de z.g. Schuttenkolk, aan de markt te Almelo, bij het
begin van de A1melosche A. Beide stuwen worden gebruikt om het waterpeil in de grachten rondom "Huis
Almelo" te kunnen regelen. Het stuwpeil van de stuwen
is zoodanig, dat het water in de grachten op een peil van
10 m
N.A.P., gemeten aan de z.g. Weteringbrug, kan
worden gehouden. Hiertoe is het waterschap de Regge
verplicht ingevolge een overeenkomst, gesloten 21 Juli
1903, tusschen dit waterschap, de gemeente Almelo en
den eigenaar van het kasteel "AImelo". Tot het sluiten
van deze overeenkomst werd het waterschap gemachtigd
bij besluit van Gedeputeerde Staten van Overijssel
van 2 Juli 1903, nO. 288I/I88l. 3e afdeeling. De bovengenoemde overeenkomst is nader gewijzigd op 30 September 1933 en I April 1936.
Wegens het te nauwe profiel van de A1melosche A,
kan bij groote afvoeren slechts een gedeelte van het water
van de Boven Loolee door Almelo worden geleid. Het
overige water van de Boven Loolee wordt afgevoerd
naar de Denneboomerlee. Hiertoe is in den bovenloop
van de Denneboomerlee een vaste stuw gebouwd met een
kruinbreedte van 7 m en een hoogte van 10,20 m N.A.P.
De stuw is uitgevoerd in beton. De maximum winterafvoer
van de Boven Loolee bedraagt 9,44 m 8 per seconde. Hiervan
wordt 4,44 m8 per seconde over de stuw naar de Denneboomerlee afgevoerd. Langs de Beneden Loolee stroomt
dus bij maxima1en winterafvoer 1 m 8 water per seconde.
De Eksosche A, Nieuwe Graven, Weezebeek, Denneboomerlee en Loolee zijn verbeterd in 1933.
De Weezebeek neemt op den linkeroever o. a. de
Bomsche beek op.

+

+
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Deze beek, in den bovenloop ook Berflobeek genoemd,
ontstaat onder Hengdo en ontvangt op den linkeroever het water van de Azelerbeek en de W ooiderbeek.
In de Bornsche beek is een tijdelijke stuw aangebracht,
uitgevoerd in hout. De beek werd verbeterd in 19 H.
In de Azelerbeek bevindt zich één stuw. Deze beek,
in den bovenloop Oelerbeek genoemd, ontvangt het
water van de Twekkderbeek. De Twekkelerbeek ontstaat ten westen van Enschede uit de samenvloeiing
van twee waterleidingen. Zij neemt op den linkeroever
het beneden gedeelte van de Houwbeek op en wordt
met een grondduiker onder de Zandboersleiding doorgeleid. De Oelerbeek wordt met een grondduiker onder
het Twentekanaal, hoofdkanaal Zutphen-Enschede,
doorgeleid. De grondduiker is uitgevoerd in gewapend
beton en heeft één opening wijd in den dag 1,6, X 1 m.
In de beek bevinden zich verder dtie beweegbare stuwen
en in den linkeroever één overlaat bij den Noordmolen
in het Twikkelerbosch. De overlaat is lang 8 m,
hoog 14,II m+N.A.P. en heeft een doorlaat breed 1 m,
afsluitbaar met schotbalken. De hoogte van den drempel van den doorlaat is 13,61 m + N.A.P.Deoveriaatwerd
gebouwd bij de verbetering van de Oderbeek in 1913 en
dient om bij hoogen waterstand zijdelings water af te
voeren van deze beek naar de Twikkelsche vaart.
De Oderbeek en Azelerbeek werden verbeterd in de
jaren 1910-1913 en 1933.
De be1angtijkste zijtakken op den rechteroever van
de Bornsche beek zijn de Drienerbeek en de Gammelkerbeek. De Drienerbeek wordt gevormd door verschillende kleine takken, die aan de westelijke en zuidelijke

