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HOOFDSTUK I
RIVIER- EN IJSSELMEERWATERKEERINGEN
IJSSEL
De waterkeering langs den linkeroever van den Ijssel wordt
gevormd door:
den Veluwschen Bandijk, voor het grootste gedeelte in
de provincie Gelderland gelegen, welke in beheer en onderhoud
is bij het polderdistrict Veluwe;
de daaraan aansluitende hooge gronden ten noorden van
Wapenvelde;
den Veendijk ten zuiden van Hattem, welke in beheer is bij
de gemeente Hattem; wanneer de civiercorrespondentiewordt ingesteld, staat de dijk onder toezichtvanhetpolderdistrict Hattem;
de hooge gronden van Hattem;
den Gelderschen Bandijk van de Dijkpoort te Hattem tot
aan de grens tusschen de provinciën Gelderland en Overijssel,
welke in beheer en onderhoud is bij het polderdistrict Hattem,
uitgezonderd de uitwateringsduiker van de gracht van Hattem,
welke in beheer en onderhoud is bij deze gemeente;
den IJsseldijk tot ± 100 m beneden de Vaartsluis, welke
vanaf de provinciale grens tot zo m benfden de Kolksluis in
beheer en onderhoud is bij het waterschap Zalk en verder
bij het waterschap Kamperveen; de Geldersche sluis wordt
door het polderdistrict Hattem beheerd en onderhouden, de
Kolksluis door het waterschap Laag Zalk;
den dijk van ± 100 m beneden de Vaartsluis tot de inlaatsluis
van het waterschap de Onderdijksche Polder, welke in beheer
en onderhoud is bij dit waterschap, terwijl het waterschap
Kamperveen de helft van de onderhoudskosten moet dragen;
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den I]sseldijk van de inlaatsluis van het waterschap de
Onderdijksche Polder tot de Veenepoort te KJunpen, welke in
beheer en onderhoud is bij de gemeente Kampen;
de hooge gronden van die stad tot buiten de voormalige
Hagenpoort en den
I]sseldijk van de voormalige Hagenpoort te Kampen tot het
Keteldiep, welke in beheer en onderhoud is bij de gemeente
KJunpen onder toezicht van het college voor het beheer der
bedijking langs Dronten.
De waterkeering langs den rechteroever wordt gevormd
door:
den dijk langs den polder Bergweide en langs de Koerhuisbeek vanaf de hooge gronden ten westen van den weg ZutphenDeventer tot de Schotbalksluis in de Schipbeek, deze bedijking
is in beheer en onderhoud bij de gemeente Deventer;
den Snippe1ingsdijk en Brikskampsdijk langs den rechteroever van de Schipbeek, welke in beheer en onderhoud zijn
bij het waterschap Salland;
de daaraan aansluitende hooge gronden van Deventer en
ten noorden van deze stad tot bij de Klinkenbeltskolk ten oosten
van den straatweg Deventer-Zwolle;
den Brikskampsdijk tot "Huis te Randen die op drie plaatsen
onderbroken wordt door hooge gronden;
den Sallandschen dijk tot den Veerdam, welke in beheer en
onderhoud is bij het waterschap Salland, uitgezonderd de schutsluizen in de Willemsvaart te Katerveer, die door het Rijk
worden beheerd en onderhouden en
den I]sseldijk tot aan het separatiepunt tegenover KJunpen,
welke in beheer en onderhoud is bij het waterschap Mastenbroek.
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GANZENDlliP, GOOT EN IJSSELMEER
Vanaf het separatiepunt tegenover Kampen tot het Zwarte
Water wordt als hoofdwaterkeering onderhouden de dijk van
het waterschap Mastenbroek. Deze dijk is in beheer en onderhoud bij dit waterschap.

IJSSELMEER EN ZWARTE WATER
De hoofdwaterkeering langs den linkeroever van het Zwarte
Water wordt gevormd door:
den Katwolder dijk tot Frankhuis, welke in beheer en onderhoud is bij het waterschap Salland, uitgezonderd de uitwateringssluis van den polder Katwolde en de Frankhuizerzijl, welke
in beheer en onderhoud zijn respectievelijk bij de gemeente
Zwolle en het waterschap Benoorden de Willemsvaart, onder
toezicht van het waterschap;
den dijk van het waterschap Mastenbroek tot ± zoo m ten
oosten van de Mastenbroekersluis te Genemuiden, welke in
beheer en onderhoud is bij genoemd waterschap en
den dijk ten oosten van de haven van Genemuiden tot de
keersluis tusschen de haven van Genemuiden en het Zwarte
Water, welke dijk in beheer en onderhoud is bij de gemeente
Genemuiden onder toezicht van het waterschap Mastenbroek.
De hoofdwaterkeering langs den rechteroever van het
Zwarte Water en langs het Ijsselmeer wordt gevormd door:
den dijk van het waterschap de Zwartewaters en Vechtdijken, welke in beheer en onderhoud is bij dit waterschap;
den dijk van het waterschap de Noorder Vechtdijken, welke
in beheer en onderhoud is bij dit waterschap;
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den Sluizer dijk tot Zwartsluis, welke in beheer en onderhoud is bij het waterschap Hassdt en Zwartsluis, uitgezonderd
het gededte in Zwartsluis gdegen tusschen de Kleine of Staphorster sluis en de Uitwateringssluis met de daar gelegen
sluizen, dat in beheer en onderhoud is bij het Rijk;
den dijk van het waterschap Vollenhove van Zwartsluis
tot de Voorst, genaamd Barsbeker-, Wendeler- en Bentdijk,
welke in beheer en onderhoud is bij het waterschap Vollenhove,
uitgezonderd de sluizen. Het beheer en onderhoud van deze
sluizen geschiedt onder toezicht van het bestuur van het waterschap als volgt: de Arembergersluis door de provincie Overijssel, de Barsbekerzijl door het waterschap de Barsbeker Binnenpolder, de Wendelerzijl en Bentsluis door het gemeentebestuur van Ambt Vollenhove.
IJSSELMEER TEN NOORDEN VAN DE VOORST
De waterkeering langs het Ijsselmeer van de Voorst tot aan
de provinciale grens wordt gevormd door:
de hooge gronden ten zuiden en westen van de stad Vollenhove; de kade en booge gronden ten noorden van de stad
Vollenhove; den Blokzijlerdijk, de bedijking om Blokzijl, den
Blankenhammerdijk en den Sasdijk tot Kuinre, welke in beheer
en onderhoud zijn bij het waterschap Vollenhove, uitgezonderd
de keersluis te Blokzijl, welke in beheer en onderhoud is bij
het Rijk.
Verder wordt als hoofdwaterkeering onderhouden de dijk
langs den rechteroever van de Kromme Linde genaamd Sleep
en verder Slijkenburgerdijk tot Slijkenburg, welke in beheer
en onderhoud is bij het waterschap Vollenhove en
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de Staten dijk tot Schoterzijl, welke in beheer en onderhoud
is bij het Rijk.
IJSSELMEER TEN ZUIDEN VAN HET KETELDmp
De waterkeering bestaat uit een bedijking van het Kétddiep
tot aan de Noordermerksluis bij Kampemieuwstad, waarvan
het beheer en onderhoud is opgedragen aan het waterschap
de Bedijking langs Dronten, uitge20nderd de sluizen. Het
beheer en onderhoud van deze sluizen geschiedt onder toezicht van het college van het waterschap als volgt:
de Zuiderwaardsluis en Kard0e2ensluis door de gemeente
Kampen, de uitwateringssluis van het deetrisch gemaal van de
waterschappen Broeken en Maten, Dronten, de Onderdijksche
Polder en de gemeente Kampen door een commissie, waarvan de
leden worden benoemd door de belanghebbende waterschappen
en de gemeente Kampen; de Nieuwe Revesluis door het waterschap Dronten; de Doomsche sluis door het waterschap Kampetveen, terwijl de helft van de onderhoudskosten moet worden
gedragen door het waterschap Dronten. De Nieuwe Drontsche
sluis is in beheer en onderhoud bij het waterschap de Bedijking langs Dronten.

VECHT
De Vecht kan geacht worden bedijkt te zijn, op den linkeroever vanaf de hooge gronden bij het kasted "Rechteren", op
den rechteroever vanaf de hooge gronden boven Dalfsen.
Hooger op wordt de waterkeering gevormd door hooge gronden, waartusschen kleine stukjes dijk en kaden.
De bedijking langs den linkeroever wordt gevormd door:

den dijk van het waterschap de Zuider Vechtdijken tot de
Nieuwe Vecht, welke dijk in beheer en onderhoud is bij dit
waterschap;
den dijk van het waterschap de Zwartewaters en Vecht.
dijken, welke in beheer en onderhoud is bij dit waterschap,
uitgezonderd de sluis genaamd het Nieuwe Verlaat, welke in
beheer en onderhoud is bij de gemeente Zwolle;
de daaraan aansluitende hooge gronden tot ten noorden
van Berkum-Brinkhoek en
den Langenholterdijk, welke in beheer en onderhoud is bij
het waterschap de Zwartewaters en Vechtdijken.
De bedijking langs den rechteroever wordt gevormd door:
den dijk van het waterschap de Noorder Vechtdijken, welke
in beheer en onderhoud is bij dit waterschap.
NIEUWE WETERING EN SOEST WETERING
De Nieuwe Wetering kan geacht worden bedijkt te zijn tot
de Linthorsterbrug. Hooger op wordt de waterkeering door
kaden of hooge gronden gevormd.
De bedijking langs den linkeroever wordt gevormd door:
den dijk langs het waterschap Sekdoom, eerst langs de Nieuwe
Wetering, daarna de Sekdoomsche dijk en vervolgens stroomopwaarts langs de Soest Wetering tot aan de spoorlijn ZwolleAlmelo. Deze dijken zijn in beheer en onderhoud bij het water·
schap Salland, uitgezonderd de uitwateringssluis van het waterschap Sekdoom, welke in beheer en onderhoud is bij dit waterschap onder toezicht van het waterschap Salland.
Langs den linkeroever van de Soest Wetering vangt de
bedijking aan ongeveer bij de spoorlijn Zwolle-Almelo, loopt
tot de Jaagbrug en vervolgens langs de Nieuwe Wetering

tot Zwolle. Deze dijk is eveneens io beheex en onderhoud bij
het waterschap Salland, uitgezonderd de Mars- of Geertjeszijl,
welke io beheer en onderhoud is bij de gemeente Zwolle onder
toezicht van het waterschap.
De bedijkiog langs den rechteroever wordt gevormd door:
den dijk van het waterschap de Zuider Vechtdijken, welke io
beheer en onderhoud is bij dit waterschap, uitgezonderd de
Weezensluis, welke io beheer en onderhoud is bij de gemeente
Zwolle.

HOOFDSTUK TI
BEDIJKINGEN
De Sallandsche dijk langs den rechteroever van den Ijssel
.
is reeds vóór 13°8 aangelegd.
De bedijkiog van het waterschap Mastenbroek werd reeds
io 1349 door den Bisschop en den Heex van Voorst voorbereid
en kwam io de jaren 131°-1364 tot stand.
De dijken van het tegenwoordige waterschap Vollenhove
bestonden reeds io de middeleeuwen.
Het oudste dijkrecht van het toenmalige schoutambt Vollenhove dagteekent van 1363.
De Veluwsche bandijk, langs· den linkeroever van den
Ijssel, werd vermoedelijk io de tweede helft der veertiende
eeuw aangelegd.
Langs het IJsselmeer heeft nog aanwas· plaats.
De volgende iopolderiogen werden uitgevoerd:
een poldertje groot 4 ba, gelegen aan de oostzijde van de Goot
io de gemeente Genemuiden, bekaad io I 9~7 ;
het poldertje ten westen van de Goot, groot 13 ba, bekaad
in 1911;
de Kockspolder, groot 91 ha, bekaad io 1911;

de Stikkenpolder, groot 73 ha, bekaad in 193Z-1934;
de Willem Meyerpoldel, groot 83 ha, bekaad in 1933-1934;
het poldertje ten noorden van de Kattenwaard, groot Z9 ha,
bekaad in 1935 en
het poldertje ten noorden van het Keteldiep, groot 14 ha,
bekaad in 1935-1936.
DE NOORDOOSTELIJKE POLDER IN HET IJsSELMEER.

Met de uitvoering van de voorbereidende werken voor dezen
poldel is in 1936 een aanvang gemaakt.
Van de Friesche kust nabij Lemmer tot de Overijsselsche
kust nabij het gehucht Kadoelen zal de ontworpen polder
tegen de bestaande kust aansluiten behoudens de aanwezigheid, langs een gedeelte daarvan, van een randkanaal.
De ringdijk van den polder is ontworpen van Lemmer in
zuid-westelijke en zuidelijke richting naar de noord-westzijde
van Udc, Velder van de zuidzijde van dit eiland in zuid-oostelijke en oostelijke richting tot nabij het eiland Ramspol en van
hier naar de kust.
De totale te bedijken oppervlakte, exclusief Schokland,
bedraagt 47 600 ha.

HOOFDSTUK m
KANALEN, WIJKEN, ENZ.
AFWATERINGSKANAAL VAN COEVORDEN NAAR
DE VECHT
Dit kanaal loopt van de Buitengracht te Coevorden naar de
Vecht beneden de stuw te Ane.
Het dient uitsluitend voor de afwatering en bestaat uit twee
panden, gescheiden door een keersluis.

Het bovenpand, dat voor het grootste gedeelte evenwijdig
loopt aan het Coevorden-Vechtkanaal, stal\t in open verbinding met de Buitengracht te Coevorden, is lang 308 km en
heeft een peil van 9,10 m
N.A.P. Het ontvangt het water
van het Drostendiep met de zijtak het Hoolslootsdiep, Loodiep,
kanaal Coevorden-Alte Picardie, Schoonebekerdiep en Stieltjeskanaal. De totale grootte van het gebied, dat geheel afwatert
op het bovenpand, bedraagt H 911 ha. Het kanaal ontvangt
bovendien gedeeltelijk het water van een gebied groot 17JZ 1 ha.
Beneden de uitmonding van het Drostendiep kan in het
Stieltjeskanaal en de Stadsgrachten tot het Afwateringskanaal
een sterke stroom voorkomen. In verband hiermede werd de
doorstroomingsopening bij de spoorbrug over de Coevorder
Stadsgracht verruimd.
Het benedenpand van het Afwateringskanaal loopt in zuidwestelijke, westelijke en daarna weder in zuid-westelijke richting.
Het wordt door een grondduiker met vijf openingen onder de
Dedemsvaart doorgeleid en mondt beneden de stuw te Ane in
de Vecht uit. De grondduiker is lang ;6 m, elke opening wijd
in den dag ; m en afsluithaar met schotbalken. Hij heeft een
totaal doorstroomingsprofiel van p,j mi en is uitgevoerd
in gewapend beton.
Door een ontlastsluis in den westelijken dijk van het Coevorden-Vechtkanaal kan water uit dit kanaal op het benedenpand van
het Afwateringskanaal worden afgevoerd. De ontlastsluis heeft
twee openingen, elke opening gesloten door een Stoneyschuif.
Zij doet alléén dienst, wanneer de waterstand in de Laarwolder wetering hooger stijgt dan 9,10 m
N.A.P. (zie bij
"Overstroomingen") of de toevoer van water uit DrentlIe
zoo groot is, dat de afvoer van dit water langs het Afwateringskanaal niet vlug genoeg kan plaats hebben.

