon afseroerd. Xn bet oog la te
fioiulon, dat, aljs hot water in hot 6c pand bij gfoote afro©ren Tan do Itollimdci^si^wcM boren Ijet kanaalpcll stljgtisluis
VI In liet OTorij83olQ#io teiliaal geslotm tmrdt, en c%io geoa
water vian do HollJindorgraTen op hot 6c pand kan koracn.
Wordt mi do afwatcrii^ van hot op MJlago

X van hot

gromlplan bnsin orjMesdo goMed,dat is feet gebled van 17950
H'.A.,dat de Inspecteur-Generaal in zijn brief van 17 Januari
j.l,no.87 noemt, verlegd naar het Alraelosche kanaal, dan
zal het 6o pand en het kanaal van Grarashergen met zeer veel
meer water worden bezwaard.

Hot 173ID n*A* groote goMod hootmat n*I. uit
eon goMod groot 1010 !l*A*gevormd door do watortjfJnppcia
Enllorijl:: en Dsaarlervoon,
!), eon goMocl mm 3<83 11.y. tolj do van Hoyenet/ljl:,
0.

con goMod van i4K>0 n.A. gcvonad door iict bovenstrooE^e-

blcfl Van ©enigc beken, <li© op do iiolian£tergr.iTCn Icogen cn
door ocn gcMed, tbit nii roods op het f»o pand afwatcrt.
I’ct sub a genoOiTjde goMod watert af op het 5e pand van
hot AltielOi}Clic kanaal en Kal dat blijvoti doen.
llct-snb b gcnoeade gebiod bestaat «lt 1990 R.A., tHe
tlians door do van Eoycnowijk op hot cljlconaal mar dransborgcn l©os50n» on iilt Su& ll.A. behoorondo 'tot hot stroc^iebicd
van do Bmcliterbock.

VcfT:io€HlollJ!: ligt het niet In do bedoeling do af^yaterlngi
nm het gcbiet1|Ejiib b roods direct to wijKlgen, Hot wordt
bnitcn besohoir.nng; gelaten.
hr blijft dus over het gebled gonooiad sub o groot
i4ic*0 R.A.
Door do uitvoorif^ van het nlouwo af^Tateringskanaal on
do

de '(^erkcn aati het

reoinff.n-vril

tlsin hot i^ohiod,

dat op hot 0o pand van hot fcanaal BJiai* ^lmelQ on op hot ^IJIcmaal
naar Gi*aJnshoi:^en loost, \foi*deii veKrscei^enl met eon oppervlahte
van 143.00 - 2840
hot

50

11260- n*A. IVat w?,%er a^l ten dftcia mar

pand on vorvolgons mar do Linderheel: on de Hogso » on

ten deol© m?.ir hot Kljkamal n-iar oramsbei^en j^oeten wordon afgevoerd.

Hot 50 pand ontvarjgt tlians rcecls tmtor van eon gcMed in
totaal groot 4510 !!*A., hot aal d-m nog ^fater van OlOO IUA« or
blj ontvaBgcn* Hot kan mar afvooron hot water van SOOO !l#&* Ev
zal cliis water v-an een gebied ad ^>10 n*A* o-f 2*81 l!8 X’or -g^o to
reel op dat pand fconen. 3AaB daar bet plan m\ tlit iai^s cle Linclorbook af to voeren. Ecliter 25ml to<ii bet witor een deal van hot
Ovorijsselsch kamal noeten cloo-rlooponj voor-dst hot aiw do Idnderboek Is gekomen.
. hot water