helling van den Lonnekerberg ontspringen. Zij neemt op
den reehteroever o. a. de Eschbeek op. In de Drienerbeek en de Eschbeek bevinden zich, respectievelijk twee
en drie, eenvoudige houten stuwen.
.
De Gammelkerbeek ontstaat uit sprengen, die zich op de
hoogten van Oldenzaal bevinden. In deze beek bevinden
zich twaalf vaste stuwen, terwijl in den havenmond een
zandvang is gemaakt. Tien stuwen zijn uitgevoerd in
beton, terwijl twee stuks zijn samengesteld uit betonplanken. Op den linkeroever ontvangt zij het water van
de Deuminger beek. De Deuminger beek, in den benedenloop ook Hattemerbeek genoemd, wordt gevoed door
sprengen van den Lonnekerberg. Zij neemt op den linkeroever de Slangenbeek op, die ontstaat uit de samenkomst
van de Hasselerbeek en Hesbeek. De Slangenbeek ontvangt op den rechteroever het water van de Schalbeek.
In de Deuminger beek bevinden zich negen vaste stuwen
en één zandvang. Twee stuwen zijn uitgevoerd in beton,
terwijl zeven stuks zijn samengesteld uit betonplanken.
In de Slangenbeek bevinden zich vijf vaste stuwen,
samengesteld uit betonplanken en één zandvang.
b. de Bomerbroeksche waterleiding. De waterleiding wordt
met een grondduiker onder het Twentekanaal, zijkanaal
Wiene-Almelo, doorgevoerd. De grondduiker heeft één
opening wijd in den dag 1,Z X 1,Z m en is uitgevoerd
in gewapend beton. Hij werd gebouwd in 1936. In de
waterleiding bevindt zich verder één schotbalkstuw (max.
stuwhoogte 9,41 m + N.A.P.). De Bomerbroeksche waterleiding werd verbeterd in 19z7;

Z·.

de in het Notterveen voorkomende Eerste waterleiding.
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Deze waterleiding ontvangt op den linkeroever het water van
<ie Tweede waterleiding;
de Jeruzalemsleiding. In deze leiding bevinden zich

,0.

twee stuwen;

4°. de Schaddenbeltsleiding. In deze leiding bevinden zich
<!tie vaste stuwen;
.

,0.

de Rietsloot. In deze sloot bevinden zich twee stuwen.
Zij ontvangt in den bovenloop het water van de Oude Rietsloot.
ln laatstgenoemde sloot bevindt zich één stuw;
6°. de Overwaterleiding. In deze waterleiding bevinden
:zich drie stuwen;
7°. de Hoogelaarsleiding met op den linkeroever de
Wee1ensloot. Laatstgenoemde sloot ontvangt op den rechter<>eVer het water van de Katenhorsdeiding. In de Hoogelaarsleiding bevindt zich een schotbalkstuw. In de Katenhorsdeiding
.bevinden zich drie stuwen samengesteld uit betonplanken;
8°.

de Gagelleiding ;

9°. de waterleiding langs den zuidelijken kanaaldijk van
bet Overijsselsch kanaal, hoofdkanaal Zwolle-Almelo, genaamd "Zuidelijke Bermsloot". Deze waterleiding neemt op
·den linkeroever de Vuilegatsleiding, Dalkeresch-leiding en de
Kolkleiding op. De laatstgenoemde leiding ontvangt op den
.linkeroever het water van de Daarlesche Flierleiding; op den
rechteroever het water van de Greeuwelsloot en de Oude
Daarlesche beek. In de Greeuwelsloot bevinden zich twee
-stuwen. Deze stuwen zijn samengesteld uit betonplanken.
De stuwen, voorkomende in de waterleidingen genoemd
-onder
4°,
en 6°, zijn samengesteld uit betonplanken.

,0, ,0

C. Beneden Regge
Op den linkeroever:
1°. de onder Lemele voorkomende Nieuwbrekkenwaterleiding. In het bovengedeelte van deze waterleiding bevindt
zich een stuw. De Nieuwbrekkenwaterleiding ontvangt in den
bovenloop het water van de Korteveldswaterleiding. Ook in
laatstgenoemde waterleiding bevindt zich een stuw;
1°. de Matenwaterleiding. In deze waterleiding bevinden
zich drie stuwen.
De stuwen, voorkomende in de waterleidingen genoemd
onder 1° en 1°, zijn samengesteld uit betonplanken.