+

+
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Het benedenpand ontvangt het water van de Laatwolder
wetering. Deze we~ering ontspringt in Duitsch1and ten noorden
van het kanaal Coevorden-Alte Picardie. Zij wordt met een
grondduiker, beneden sluis IV, onder dit kanaal doorgeleid
en neemt versehillende waterleidingen en beekjes in Duitschland op. De wetering stroomt westwaarts tot zij den oostelijken
dijk van het Coevorden-Vechtkanaal ontmoet. Onder dit
kanaal bevinden zich twee grondduikers. Hierdoor worden
de wetering en een zijtak ervan naar het Afwateringskanaal
geleid.
De noordelijkste grondduiker heeft één opening met een
inwendigen diameter van" I,Ij m. Hij is uitgevoerd in hout en
aan de benedenzijde afsluitbaar met één ijzeren schuif. Aan de
monden zijn frontmuren gemetseld.
De zuidelijkste grondduiker heeft één opening, waarvan
het doorstroomingsprofiel onder de kanaaldijken 2,06 mi en
onder het kanaal 1,98 mi bedraagt. Hij is uitgevoerd in gewapend beton en aan den benedenmond afsluitbaar met één
ijzeren schuif.
Het stroomgebied van de Laatwolder wetering bedraagt
27jO ha waarvan 2HO ha in Duitsch1and zijn gelegen.
Het benedenpand van het Afwateringskanaal ontvangt verder
nog het water van een gebied, groot I4jO ha, gelegen in het
waterschap de Kleine Vecht.
Het totale gebied, dat langs dit pand op de Vecht afwatert,
heeft dus een grootte van 4200 ha + van het bovenpand geheel
H 9jj ha en gedeeltelijk 27 j2j ha (zie overzicht op blz. 18).
De lengte van het benedenpand is 4 km, de bodembreedte 8 m.
Afstrooming van water beneden het peil van 7,80 m
N.A.P. wordt, door afsluiting van den grondduiker onder de
Dedemsvaart, zooveel mogelijk voorkomen.

+
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Het kanaal is in beheer en onderhoud bij de provincie Overijssel. De jaarlijksche onderhoudskosten van het bovenpand
en van het benedenpand tot ± 400 m beneden de keersluis
worden door de provincie Drenthe gedragen. De kaden langs
het benedenpand van het Afwateringskanaal' worden onderhouden door het waterschap de Meene krachtens een contract
van 8 April 1897 tusschen het waterschap en de provincie
Overijssel gesloten. De grondduiker onder de Dedemsvaart
is in eigendom en onderhoud bij het Rijk.
De werken tot verbetering van het Afwateringskanaal
werden gedurende de jaren '922 tot en met '9'7 door de provincie Overijssel voor rekening van de provincie Drenthe
uitgevoerd. Dit geschiedde in verband met het besluit der
Staten van Overijssel van 10 Juli 189" n°. ".
De keersluis werd gebouwd in \:9'~; het bovenpand kwam
gereed in September '9'5; het benedenpand is in 1860, gelijk
met het Coevorden-Vechtkanaal, tot stand gekomen en werd
verruimd in '922-'9'~'
OVERZICHT VAN DE GROOTTE VAN DE GEBIEDEN, DIE
AFWATEREN OP HET AFWATERINGSKANAAL
VAN COEVORDEN NAAR DE VECHT
OpperGebied afwaterende op, of behoorendé tot:

vlakte

inb.

Het Drosteodiep (noordelijk gedeelte) .
Het Drostendiep (zuidelijk gedeelte).
Het Hoolslootsdiep
Het Loodiep . . . . . . . . . . .

'7

Opper.

Gebied afwatereodc op. of behoorende tot:

vlaJrte

in ha
Het ...... pand nn het StieltjcskanaaI, het ...... pand nn het

kanaal Coevotden-Al.. Pica%d.ie eo het Sehoooebeketdiep
(nn di. gebied zijn la Bol ba in Duitsehland gekgeo)
Het tweede pand nn het Stieltjcsbnaal. . . . . . .
Het tweede pand van bet Afwateringskanaal. . . . .
(nn di. gebied zijn. HO ba in Duitseb1and gelegen).

Tow!. . . . . . . . . . . .
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Bovendien ontvangt het kanaal gedeeltelijk het water van
een in Drenthe gelegen gebied groot 17 515 ha.
Bij het plan, dat aan de verbetering van het Afwateringskanaal ten grondslag werd gelegd, is gerekend op een stroomgebied van 51 141 ha.
BELANGRIJKSTE KANALEN EN GRACHTEN
IN HET WATERSCHAP VOLLENHOVE
De hier beschreven kanalen en grachten behooren tot de
boezemwateren van het waterschap Vollenhove. Zij hebben
een peil van 0,70 m - N.A.P. (zie de beschrijving van den
boezem van het waterschap Vollenhove).
AREMBBRGBRGRACHT

De Arembergergracht maakt deel uit van den vaarweg van
het Zwarte Water naar Friesland en loopt tot de Belter wijde.
Zij heeft gemeenschap met het Zwarte Water door een schutsluis. De lengte van de gracht van de Belter wijde tot de Arem-
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bergersluis bedraagt ongeveer 4,5 km; de bodembreedte is
t2 m; de bodemdiepte 2,60 m - N.A.P.
De gracht is gegraven in de 16e eeuw. Zij is in beheer en
onderhoud bij de provincie Overijssel.
BEUKERSGRACH'r

De gracht loopt van het Meppelerdiep naar de Belter wijde.
Zij maakt deel uit van de binnenscheepvaartweg tusschen het
Zwarte Water en Meppelerdiep eenerzijds en Friesland anderzijds. De gracht doet tevens dienst voor den afvoer van overtollig water van het Meppelerdiep, (zie de beschrijving van het
Meppelerdiep) en heeft hiermede gemeenschap door een schutsluis de z.g. Beukersschutsluis.
Op ongeveer 200 m ten noord-westen van het Meppelerdiep
mondt aan de wesrzijde een oude tak in de gracht uit. Deze tak
geeft verbinding met ·het oude Beukersschut. De sluis doet
uitsluitend dienst voor de afwatering van het Meppelerdiep.
De lengte van de gracht bedraagt 2,2 km; de bodembreedte
is 20 m en meer; de bodemdiepte 3,10 m - N.A.P.
De Beukersgracht en schutsluis zijn in beheer en onderhoud
bij de provincie Overijssel, het oude Beukersschut(stroomsluis)
bij het waterschap Vollenhove.
CoRNELISGRACH'r

Deze gracht loopt van de Walengracht bij Jonen naar het
kanaa1 Steenwijk Beulaker wijde en verder naar de Dorpsvaart
te Zuideinde.
De lengte van de gracht van de Walengracht tot de Dorpsvaart bedraagt ongeveer 5 km; de bodembreedte is ± 6 m;
de bodemdiepte ± 2,20 m - N.A.P.
Zij is in beheer en onderhoud bij de gemeente Giethoom.
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KANAAL S'l'EENWIJK-BEULAKBR WIJDE

Het kanaal loopt van de Beulaker wijde naar het Steenwijkerdiep te Steenwijk, tegenover den mond van het Dolderkanaal
of Kape1sloot. Het vormt met de vaargeulen door de Beulaker
en Belter wijde en de Beukersgracht den scheepvaartweg van
het Meppelerdiep naar Steenwijk en maakt deel uit van de
doorgaande vaart tusschen Zwarte Water en Meppelerdiep
eenerzijds en Friesland anderzijds. Het kanaal doet tevens
dienst als afwateringskanaal van een omvangrijk gebied hoven
Steenwijk (zie de beschrijving van den boezem van het waterschap Vollenhove). .
De lengte van het kanaal bedraagt 9 km; de bodembreedte
is 20 m; de breedte op kanaalpeil 32 m; de hodemdiepte
3,20 m N.A.P.
Het is in beheer en onderhoud bij de N.V. Ontginningsmaatschappij "Land van Vollenhove".
Met den aanleg van het kanaal werd begonnen in Januari 1924.
KANAAL S'l'EENWIJK-QSSENZIJL

Dit kanaal loopt van het Steenwijkerdiep, 9"" m ten westen
van den mond van het kanaal Steenwijk - Beulaker wijde,
naar de Kalenbergergracht. Het mondt ongeveer loom ten
zuiden van de ophaalbrug te Ossenzijl in deze gracht uit. Het
kanaal vormt in aansluiting met de Ossenzijlersloot en Linde
een onderdeel van den binnenscheepvaartweg van het Meppelerdiep naar Friesland.
De lengte van het kanaal bedraagt 11,6 km; de bodembreedte is 8 m; de breedte op kanaalpeil 17, lom; de bodemdiepte 3 m - N.A.P.
Het is in beheer en onderhoud bij de N.V. Ontginningsmaatschappij "Land van Vollenhove".
Met den aanleg van het kanaal werd begonnen in 1926.
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STEENWIJKERDIEP

Het Steenwijkerdiep loopt van de stad Steenwijk naar de
Wetering bij het gehucht "Eind van 't Diep" of Wetering.
Het vormt een onderdeel van de scheepvaart-verbinding van
het Ijsselmeer bij Blokzijl naar Steenwijk.
De lengte van het diep bedraagt 9,3 km; de bodembreedte
is lom; de breedte op kanaalpeil 14 m en meer; de bodemdiepte 2,60 m - N.A.P. De diepte van het gedeelte gelegen
in de gemeente Steenwijk bedraagt gemiddeld 3 m - N.A.P.
Het Steenwijkerdiep is in beheer en onderhoud bij de provincie Overijssel, uitgezonderd het gedeelte van den mond
van het kanaal Steenwijk - Beulaker wijde tot Steenwijk, dat
in beheer en onderhoud is bij de gemeente Steenwijk.
1'IJSSBNGRACHT

Deze gracht loopt van het Giethoomsche Meer naar het
kanaal Steenwijk-Beulaker wijde en verder naar de Dorpsvaart bij Giethoorn-Noordeinde.
De lengte van de gracht van het Giethoomsche Meer tot
de Dorpsvaart bedraagt ongeveer 1 y. km; de bodembreedte
is ± 6 m; de bodemdiepte ± 2,20 m - N.A.P.
Zij is in beheer en onderhoud bij de gemeente Giethoom.
BRUCHTERWIJK
Deze wijk, in den bovenloop .Boksloot genoemd, werd
vroeger gebruikt voor afvoer van turf uit de omliggende
verveningen. Zij verkeert thans in vervallen toestand.

Het henedengedeelte van de wijk, dat door een dam van
het bovengedeelte is afgesloten, staat in open verbinding met
het Overijsselsch k.anaal, zijkanaal Vroomshoop-De Haandrik.
Het peil van dit gedeelte van de Bruchterwijk is 9,10 m +
N.A.P.

Het gedeelte van de Bruchterwijk boven den dam loost
door een uitwateringssluis op de bermsloot langs de oostzijde
van het Overijsselsch kanaal. Deze bermsloot staat in open
verbinding met de Bruchterbeek.
De Bruchterbeek gaat met een grondduiker onder de Bruchterwijk en het Overijsselsch kanaal door en mondt bij Brucht
in de Vecht, tusschen de stuwen te Mariënberg en te Hardenberg, uit.
De halfcirkelvormige grondduiker onder het Overijsselsch
kanaal heeft een werkzame doorsnede van slechts 0,39 mi.
Dit is niet voldoende voor den afvoer van hoogwater op de
Bruchterbeek. Daarom bevindt zich in het Overijsselsch kanaal
boven dezen grondduiker een zoogenaamde dwarsduiker. Deze
heeft een doorstroomingsprofiel van 1,60 mi. Wanneer de dwarsduiker in werking wordt gesteld, wordt het kanaal""" weerszijden van den duiker afgesloten door een stel puntdeuren.
COEVORDEN-VECHTKANAAL
Dit kanaal ook Coevorder-kanaal genoemd, loopt van de
gracht te Coevorden naar de Vecht boven de stuw te De H"",,drik. Het doet in hoofdzaak dienst als scheepvaartkanaal.
De lengte van het kanaal bedraagt 5 km; de bodembreedte
is 8 m; de breedte op K.P. 18 m; de bodemdiepte 1,80 m tot
%,10 m - K.P. Het bestaat uit twee panden, het eerste pand
ligt gemeen met de grachten te Coevorden, is lang 4.4 km

+

en heeft een peil van 9,10 m
N.A.P. Het tweede pand
strekt zich uit van de keex- en schutsluis tot de Vecht, heeft
een lengte van 0,6 km, en eveneens een peil van 9,10 m
N.A.P. Het tweede pand ligt gewoonlijk gemeen met het
eerste pand,. de keex- en schutsluis staat dus meestal open.
De sluis wordt gesloten:

+

1°. zoodra de watetstand op de Vecht hooger of lager is
dan kanaalpeil;
2°. wanneer de toevoer van water uit Drenthe zoo groot
wordt, dat het Afwateringskanaal het water niet vlug genoeg
kan afvoeren;

+

3°. bij watetstanden hoogex dan 9,10 m
N.A.P. op de
Laarwolder wetering (zie bij "Oversttoomingen").

Indien de toestand genoemd ondex 2° of 3° zich voordoet,
wordt de ontlastsluis in den westelijken dijk van het Coevorden-Vechtkanaal geopend, om het water zijdelings af te
voeren op het benedenpand van het Afwateringskanaal. In
deze gevallen doet het Coevorden-Vechtkanaal dus nog
dienst als afwateringskanaal. In den westelijken dijk van het
kanaal ten zuiden van de keer- en schutsluis bevindt zich een
schotbalksluis ten dienste van bevloeiingen.
Het kanaal is in beheer en onderhoud bij de provincie
Overijssel onder algemeen toezicht van den Rijkswaterstaat.
Het werd geopend in 1860 en verbeterd in de jaren 1897- 1898.
DEDEMSVAART
De Dedetnsvaart loopt van het Zwarte Water te Hasselt
naar de Vecht te Ane. Het kanaal dient zoowel voor de scheepvaart als voor afwateIing en werd oorspronkelijk aangelegd
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ten behoevevan devervening. De lengte van het kanaal bedraagt
40,8 km; de bodembreedte is 8,70 m; de nonnale breedte op
kanaalpeil 16,70 m; de nonnale bodemdiepte in het algemeen
2 m K.P.
Het kanaal bestaat uit acht panden. Het eerste pand begint
daar, waar de z.g. "Haven" in het Zwarte Water uitmondt
en kan in twee gedeelten worden onderscheiden. Het eerste
gedeelte lang ± 0,6 km bestaat uit de vaart door Hasselt,
Stadsgracht genaamd, het tweede gedeelte uit de eigenlijke
Dedemsvaart. De bodemdiepte van dit kanaalpand is 2,40 m N.A.P. De afmetingen en ligging van de kanaalpanden zijn:
Volgotde
van de
panden

Omschrijving van de ligging
van het kanulpand

Lengte
km

K.P. in m
t.O.V.