hot EiJIcamal mar Grsmsber^on aial door ooii

nleuw to rvaken afvoerkanaal m^ir do Veciit bij JlarlQiberg worttoa
I

govoerd.
Do afwatering van bet Hijkanttal

Cfransborgon, die tliann

to Looiscn naar de Veolit plaats heeft, bohoaft ook tijans roods
verbotering, mi.artic(% verband hoiilt, clat eonlge belcen als de
Radowljkery,Bruoliter-,on Bei^enthGit'iierbook bij groot watorbeswaar
bun water door bovcndnikors door hot Icanaal rsoeton afstroos Jon*
needs in l^)4 riolittor^ belanghoblxmden to tiler ssako ©on sdres
tot de Konlngin <Uw Ko«7d^XI-A van 1(K}4)# Dit had tot gevolg, clat
do toonsp^iligo Minister van Watomtaat, Hancl?! on Nijvcriioid bij
sohrijvcn van 1 Dooeialjer 1804 no *191 afd* tateratmat (TJw
702S«fl) ayan Gedoputeorde St^aten laodocleold© niet onganc^eti tc ^jn
to bovordorcn, dmt van Kijkswegc eon M|dr;tg© sou worden verleesKl van l/O der Icosten tot con msiirim van f -€>00*- in do iiltvoering van bet plan, strekicende oa em v©rt>cteri!ig to brcwsgen
In hot waterbeswaar dat door de landen bcoosten hot Overijsselsc^-io kamal wortlt oa-dervonden, hoofdssi^kelijk als 6©volg van do
onvoldoendo loosen van bet pincl run sluis VI.- Htmnclrik vsin
(ki%

d'it femal*
Op tie lif^rootlug ran liot Jaar
sailiadilie voor hot

mra eeu heUni^ als

tcjogostaaB, raaar Iiot work tomn BooSfi-

fcms niet tot iiitsroonns, ouMlat goon o^orf:v0natefy!:4r^ kon
t?or<l)Oa vos^-apcgon net cigomrcn ^aii grondoii Ia%B tie Boj’gcn-^
t!30inoi^ol-:j» clio tot afvoerlelding vtm liot Oireri JsaoiscSi
Icamal f!ou mnlm
In to 10 gaf do ninclor goode afwatoriii^ aan hot Watos*aeisap Ratle^v’lih-liaaIcier aanloiclliig aioli Mj adreo tot tlon
Miniator to wonc'kMi <Uw Ko-86^»-jO iiij sohrijven mm 29 Jnli
1918 nci.88li itfcl. Watorjtaat T <0w No.802-») stc?lci3 do Minis^
ter do fitti!d:on in hanclen ran Qcdepatoot^o Staten^ die cr MJ
QoJiJ’ljven nm 8 septenher 1918, no• 15758/4040 op ajitwoorcldea*
Bij salirljven rm 28 ootoher 1918 no#232 Afd* Water3taat T
(0^7 Ko«f>02-4i) vfoiHl door dets /tinister aan !>et WaterseSjaps*
bofstiitir l)ori«Sit, d;-it tfe atingelogenlieic'l Mj oetfeimteordo
Btaton in omlerj^oek xmo*
IntiiBsofieti iB clQ afi?s4terli^ iieg niot rerhotcrcl. Do le±*
fling, die ran hot OperiJsselsoSi kamaX mar do Vec^it MJ
lisrlSntbes^ ia onttforpen cn tlio is ^oorgosteld In hot lacergonoerdo groml|?lan sal in

ninder goodon toostancl ^erbete-

fUng noeton hrcitiigcn.
Uit eoM m amler hlijict weX, dat hot hrongen r&n crater
op lK)t 60 panel tan hot Ororl jsselacilio hanaai on fsot sijl:amal=
mar urmB'Imf^osi niet kan tior:lc3^i t^csgolatcn, voordit toIcloencle afXmitnicklelon roor flat kanaal sijn tot stand gohra<S»t. Ku tIooXt do’provinei®le Watorstaat ctoI medc, djit
het in gohniilj siolleti van hot kamaX van den geoatersciim
Oll«Kj3.€5a mar hot AXi';5elGS®ie tmmaX nlet s:il heliooven to
goscjliletlen, soolang do voor den afvoer van liet i9i,iter vjiii
hot ailUs^lcssciiO kanaai to tmkm mnmn nog niet gereod gijn,

mar hot gor-mahte nlcmjwo harnal hcoft tini rouv do afwaterinsg
gecn helang*

forder

VoKleF feest-iiat tie lasgelijldieicl,

tie

als :slj eons waterboswaaF lljdon, self do waterl-roorlsis not Itet
friososwoonsoli© veeMcaiiaal siillen ■rerlsi^rron,. Op* die tfijso ml
groot^ se^mdo laimien ^fordon Toroors?m!:t man do lancton^ tile op
liot OvoFijsselsoli Immal ter jilaatso af^4tci*o?i^ ©f

de 't?0F-

Iien van dat fcamal. Bo c5ventii©ol -to e|iaron imtorscSieitling ligt
vrij-s?cl gotioel buiten hot toesioJtt voji ftijis on ptwincio*