Op den rechteroever:
1°. de Koster greppel. In deze Waterleiding bevinden zich
twee stuwen. Deze stuwen zijn samengesteld uit betonplan'ken;
1°. de Hammerwetering, Slagtep of Damwetering, stroomende langs de grens der gemeente Hellendoorn, met op den
linkeroever de Kemperleiding;
30. de Linderbeek. Deze beek is gekanaliseeerd. Het bovengedeelte van de beek staat in verbinding met het z.g. Verbindingskanaal. Dit kanaal loopt parallel met het Overijsselsch
kanaal, hoofdkanaal Zwolle-Almelo, en neemt een aanvang bij
de suatiesluis ± JO m boven sluis n°. j in den noordelijken
dijk van dit kanaal. Bij de genoemde suatiesluis stroomt de
hoofdleiding Kalkwijk-Daarlerveen in het Verbindingskanaal.
Deze waterleiding wordt met grondduikers onder het Overijsselsch kanaal, zijkanaal Vroomshoop-De Haandrik en de
spoorweghaven van Vroomshoop doorgeleid. De grondduiker
onder het Overijsselsch kanw heeft één opening, wijd in den
dag 1,50 X 3,00 m, is niet afsluitbaar en uitgevoerd in baksteen.
6
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De grondduiker onder de spoorweghaven bestaat uit twee
ijzeren buizen met een diameter van 1,60 m en is afsluitbaar
met schuiven. De Linderbeek neemt O.a. op den rechteroever
de Linderwaterleiding en de Oude Wetering op, op den linkeroever ~e Piksenwaterleiding en mondt bij Archem in de Beneden
Regge uit. De lengte vanaf sluis nO. 5 tot Archem bedraagt
9,9 km; de bodembreedte j,25-6 m; waterdiepte bij max.
afvoer 1,50-2,50 mj max. snelheid 0,65 m·per sec; capaciteit,

bij hoogwater, aan den boven- en benedenmond respectievelijk
7,4 en 8,15 m' per seconde. In de Linderbeek bevinden zich
drie schotbalkstuwen. In de Linderwaterleiding, de Oude Wetering en Piksenwaterleiding bevinden zich respectievelijk één,
drie en één stuw. De laatstgenoemde stuwen zijn samengesteld
uit betonplanken;
4°. de Hammerwetering, komende uit het oostelijk gelegen
Hammervlier, met op den rechteroever de Bevert. De wetering
mondt tegenover "Huis Archem" in de Beneden Regge uit.

m.