N.A.P.

-.........
_-....-

Gom.
lblDCl

Van de schutsluis o.0. IJ gelegen ± 100 m van
het Zwone W....... lbsse1t tot ochuts1uis
o.0 • 2. te De Lichtmis.
Tweede
Tusschen schutsluis o.0. 2. te De Lichtmis en
pand
schutsluis o.0 • 3 te Den Hulst .
Detde pand Tusschen schutsluis o.0 • 3 te Den Hulst en
schutsluis o.0 • .otTusachen
schutsluis o.0• ... en schutsluis nO. S
Vietdepand
(Veenochut) .. Ba1kbtug
Vijfde pand Tusschen schutsluis n O , l te Balkbrog en
schutsluis o.0. 6 te Rbeeze.
Zesde pand Tusschen schutsluis 0.°, 6 te Rheeze en schut·
aluis 0.°, 7
Zevende
Tusschen schutsluis n° 7 en schutaluis nO. 8
pand
bij Ane.
Aeb....
Tuachen schutsluis nO. 8 bij Ane en de
pand
Veebt.

0,,0&

m-

N.A.P.

....

Ee.... pand

709

N.A.P.

4,9

'A' +

4. 8

2.,89

+

z.8

4,l!

+

8.7

6,12

+

Z.7

6.9 1

+

8.l

7. 80

+

o.l

7. 80

+

Het vijfde pand ligt o.a. gemeen met de Kruizinga's Wijk
of Lange Wijk. Deze wijk loopt 0,5 km ten noorden van en
nagenoeg parallel aan de Dedemsvaart. Zij mondt beneden
sluis n°. 6 weer in de hoofdvaart uit.
Het achtste pand staat in open verbinding met de Vecht
boven de stuw te Ane en heeft een bodemdiepte van 6 m
N.A.P. Het kanaalpeil van dit pand en van het zevende pand
is gelijk aan het zomerstuwpeil bij de genoemde stuw.
De schutsluis bij Ane staat meestal open en wordt alléén
gesloten, wanneer de waterstand op de Vecht hooger of lager
is dan kanaalpeil. De bodemdiepte van het zevende pand
bedraagt tot ± 0,8 km boven de uitmonding van de Lutterhoofdwijk z m - K.P. en verder 1,65 m - K.P.
De voeding van het kanaal geschiedt door:

+

1°.

de Vecht boven de stuw te Ane;

zo.

de Lutterhoofdwijk;

3°. de wijken, waterleidingen, enz. die er in uitloopen.
Loozing van het niet voor de voeding benoodigde water
geschiedt als volgt.
Q.
De kanaalpanden gelegen boven sluis nO. 5 te Balkbrug.
Het overtollige water van de hooger gelegen panden wordt
door stroomduikers, gelegen bij de schutsluizen, naar de
lager gelegen panden afgevoerd tot op het vijfde pand. Het
overtollige water van dit pand wordt door het Ommerkanaal
naar de Vecht afgevoerd. Behalve het schutwater, wordt bij
sluis nO. 5 geen water op de kanaalpanden beneden deze sluis
afgestroomd.

b. De kanaalpanden gelegen beneden sluis n°. 5 te Balkbrug.
Het overtollige water van deze panden wordt, uitgezonderd
bij schutsluis n°. 4, door de stroomduikers naast de schutsluizen
afgevoerd naar het eerste pand en verder door de uitwateringssluis te Hasselt op het Zwarte Water. Bij schutsluis n°. 4 wordt
het overtollige water afgevoerd door de tolkleppen in de
puntdeuren. Het overtollige water, dat langs deze panden wordt
afgevoerd, kan gesteld worden op ongeveer 8 mi per seconde.
Wanneer het kanaalpeil op het eerste pand stijgt boven een
N.A.P., wordt het water afgevoerd naar
peil van 0,60 m
het bemalen gebied van het waterschap de Noorder Vechtdijken. Dit geschiedt door middel van een zelfwerkenden
heveloverlaat, welke gebouwd is in den zuidelijken kanaaldijk
tusschen Hasselt en De Lichtruis.

+

OVERZICHT VAN DE GROOTTE VAN DE GEBIEDEN,
Dm .AFWATEREN OP DE KANAALPANDEN

Omschrijving ..., bet gebied, dat afwatert op bet:

&rsh pad. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Het gebied. dat zijn water op dit pand afvoert, bestaat uit twee
afzonderlijke deden. Bovendien ontvangt het pand een gedeelte
van het water van een gebied, groot 990 ha.
T","",

pa"". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

lakt

ha
. Oppcrvin

I

7221

•• 87

Het boezemgebied ligt aan beide zijden van de Dcdemsvaart.

DIr"

pad . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Het boewngebied ligt aan beide zijden ..., d. vaart.
Vimll pad
.
Het boezemgebied ligt ten zuiden ..., bet pood.

16

• III
.80

•

Oppcrvlalrte
in ha

Omschrijving van het gebied, dat afwatert op het:

Viii.. pomi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Het boezemgebied bestaat uit drie deden. waarvan Un deel gelegen
is bij Slagharen en ~ deel ten noorden van sluis nO. 5 te Balk~
brug. Het derde deel ligt voor bet grootste gedeelte ten
VlUl de Dedemsvaart.

z".. pomi

~

•..................

Het boezemgebied ligt aan beide zijden van de vurt.

z"""" pomi.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . •

l

"0

Het boezemgebied bestaat uit drie deden gelegen ten noorden van
hel pand en Ua deel gelegen ten:ruiden VlUl het pand, terwijl een
poldertje. gelegen ten zuid-westen van sluis n O , 8. en het waterschap de Meene eveneens afwateren naar dit pand.
Het zevende pand ontvangt bovendien het water van het gebied
groot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

'86,

dat afwatert op het tweede pand van de Lutterhoofdwijk.
hblsl. pand.
Op dit pand wateren geen gronden af.

Totaal

De Dedemsvaart is in beheer en onderhoud bij de provincie
Overijssel. De vaart door Hasselt, Stadsgracht genaamd, met
schutsluis nO. I zijn in beheer en onderhoud bij de gemeente
Hasselt.
Met het graven van het kanaal werd 9 Juli 1809 begonnen.
Op 4 Februari 1854 werd de vaart tot in de Vecht voor de
scheepvaart geopend.

In de jaren 1857. 1863. 1886. 1888, 1901, 1902 en 19241928 werden verschillende verbeteringswerken uitgevoerd.
V66rdat de vaart doorgetrokken was tot in de Vecht.
ontving de Dedemsvaart water uit de Reest door de Schotkampswijk en kon in den winter daarheen ook overtollig water
worden afgevoerd. De Schotkampswijk is thans afgedamd.
Door het bouwen van stroomduikers bij nagenoeg alle schutsluizen kan tijdig met het afstroomen van het water worden
aangevangen, zonder de scheepvaart te hinderen.
KANAAL ALMELO-NORDHORN
Het kanaal loopt van het Overijsselsch kanaaI te Almelo
naar N ordhorn, waar het door een schutsluis in verbinding
staat met de Vecht en met het verbindingskanaaI van de Vecht
naar het Berns-Vechtkanaal. Het kanaal vormt een scheepvaartverbinding van Almelo met het Berns-Vechtk.naal en
verder met het Duitsche kanalennet ten westen van de
Berns.
De lengte van het kanaaI op NederIandsch gebied bedraagt
28,1 km; op Duitsch gebied 4,2 km, terwijl het verbindingskanaaI van de Vecht tot het Bems-Vecbtk.na.l een lengte
heeft van 0,7 km. De bodembreedte is 7, lom; de breedte op
kanaalpeil 14 m; de bodemdiepte 1.60 m - K.P. De genoemde
bodemdiepte is niet overal meer aanwezig. De waterstand
wordt zooveel mogelijk op 0,20 mboven K.P. gehouden.
Op Nederlandsch gebied is het kanaal door l schutsluizen
in 6 panden verdeeld. Op Duitsch gebied bevinden zich nog
twee schutsluizen. één nabij de Rijksgrens en één nabij de Vecht.
De laatstgenoemde sluis kan naar beide zijden water keeren.
Het geheele kanaaI bestaat dus uit 8 panden.
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De afmetingen en ligging van de kanaalpanden op NederIandsch gebied zijn:
Volgorde
VlU1 de
panden

VlU1

K.P. in
Lengt<o
m+
km
N.A.P.

de ligging
het bnaalpand

Omschrijving

VlU1

Ligt gemeen met het OverijsselJch bnaal,
hoofdbnaal Zwolle-Almelo.
Twoedepand Tusschen de Provincie- en Veldsluis
Derde pand Tusschen Veld. en Ileunes!uis.
Vierde pand Tusschen Beune- en Fleringersluis.
Vijfde pand Tusscben Fleri.oger- en de Gekoppelde sluis
(sluis nO. l).
Zesde pand Tussehen Gekoppelde sluis en schutsluis te
Fre:nadonerhaar .

Eentepand

.

0.'

9,]0

4,4

10,00

2.2

l.l

uAC
1.4.4°

'.7

]6,60

14,4

21,00

meesul
21.1°

Het kanaal wordt gevoed door:
,0. de Dinkel, die in het zesde pand vrij uitmondt;
ZO.
de waterleidingen, enz., die er in uitmonden.
Het niet voor de voeding benoodigde water kan worden
afgevoerd als volgt:
0
1 •
door een grondduiker onder en een ontlastsluis in den
noordelijken dijk van het zesde pand van het kanaal naar
het gedeelte van de Dinkel beneden het kanaal. Dit geschiedt
bij veel wateraanvoer op de Dinkel. De bediening van de
schuiven van dezen grondduiker en van die der ontlastsluis
is geregeld bij een overeenkomst gesloten tusschen Nederland
en Pruisen (zie de beschrijving van de Dinkel en "Grenstraetaten") ;

zO. door een ontlastsluis in den noord-westelijken dijk van
het tweede pand van het kanaal naar den afgesneden rechter
zijtak van de Loolee;
3°. door een ontlastsluis in den zuid-oostelijken dijk van
het tweede pand van het kanaal naar de Loolee.
OVERZICHT VAN DE GROOTI1l VAN DE GEBIEDEN,
Dm AFWATEREN OP DE KANAALPANDEN
Omschrijving ..., be' gebied, afwatetende op bet:

Oppervlakte

inbo

T-upand . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . .
Het hoe=gebied ligt ten noom-oosten ..., het lwlaaL

lJtrt4 pand.
Op dit pand _teren geen gtnnden ol.

Vi"'" pand. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.1

Het boezemgebied ligt tcn zuiden van het kanaal. Het pand
verdeelt de Kloosterbeek in twee dcele.n. Bij grooten water·
aanvoer op deze beek. kunnen de beide deden een gedeelte
..., het _ter 100=> op het kanaalpand.

Vil'" pand. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Het boezemgebied ligt aan heide :tijden ..., het lwlaaL
ZIJ'" pand • . . . . . . . . . . . . . . . . .
Het gebied bestaat uit drie afzonderlijke dcele.n.
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Toual . . . .

Het kanaal is op Nederlandsch gebied in beheer en onderhoud bij de proviocie Overijssel
Het kanaal werd op 8 Februari 1889 tot de Rijksgrens voor

de scheepvaart opengesteld. Met de doortrekking op Duitsch
grondgebied werd in '90Z aangevangen, terwijl op , Juli '904
de opening plaats had voor het internationaal verkeer in verbinding met het Duitsche kanalennet.
LICHTMISKANAAL
Het kanaal loopt van het eerste pand van de Dedemsvaart
bij De Lichtmis in zuid-westelijke richting tot bij den Rijksweg
Zwolle-Meppel, op ongeveer, km afstand van de Vecht.
Het staat in open verbinding met de Dedemsvaart en doet
dienst als afwateringskanaa1 voor de hooge gronden in het
waterschap de Noorder Vechtdijken. Als scheepvaartkanaa1
heeft het weinig of geen beteekenis meer.
De lengte van het kanaa1 bedraagt 6" km; de bodembreedte
is 6,j m; de breedte op K.P. 'j m; de bodemdiepte ',70 m
- N.A.P. Het kanaa1peil is gelijk aan het K.P. op het eerste
pand van de Dedemsvaart, dit bedraagt in den zomer o,oz m
- N.A.P., terwijl de winterstand iets hooger is. Als gemiddelde
stand kan worden aangehouden N.A.P. Het kanaa1 ontvangt
het water van een gebied, groot 67z0 ha. Bovendien ontvangt
het kanaa1 een gedeelte van het water van een gebied, groot
990 ha.
Het is in beheer en onderhoud bij de provincie OverijsseL
Het Lichtmiskanaa1 werd in '849 in gebruik genomen. Het
kanaal vormde, toen de Berkumersluis aan de Vecht nog niet
was afgedamd, een verbinding van de Dedemsvaart met de
Vecht en verder door de Nieuwe of Binoen Vecht met Zwolle.
In '9z6 werd de Berkumersluis aan de buitenzijde door een
houten nooddam afgesloten. In 193Z werd de voorloopige
afdamming zoodanig hersteld, dat zij als volledig betrouwbare
waterkeering dienst kon doen. In '9H werd de sluis opgeruimd,
terwijl daar ter plaatse het kanaa1 gedeeltelijk is gedempt ten

behoeve van den Rijksweg Zwolle-Meppel. Het LichtmiskanAal is dus thans een dood1oopende zijtak van de Dedemsvaart.

LUTIERHOOFDWIJK
Het kanAal loopt van het zevende pand van de Dedemsvaart
te Lutten naar de gracht te Coevorden. Het vormt met de Dedemsvaart een scheepvaartverbinding van het Zwarte Water
te Hasselt met Coevorden en dient tevens voor afwatering.
De lengte van het kanAal bedraagt Ij km; de bodembreedte
is 8,70m; de breedte op K.P. normaa116,7 0 m; de bodemdiepte
± z m - K.P. Het bestaat uit twee panden. Het eerste pand
ligt gemeen met het zevende pand van de Dedemsvaart, is lang
Z,z km en heeft een peil van 7,80 m N.A.P. Het tweede pand
strekt zich uit van de schutsluis te Slagharen tot de Coevordensche of Trageldijksluis, heeft een lengte van u,8 km en een
peil van 9,10 m
N.A.P. Het wordt gevoed uit de Coevorder
grachten en ontvangt tevens het water van een gebied, groot
z86j ha. Overtollig water wordt geloosd op het eerste pand.
Voor de grootte van het gebied, dat afwatert op het eerste
pand, zie de beschrijving van de Dedemsvaart.
Het tweede pand ligt gewoonlijk gemeen met de Coevorder
grachten, de Trageldijksluis staat dus meestal open. Stijgt,
door grooteren toevoer van water uit Drenthe, het water in
de Coevorder grachten boven het vastgestelde peil, dan wordt
de sluis gesloten. Dit geschiedt eveneens, wanneer bij hooge
waterstanden op de Laarwolder wetering, enz. de ontlastsluis
in den westelijken dijk van het Coevorden-VecbtkanaaJ geopend wordt. (zie bij "Overstroomingen'').
De voornaamste wijken, die gemeen liggen met het tweede
pand van het kanAal, zijn de Schuine Sloot en Dommerswijk.