Ten slotto is hot goval nlet <Jc!iil,d3f'elclig, dat cte nidfleloa
voor do worl'roH, die neg iioodig sijn, als liei I’sxwmH van don
Goostersohon oiieisolcia mar hot Yriosoitroonsowie vconlavmal tot
stand is gQtmrxm, niot gevomlDii lanmon' wordoa on tiit clion
fcoofdo a^itei*TCgo blijTon. Er is dui eon xw^i tot stiwcl go~
bmditj dat Hit ecfi oogpunt van afivatorii^ alio i^aar?le nist*
Hot kont OHS# gelot op hot bovonstajwlo# goiieol o!^a»
TOUsolit voor, iiet goMod, flat sijii tmter op hot sofsdo panel vjui
liet Over!jssolsdio kanaal on op Iiot sijjlsmaal mar Omnsbes^on
brengt# van 23''IG fi.A* op 14100 !?,A, to liref^en of diarto© d©
eorste stai?x>en te Soon# sondcr dit eerr»t de werken gemalct
sijn os dat water mar tjolioomi af

voeron of ikit vast otaat#

dat die ifor!ccti tot stand millen 'Bijn gekoneii, alaool: cle niatwe
afw;itcring ml funotloimeoren on lict is ons ©ordeel, <l%t hot
Hljlr daartoe in goen oitzol opslcait noet ndcloi^orkesi-*
ftet staat nog blijlcbaar geeiissins vast# dat alio worfion#
die liO t fmterE-jeiiapsbostmtr in sljn soliriji'on ii4oet# goi’iaakt
KisIlGn Tf^rcten. Be voorsitter van Iset tatcrs^i^p

dat ran

do f 4GO.OO0, waarop all© worken gcraaBil Bijii# / 40*000 son
Imnnen worden ror!:regen iiit MJdrjigen r:>-n gOTeenten on f tK)»000
uit MJcli’ago ran hot Wsteradiap, !‘?r blljft nog / "J7CU000 origedekt, tor"#lJl tie proriiitJie nog goeii MJelras© Iseeft rerleend*
Tfi-ans is nog de rri.ig to bcantwoerclon# In lioworr© er
roor het Departcaeat ran Waterstaat taanlei«.Ung bostaat Itot

plan

do

van hot 179!10 ?l,4. groote 4^0-

bicKl g«>l(1olljk to st*amen*
oivloHiavigo plan b«oogt in lioofclgsaak wrijr-toFli^ van
het gcbloct cler Heggc iloor ontlvastlng van cle ItOQgo boven Hankate# Eon verbetordo afwatering van het gebioci van liet boven*
ste dnel. v-m tie belcen^ wortlt blljlcbaar niet vencregen* fol»
gmm «le

tra tens taatSkadart llgt dat geblod veldoende linog oa

00’: thans mar boliooren af te ■statcren#
Eon R1 jksMjclrft.'5e lit hot plan ml (%is stfokkon tot vcr»
betcriJig Van do

Do^io verbeterlng gaat vercler dan die

voor hot afvooron van Hsoaorviooflofi. Do Itogge verd volgens d©
T/ot van

ootolx^r 1892 (St*bl 245) vcrl>otcril, ten?ljl Mj do

wot VMi 11 dull 1904 (St*bl*lS8) nogaaals golden voor do Mj
do fiovBtgommnlo wat voorgoateldo vorbotorijig worden ■toogoStaciil.
Blijkena do n<3!;sjrie van toollofitlng op Sot- wotsontwari)
van li392 (Boogmrd .29 an verveIg bid. 328) Sad do vcrbeterij^
ton deal Iiet voorkoacn van overstrooalng bij soaervloeden act
bcbond van winteinricoden.