DE

MARKGRAVEN OP BRAAKMANSBEEK, DE AFGESNEDEN

RECHTER ZIJTAK VAN DE LooLBB, DE SCHIPSLOOT, •
HOLLANDER GRAVEN EN VEBNBLBIDING

De Markgraven of Braakmansbeek wordt gevormd door een
aantal kleine waterleidingen en sprengen, die tegen de hoogten
van Tubbergen en Vasse ontspringen. Ten oosten van den weg
van Ootmarsum naar Vasse vormen zich op de westelijke
helling der hoogten eenige bronnen tot een beek, de Onderbeek
geheeten, die na een klein gedeelte van de gemeente Denekamp
te hebben doorsneden, in de buurschap Vasse onder Tubbergen
treedt. In deze beek bevinden zich twee watermolens. Zelfs
j,n de droogste zomers geven de bronnen water. De beek stroomt
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westwaarts en vormt met eenige kleinere takken de Markgraven.
Zij ontvangt op den linkeroever o.a. het water van de Eggelpoelsbeek. In deze beek bevinden zich vier stuwen, samengesteld uit betonplanken. De Markgraven mondt even ten
noorden van het kanaal Almelo-Nordhorn in de Loolee uit.
Dit gedeelte van de Loolee is door het genoemde kanaal afgesneden van den rechter zijtak, welke boven Almelo begint.
De Loolee mondt uit in de Hollander graven. In de Mark"
graven beneden Tubbergen bevinden zich zeven vaste stuwen,
uitgevoerd in beton, terwijl in den bovenloop tien stuwen en
één zandvang zijn gemaakt. Van de laatstgenoemde stuwen
is één uitgevoerd in hout, één in beton, drie in Bentheimer
zandsteen, terwijl vijf stuks zijn samengesteld uit betonplanken. In de Loolee bevindt zich één vaste stuw bij de
uitmonding in de Hollander graven. Deze stuw is uitgevoerd
in beton.
Bij de uitmonding van de Loolee in de Hollander graven,
mondt ook de Beneden Schipsloot uit. De Schipsloot begint
even ten zuiden van het Geestersche Sttoomkanaal (zie de beschrijving van dit kanaal op blz. 86) en ontvangt op den
linkeroever o.a. het water van het benedengedeelte van de
Nieuwe Sloot, het benedengedeelte van de Geestersche Molenbeek en de Lutkebeek. In de Schipsloot bevindt zich een schotbalkstuw (grootste stuwhoogte 9,80 m + N.A.P.), terwijl zich
in de Geestersche Molenbeek en de Lutkebeek respectievelijk
één en vier stuwen bevinden, samengesteld uit betonplanken.
De Geestersche Molenbeek ontvangt op den rechteroever het
water van het benedengedeelte van de Itterbeek.
De Hollander graven staat in verbinding met de Veeneleiding door een grondduiker onder het Ovetijsselsch kanaal,
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hoofdkanaal Zwolle-Almelo. De grondduiker is lang 40 rn,
bestaat uit z geklonken vloeüjzeren buizen, dik 10 mrn, elk met
een diameter van 1,lO m en is afsluitbaar met schuiven.
V66rdat de Hollander graven onder het Ovetijsselsch kanaa1
werd doorgevoerd, stond zij in open verbinding met dit kanaal.
Bij grooten wateraanvoer op de Hollander graven werd de
keersluis in het Overijsselsch kanaa1 te Vriezenveen gesloten.
Deze sluis doet thans geen dienst meer. De Hollander graven
tusschen den grondduiker onder het Ovetijsselsch kanaa1 en
het punt van samenkomst van Loolee en Schipsloot is verbeterd in 19'9' De lengte van dit gedeelte bedraagt 3,4l km.
De Hollander graven neemt op den rechteroever, even boven
den grondduiker, de Vriezenveensche A op, die in den bovenloop in open verbinding staat met de Schipsloot.
De Veeneleiding begint bij den grondduiker in de Hollander
graven onder het Overijsselsch kanaal en mondt beneden sluis
n°. l in het vijfde pand van dit kanaal uit (kanaalpeil 7,3l m
N.A.P.). Een gedeelte van het door de Veeneleiding aangevoerde water wordt echter met een grondduiker onder het
kanaal doorgeleid naar het Verbindingskanaa1 sluis n°. l Linderbeek. De grondduiker is lang 40 m en bestaat uit z vloeiijzeren buizen, dik 10 =, met een diameter van 1,lO m. Twintig meter boven den grondduiker bevindt zich, ter regeling
van den waterafvoer naar dezen, in de Veeneleiding een
ontlastsluis met z openingen, afsluitbaar met schuiven. De
grondduiker en ontlastsluis werden in 1930 in gebruik ge-
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nomen.