+

+
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De voornaamste wijk, die uitmondt in het eerste pand is de
Slagharensche wijk. Deze wijk ontvangt op den linkeroever
het water van de Starmanswijk.
De Lutterhoofdwijk is in beheer en onderhoud bij de provincie Overijssel.
De Lutterhoofdwijk is gedeeltelijk gegraven tusschen I Sz j
en 184j. De doortrekking naar Coevorden kwam in 1867
gereed tot in de buitengracht van deze stad, in 187Z tot in de
binnengracht. Het eerste pand van de hoofdwijk werd verbeterd
in de jaren 1890-1893.

MEPPELERDIEP
Het Meppelerdiep loopt van de Galgenkampsbrug te Meppel,
waar het in open gemeenschap is met het benedenpand van
de Drentsche Hoofdvaart, tot Zwartsluis.
Het vormt als scheepvaartweg de verbinding van het Zwarte
Water met Meppel en het achterland en dient tevens voor de
afwatering van zuid-westelijk Drenthe.
De lengte bedraagt II km; de diepte is Z,jO m - N.A.P.;
de breedte wisselt van Z4 m tot 40 m en méér bij de sluizen.
Een vast kanaalpeil bestaat niet. In den regel is op het Meppelerdiep eenige srrooming waar te nemen. Lager dan tot O,H m
- N.A.P. te Zwartsluis wordt het water niet afgelaten.
De voeding geschiedt door de Reest, de Dwingelersrroom,
Oude Smildervaart of Oude Vaart en de Wold A. Verder
door het schutwater van de Drentsche Hoofdvaart en de
Hoogeveensche Vaart. De loozing heeft plaats door twee
sluizen te Zwartsluis, n.l. de Kleine of Staphorster schutsluis,
die tevens als uitwateringssluis is ingericht, en de Uitwaterings-

sluis. De derde sluis, genaamd Groote schutsluis, doet uitsluitend dienst als scheepvaartsluis.
In droge tijden wordt water ingelaten uit het Zwarte Water
door bovengenoemde sluizen.
Aanvankelijk was het Meppelerdiep een nietig stroompje.
Het Rijk heeft dit stroompje in de jaren 1860/r861, 18Hz en
19.0/19.1 verruimd tot op de tegenwoordige afmetingen. Als
gevolg van de voortschrijdende ontwatering in Drenthe nam
de hoeveelheid op het Meppelerdiep gebrachte water voortdurend toe. Daar vrije loozing op het Zwarte Water slechts
mogelijk was bij lage standen, kwam het regelmatig voor, dat
het water op het Meppelerdiep zoowel over een gedeelte van
de bebouwde kommen van Zwartsluis en Meppel streek, als
de aanliggende gebieden inundeerde.
Aan dezen toestand is een eind gekomen, door de in 19.8
tot stand gekomen bemaling van het Meppelerdiep. Deze
is verkregen door zijdelingschen waterafvoer naar de waterschappen Hasselt en Zwartsluis en Vollenhove.
Het water kan naar deze waterschappen worden afgelaten
als volgt:
1°. naar het waterschap Vollenhove door het tot stroomsluis ingerichte oude Beukersschut, terwijl in geval van nood
ook kan worden ingelaten door de nieuwe Beukersschutsluis.
Beide sluizen zijn gelegen in den Zomerdijk langs den rechteroever van het Meppelerdiep ;
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naar het waterschap Hasselt en Zwartsluis door de
schutsluis in de Staphorster Stouwe even ten noorden van
Zwartsluis. Deze schutsluis heeft één stel houten puntdeuren
en één stel ijzeren puntdeuren. In elk van de ijzeren puntdeuren bevinden zich twee schuiven, speciaal voor afstroomen.

De bemaling is verdeeld in winterbemaling en zomerbemaling.
Voor de regeling van de winterbemaling en het onderhoud
en de exploitatie der werken ter voorkoming van een te hoog
peil op het Meppelerdiep is een overeenkomst gesloten tusschen
de provinciën Drenthe en Overijssel eenerzijds en de waterschappen Hasselt en Zwartsluis en Vollenhove anderzijds.
Deze overeenkomst is gedateerd 7 Juli/u Augustus en 17
October/z3 October 19z8.
De waterschappen verbinden zich hierbij, ieder voor zich,
water van het Meppelerdiep te ontvangen, zoodra de waterstand bij de Beukersschutsluis in het Meppelerdiep 0,65 m
N.A.P. bedraagt en ook dan, wanneer bij lageren waterstand,
verlaging van het peil noodig is om te bereiken, dat een waterN.A.P. aan de Kaapbrug te Meppel zoo
stand van 0,65 m
min mogelijk wordt overschreden.
Voor vaststelling, verdeeling van de exploitatiekosten, enz.
is een interprovinciale commissie gevormd. De voorzitter
van deze commissie is een lid van Gedeputeerde Staten van
Drenthe. Tot leden zijn aangewezen de hoofden van den
provincialen technischen dienst van Drenthe en Overijssel,
de Burgemeester van Meppel en de voorzitters der beide
waterschappen, terwijl ook de Burgemeester van Zwartsluis
de vergaderingen bijwoont.
Voor de zomerbemaling geldt de overeenkomst, gesloten
Mei 19H, tusschen de waterschappen Vollenhove en Hasselt
en Zwartsluis eenerzijds en het waterschap het Meppelerdiep
anderzijds. (Ieder jaar wordt een nieuwe overeenkomst opgemaakt.)
De artikelen 1, z en 3 van deze overeenkomst zijn van
toepassing op de bemaling en luiden als volgt:

+
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Artikel 1.
De waterschappen zijn bereid gedUrende een periode van
vier weken in den eersten hooitijd en een periode van drie
weken in den tweeden hooitijd, voorzoover zij dit zonder
schade voor hun eigen ingelanden kunnen doen, het peil in
het Meppelerdiep te houden op zoodanige hoogte, dat de oeverlanden van het Meppelerdiep voor waterbezwaar zijn gevrijwaard. Het peil hiervoor wordt vastgesteld op 0,10 m - N.A.P.
bij het Oude Beukersschut. Mocht het peil van 0,10 m - N.A.P.
gedurende enkele dagen in verband met opwaaiing of grooten
waterafvoer eenigszins te hoog zijn, zoo zullen de waterschappen in overleg met belanghebbenden trachten, zooveel
mogelijk het gewenschte peil te handhaven.
Artikel z.
De tijd, waarop het Meppelerdiep op een peil van 0,10 m
- N.A.P. wordt gehouden, zal in onderling overleg tusschen
partijen worden bepaald. Deze tijd zal liggen voor den eersten
hooitijd niet eerder dan 1 l Mei en niet later dan 10 Julien
voor den tweeden hooitijd niet eerder dan IZ Augustus en
niet later dan ZI September. Indien de waterschappen, door
zeer hoog boezempeil, defect aan machines of andere redenen
den opgegeven tijd ongeschikt achten, zullen zij dit terstond
aan belanghebbenden berichten en zullen partijen trachten in
gemeen overleg een oplossing te vinden.
Artikel 3.
De uitvoering van de maatregelen, noodig voor het op peil
houden van het Meppelerdiep gedurende de perioden in het
vorige artikel bedoeld, zal geschieden door een commissie
van drie personen, waarvan één door elk der waterschappen
aangewezen.

----------

- - - - - _. .

In den winter '9~9/'930 had voor het eerst gedeeltelijke
afstrooming van water uit het Meppelerdiep naar de waterschappen Hassdt en Zwartsluis en Vollenhove plaats.
Het Meppelerdiep is in beheer en onderhoud bij ·het Rijk.
GROOTTE VAN DE GEBIEDEN, Dm AFWATEREN OP HET
MEPPELERDmP

Gebied bchoorende tot:

Oppervlakte

inbo

Het Meppeletdiep, bet benedenpand van de Drentsche Hoofdvurt
en de Reest:
.
a. Meppeletdiep en benedenpand D=tsche Hoofdvurt.
b. Reest
.
c.

den polder ten zuiden·van Meppel .

De Oude Smildervurt:

beneden het Koningsschut. . . . .
boven bet Koningsschut. . . . . .
De WoId A (inclusief het waterschap Ruinerwold) .

a.

b.

Drentsche Hoofdvaart inclusie! IC pand van het Omojekanaa1,
Beilervaart en bet henedenpand van het Liothorst Homankanaal
Tweede en Derde pand van het Oranjek:aoaa1 .
Tweede pand van de Molenwijk . . . . . . . . . : . . . .

86,6
88lo
I2 600
866,
4'40

,660

Bei1ersttoom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 1 1°

Het eerste tot en met bet 2:e8de pand van de Hoogeveensche Vaart
Ecbteo.eratroom of Oude Diep .
Havelte< waterleidiog
Veningscbe Wijk . . . . . . .

10 "0

4 66,
I ISO

340

Totul

Bovendien ontvangt het Meppelerdiep gedeeÎtdijk het
water van een gebied groot 37 37S ha.
.
NIEUWE OF BINNEN VEQ:IT
De Nieuwe Vecht vormt een verbinding van de Nieuwe
Wetering te Zwolle met de Vecht te Berkum.

Het is in hoofdzaak een scheepvaartkanaal.
De lengte van het kanaal bedraagt 3,1 km; de bodembreedte
11 00; de breedte op K.P. 18 00; de bodemdiepte ± ,,ZO 00
-N.A.P.
De waterstand op het kanaal is afhankelijk van de waterstanden op de Nieuwe Wetering, zoodat een vast K.P. niet
bestaat.
Het heeft gemeenschap met de Nieuwe Wetering door een
keersluis, de z.g. Weezensluis, terwijl aan den mond bij de
Vecht, in den zuider Vechtdijk ,een schutsluis ligt genaamd
het Nieuwe Verlaat.
De keersluis staat meestal open doch wordt gesloten bij een
waterstand hooger dan 0,7100 + N.A.P. op de Nieuwe Wetering.
De waterschappen Dieze en Herfte kunnen, elk door een
hulpsluis in de zuidelijke kade van het kanaal, water op de
Nieuwe Vecht loozen. Het gebied van het waterschap Dieze,
dat op deze wijze kan afwateren, is groot 220 ha. Ook een
gedeelte van de stad Zwolle watert af op het k.anaal. De
Nieuwe Vocht is in beheer en onderhoud bij de gemeente
Zwolle.
Het kanaal werd omstreeks 1600 door de stad Zwolle gegraven, terwijl het in 1841 en volgende jaren door het Rijk
werd verbeterd. In 1914 is het Nieuwe Verlaat, met fman·
tieelen steun van Rijk en Provin~e, door de gemeente Zwolle
vernieuwd.
OMMERKANAAL
Het kanaal loopt van het vijfde pand van de Dedemsvurt
in zuidelijke richting naar de haven te Ommen. Het staat in
open verbinding met de Dedemsvaart en heeft bij Ommen
door een uitwateringssluis, gelegen in den weg Ommen-
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Hardenberg, verbinding met een afleidingskanaaI, lang 0,3 km,
dat ~tmondt in de Vecht. Het kanaal is zoowel afwaterings- als
scheepvurtkanaal, doch vormt geen scheepvaartverbinding
van de Dedemsvaart met de Vecht. De sluis aan den benedenmond dient uitsluitend voor de afwatering. De lengte van het
kanaal van de Dedemsvaart tot de uitwateringssluis bedraagt
10,28 km; de bodembreedte is 4-8,5 m; de breedte op kanaalpeil ll-16 m; de bodemdiepte 2 m - K.P. Het kanaalpeil
is gelijk aan het peil op het vijfde pand van de Dedemsvaart
n.l. 6,12 m
N.A.P.
Het kanaal voert het water af van een gebied, groot 12 100 ha,
waarvan 9235 ha afwateren langs het vijfde, zesde en zevende
pand van de Dedemsvaart en 2865 ha langs de Lutterhoofdwijk
(zie de beschrijving van deze kanalen).
Het kanaal is in beheer en onderhoud bij de provincie
Overijssel, uitgezonderd de haven te Ommen, die in beheer
en onderhoud is bij deze gemeente.
Het Ommerkanaal werd in 1866 voltooid, terwijl in Novembe, van het zelfde jaar de openstelling voor de scheepvaart
volgde. In 1876 werd de uitwateringssluis bij Ommen verruimd en in 1890 werd het kanaal weder op het vereischte
profiel gebracht. In verband met de bemaling van het Meppelerdiep, werd aan de schutsluis nO. 5 te Balkbrug het karakter
van waterscheiding toegekend. Uit dien hoofde is het Ommerkanaal naar behoefte verruimd geworden en is de uitwateringssluis te Ommen zoo ruim gemaakt, dat zij groot genoeg is
om al het water van de Dedemsvaart boven Balkbrug af te
voeren.
OVERIJSSELSCHB KANALEN
De Overijsselsche kanalen bestaan uit:
a. een hoofdkanaal van Zwolle naar Almelo;

+
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b. een zijkanaal van Lemdervdd naar Deventer;
c. een zij kanaal van Vroomshoop naar De Haandrik.
De kanalen zijn gegraven ten dienste van de scheepvaart,
terwijl zij thans eveneens van groot bdang zijn voor de afwatering van een omvangrijk gebied.
a.

HET HOOFDKANAAL

Dit kanaal loopt van de Stadsgracht te Zwolle naar de
haven te Almdo.
De lengte van het kanaal bedraagt 48,9 km; de bodembreedte 7,50 m; de breedte op kanaalpeil 14.30 m; de boderndiepte 1,70 m-K.P.
Het kanaal is door vijf schutsluizen in zes panden verdedd.
Het eerste pand wordt gevormd door het gekanaliseerde
beneden gededte van de Nieuwe Wetering en staat in open
verbinding met de Stadsgrachten van Zwolle en met het Zwarte
Water. De diepte van dit pand bedraagt 2,00 m tot 2,30 m
- N.A.P. De afmetingen en ligging van de kanaalpanden zijn:
Volgorde
VllQ de
panden

Omschrijving VllQ de ligging
VllQ het kanaalpand

L<ngte

km

K.P. in

m+
N.A.P.

(-.......
"" z......

-

""" -pdI,

Eentepand

Water) DOtlIIIa1 N.A.P.

Van de Stadsgracht te Zwolle tot achutaluis.
nO. I te Linthorst.

Tweedepand Tuaschen schutsluis nO. I en schutsluis nO, 2.
Derdepmd Tusschen schutsluis nO. 2. en schutsluis nO. 3
Vierdepmd Tusschen schutsluis nO, 3 en schutsluis nO. 4
Vijfdepmd Tuaachen achutaIui.s nO. 4 en schutsluis nO, ,
Zesde pand Tuascben schutaluis n O , , en de haven te.
AImclo.

tot 0,10 -

7.'
7.1

2.04

l.'