-*

Waar hot'iSbontxtm rm gelden voor de Henaotoring van do
Reggo MJ afssondorlijke wot ten plants bad* meenen wlj# dat
voor tiicsnwc venjeterlngofi dor rlvier on ovorsti^osing bij
mr'iorvlooden te voorltorion^clo aanvra.-tg dor gcldan ovcncena bij
afctonderlijlic wot ml moeten goeohlocicn. llceft daare^ibovosi
do voT%otarl.ng nag vorstrekkender docl n.l. bet behmidens
bljmndero onetandlgljodon rmrlzonon van wlnterviocdcn dan
wor<lt van bat gron«lb%4rj«©l clar wet van 29 October 1892
(St *bl .no • 24S ) afgewc!;en •
ftot otandrKiJ^t, dit ten opf'.iobte van da Doggc worclt Ingcno^jon^ ml

00k

non to wor<lan.

voor da anclan^ kleln© riviaron gcvolgd die*

/
Zou mi ©on mker siilisidie wortlen to©go%eg«1» fen a%I l^et
Waters ohap tie Heggc? si oh fearop ongetwijfelfl iH^roepen 05?i ool:
Terclere Terhoterlngen tot stand to brepf'en, torwljl voor <1©
antlcre l^lcin© rivleren eon precedent sal sijn gerioiMpen.
Indien eohter do ’liniatcr genegen is -do tatstaraHsefsing
▼an eon wetsonttferj^ to bererderen dr's tie ▼ertlere ▼erlseteringoti
vas-t do Roggo tot stand te brengen, fen sal do fio^reotlield

mm liet a-ibssidio sooten worden bepaalcl, waerMj tie faotorofi,
die gesrlolit In do so?’:ml leggon, sljn het^mn tiereikt sal
worden, hetgecn door feet'watero^5:ip ▼oor tie ▼crTjotering godration gkal lamnen worden en hetgeeri de proTinele wenst^tt Mj |
te dragon, fear^oor met sjjen feet gelieele jslan iKssien m or
ciolc ran ▼ersokerd sljn fet lielgeen sen wano^it# inferfead tot
stand kan komn. of en in lioofen'*© fet met feet ▼erfeeteH.i^s**
plan feet geval ml ktinneini sijn, fea^^fc ran Tol^erlei mi nog
onfeerokenfeare ocistctrsdigheden af.
Mon sou si oil op feet Btend|xmt lainnm stollcrit fet do rer**
sotiillende werken tiaar

ran

tot stand soii-

den laimien worden gofera^it.
Als ©erst© gedeelto fan !sot algofeeelo -plan rmulcn do wer«
ken, waarran In feet soferil’ren vnn
t^j^terseliapstiostmir opmko is, tot uitvoerirsg lumt'se-n komn. Rckersd ml fem oeliter
noeten sljn, op wolke iti%;aaf roer feat Rfd'on

feet gelioele

plan gerekend sal no©ten worden an tot ifolke iiitgaaf liet ▼oor
do Rogf‘;a aangenormji gronfltseginnel roor do aisdere klalne ririe»
ren ml lei den.
Bovonetii,arulo geeft ons atinleiditi^ U!!o'<^Kdolt; os trends in
overweglijg to gown den Inspooteur^tonemil ▼oor to stollon
don iiinister ta mtkin aan Eijn air^tgeneot mm Biimonlandoofee
Silken on iiandfeonw te feeriafeteii, fet cle tot atentllmfilng ▼an
ail© werkon in feet soferijren mxn feet Ijesfenir va'n hot Watorsoliap do Heggo btKloeld, gelot ©p tie imtorstaatsfeolanson, iiit
eon

eon

run wrlioloosfieldstjessitrlJclJjig vmr fiet ver-

tnesi^n r-.m sfe'im in armiTterfd..fi|3
d^t hct ccl’*tc?» fio

imnn^n worsft/r^B go*
la .ft,,!?! ts v;ij3gari taet

ho% imicen van !iet afroer’rmmal Tan dnn G efstcrscPiC-n OUer«nleit mat* Wet Ts>ls^enTee.fi«e!te Teeitl^nnaalj
dat !iet AlttPlosstiia hamal bclatisri J!-: i?/;t rater sal wordorj
We^.ti^-artl, aln dat kantial in :KiJn ^jeheal