De lengte van de Veeneleiding bedraagt lZ,3 km; de bodembreedte 6,80-10 m; waterdiepte bij max. afvoer 1,40-1,63 m;
max. snellreid 0,4l m per seconde; capaciteit, bij hoog water,
aan den boven- en benedenmond respectievelijk 4>94 en 8,90 m"
Sz
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per seconde; kanaalpeil beneden sluis nO. 5 7,35 m N.A.P. In
den bovenloop van de Veeneleiding is tijdelijk een schotbalkstuw aangebracht.
Voor de afwatering van het gebied ten noorden van den
z.g. Boldijk en ten oosten van de Veeneleiding, groot ± 140 ha,
is een nieuwe leiding gegraven, de z.g. Boldijksleiding, parallel
aan de Veeneleiding. Deze leiding mondt door een open duiker
boven den reeds genoemden grondduiker onder het Overijsselsch kanaal en achter de inlaatschuiven van de ontlastsluis uit.
De Veeneleiding neemt op den rechteroever twee waterleidingen op, nl. de Tweede Leidijkswetering, in den benedenloop ook Noordelijke Veensloot genoemd, en de Eerste
Wetering, in den benedenloop Zuidelijke Veensloot genoemd.
Beide weteringen worden met grondduikers onder het Overijsselsch kanaal, hoofdkanaal Zwolle-Almelo, doorgevoerd.
De grondduiker in de Tweede Leidijkswetering heeft een
lengte van 40 m en bestaat uit een geklonken ijzeren buis,
dik 10 mm, met een dianreter van 1,%0 m. De grondduiker
in de Eerste Wetering heeft een lengte van 3I m, een dianreter
van 1,40 m en is eveneens in ijzer uitgevoerd. Beide grondduikers zijn afsluitbaar met schuiven.
De afmetingen van de Tweede Leidijkswetering zijn: bodembreedte % m; waterdiepte bij max. afvoer 1,03 m; max. snelheid 0>34 m per seconde; capaciteit bij hoogwater 1,%3 mS per
seconde.
De Eerste Wetering heeft verbinding met de Schipsloot
door een duiker met schuif. Zij neemt op den linkeroever,
even boven den grondduiker een waterleiding op, die parallel
loopt met het Overijsselsch kanaal en in den bovenloop in
verbinding staat met de Derde Wetering. Deze waterleiding
ontvangt op den rechteroever het water van de Oudewegsbeek.
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De Oudewegsbeek enDerdeWeteóng ontstaan tenwesten van de
Schipsloot. Zij zijn hiervan gescheiden door afsluitbare duikers.
De Veeneleiding werd voltooid in 19"3 en verbeterd in de
jaren I9Z5--I930.
De Markgraven, de afgesneden rechter zijtak van de Loolee,
de Beneden Schipsloot, Hollander graven en Veeneleiding zijn
in beheer en onderhoud bij het waterschap De Regge.
Grootte van de gebieden, die afwateren
op de Tweede Leidij kswetering, Eerste
Wetering, Hollander graven en
Veeneleiding
Tweede Leidijksweteóng.
Op deze weteóng watert af de Noord Vriezenveensche polder, groot . . . . . . . . . .
zo. Eerste Weteóng.
Hierop watert af de Zuid Vriezenveensche
polder, groot . . . . . . . . . . . . . .
1°.

3°. De Hollander graven.
Het gebied, dat hierop afwatert, is gelegen ten
oosten van het Overijsselsch kanaal, hoofdkanaal Zwolle--Almelo, en vormt het voormalige beneden stroomgebied van de Hollander graven. De oppervlakte bedraagt. . . .
Bovendien kan de afgesneden rechter zijtak
van de Loolee, gelegen in dit gebied, het overtollige water ontvangen van het tweede pand
van het kanaal Almelo--Nordhorn.
Vóór de uitvoeóng van de verbeteringswerken
door het waterschap de Regge, had de Hollan-

I 700 ha

I 7z0 ha

6 7Z 3 ha

der graven een stroomgebied van 19023 ha.
Voor de afwateriog van de overige u 300 ha
zie de beschrijviog van het Geestersche StroomkanaaI.
4°. De Veene1eidiog.
Hierop watert af een gebied, groot . . . . 2 510 ha
Bij de uitmondiog van de Veene1eidiog io het
_
Overijsse1sch kanaal heeft zich dus het water
verzameld van een gebied, groot ongéveer u 613 ha
Hiervan wordt het water van een gebied groot 8000 ha afgevoerd langs het vijfde pand (kanaalpeil 7>35 m
N.A.P.)
van het kanaal Zwolle-Almelo naar Hankate. Voor den afvoer
van dit water is vanuit den zuidelijken dijk van dit kanaal
even boven sluis nO. 4 een omleidiogskanaal gegraven naar de
Midden Regge. In dit omleidiogskanaal bevioden zich twee
ontlastsluizen, terwijl het gedeelte van het kanaal beneden
deze sluizen io open verbiodiog staat met de Midden Regge.
Het water van de overige 4613 ha wordt door den grondduiker beneden sluis nO. 5 op de gekanaliseerde' LinderJ>eek
afgevoerd en zoo naar de Beneden Regge. Ifet totale gebied
van de Veene1eidiog, groot u 613 ha, watert dus af op de
Regge.
.
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IV. DE GEESTERSCHE MOLBNllEEK, HET GEESTE~CHE STROOM,
KANAAL, HET VRIEZENVllENSCHE VEENKANAAL
EN HET NmUWE STRooMKANA,AL