4,°1

'.H

9. 8
7. 8

7.31

13.6

9,10

Het vierde pand van het kanaal staat in open gemeenschap
met de Midden Regge. Bij veel wateraanvoer op de Midden
Regge kan door een grondduiker onder het kanaal overtollig
water worden afgevoerd op de Beneden Regge. Het kanaalpand
is over een lengte van 0,9 km beneden sluis nO. 4 verbreed.
Het zesde pand kon vroeger door sluis n O. 6 te Vrlezenveen
in. twee deelen worden verdeeld. Sedert den bouw van een
grondduiker voor de Hollander graven, onder het kanaal,
doet deze sluis geen dienst meer (zie de beschrijving van de
Hollander graven op blz. 80).
De voeding van het kanaal geschiedt door:
1°. het zijkanaal van Vroomshoop naar De Haandrik,
hoofclzakelijk uit de Vecht;

I

het Vrlezenveensche VeenkanaaJ;
zie de
30. de Veeneleiding;
beschrijving
4°. de Midden Regge;
van de Regge..
jO. de verdere beken en waterleidingen die er in uitloopen.
Het niet voor' de voeding benoodigde water kan worden
afgevoerd door:
1°. een suatiesinis ± JO m boven sluis nO. j, in den noordelijken kanaaldijk, naar het Verbindingskanaal sluis nO. j Linderbeek;
zo. twee ontlastsluizen in het stroomkanaaJ, dat begint
in den zuidelijken dijk van het kanaal even boven sluis nO. 4,
naar de Midden Regge;
3°. een ontlastsluis in den zuidelijken dijk van het kanaal,
direct boven sluis n°. I, naar de waterleiding ten zuiden van
dit kanaal, die uitmondt in de Nieuwe Wetering.
Afvoer van Regge water naar de kanaalpanden beneden sluis
n°. 3 heeft niet plaats.
'
2,0.
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OVERZICHT VAN DE GROOTTE VAN DE GEBIEDEN,
DIE AFWATEREN OP DE KANAALPANDEN

Omschrijving van het gebied, afwatctcnde op het:

Oppervlakte:
in ha

T.-h pznJ.
Dit pand ontvangt o.a. een gedeelte van het water van een totaal
gebied, gcoot. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
bestaande uit UIl wate!'Staatkundigen polder en hooge gronden,
gelegen ten zuid-westen vm bet: kanul.
De afwatering van dit gebied is als volgt:
1°,

het gedeelte gelegen ten oosten van den z.g. Ve1dhoek.

Dit gebied. dat hoofdzakelijk afwatert op het tweede pand, kan

men onderverdeelen in:
..

de gronden gelegen ten oosten van het zijkanaal Lemelerve1dDeventer;

b.

de gronden gelegen ten westen van dit zijkanaal.

De afwatering van de hooge gronden, genoemd onder ..a", heeft

plaats door de Zuider-dwarsweg waterleiding. De

~terleiding

heeft als zijtakken, op den rechteroever de Noorder-dwanweg
waterleiding en op den linkeroever de Kluwenveensche waterleiding. De Zuider-dwarsweg waterleiding mondt uit in de
Tweede Stappc:nbc.1tet waterleiding, nabij de brug in de voor-

malige .pootbun Raalte---ûmmco. De Tweede S..ppcobelter
waterleiding begint in Lemelerve1d. ten westen van de genoemde
voormalige spoorbaan. Zij wordt met een grondduiker, wijd in
den dag O.SO X 1.- In, onder het zijkanaal doorgdeid.
Het gebied, genoemd onder ..bu , watert af door de Eerste Stappenbclter _tetleiding. Dc2e _tetlciding begint bij den gcoodduiker onder het ~jkanaal Leme1ervcld-Devcntu. Zij stroomt
in nootd-wcstelijkc: en nootdc1ijke richting naar het Hoofdbnul

.060

Omschrijving;van het gebied. afwaterende op het:

Oppervlakte
in ba

wur zij de Tweede Stappenbelter woterleiding opneem~ die bij
den reeds genoemden grondduiker eveneens verbinding heeft
met de Eerste Stappenbelter waterleiding: Laatstgenoemde
waterleiding loopt verder in noord-westelijke richting. langs
den zuidelijken dijk van het bn.aa1, tot beneden schutsluis nO. 2.
waar zij door een duiket in open gemeenschap staat met het
tweede pand. De duiker bestaat uit twee ijzeren buizen, e 0.70 m.
waarvan de bodem gelegen is op 2.04 m + N.A.P. (K.P. tweede
pand). Op den linkeroever ontvangt de waterleiding het water
VOD de Tweede en Derde Strenkb2arder woter!eiding en de Eenite
Westerdalmsholter waterleiding;
2°.

het gedeelte gelegen ten westen van den z.g: Veldhoek.

In dit gebied %ijn de belangrijkste waterleidingen:
a.

de Oude en Nieuwe Kolkwetering (%ie de beschrijving van de
SaIlanclsche Weteringen);

b.

de Tweede Westerdalmsholter waterleiding. Deze waterleiding begint bij de onder tO. sub b. genoemde Eerste Westerdalmsholter waterleiding. Zij stroomt in noord-westelijke en
westelijke richting. parallel aan het kanaal, en mondt onder
den naam ..waterleiding langs de zuidzijde van het OverijsseJsch kanaal" in de Nieuwe Wetering uit. Op den linkeroever ontvangt de TWeede Westerdalmsholter waterleiding
het water van de Kluinhaars-- en Kloosterwaterleiding.
Het gebied, dat behoort tot de onder 2° genoemde waterleidingen,
watert in hoofdzaak af op de Nieuwe Wetering.
Het kanaalpand ontvangt verder het water van den polder Vijf
Heetenlanden groot. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
gelegen ten noord-oosten van het kanaal.

.60
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Omschrijving van hel gebied, afwaleteOde op bet:

Oppuvlalrtc
inbo

Bovendien kan de Dalmaholter waterleiding. doot een uitwateringssJulsje gelegeo in deo noordelijkeo kanaa1dijk, eeo gedeelte
van hel water van eeo gebied, groot 1870 ba, op bet kanaa1pand
afvoeren. Dit geschiedt echter ~ bij grooten watertoevoer
op de geooemde waterleiding.
Overtollig water kan worden afgevoerd door de ontlastsluis boven
aluis n O, I.

V".,J. ;-d.
Op dil pand wateren geeo geondeo af.
91 0

V!if" pand
ZIt";-d

b.

!
j

8000
~e

de beschrijving van de Regge.

HET ZIJKANAAL VAN IJ!Ml!IEtlVELD NAAR DEVENTER.

Dit kanaal loopt van het vierde pand van het Hoofdkanaal
te Lemelerveld naar deo Ijssel te Deventer. Het kanaal heeft
gemeeoschap met de haven in Deveoter door eeo schutsluis.
de z.g. Pothoofdsluis.
De lengte van het kanaal bedraagt %7,3 km; de bodembreedte is 7.10 m; de breedte op kanaalpeil 14,30 m; de bodem44

diepte 1,70 m - , te Deventer 1.30 m - K.P. Het bestaat
uit vier panden, waarvan de afmetingen en ligging zijn:
VoJsotde
van de
panden

Omschrijving van de ligging
van het bnWpand

Vierdepand Van het -rietde pand van het HoofdkanW,
waann<:de het in open verbinding _ .. tot
de Sennipmanschuts1uis

Lengte

km

K.P. ia

m+
N.A.P.

I

',H

Tuuchen de Sennipman- en Soippe1ioguluis

2.1,8

',51

Twecdepand Tuuchen de Snippclingssluis en d. Pothoofdsluis .

a,a

Detdepand

'.H

meestal

Eentepand

Tu..ehen de Pothoofdsluis en den IJ...!.

0,1

MI
M.R.
192.1-193 0

te
Deveotet

,.oSm +
N.A.P.

Het vierde pand ligt gemeen met het vierde pand van het
Hoofdkanaal Het derde pand ligt, nagenoeg altijd. eveneens
met dit pand gemeen. De Sennipmanschutsluis wordt gesloten,
wanneer het water op het vierde pand van het kanaa1 stijgt
boven kanaa1peil, hetgeen thans niet meer voorkomt (zie de
beschrijving van de Sal1andsche Weteringen). Het tweede
pand wordt gevormd door het gekanaliseerde henedengedeelte
van de Schipbeek en door de Buitengracht te Deventer. In
de Schipbeek bevindt zich een schotbalkkeersluis, gelegen
nabij de Snippelingssluis. Deze keersluis wordt gesloten bij
45

hooge waterstllnden op de Schipbeek en op den IJssel (aanvoer
door de Koerhuisbeek) om te beletten, dat water op het tweede
pand van het kanaal komt. Het eerste pand ligt gemeen met
den Ijssel. Zoodra de waterstllnd op den Ijssel hooger is dan
j,80 m
N.A.P., wordt de Pothoofdsluis met schotbalken
afgesloten en is scheepvaart dus niet meer mogelijk.
De voeding van het kanaal geschiedt in hoofdzaak door
de Midden Regge langs het vierde pand van het Hoofdkanaal
Bovendien ontvangt het derde pand van het kanaal het water
van een viertal waterleidingen, O.a. het bovengedeelte van
de Soest Wetering, gelegen ten oosten van het kanaal.
Deze waterleidingen zijn in open gemeenschap met het
.kanaal en ontvangen het water van een gebied, groot 4160 ha.
Op de overige panden wateren geen gronden af.
Het niet voor de voeding benoodigde water kan worden
afgevoerd als volgt (zie ook de beschrijving van de Sallandsche
Weteringen) :

+

1 0.
door een opening, afgesloten door een schuif, in den
westelijken muur van het zuidelijk sluishoofd van de Sennîpmanschutsluis naar de Wooldvloedgraven. Ditgeschiedtalléén,
wanneer de schutsluis gesloten is en daar dit niet meer voorkomt, heeft bij deze sluis dus geen afvoer van overtollig water
meer plaats;

zo. door het ontlastsluisje in den westelijken kanaaldijk
naar de Stobbenbroekswaterleiding. Dit sluisje doet practisch
.geen dienst meer;

3°. door de ontlastsluis in den westelijken kanaaldijk
naar het beneden gedeelte van de Soest Wetering. In gesloten
-stllnd ligt de bovenkant der schuiven van de ontlastsluis op
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hll m + N.A.P. (K.P.). Stijgt het water in het kanaal boven
dit peil, dan doet de bovenkant der schuiven in gesloten stand
dienst als overlaat. Bij grooter afvoer worden de schuiven
zoo noodig getrokken.

c. lllrt ZIJKANAAL VAN VROOMSHOOP NAAR DE liAANDRlK
Dit kanaal loopt van het zesde pand van het Hoofdkanaal
te Vroomshoop naar de Vecht te De Haandrik.
De lengte van het kanaal bedraagt 2I,l km; voor het gedeelte
ten ·zuiden van de Bruchter-ophaalbrug is de bodembreedte
7,lO m; de breedte op kanaalpeil 14,3 m; de bodemdiepte
1,70 m - K.P. Ten noorden van de Bruchter-ophaalbrug
bedraagt de bodembreedte 6 m; de breedte op kanaalpeil 10
tot 12,80 m en de bodemdiepte 1,70 m - K.P.
Het kanaal bestaat uit één pand, dat in open verbinding is
met het zesde pand van het Hoofdkanaal. Het heeft een
kanaalpeil van 9,10 m + N.A.P. Dit kanaalpeil is gelijk aan
het stuwpeil van de Vecht boven de stuw bij De Haandrik. Aan
den bovenmond bij de Vecht bevindt zich de De Haandriksluis. Deze sluis staat meestal open, doch wordt gesloten zoodra
de waterstand op de Vecht hooger of lager is dan kanaalpeil.
De voeding van het kanaal geschiedt in hoofdzaak door de
Vecht. Het Nieuwe Stroomkanaal, dat in het kanaal uitmondt,
voert het water aan van een gebied groot 8017 ha. Verder
wordt het nog in geringe mate gevoed door waterleidingen
in het BergentheinIer veen, het Beerzer veen en het Hammer
veen. Deze waterleidingen zijn in open gemeenschap met het
kanaal.
Het niet voor de voeding benoodigde water wordt, door
een suatiesluis gebouwd in den noord-westelijken dijk, afgevoerd naar het Mariënberg-Vechtkanaal. De suatiesluis is
4
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gelegen ± 400 m ten noorden van het Nieuwe Stroomkanaal
(zie de beschrijving van de Regge).
In het kanaal bevinden zich drie zoogenaamde dwarsduikers
n.l. te Brucht, Radewijk en Loozen, zie de beschrijving van
de Bruchterwijk en van de Radewijkerbeek en het hoofdstuk
Overstroomingen".
De Overijsselsche kanalen zijn in beheer en onderhoud bij
de Overijsselsche Kanalisatie maatschappij.
Het Hoofdkanaal werd voor de scheepvaart opengesteld
in het jaar I 8jj. Het zijkanaal van Vroomshoop naar De Haandrik in I8j6 en het zijkanaal van Lemelerveld naar Deventer
in I8j8.
IJ

TWENTEKANALEN
De Twentekanalen bestaan uit:

a.

een hoofdkanaal van den Ijssel ten noorden van Zutphen
naar Enschede;

b.

een zijkanaal van Wiene naar Almelo.
a.

HEr

HOOFDKANML

Dit kanaal loopt van den IJssel ten noorden van Zutphen
langs Almen, Lochem, Goor, Wiene, Delden en Hengelo naar
Enschede.
Het doet dienst als scheepvaartkanaal voor de Twentsche
industriecentra Hengelo en Enschede en tevens voor de afwatering van een gedeelte van de stroomgebieden van de
Berkel, Regge en Schipbeek.
De lengte van het kanaal bedraagt ongeveer jO km; het
minimum profiel is: bodembreedte 18,60 m, breedte op kanaalpeil 37 menbodemdiepte MO m - K.P.
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Het is door drie schutsluizen in vier panden verdeeld. De
afmetingen en ligging van de kanaalpanden zijn:
Volgorde

van de
panden
Be_pand

K.P.

Omschrijving van de ligging
van het kanaalpand

Lengte
inm+
km

N.A.P.

M.R.19U IJMd te

IJsselpand. sttckt zich uit van den Ijssel,
waannede het in open verbinding staattot de schutsluis te Befde .

l.l

""4

Tweedepand Lange pand genoemd, tusschen de schutsluis
te Eefde en de schutsluis ten westen van
Delden.

32 .7

10,00

Tusschcn de schutsluis ten westen van Delden
en de schutsluis ten oosten van Hengelo .

8.7

16,00

Van de schutsluis ten oosten van Hengelo, tot
de haven te Enschede.

4.1

25.00

Dctdepand

Victdepand

19)0

Zu'P"'"

De breedte en diepte van het kanaal zijn:
Breedte in meters
Omschrijving
van het bnaalVllk

op
KP.

l m-

KP.