uit^cvoerd,

^t:it rdet toelaatWrtai* is? als niet eol-: de (i^n&jre ror!ren, in-

sandei^»eld en dat

Tan Wet 'Tatar te ontlastan^sljn

tot stand geWmolrti

dat daaroBtreat WliJIiWaar j-jog geetiaalns se’:ei1isid Weataatf
drtt Wlj toepaasi^ig ran Wot rdddel osa ee!i ifators<^ioitling in
?5tanf! to laten kissolien Wat to graven kniaaal en fiat TriesenToensolie Tecn’mnaal# liet cer^t^^enoeade roor de af^ate-

ring an cliis ools uit oen Titerstaatl-aindig oagiinnt aijn
ttra-.mlo verllafitj
flat fte Tr^iag of ??at plan oak a*aor atibsidle Tan tmgo hat
J)€partei',icnt r m ’fatarstaat in asinciorking kost ap list oogenhllJ: nog nlcst hoajitimord l^,n worden, osidat hat hetrcft
aan Torhetaring Tan tic rlTior da hejj,ge> en dergalijko Terhataringen tot m\ too aioacls MJ rtfsond.erll Jke Tet sijii
g<^roge.Td,

oak titans hat geval sal noetea nijn on dat

hot magdtiih of or nanleiding hosfctat eon Tor^eterir^
volgen?« hot golioelo plan, iaarv;m het ondenAavlgo een
onflerdccl i??, door* con IVIj:tshijdrage to stcunen can oole of
in grontThoginsoI voor

v/orken nan ile hloiniO

rlriamri Tan Hijksivego finaneieeleii ateun sal moeton t?or»

flcn tocgoacgd, nog nlet in non clergelijk stadlun vorhcert,
dit Of® rot."!OBtTen>»

tltai’too eioot stmckcn, spoedig

sal IciiBneti wordcn hevoraord.
De iloofiUt^^enleur van «ien hijlrswatorstaat $

d,

lie Ingcnieur van den Uijicswatersfeiat

Afschrift.
Watersohap de Regge.
No.3709.

Alinelo, den 17 December 1923.

Onderwerp; Verfeetering
waterafvoer in Overljssel.
Zooals U bekend zal zijn, zijn reeds sedert geruimen tljd
planner in voopbereiding geweest voor eene algeheele verbetering van
den waterafvoer in Zuid en Oost Overijssel. Nadat een globaal plan
vanwege het bestuiir van het Watersohap „de Regge,, was opgemaakt,heeft
ook het Rijksbureaii voor ontwatering -destijds de oud-inspecteurgeneraal van den Rijkswaterstaat, de heer J.O.Ramaer - zich met deze
zaak beziggehouden.
Van de zijde van den Provincialen Waterstaat is ten slotte, naar ons
bekend is, een plan uitgewerkt, dat thans een onderwerp van overleg
uitmaakt met de Regeering. De algeraeene drang naar productieve werken,
die geschikt zijn om te dienen voor werkverschaffing heeft ons een
onderzoek doen instellen, naar die, welke voor spoedige uitvoering in
aanmerking zouden Icunnen konien. Naar het Hoofdbestuur meent, zouden
deze werken kunnen bestaan in een verbetering van de afwatering van
het bovenstroomgebied van de Geestersohe Molenbeek in dien zin, dat
het water, instede van in zuidelijke richting naar »t Exo te worden
afgevoerd, zou worden gebraoht door de Vriezenveensche wijk op het
kanaal Almelo-Vroomshoop. Hier zou een splitsing van den afvoer plaats
hebben, het eene deel zou n.l. stroomen in Noordelijke richting naar
MariSnberg om bij deze plaats middeld een nieuw te graven zijkanaal te
worden gebraoht op de Veoht, het andere zou in zijn loop het kanaal
Vroomshoop-Zwolle volgens tot den bovenloop der Linderbeek, om langs
dezen te verruimen en te verdiepen waterloop te worden afgevoerd naar
de Regge bij de Arohemerbrug.
Vermoedelijk ziillen de totaalkosten van dit werk + f 400.000.bedragen, Aannemende dat eenige bijdrage zou kunnen worden verkregen
van die gemeenten, wier werkelooze ingezetenen bij de uitvoering dezer
werken zouden kunnen worden geplaatst, heeft het Hoofdbestuur besloten voor de uitvoering ten laste van het Watersohap 25^ der kosten
beschikbaar te stellen, welk bedrag voorloopig geraamd wordt op
/ 90.000
Wij zijn van de veronderstelling uitgegaan, dat van Provinoiewege eveneens een subsidie zou worden toegestaan, aangezien anders
niets van de uitvoering van het,werk zou kunnen kdmen, zoodat wij U
bij deze beleefd verzoeken, een bijdrage te willen toezeggen, waarbij
door ons dan wordt vertrouwd, dat ook de medewerking van het Rijk niet
zal ontbreken.
In verband net deze laatste onderstelling wordt onzerzijds een
afschrift van dit sohrijven overgelegd aan Zijne Exoellentie den Mi¬
nister van Binnenlandsohe Zaken en Landbouw.
Het Dag.Bestuur van het Watersohap,,de Regge" .
(get:) M.J.IJzerman
Voorzitter.
„
A.E.Agron
Seoretaris.
Aan
de leden van de Provinciale Staten
in Overijssel.
Overeenlcorastig het oorspronlcelijke,
De Secretaris-Generaal van Binnenlandsche Z^ken
en Landbouw,
(get:) 3 .B.Kan.