De Geerstersche Molenbeek wordt gevormd door ,eenige
sprengen, die op de zuid-westelijke helling dei hoogten
:van Ulsen en Wilsum ontstaan. De voornaamste hierVan
zijn:

1°. de Elsenbeek, die ontstaat onder Mander. In deze
beek bevinden zich zes stuwen, waarvan één uitgevoerd in
baksteen;
z o• de Broekbeek. Deze beek, in den bovenloop Molenbeek genoemd, ontvangt het water ~ de Eendenbeek en
Gete1erbeek, terwijl zij op den linkeroever de Plasbeek en
Entkesbeek en op den rechteroever de Hagedoornsbeek
opneemt. De Plasbeek wordt in den bovenloop ook Mosbeek genoemd. In deze beken bevinden zich de volgende
stuwen, enz.:

Eendenbeek, twee stuwen en één vaste houten stuw met
zandvang;
Getelerbeek, twee stuwen, waarvan één houten stuw met
zandvang;
Plasbeek, vier stuwen, waarvan één uitgevoeld in hout; de
houten stuw doet weinig dienst meer en verkeert in zeer
yerva11en staat;
Mosbeek, twee watermolens en twee stuwen. Eén stuw is
Uitgevoerd in baksteen, de tweede is een schotbalkstuw;
Entkesbeek, vier stuwen;
Hagedoornsbeek, één stuw;
Broekbeek, vier vaste stuwen uitgevoerd in beton.
De stuwen voorkomende in de beken genoemd onder

IQ

en

zo, zijn voor zoover Ïliet anders is aangegeven, samengesteld

uit betonp1anken.
In de Geestersche Molenbeek bevinden zich twee vaste
stuwen uitgevoerd in beton.
.
Vanuit deze beek is een nieuw afwateringskanaa1 gegraven,
het zoogenaamde .Geestersche Stroomkanaal.· De Geestersche
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Molenbeek, de Itterbeek, de Nieuwe Sloot en de Schipsloot
zijn door dit kanaal in twee deelen verdeeld. Het benedengedeelte van de beken en de Nieuwe Sloot heeft geen verbinding met het Geestersche Stroomkanaal, terwijl het benedengedeelte van de Schipsloot verbinding heeft met het kanaal
door een inbatsluis. Het kanaal stroomt naar den z.g. Paterswal
en evenwijdig hiermede in noordelijke richting, door een
uitgestrekt veengebied, naar het bestaande Vriezenveensche
Veenkanaa], waarmede het in open verbinding staat. Dit
verbindingskanaal, dat een lengte heeft van h13 km, neemt
het water op van het boven-gedeelte van de Geestersche
Molenbeek, Itterbeek, Nieuwe Sloot, Schipsloot, enz. te zamen
vormende het voorma1ige boven-stroomgebied van de Hollander graven. In het boven-gedee1te van de Itterbeek bevinden
zich vier vaste stuwen, uitgevoerd in beton. De beek ontvangt
op den linkeroever het water van de Haarsloot. In laatstgenoemde sloot bevindt zich ~ stuw samengesteld uit
betonp1anken. In het bovengedeelte van de Nieuwe Sloot en
de Schipsloot bevinden zich respectievelijk ~ en vijf stuwen.
Deze stuwen zijn eveneens samengesteld uit betonp1anken.
De bodembreedte van het Stroomkanaal is 4-) m; de waterdiepte bij max. afvoer 1,)0-1,81 m; de max. snelheid 0,))0,)8 m per seconde; decapaclteit, bij hoogwater, aan den bovenen benedenmond respectievelijk hl8 en 8,0) m' per seconde;
het kanaalpeil aan den benedenmond is 10,10 m
N.A.P. In
het kanaal bevinden zich twee vaste stuwen uitgevoerd in beton.
Het Vriezenveensche Veenkanaal of Wijk loopt van het
Geestersche Stroomkanaal naar het Overijsse1sch kanaal, hoofdkanaal Zwolle-Almelo, waarmede het in open verbinding
staat. Het kanaal is gegraven inde jaren 189"-189) ten behoeve
van de vervening, terwijl het ook dienst doet voor de afwatering.