IJsselpand <eente pand).
KanaalVllk sluis te Eefde afhat.
werk Bolkshcck
KanaalVllk afhatwerk Bolkshctk-Enschcde

in den
bodem
34,40 tot

10
'P.4°
31

Bodem
diepte
inm

0,1'

+

17.2.0

N.A.P.

t6
7.5 0

,-KP.

25.5°

.,

]8.60

l4

3.3 0

-

KP.
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In het eerste pand van het kanaal monden de volgende
beken en waterleiding uit.
Aan de zuid-westzijde:
de Polbeek. Deze beek stroomt in de provincie Gelderland
en mondt door een gewapend betonduiker in het kanaal uit.
De duiker heeft één opening, wijd in den dag 1,35 X 1,35 m
en is afsluitbaar met een klep.

Aan de noordoost- en noordzijde:
1°. de Eefsche beek. Deze beek, in den bovenloop ook
Harfsensche en Verwoldsche Beek genoemd, stroomt eveneens
in de provincie Gelderland en mondt door een gewapend
betonduiker in het kanaal uit. De duiker heeft twee openingen,
ieder wijd in den dag 1,35 X 1,35 m, elke opening wordt
gesloten door een klep;
ZO.
de Noordelijke afvoersloot. Deze sloot mondt, ongeveer
z80 m beneden de schutsluis te Eefde, door een betonduiker
in het kanaal uit. De duiker heeft één opening <iJ I m en is
afsluitbaar met een klep.

De andere panden van het kanaal ontvangen het water van
beken, waterleidingen, enz., terwijl tevens bij de sluizen gelegenheid tot opmalen bestaat.
N atu u rl ij ke voeding
A. Tweede pand
Aan de zuid- en zuid-oostzijde.
1°. De Nettelhorsterbeek. De beek stroomt in de provincie
Gelderland. Het water wordt door een inlaatwerk, wijd 1,6 m
en uitgevoerd in gewapend beton, op het kanaal afgevoerd.
zo. Het bovengedeelte van de Bolksbeek. De beek stroomt
voor het grootste gedeelte in de provincie Gelderland en
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mondt door een aflaatwerk, uitgevoerd in gewapend beton,
met een overstort-breedte van 4l m in het kanaal uit. De
hoogte van den keermuur is IZ,70 m
N.A.P. terwijl er zes
openingen in gespaard zijn wijd in den dag 0,60 X >,3l m,
elke opening gesloten door een schuif. De openingen dienen
voor den afvoer van het zomerwater. Opdat het door de
Bolksbeek afgevoerde zand niet in het kanaal zal geraken,
is een zandvang gemaakt met een oppervlakte van ongeveer
I ha, aan de bovenzijde van het aHaatwerk:
In den bovenmond van de Bolksbeek is een aHaatwerk gebouwd, de z.g. Avinkssluis, bestaande uit een beweegbare stuw
met schuif en twee heveloverlaten. De Bolksbeek tusschen de
Avinkssluis en het aHaatwerk op het kanaal is zoodanig verruimd,
dat hierlangs 48 ma water per seconde kan worden afgevoerd.
Bij een afvoer van 48 ma/seconde zal de waterstand in de
beek ter plaatse van de uitmonding in het kanaal, 13,lO m
N.A.P. zijn.
De Avinkssluis is in beheer en onderhoud bij het waterschap
van de Berkel.

+

+

30. Het bovengedeelte van de Slinge. De beek stroomt
voor het grootste gedeelte in de provincie Gelderland en
mondt door een inlaatwerk wijd in den dag I m en uitgevoerd
in gewapend beton, in het kanaal uit.
4°. Het bovengedeelte van het Zuidelijk Afwateringskanaal. Het kanaal stroomt voor het grootste gedeelte in de
provincie Gelderland en heeft tot zijtakken de RAvenhorster
waterleiding, het Noordijker kanaal en de Koningsbeek. Het
water wordt door een inlaatwerk, wijd in den dag >,lO m en
uitgevoerd in gewapend beton, op het kanaal afgev:oerd.
10.

De Boven Regge, voor zoover gelegen ten zuidoosten
II

van het kanalll. De rivier begint bij Westerflier, gemeente
Diepenheim, en ontvangt op den linkeroever het water van
de Leide beek. In de Boven Regge bevinden zich een vaste
stuw, uitgevoerd in beton, en een beweegbare stuw. De2:e
laatste heeft één opening afsluitbaar met houten schuiven.
De Boven Regge mondt uit in een afvoersloot, die parallel
loopt aan het kanaal en haar water door een gewapend betonduiker op het kanalllioost. De duiker heeft één opening, wijd
in den dag 1,55 X 2,30 m, en is niet afsluitbaar.
6°. De Diepenheinrsche Molenbeek. In deze beek bevinden
zich drie beweegbare stuwen, terwijl zij haar water op het
kanalll afvoert door de onder 50. genoemde afvoersloot en
gewapend betonduiker. (Zie ook de beschrijving van de
Schipbeek op bldz. 105.)
7°. Het bovengedeelte van de Poelsbeek. Deze beek, in
den bovenloop Markveldsche Beek genoemd, begint in Gelderland. Zij mondt door een gewapend betonduiker, wijd in den
dag 1,75 X 2 m, in het kanalll uit. In de beek bevinden zich
vijf vaste stuwen en één beweegbare stuw met houten schotbalken. Vier vaste stuwen en de beweegbare stuw zijn uitgevoerd in beton, de vijfde vaste stuw is gemaakt van smIen
damwand met betonnen deksloof.
80. Het bovengedeelte van de Bolscherbeek. Deze beek
ontspringt in de gemeente Haaksbergen nabij de grens tusschen
deze gemeente en de gemeente Ambt Delden en mondt door
een inlaatwerk, wijd in den dag 2 m en uitgevoerd in gewapend
beton, in het kanalll uit. In de beek bevinden zich vier vaste
stuwen, uitgevoerd in beton.
9°. Het bovengedeelte van de Bentelerbeek. De2:e beek
begint bij de grens van de gemeente Haaksbergen. Zij mondt
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door een inlaatwerk, wijd in den dag I,jO m en uitgevoerd in
gewapend beton, in het kanaal uit.
10°. Het bovengedeelte van de Hagmolenheek. Deze beek
ontvangt het water van de Hegebeek, die begint "nabij de Rijksgrens. De Hagmolenbeek ontvangt op den linkeroever het
water van de Buitenheek en de Drekkersstrang. De Drekkersstrang ontstaat uit het samenvloeien van de waterleiding l,angs
den Schoolkaterdijk en de leiding van den Voorsten Wissinkbrink, die begint nabij Haaksbergen. In de laatstgenoemde waterleidingen bevinden zich respectievelijk vier en zes vaste stuwen,
samengesteld uit betonpIanken. De Hagmolenbeek mondt
uit in een afvoersloot, die parallel loopt aan het kanaal en haar
water door een inlaatwerk, wijd in den dag 2,jO m, op het
kanaal afvoert. Het inlaatwerk is uitgevoerd in gewapend
beton. In de Hagmolenbeek bevinden zich zestien vaste stuwen,
uitgevoerd in beton en één vaste stuw samengesteld uit
betonpIanken.
,,0. De Nieuwlandsbeek. Deze beek draagt bij den oorsprong den naam Wolfkaterbeek en voert haar water af op het
kanaal, door de onder 10° genoemde afvoersloot met inlaatwerk.
In de Nieuwlandsbeek bevinden zich vijf yaste stuwen uitgevoerd in beton.
Aan de noord- en noord-westzijde.
1°.
De Aalsvoort. Deze beek stroomt in de provincie
Gelderland en heeft bij de uitmonding in het kanaal een bodembreedte van 1 m. Bij de uitmonding zijn de bodem en taluds
over een lengte van ± '9, j 0 m met betonzui]en bezet.
2°. De Tenkhorsterbeek. Deze beek stroomt eveneens in
Gelderland en inondt door een inlaatwerk, wijd in den dag
I m en uitgevoerd in gewapend beton, in het kanaal uit.

3°. De Vlierbeek. De beek mondt uit in een afvoersloot,
die paralld loopt aan het kanaal en haar water door een inlaatwerk, wijd in den dag 1,10 m en uitgevoerd in gewapend beton,
op het kanaal- loost.
B. Derde pand
Aan de zuidzijde.
1°. De Zandboersleiding. Deze waterleiding ontvangt het
water van de Boekderbeek. De beek, in den bovenloop Rutbeek
genoemd, ontvangt het water van de hooger gelegen grensstreek ten zuiden van Enschede, terwijl zij op den rechteroever
de Slagersbeek en de Vddbeek, in den bovenloop Nieuwe Beek
en Bruninkbeek geheeten, opneemt. De Vddbeek ontvangt
op den rechteroever het water van het bovengedeelte van de
Houwbeek. In de Boekderbeek onmidddlijk beneden de
spoorbrug in de spoorlijn Hengdo-Haaksbergen is een vaste
stuw gebouwd, uitgevoerd in beton. De Boekderbeek en
Rutbeek werden verbeterd in de jaren 1910-1913. De Zandboersleiding mondt door een inlaatwerk, wijd in den dag 2,10 m
en uitgevoerd in gewapend beton, in het kanaal uit. In de
leiding bevinden zich twee vaste stuwen, uitgevoerd in beton.
2°. De Elsbeek. De beek mondt door een duiker, IJ 0,80 m
en uitgevoerd in gewapend beton, in het kanaal uit.
30. De Schoolbeek. De beek mondt door een duiker IJ I m
in het kanaal uit.
Aan de noordzijde.
De Schutte. De beek mondt door een betonduiker IJ 0,80 m
in het kanaal uit.
C. Vierde pand
In dit pand monden geen beken of waterleidingen van beteekenis uit.
.
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Kunstmatige voeding
In dtoge tijden moet het water, dat verloren gaat door
schutten, kwel, verdamping, enz., door oppompen worden
aangevuld. De kunstmatige voeding geschiedt met IJsselwater.
Hiertoe is naast iedere schutsluis een gemaal gebouwd. De
gegevens van de bemalingsinstallaties zijn:
Wateropvoer-wuktuig

BernaJiogsinstallatie
nabij de

~o.

Drijfwerk

'3

schutsluis

Te Eefde

~

• eIcctromotoren

Ten westen
VllIl Delden

Soort

3 clcctromotoren

•
•

(chui-

'B [,~

Opmerkingen

8,2.5
8,2'

Het gemaal staat

l~;;-e 8'.9

.:l
centrifu·
gulpom.
pen

t·

t• ~e

,80
90

ten zuiden van

dc Ïebutsluis

lage druk 78 tot 6,10 Het gemaal staat
centrifugul- 66
ten zuiden van
tot 7.de schutsluis
pompen

stroom-

motoren)

Ten oosten
VllIl Hcngclo

3 Diesel·
motoren

,

12gc dtuk 42 tot 6,10
centrifugul- 36
tot 7.pomp

3 12gc druk
centrifugulpompen

120

9.10

Het gemaal staat
ten :zuiden van

de schutsluis

Naast elke schutsluis ligt een stroomkanaal, waardoor het
door het gemaal uit het benedenpand opgepompte water
op het bovenpand wordt gebracht. Elk stroomkanaal is afsluitbaar door een hulpkeersluisje.

Loozing
De gemaalgebouwen te Eefde en te Delden zijn voorzien
van een stroomduiker. Hierdoor kan het niet voor de voeding
benoodigde water, dat door de bovenwaarts in het kanaal uitmondende beken wordt aangevoerd, naar den IJssel afstroomen.
Het bovenpand van de sluis te Hengelo heeft geen natuurlijke
voeding. Bij deze sluis is daarom geen stroomduiker aanwezig.
De stroomduikers hebben de volgende afmetingen:

Stroomduiker in het gemaalgebouw bij de
schutsluis :

Breedte van
Aantal
elke opening
openingeo in den dag.

Metcu
Te Eefde • • . . • . .
Ten westen van Delden.

2.

1,2.5

OVERZICHT VAN DE GROOTTE VAN DE GEBIEDEN, DIE AFWATEREN OP DE KANAALPANDEN
Volgorde

.... de
ponden

Voormalig
stroomgebied van

Eentepond
Tweede
pond en
derde pond

Nwn van de beek
Polbeek . . . . . • . . . .
Eefiche beek. . . . . . . .

de Berkel
de Sebipbeek
deRegge

Alllavoort . . . . . . • . .

Oppervlakte in ba
Onder- To<uI ~ A1gemcen
deelen
totaa1
,,"""

"""" .......

I Zuid-westzijde

63 0
4 8 10
660

-

Tenkbonterbec:k . . . , • .
Nettelhonrerbeek. . . . . .
"40
Bolbbeek . . . . . . . . •
I uo
Slinge • . . . . . . . . . .
740
Zuidelijk AfwlIteringslw>W .
2.13°
Vlierbeek • . . . . . . . .
990
Bovendien ontvangt de Vlier·
beek op den linkeroever een
gedeeltevanhetwate.rvaneen
gebied, groot
ha, dat af~
watert langs de Vloedgraven
Boven Regge en Diepenheimsebe Molenbeek . • . . .
, 440
Poe1Ibeek • . . . . . . . .
4010
Bo1lChetbeek. . . . . . . .
2. 740
Hartgeriobbeek . . . . . .
1,80
Hagmoleobeek en Nieuwlandsbeek . . . • . . . • . .
413 0
Zsndboenleidlog, Elsbeek,
oogeveer
6 ,.zo
Sehoolbeek, eoz . . . . .

()pmcrkingen

1480

3'00
HSo

Nooro-o<>ltzijde
Noordzijde
Noordzijde
Zuidzijde
Zuid-ooswjdc
Zuid-oostzijde
Zuid-oostzijde
Nooro-westzijde

I"

"

Vlexdepond

-....

-

Zukl-o<>ltzijde
Zuid-o<>ltzijde
Zuid-o<>ltzijde
Zuid-o<>ltzijde
Zukl-o<>ltzijde
:n~o

-

Totaal . .

,root

BoftadJea 0DtnllCt bet t1mlde pqd na. bet kIoaa1 aedcdtd.llk bet wuer na. eeo acl»ed
44J; JO
'rUl do Bcrkd co .nruert 1aQp de Bolklbctk. VaD clit acbkd djn '96'0 ba aeJeaea 10 DuJtKblaad.