No. 1382 - 2 I. Met 1 bijlage aan clen Heer Hoof ding enieur in het
arrondissement Zwolle en den Heer Arrondissements-Ingenieur
te Almelo, om geraeenscliappeli jlc be rich t- en raad.
-iX

.

/" V. ..y

“^
*■

Arnhem, 22 Januari 1924,
De Hoofdingenieur-Directeur,
(get:) Gocliinga.

No. 96, Gezonden aa'n den hoofdingenieur-directeur in de directie
Gelderland en Overijssel ora bericht en raad met mijn No.87/1924
in afschrift.
• ' "
Den Haag, 2l Januari 1924 .
< De Inspecteur-Generaal,
(get:) Van Loon.
Afschrift.
MINISTERIE VAN BIMNENLANDSCHE ZAKEN EN LANIBOIJW.
Bericht op schri.jven van
21 December 1923,No .3710,
betreffende de Regge.

NR. 48958/ •
r

9

~

,

•

-Afd. A.

.

s-Gravenhage, l4 Januari 1924.

Het bestuur van het Waterschap „de Regge” deed mij de in
afschrift hierbijgaande stukken toekonen. De bedoeling van het
• bestuur is, dat ook mijnerzijds, uit een oogpunt van werkloosheidsbestrijding, steun wordt toegezegd, Voor spoedige uitvoering der
voorgenomen werkert pleit de groote werkloosheid in die streek.
Ik zal het op prijs stellen, Uwe zienswijze te- mogen kennen
en tevens te verneraen of het plan ook voor subsidie vanwege Fw
Departeraent in aanmerking korat en zoo ja, hoeveel deze subsidie
zal bedragen en onder welke voorwaarden de verleening ervan kan
gesohieden.
•
De Minister van Binnenlandsche Zaken
en Landbouw,Vonr den Minister,
' ’
De Secretaris-Generaal,
(get:) J.B.Kan.
Aan
den Heer Minister van
Waterstaat.
Afschrift.
Ri jkswatemtaat.
2e Inspectie.
Den Haag, 17 Januari 1924.
No. 87.
Brief van 13 December 1923, no,305,
Afd. Waterstaat T,
Afwaterings- en scheepvaartbelangen
in Overijssel.
Bijlagen; 4 terug,
♦
Met terugzending van het bij nevenvermelde missive ontvangen
schrijven van Gedeputeerde Staten van Overijssel van 1 Mei 1923,3e
Afd. No.3785/2714 heb ik de eer Fwer Exc.te berichten, dat uit het
mede daarbij ontvangen sohrijve-n van den hoofdingenieur-directeur
in
Z.Exc.den Min. van Waterstaat