+
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Ret bestaat uit twee panden, gescheiden door een schutsluis.
Deze sluis werd gebouwd (1926) om het peil van het kanaal
te verhoogen ten behoeve van de vervening. Het bovenpand
is lang 2,4 km en heeft een peil van 10,10 m
N.A.P.; het
benedenpand is lang 3,1 km en heeft een peil van 9,10 m
N.A.P. De diepte van het bovenpand bedraagt ± 2,jO m beneden kanaalpeil ; van het benedenpand 1,70 m onder K.P. Beide
panden hebben een bodembreedte van j In, terwijl de breedte
op kanaalpei1 10,10 m bedraagt.
Het kanaal wordt gevoed door het Geestersche Stroomkanaal. Het is met de sluis in beheer en onderhoud bij de
gemeente Vriezenveen. In den rechteroever van het kanaal,
± j4 m boven de sluis, bij de kruising van den weg Vriezenveen-Sibculo is een suatiesluis gebouwd, waardoor een
gedeelte van het overtollige water van het bovenpand in noordoostelijke richting wordt afgevoerd door het z.g. Nieuwe
Stroomkanaal, Verder heeft afstroomen van water van het
bovenpand naar het benedenpand plaats door een stroomduiker achter de sluis in het kanaal. Deze stroomduiker heeft
een lengte van 84 m en een diameter van 1,30 m. Hij is aan
de bovenzijde afsluitbaar met een schuif en uitgevoerd in
plaatijzer. Het benedeneind van den stroomduiker mondt uit
in een hoofd van beton. In dit hoofd bevinden zich drie openingen, elk wijd in den dag 1,20 X 1,32 In, bodemhoogte
N.A.P.
7,79 m
Het Nieuwe Stroomkanaal mondt uit in het Overijsselsch
kanaal, zijkanaal Vroomshoop-De Haandrik. Het is lang
6,jj km, terwijl de overige afmetingen zijn: bodembreedte
4,40 - 6,00 m; waterdiepte bij max. afvoer 1,40 - 1,70 m;
max. snelheid 0,62 - 0,6j m per seconde; capaciteit bij
hoogwater j,6 mi per seconde; kanaalpeil9,10 m
N.A.P.

+

+

+

+
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De stroomkanaJen met de suatiesluis en stroomduiker zijn
in beheer en onderhoud bij het waterschap de Regge. Deze
werken behoorden tot de verbeteringswerken voor de afwatering van het Reggegebied, I e gedeelte, en werden uitgevoerd in de jaren I9Z5-I930.
Grootte van de gebieden, die afwateren op
de hiervoren beschreven kanalen, enz.

1°. Geestersche StroomkanaaJ en bovenpand van het Vriezenveensche Veenkanaal.
Het gebied, dat op deze kanalen afwatert, behoorde vóór
de uitvoering van de verbeteringswerken tot het bovenstroomgebied van de Hollander graven en is groot IZ 3°0 ha. Een gedeelte van dit gebied, groot 5 710 ha, is gelegen in Duitschland.
~o.

Nieuwe Stroomkanaal

Het gebied, dat hierop afwatert, is gelegen ten westen en ten
oosten van het kanaal. De totale oppervlakte bedraagt 17 ha.
3°. Benedenpand van het Vriezenveensche Veeokanaal,
Hierop watert af een gebied, groot IZ ha.
Van het gebied groot IZ 300 ha, genoemd onder I·, wordt
het water van 8 000 ha afgevoerd door de suatiesluis in den
rechteroever van het Vriezenveensche V""nkanaaJ naar het
Nieuwe StroomkanaaJ Het water stroomt, met dat van het
gebied, groot 17 ha, genoemd onder z·, verder door dit
kanaal, daarna ± 400 m noordwaarts door het Overijsselsch
kanaal, zijkanaal Vroomshoop-De Haandrik en wordt afgeleid door een suatiesluis, gebouwd in den noord-westelijken
dijk van dit kanaal, naar het Mariënberg-Vechtkanaal.
Het water van de overige 4 300 ha, genoemd onder I·,
stroomt door den stroomduiker, achter de sluis in het Vriezenveensche VeenkaoaaJ, naar het benedenpand van dit kanaal en