'9 000

-

Zuidzijde
Op dil pond watereo geeo
geoodeo oIo

344 80
bi. ckt behoort tot bet Itroornae:b.led

b. .HET ZIJKANAAL
Dit kanaal, dat in uitvoering is, loopt van het tweede pand
van het Hoofdkanaal te Wiene naar den rijksweg van Wierden
naar Almelo, ongeveer 3 km ten westen van de stad AImeIo.
Het is in hoofdzaak een scheepvaartkanaal en geeft Almelo
een verbinding voor grootere schepen, dan deze stad thans
bezit.
Het kanaaI bestaat uit één pand, dat in open gemeenschap
staat met het hoofdkanaaI en dus een kanaalpeil verkrijgt van
10 m
N.A.P. De afmetingen van het kanaal zijn bij het
minimum kanaaIprofiel: lengte '3,5 km; bodembreedte I6,zo m;
breedte op kanaalpeil 32,ZO m; bodemdiepte 3 m - K.P.
Het kanaaI ontvangt aan de oostzijde het water van:
1°. het gedeelte van de Hagmolenbeek gelegen ten noordwesten van het hoofdkanaal. Deze beek ontvangt op den
rechteroever het water van het benedengedeelte van de Nieuwlandsbeek voor zoover gelegen ten noord-westen van het
hoofdkanaal. Het water wordt door een duiker, wijd rIJ I m
en uitgevoerd in beton, op het kanaaI afgevoerd;
zo. de G2lgenvelderleiding. Het water van deze leiding
wordt eveneens door een betonduiker, wijd rIJ I m op het
kanaaI afgevoerd.
Het gebied, dat door deze beek en waterleiding op het kanaaI
afwatert, heeft een grootte van 6zo ha.
De Twentekanalen zijn in beheer en onderhoud bij het Rijk.
Met den aanleg van het Hoofdkanaal werd in Maart '930
begonnen, terwijl de werken in 1936 werden voltooid. In
1936 is met den aanleg van het zijkanaaI begonnen, het zal
worden doorgetrokken tot het OverijsseIsch kanaal, hoofdkanaaI Zwolle-Almelo.

+
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VAN ROIJENSWIJK
Deze hoofdwijk van de vervening in het Bergentheimer veen,
begint nabij de Duitsche grens. Zij dient tot afvoer van turf
en landbouwproducten.
De wijk is lang j,9 km, breed 10 m, in den bodem j m,
diep normaal 1,4° m en is door drie schutsluizen in vier panden
verdeeld. Het eerste pand ligt gemeen met het Overijsselsch
kanaal, zijkanaal Vroomshoop-De Haandrik. Het peil van dit
pand is dus 9,10 m + N.A.P. Het peil van het tweede, derde
en vierde pand bedraagt respectievelijk 1°,9° m +, 12,7° m +
en Ij,70m + N.A.P.
Verschillende zijwijken zijn met de wijk in open gemeenschap.
Op de van Roijenswijk wateren geen gronden af.
WILLEMSVAART
Dit kanaal vormt de verbinding tusschen de Stadsgracht
te Zwolle (verbinding noordwaarts door deze gracht met het
Zwarte Water) en den Ijssel te Katerveer. Het is een belangrijke
scheepvaartweg.
De lengte :van het kanaal bedraagt ',3 km. Het staat gewoonlijk in open verbinding met de Stadsgracht van Zwolle en met
het Zwarte Water, doch kan, door een keersluis te Zwolle,
hiervan worden gescheiden.
De sluis wordt gesloten bij een waterstand te Zwolle van
1,12 m
N.A.P., welke stand na de afsluiting van de Zuiderzee
zeer zelden meer voorkomt. De afsluiting bij den Ijssel wordt
gevormd door twee schutsluizen. De minimum bodembreedte
van het kanaal bedraagt 12 m, de bodemdiepte 3>30 m - N.A.P.,
de breedte varieert van zo tot jO. m op K.P. Voor K.P. kan
N.A.P. Een vast K.P. bestaat
worden aangenomen O,Oj m

+
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niet. Als regel wisselt de waterstand tusschen N.A.P. en 0,10 m
-N.A.P.
Het gebied, dat zijn water op de Willemsvaart afvoert,
heeft een grootte van ongeveer 1 S ha.
Het kanaal is in beheer en onderhoud bij het Rijk.
De Willemsvaart werd opengesteld in het jaar 1810 en verbeterd in de jaren 1876-1879.

HOOFDSTUK IV
STROOMENDE WATEREN
DINKEL
De rivier ontspringt in de buurschap Holtwick ten noordwesten van de stad Koesfeld in Duitsch1and. In de buurschap
Glane der Nederlandsche gemeente Losser, op ongeveer I km
afstand van de Duitsche stad Gronau, vormt zij de Rijksgrens
over 600 m lengte. Daarna stroomt zij door Nederland, tot zij
het Nederlandsche grondgebied weer verlaat bij grenspaal 71.
Op ongeveer 8 km beneden grenspaal 71 mondt de Dinkel te
Neuenbaus in de Vecht uit. Zij stroomt door de gemeenten
Losser en Denekamp en vormt over 400 m lengte de grens
tusschen de gemeenten Tubbergen en Denekamp.
De totale lengte bedraagt ruim 84 km, waarvan 36 km van
den bovenloop en 8 km van den benedenloop op Duitsch
gebied zijn gelegen.
Het verhang op de rivier bedraagt bij de Rijksgrens onder
Losser 0,70 m per km; beneden Singraven 0,37 tot 0,09 m per .
km. Binnen de Nederlandsche grenzen daalt baar waterspiegel
N.A.P. tot 10 m
N.A.P.
van 40 m
Bij Singraven stroomt op den linkeroever de Bij-Dinkel,
welke zich juist boven het kanaal Almelo-Nordhom met de
Dinkel vereenigt. De Dinkel staat in open verbinding met het
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kanaal Almelo-Nordhom en wordt tevens met een grondduiker onder het kanaal doorgevoerd. Deze is lang 30,. 1 m en
bestaat uit • kokers breed binnenwerks 4,80 m; hoog in het
midden 1,90 m en aan de zijden 1,10 m. De grondduiker is uitgevoerd in baksteen, afsluitbaar met Stoneyschuiven en werd
gebouwd in 1903. .
De open verbinding dient voor de voeding van het kanaa1.
Bij veel watertoevoer, wat in het najaar meermalen voorkomt,
wordt een gedeelte van het water door den grondduiker onder
het kanaa1 Almelo-Nordhom afgevoerd en is er open gemeenschap met het gedeelte van de Dinkel ten noorden van het
kanaa1 (zie bij "Grenstractaten"). Bij buitensporig hooge vloeden kan ook nog water worden afgevoerd door een ontlastsluis
in den noordelijken dijk van het kanaal, op de Dinkel beneden
den reeds genoemden grondduiker. De ontlastsluis heeft zes
openingen, elke opening wijd. m, en is afsluitbaar met schuiven.
De sluis doet practisch geen dienst meer.
De Dinkel ontvangt het water van verschil1ende kleine beken
en waterleidingen o.a. op den linkeroever:
de Glanerbeek, die ten behoeve van een stoomspinnerij te
Glanerbrug kan worden opgestuwd. De beek ontspringt in'
het Amts Veon in Duitsch1and. Zij heeft op den rechteroever
een zijtak, de Floerbeek, welke stroomt op Duitsch gebied.
De Glanerbeek neemt op den linkeroever vele kleine beekjes op,
die op de oostelijke helling der hooge gronden bij Enschede
ontstaan.
Verder de Elsbeek, de Bethlehemsche beek, de Snoeijnkbeek
en de Bloemenbeek.
De Hollandsche Graven vormde vroeger ook een linker
zijtak, doch wordt thans met een grondduiker onder de Dinkel
doorgevoerd naar het gegraven omleidingskanaal van de Hol61

landsche Graven naar den verruimden Lager Omvloed. De
grondduiker heeft twee rechthoekige openingen, elke opening
binnenwerks l,jO X 2,00 In, kan worden afgesloten met schotbalken en is uitgevoerd in gewapend beton. Aan de westzijde
van den grondduiker bevindt zich in de Hollandsche Graven
een tijdelijke stuw, uitgevoerd in baksteen. De hoogte van den
N.A.P.
stuwdrempel bedraagt 18,20 m
Het omleidingskanaal van de Hollandsche Graven naar den
Lager Omvloed is berekend op een afvoer van 16 mI per
seconde, afkomstig van de stroomgebieden Gele Beek en
Hollandsche Graven. Het bodemv.erhang op het kanaal bedraagt
0,11 m per km, de gemiddelde snelheid van het water 0,3j tot
0,72 m per seconde.
De Hollandsche Graven, meer bovenwaarts Hamburgerbeek
genoemd, heeft een stroomgebied groot 5920 ha en ontstaat
uit het samenvloeien van eèn menigte kleine waterleidingen
en beekjes. De voornaamste is de Volterbeek, lager Tilligterbeek genoemd. De Volterbeek ontstaat onder den naam Linderbeek tuss.chen Oldenzaal en Denekamp op de westelijke helling
van de hooge gronden, die zich langs de Dinkel uitstrekken
en wordt met een grondduiker onder het kanaal AlmeloNordhom doorgevoerd. De grondduiker heeft één opening
wijd in den dag l,jO X 2,00 m en is niet afsluitbaar.
Op den linkeroever neemt de Volterbeek nog een beekje
op, dat het Vree en in den bovenloop Roelinksbeek wordt
genoemd. De Roelinksbeek wordt met een grondduiker onder
het kanaal A1melo-Nordhom doorgevoerd. De grondduiker
heeft twee openingen, elke opening binnenwerks I, j x 2 m
en is niet afsluitbaar.
De verdere zijtakken op den linkeroever van de Hollandsche
Graven zijn het Wiemsel en de Springendaalsche Beek. Het
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Wiemsel ontstaat ten zuiden van den weg van OotmarSum
naar Denekamp.
Meer benedenwurts neemt het Wiemsd vetSchillende wate,ren op, o.a. een beekje, dat ten westen van Ootmarsum ontspringt en zich vereenigt met de Vlasbeek. Deze beide zijtakken ontstaan uit bronnen. Het Wiemsd vereenigt zich dan
op den linkeroever met de Podbeek. Ook deze beek ontstaat
uit bronnen.
Op den rechteroever van de Dinkd stroomt de Ruenbergerbeek. Deze beek wordt gevormd door de vereeniging van twee
stroompjes, waarvan het eene ontstaat in het Stroënfeld. De
.rechterarm ontstaat bij Wessendorf en vereenigt zich tusschen
Gronau en Ochtrup met den linkerarm. Beneden het huis
Ruenberg komt de beek op Nedetlandsch gebied.
De Puntbeek, lager Gde beek genoemd, met den zijtak de
Rammdbeek vormde vroeger ook een rechter zijtak van de
DinkeL Thans stroomt zij over een houten stuw in het Omleidingskanaal van de Hollandsche Graven naar den Lager Omvloed. De overstortbreedte van de stuw bedraagt 6 m, de
hoogte 18,10 m + N.A.P.
De Gde beek wordt met een grondduiker onder het kanaal,
Almelo-Nordhom doorgevoerd. De grondduiker is lang
jO,1j m en bestaat uit één opening breed binnenwerks 4 m
hoog in het midden 1,30 m en aan de zijden 0,70 m. Hij is
uitgevoerd in baksteen en kan niet worden afgesloten. De
grootte van het stroomgebied van de Gele beek boven de .
stuw bedraagt 10 160 ha. De Rammelbeek ontspringt in het
Bentheimerwald en mondt bij Lattrop in de Gele beek uit.
Ook de Rammelbeek wordt met een grondduiker onder het
kanaal Almelo-Nordhom doorgdeid.
.
De grondduiker is lang 43,46 m en bestaat uit drie ijzeren

buizen, met een diameter van 1,60 m. Hij is niet afslnithaar en
werd gebouwd in 190•.
De Dinkel wordt in Duitschland op verscbillende plaatsen
opgestuwd tot het aandrijven van watermolens o. a. te Gronau,
Lage en Neuenhaus. Op Nederlandsch gebied door den water.
molen te Singraven.
In 1883 werd het stuwpeil van den watermolen geregeld
bij besluit van de Gedeputeerde Staten van Overijssel van 14
December. Dit peil is na 1883 niet meer herzien. Het komt
overeen met het peil van '4,0' m
N.A.P.
In 1904 werd de rechtstoestand van de Dinkel geregeld en
werd het Rijk (Domeinen) als onderhoudsplichtige aangewezen.
Het graven van het omleidingskanaal van de Hollandsche
Graven naar den Lager Omvloed, het verruimen van dezen Omvloed, enz. kwam, voor zoover het Duitsche gedeelte betreft, nagenoeg gereed in 1934. In 193 5 werden de werken op N ederlandsch gebied ter hand genomen. Zij werden voltooid in 1936.
De Bij-Dinkel is aanzienlijk verruimd, evenals de stuw bij
den watermolen van Singraven.
Het stroomgebied van de DinkeI met inbegrip van de
stroomgebieden van de Hollandsche Graven en de Gele
beek is groot ongeveet 60 7.0 ha. Hiervan zijn ongeveer
zz .60 ha in Nederland gelegen.
Bovendien ontvangt de Dinkel het overtollige water van
een gebied, groot 31 5 ha, dat afwatert op het zesde pand
van het kanaal Almelo-Nordhorn.
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DE LINDE
De Linde is een gekanaliseerde rivier, die begint in Friesland
bij het gehucht Het Ronde ten zuiden van Makkinga. Zij vormt
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van Oldemarkt tot Slijkenbilrg de grens tusschen de provinciën
Overijssel en Friesland en mondt bij Kuinre uit in het IJsselmeer. Het bovengedeelte, van de Linde van den oorsprong
tot den weg van Oldeberkoop naar Noordwolde dient uitsluitend voor de afwatering en is lang 6 km. Het gedeelte van
den genoemden weg tot de uitmonding in het IJsselmeer dient
zoowel voor de afwatering als voor de scheepvaart ~n
is lang 3Z,Z km. Dit laatste gedeelte is door drie schutsluizen in vier panden verdeeld, waarvan de afmetingen en
ligging zijn:
Volgorde
van de
panden
Eerste
pand

Tweede
pand

Derde
pand

Ömschrijviog van de ligging
van het kanaalpand

Lengte
km

,

Tussehen het IJsselmeet en de sehutsluia

K.P. in m
t.o.V.
N.A.P.

Peil IJ.selm

te Kuinre. dit pand wordt gevonnd door

0,13 m -

de haven van Kuinre en ligt gemeen met
het IJsselmeet

N.A.P. aan
de peilschaal te
Utk

Tusschen de scbutaluis te Kuinre en de
He1omasluia. dit pand ligt gemeen met
den boezem van het waterschap Vollenhove .

1,7

"

11,2

Tusschen de Helomasluis en de schutsluis
met stuw nabij Nijeholtpade

14,4

°.70

-

N.A.P.
meestsl
0.10 -

Vierde

pand

Tusschen de schutsluis met stuw nabij
Nijeholtpade en den weg van Oldeberkoop naar Noordwolde.
"

.

.tuwpeil
4.9

0,"
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De breedte en diepte van de Linde zijn:
Bodemhteedte
in meten

Omschrijving van het gedeelte

Van de schutsluis te Kuinre tot den mond
van de Ossenzijlenloot. . . . . . .

Bodemdiepte in

meten t.o.v.
N.A.P. of K.P.

7.S0 verbrecdendc tot 16,-

2,70 -

N.A.P.

',90 -

N.A.P.