In Gelderland en Ovefijssel van 7 December j.l, Ko.1382/2 G.niet
blijkt wat het oordeel was van den Ingenieur vopr de Twenthekanalen o
omtrent de ontworpen afwatering van een gedeelte van Overijssel op
deze kanalen.
Ik heb daarom den hoofdlngenieur-Directeur mededeeling gevraagd van
het ingewonnen of nog in te winnen berioht van dien ingenieur in afwaohting waarvan ik de afdoening van nevenvennelde opdracht meen te
moeten uitstellen,
Intusschen is mij uit eene onderhandsche mededeeling van den Directeur van het Rijksbureau voor de Ontwatering gebleken, dat door Gedeputeerde Staten van Overijssel, de Rijkswonimissie voor. de jrei’l^^ver= ruiming en het Watersohap de Regge ernstige pogingen worden aangewend
om zoo spoedig mogelijk te kunnen overgaan tot de uitvoering van de
-werken, waarop laatstelijk Uwe missive van 4 Oct.j.l. No.311 Afd,
Waterstaat T betrekking had.
Daarmede wordt beoogd een dringend noodige verruiming van werkgelegenheid in het oostelijk deel van Overijssel.
Ilet betreft hier de werken Hoodig voor de verbetering van het
17950, 11.A. groote gebied gelegen ten oosten van de kanalen AlmeloGTamsbergen o.in. omsohreven in de biz.24-31 van het grondplan en
besproken op biz.9 en 10 van het rapport van de arr.ingenieurs van
25/23 Oct.j.l. No.1543/1526.
De hoofdingenieur-direoteur bespreekt het onderdeel op biz.8 van
zijn rapport van 7 Dec.jl.NO. 1382/2 G en omvat het in zijn oordeel
dat op deze wijze een goede en rationeele afwatering kan worden verkregen, waarmede ik mij vereenig.
Daar het betrokken gebied middellijk en onmiddellijk behoort tot ] i
'het stroomgebied van de Veoht en door de ontworpen werken geen nieuw
gebied aan dat stroomgebied wordt toegevoegd, verzet zioh tegen de
uitvoering van deze werken niet de eisoh geformuleerd op biz.11 van
het rapport van den hoofdingenieur-directeur, zoodat kan worden ver. klaard dat de Rijkswaterstaatsbelangen zioh niet verzetten tegen deze
werken.
In verband met het slot van het sohrijven van Ged.Staten van 1 Mei
1923, 3e Afd. No.3785/2714, zou het mij daarom wensohelijk voorkomen
om in afwachting van het daarop te geven volledige antwoord, aan dat
College mede te deelen, dat bij Uwe Exc. geen bezwaar bestaat tegen de
uitvoering van de werken ter verbetering van de afwatering van het
17950 II.A. groote gebied ten oosten van de kanalen Almelo-Gramsbergen
omsohreven in de biz. 24-31 van het Grondplan en om hiervan ook kermis
te geven aan de Rijkscommissie voor Werkverruiming in aansluiting op
Uwe missive van 4 October 1923, no.311 Afd. Waterstaat T,
Eerst toen het bovenstaande gesohreven was gewerd mij heden Uw
kantschrift van 12 dezer No.60 Afd. Waterstaat T dat daardoor volleddg
is beantwoord. De daarbij ontvangen stuklcen gaan hiemede hierbij
terug.
De Inspeoteur-Generaal,
(get:} van Loon.
~
Afsohrift.
Watersohap de Regge.
No.3710.
Onderwerp:verbetering waterafvoer
in Overijssel.

_
,

Almelo, den-21 December !
1923.