Van de Ossenzijlersloot tot de Hdoma·

sluis . . . . . . . . . . . . . . .
Boven de He10masluis tot de spoorbrug
in de spoo,lijn Leeuwuden-Meppel

minstens

'j,6 geleidelijk
smaller wordend
tot

Van de genoemde spoorbrug tot den
mond van de NOOMwoldervaart. . .

IZ.-

2.2..1

>z,' geleidelijk
versmallende tot

±

',80 -

N.A.P.

(in '9'j gebag.

geroop:z.mN.A.P.)

±

',80 -

N.A.P.

(in '9'j gebzg·

12.4

gerdop.zmN.A.P.)

9.10 vc.rsmallec.-

',40 - K.P. (in

Boven de schutsluis nabij Nijeholtpade

tot den weg Oldehetkoop-Nootd.
walde

.

de tot 6,-

192.1 gegraven

op

',jO -

K.P.)

De Helomasluis is een driewegsluis, waardoor geschut kan
worden naar de Helomavaart, het derde pand en het tweede
pand van de Linde.
Het gedeelte van de Linde gelegen boven de Helomasluis
watert af op Frieslandsboezern. De afwatering heeft plaats door
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een stroomkanaai met, uitwateringssluis, gelegen 100 meter
ten noorden van de Helomasluis, naar de Helomavaart.
De Linde beneden de Helomasluis is in beheer en onderhoud
bij de provincie Overijssel, het gedeelte boven deze sluis bij het
waterschap de Linde en de Helomasluis bij de provincie Friesland.
RADEWI]KERBEEK

De beek ontstaat door de samenkomst van verschillende
waterleidingen, die van de hooge gronden bij Wilsum, in
Duitschland, afkomen.
Zij vormt van grenspaal II6 tot grenspaal II 3 de grens
tusschen Nederland en Duitschland en stroomt verder door de
gemeenten Ambt Hardenberg en Stad Hardenberg. Op verscbi1lende plaatsen kan zij door schotbalkstuwtjes worden opgestuwd ter bevloeiing van aangtenzende weilanden. De beek
buist het Overijsselsch kanaal, zijkanaal Vroomshoop-De
Haandrik. Zij wordt met een gtondduiker onder dit kanaal
doorgevoerd en kan bij gtooten Waterafvoer ook door het
kanaal worden geleid. Hiertoe bevindt zich in het kanaal een
z.g. dwarsduiker, terwijl het kanaal aan weerszijden van den
dwarsduiker afsluitbaar is met naalden. Dank zij de verbeteringswerken van Rijkswege in de Vecht uitgevoerd, behoeft deze
dwarsduiker thans weinig of niet meer te worden gebruikt.
De grondduiker is niet afsluitbaar, uitgevoerd in baksteen
en heeft een dootstroomingsprofiel van Z,70 m". De dwarsduiker heeft een doorstroomingsprofiel van 3>53 m". De doorstroomingsopeningen in de landhoofden bevinden zich beneden
kanaalpeil. De opening in den oostelijken kanaaldijk wordt
gesloten door een klep, die in den westelijken kanaaldijk door
schotbalken.

De Radewijkerbeek mondt even boven Hardenberg in de
Vecht uit.
REEST
Dit riviertje is ontstaan in de vergraven hoogevenen van
Slagharen en Lutten.
Door den aanleg van de Dedemsvaart en van de Lutterhoofdwijk is de hydrografische toestand echter gewijzigd. Het riviertje begint thans ten westen van de Ongelukswijk bij de
Braambergersloot.
Het vormt over de gehede lengte de grens tusschen de provinciën Overijssd en Drenthe, stroomt in westelijke richting
en mondt bij Meppd in het Meppderdiep uit.
De Reest is een voedingsstroom van het Meppelerdiep. De
Schotkampswijk, wdke vroeger de verbinding vormde tusschen
de Reest en de Dedemsvaart, werd in verband met de bemaling
van het Meppderdiep afgedamd.
De grootte van het gebied, dat gehed op het riviertje afwatert, is '3 280 ha, terwijl van een gebied, groot 66 ha, het
water gedeeltelijk naar de Reest wordt afgevoerd.
De Reest is in onderhoud bij de aangdande eigenaren onder
toezicht van de gemeentebesturen van Avereest en Staphorst.
BESCHRIJVING VAN DE BELANGRIJKSTE RIVIEREN,
BEKEN, WATERLEIDINGEN, ENZ. TEN DmNSTE
VAN DE AFWATERING IN HET WATERSCHAP
DE REGGE
I. De Regge.

.n.

De bdangrijkste beken en waterleidingen, die in de Reggc;
stroomen.
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A. In de Boven Regge.
B. In de Midden Regge.
C. In de Beneden Regge.

m.

De Markgraven of Braakmansbeek, de afgesneden rechter
zijtak van de Loolee, de Schipsloot, Hollander graven
en Veeneleiding.,

IV. De Geestersche Molenbeek, het Geestersche' StroomkanaaI, het Vriezenveensche Veenkanaal en het Nieuwe
Stroomkanaal

V. Het Mariënberg-Vechtkanaal.
VI. Grootte van het stroomgebied van de Regge.
I. DB REGGE
De Regge begint ten zuid-westen van Goor nabij het Twentekanaal, hoofdkanaal Zutphen-Enschede. Zij stroomt door

de gemeenten Markelo, Goor, vormt de grens tusschen de gemeenten Ambt Delden en Markelo, daarna tusschen de gemeenten Rijssen en Wierden, stroomt verder door de gemeenten
Wierden, Hellendoorn en O=en en mondt bij de hofstede
"Dunnewind" beneden O=en in de Vecht uit.
De rivier draagr van het beginpunt tot de hofstede ,,'t Ekso"
den naam van Boven Regge. Bij deze hofstede vormt de Boven
Regge met de Eksosche A de Midden Regge. De Midden
Regge staat in open verbinding met het vierde pand (kailaalpeil hll m
N.A.P.) van het Overijsselsch kanaal, hoofdkanaal Zwolle-Almelo, bij Hankatè. De open verbinding
dient alléén voor de voeding van het kanaal. Het Regge water
wor lt met een grondduiker onder het kanaal doorgevoerd.
De grondduiker, uitgevoerd in gewapend beton, heeft drie
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openingen wijd in den dag Z,Zj x 3,50 m, is afsluitbaar met
wie1schuiven en heeft een capaciteit van ± 44 m' per sçconde.
Van dit kanaalpand tot aan de monding bij de Vecht draagt
de rivier den naam Be!\eden Regge.
De lengte van de Boven Regge van het beginpunt bij het
Twentekanaal tot 't Ekso is IZ,85 km; van d,e Midden Regge
ZI km en van de Beneden Regge IZ km. De Regge is voor de
eerste maal, voor hoogen zomerafvoer, verbeterd in de jaren
1894 tot 1908. De rivier werd opnieuw verbeterd in de jaren
1930-1935. In het beneden gedeelte zijn een zevental bochtafsnijdingen gemaakt. In, het midden gedeelte eveneens een
drietal. De Regge heeft als scheepvaartweg vrijwel geen
beteekenis' meer.
.
De geheele rivier is in beheer en onderhoud bij het waterschap de Regge, uitgezonderd de gróndduiker in de Midden
Regge onder het Overijsse1sch kanaal. Deze grondduiker is
in beheer en onderhoud bij de Overijsselsche Kanalisatie
maatschappij.
IT.

DE BELANGRIJKS'I'E BEKEN EN WA'I'ERLEIDINGEN,
Dm IN DE REGGE S'tROOMEN

A.

Boven Regge

Op den linkeroever:
1°. de Vloedgraven;
zo. de Holtdijksbeek. Deze beek ontstaat bij de Pol onder
Markelo.
Op den rechteroever:
1°. het, benedengedeelte van de Poelsbeek voor zoover
gelegen ten noord-westen van het Twentekanaal, hoofdkanaal
Zutphen-Enschede;
.

7°

1.0. de Podee. Deze wordt 'gevormd door de ZeJdammerbeek, het henedengedeelte van de Bentelerbeek en het henedengedeelte van de Bolscherbeek;
30. het henedengedeelte van de Hagmolenbeek voor zoover
gelegen ten westen van het Twentekanaal, zijkanaal WieneAlmelo, met een drietal zijll1kken;
4°. de Twikkelsche vaart. Deze vaart, ook wel Schipvaart
of Nieuwe beek genoemd, is in de jaren 177'-177' aangelegd.
Ze diende tot 1873 als scheepvaartkanaal. De vaart begint bi}
Karç1shaven ten oosten van Delden. Bij hooge watersll1nden
op de Oelerbeek wordt, over den overlaat in den linkeroever;
van deze beek, water afgevoerd naar de Twikkelsche 'vaart (zie
bij de beschrijving van de Oelerbeek op blz. 76). De vaart wordt
met een grondduiker onder het Twentekanaal, zijkanaal Wiene
-Almelo, doorgevoerd. De grondduiker heeft twee openingen.
wijd in den dag 1,1' X 1,1.0 m en is uitgevoerd in gewapend
beton. In de Twikkelsche vaart bevindt zich één vaste stuw.
uitgevoerd in beton. Bij Delden mondt de Tochtsloot,' ook
Oelerbinnenbeek genoemd, in de vaart uit. Deze sloot, in den
bovenloop Flierleiding genoemd, wordt met een grondduiker,
één opening wijd in den dag I X I Ol, onder het Twentekanaal, hoofdkanaal Zutphen-Enschede, doorgevoerd;

,0.

de Peddemorsleiding.

B. Midden Regge
Op den linkeroever:
1°. de Entergraven. Deze ontstaat in de lage gronden. ten
noorden van de Holtdijksbeek. De Elsgraven vormt een zijll1k
van de Entergraven. Zoowel de Entergraven als de Elsgraven
worden opgestuwd, elk door een schotbalkstuw. In den boven-
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loop van de Entergraven bevindt zich bovendien nog een
stuw, samengesteld uit betonplanken;
1°. de Oosterhofsbeek. Deze ontstaat uit verscheidene takken ten noorden van den weg van Rijssen naar Enter. In de
beek bevindr zich een schotbalkstuw;
3°. de Maatgraven. Deze graven voert het water af van een
groote uitgestrektheid. De bermsloaten van den Ligtenbergerweg voeren het meeste water aan. De Maatgraven ontvangt
ook het water van de Lookswaterleiding. In de Maatgraven
bevinden zich twee vaste stuwen en één schotbalkstuw. In
de Lookswaterleiding bevinden zich drie stuwen samengesteld uit betonplanken;
4°. de Brandgoot;
lO. de Paalsleiding. In deze leiding bevinden zich vier
stuwen en een bodemvaL De bodemval en drie stuwen zijn
samengesteld uit betonplanken;
6°. de Koningsleiding. Deze leiding ontvangt op den
linkeroever het water van de Berg1eiding;
7°. de Nieuwstads1eiding. In deze leiding bevindt zich één
stuw samengesteld uit betonplanken.
Op den rechteroever:
rO. de Eksosche A en Wierdensche A. Deze ontvangen
op den linkeroever het water van:
a. het aaneengesloten stroomencomplex Nieuwe Graven,
Weezebeek, Denneboomerlee en Loolee.
De Loolee wordt gevormd door de van de hoogten van
Oldenzaal en Ootmarsum komende beken, zij komen
allen ongeveer bij de buurschap Het Loo samen. De voornaamste hiervan zijn:

a-I. de Spikkersbeek, in den bovenloop Lemselerbeek genoemd.
In den bovenloop van deze beek bevinden zich veertien
vaste stuwen. Twee van deze stuwen zijn uitgevoerd in
beton, terwijl twaalf stuks zijn samengesteld uit betonplanken. De beek ontvangt op den linkeroever het water
van de Saasvelderbeek'en op den rechteroever het water
van de Strootmansbeek.
In laatstgenoemde beek bevinden zich drie stuwen, samengesteld uit betunplanken;
a-zo de Middensloot. In deze sloot bevinden zich vijf vaste

stuwen, uitgevoerd in beton. De Middensloot neemt op
den rechteroever de Stouwebeek op en ontvangt in den
bovenloop O. a. het water van de Rossumer beek.
In de Stouwebeek bevinden zich zes stuwen, samengesteld
uit betonplanken;
a-3. de van Tubbergen komende Schoehuisbeek en Baasdammerbeek, die te =en de Fleringer molenbeek vormen.
In deze beken bevinden zich de volgende stuwen:
Schoehuisbeek, vier stuwen, waarvan één uitgevoerd in
hout;
Baasdammerbeek, drie stuwen, waarvan één schotbalkstuw;
Fleringer molenbeek, zes vaste stuwen en één beweegbare
stuW. Eén vaste stuw is uitgevoerd in beton. De beweegbare stuw heeft drie openingen afsluitbaar met schuiven
en is uitgevoerd in baksteen. De stuwen, voorkomende
in de beken, zijn, voor zoover niet anders is aangegeven,
samengesteld uit betonplanken. De Fleringer molenbeek
neemt op den linkeroever de lhverkampsbeek op.
In de lhverkampsbeek bevinden zich twee vaste stuwen.
Eén van deze stuwen is uitgevoerd in beton, de tweede
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is samengesteld uit betonplanken. De Haverkampsbeek
heeft op den linkeroever als zijtak de Frontrotsbeek. In
laatstgenoemde beek bevindt zich één stuw, samengesteld uit betonplanken. Een linketzijtak van de Frontrotsbeek wordt met een grondduiker onder het kanaal
Almelo-Nordhom doorgeleid. Deze grondduiker heeft
één opening, wijd in den dag 0,30 X 0,30 m, en is uitgevoerd in hout. De Fleringer molenbeek wordt met een
grondduiker onder het kanaal Almelo-Nordhom doorgeleid. De grondduiker heeft drie openingen, wijd in den
dag I X I ID, is niet afsluitbaar en uitgevoerd in baksteen.
De Loolee splitst zich even boven Almelo in twee takken.
De linkertak stroomt onder den naam Hagen of Schuttenbeek naar Almelo. De rechter tak gaat naar het kanaal
Almelo-Nordhom, doch voert geen water meer af. De
Hagen verdeelt zich weder in twee takken. De noordelijke
tak stroomt onder den naam Kleine Hagen naar het kasteel
"Huis Almelo" en vormt de gracht rondom dit kasteel.
De zuidelijke tak stroomt als Hagen of Schuttenbeek tot
de Schuttenbrug, draagt beneden deze brug den naam
Almelosche A en deze mondt in de Nieuwe Graven uit.
De Nieuwe Graven wordt met een grondduiker onder
het Twentekanaal, zijkanaal Wiene-Almelo, doorgevoerd.
De g10ndduiker is uitgevoerd in gewapend beton en heeft
drie openingen wijd in den dag ',11 X ',30 m.
In den bovenmond van de Kleine Hagen bevindt zich een
beweegbare stuw. Deze stuw heeft twee openingen, elke
opening afsluitbaar met een schuif, en is uitgevoerd in beton.
In de Hagen of Schuttenbeek bevindt zich een stuw met
Stoneyschuif onmidckllijk beneden de Schuttenbrug in
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