Wij hebben hierbij de eer Uwe Excellentie te deen toekomen
het in hoofde dezes genoemd schrijven, met beleefd verzoek om Uwe
aandaoht te willen scf (*nken aan het plan in deze missive vervat. Het
lijkt het Hoofdbestuur van het Watersohap gewenscht, mede met het oog
op de bestrijding der werkeloosheid in verschillende gemeenteji van
Twenthe dat dit werk zoo spoedig mogelijk worde aangerakt. De Directeur van het Rijksbureau voor ontwatering is met een^nder volkomen
op de hoogte, zoodat het ons vergund zij, Uwe Excellentie veor nadere
bijzonderheden beleefd naar Z.H.E.G. te mogen verwijzen.
Dagelijksch Bestuur van het Watersohap
fiDe R^ge”
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N0.1382-2D
-1 byiage aan den Heer Hoof dingenieur in het
Arrondissement 2^0LLE en den Heer Arrondisseiaents-Ingenieur te ALJVIELO ter kennisneLiing en terugzending. Voor
ieder gaat een afschrift van inijn rapport dd.23 JUni 1923,
No. 1382 - li hierbij.
Arnhem, 19 September 1923.
De Hoofdingenieur - Directeur,
(get.)
Gockinga.
VAN WAIEKSTAA3} .

Bericht op schryven van
23 Juni/6 Juli 1923 ,10.13 32-y.

NR.309, Afd.Waterstaat I.

Betreffende; afwatering- en scheepvaartbelangen
in Overijssel.
*s-&ravenhage, 15 September 1923.
1 Biilage.

Naar aanleiding van nevenaangehaald schryven heb ik de eer tJ
te berichten, dat ik aan Gedeputeerde Staten van Overijssel een
schryven deed toekonien betreffende de overnaiae van het kanaalgedeelte Deventer - Lemelerveld van de Overysselsche Eanalisatie
naatschappij, als U uit bylage dezes moge blyken.
Betreffende de voorwaarden, waarop de kanalen van genoemde
maatschappy zouden kunnen worden overgenoraen, wensch ik myn
oordeel aan te houden tot het door U in uitzicht gestelde verbeteringsplan van het kanaal iiwolle-Almelo zal zijn ontvangen.
DE minister van WATERSTAAT ,
Voor den Minister,
DE SECRETARIS-GENEHAAL,
(ge'fc*) G.van der Meulen.
l.S.-G.

H.I.-Dir.

aRNHEIu.
Afschrift.
--

mINISTERIB

Bericht op schryven van
27 September 1921,3e Afdeeding
No.8822/6218.

Van

WATERSTAAT .
NR.309, Afd.Waterstaat T.

Betreffende: afwaterings en scheepvaart¬
belangen in Overyssel.
's-#ravenhage,15 September 1923.

Naar aanleiding van nevenaangehaald schryven heb ik de eer U
te berichten, dat ook naar mjjne meening eene regeling van de
overneming van kanalen der Overysselsche E&nalisatie-Maatschappy wellicht op bezwaren zal stuiten, wanneer in die regeling
niet

niet alle kanalen dier liaatscliappjj worden toegrepen.
In liet schrijven van raijn Awbtsvo or ganger van 10 Augustus 1921
i

no.256, afdeeling Waterstaat f.,werden laet betrelcking tot eene
mogelijke overnewing door liet Itijk alleen de kanalen ZwolleAlmelo en Vroomslioop-Graias'bergen ter sprake gehracht.
Van den zijtak jDeventer-Lecieler'/eld is in evengenoemden brief
geen gewag gewaakt, omdat - en zulks is ook nijjne meening voor iiet Hijk geerx termen aanwezig zijn dien tak aan zich te
trekken. mede in verband met laet ook door U in nevenveriaelden
brief genoemde belang vaai dezen tak Yoor de afwatering van het
iluid-’Vestelijk deel der provincie ;>^erijssel, zou het eer op den
weg Uwer provincie kunnen liggen, om het hierbesproken toanaalgedeelte over te neiaen van de Ch/erijsselsclie Kanalisatieciaatschappij.
FK MINI3TEK VAN WATEkSlAAO:,
(get.)

G.J.van Swaay,

Voor eensluidend afschrift,
DE SECHElAKlS-GEJIhHAAL,
(g®t.) G.van der Meulen
l.S-G.
A A H
Heeren Gedeputeerde Staten
der provincie OVEHUSSEL.