komt, met het water V1lll het gebied, groot IZ ha, genoemd
onder 30 , bij Daarlerveen in het Overijsselsch kanaal, hoofdkanaal Zwolle-Almelo. Het stroomt vervolgens noordwaarts,
blijft het hoofdkanaal volgen tot ± 50 m boven sluis n O. 5
en wordt daar afgetapt door de suatiesluis op het Verbindingskanaal sluis nO. 5 - Linderbeek. Het water van een gebied
groot 4'3IZ ha komt dus op de Beneden Regge.
V.

HET MARIËNBERG-VECHTKANAAL

Het kanaal is gelegen tusschen het Overijsselsch kanaal,
zijkanaal Vroomshoop-De Haandrik en de Vecht. Het staat
in open verbinding met de Vecht tusschen de stuwen te lunne
en te Mariënberg en is door een suatiesluis van het Overijsselsch kanaal gescheiden. Het doet uitsluitend dienst als afwateringskanaal.
De lengte bedraagr Z,14 km, bodembreedte 4,85 tot 5060 m,
waterdiepte bij max. afvoer 1,50 - I, jZ m, max. snelheid
0,71 - 0,73 m per seconde; capaciteit, bij hoogwater, aan
den boven- en benedenmond respectievelijk 7,60 en 8,8z ma
per seconde.
Het kanaal ontvangt het water van de navolgende gebieden:
1°. het afwateringsgebied van Balderhaar, groot
Een gedeelte van dit gebied, groot 1410 ha,
is gelegen in Duitschland;
zo. het gebied van het waterschap het Beerzerveld, groot. . . . . . . . . . . . . . . .
Dit gebied watert af door de hoofdwaterleiding V1lll "Beerzerveld en Sibeulo". Deze
waterleiding wordt met een grondduiker onder
het Overijsselsch kanaal, zijkanaal Vrooms-

z840 ha

1490

ha

hoop-De Haandrik, doorgeleid en wordt
beneden den spoorweg Vriezenveen-Mariënberg in het kanaal opgenomen. De grondduiker heeft twee openingen, wijd in den dag
0,80 x 0,80 m;
3°. een gedeelte van het gebied, dat afwatert op
het Geestersche Stroomkanaal, groot. . . .
4°. het gebied, dat afwatert op het Nieuwe Stroomkanaal, groot. . . . . . . . . .

8000 ha

17 ha

Totaal • . . . .
Het water van dit geheele gebied komt dus bij Mariënberg
op de Vecht. Het normale stuwpeil aan de stuw te Junne
bedraagt 4 m tot 4,40 m
N.A.P.; het winterbevloeiingspeil
6,jo m
N.A.P.
Het kanaal en de suatiesluis werden door de Provincie
Overijssel, op kosten van het waterschap de Regge, uitgevoerd.
De werken zijn in beheer en onderhoud bij dit waterschap.
Het kanaal vormde een onderdeel van de verbeteringswerken
voor de afwatering van het Reggegebied, die uitgevoerd zijn
in de jaren 19'j-1930.

+

+

VI.

GRooTI'E VAN HET STROOMGEBIED VAN DE REGGE

Oppcrvlaku: in ha
Gebied afwaterende op, of behoorende tot:

Onderdeelen

Tollla1

,
I.

G.~rd•

.Linderbeek:
4 6n

~

V~dd~g

b.

hoofdleiding KllIkwijk-Daarlerveen •

I lIj

~

~~.S~mbruW

.

Hoo

ti.

benedenpand Vrlezenveensche V cenkan.aal

.

12

10080
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Oppervlakte in ha
Gebied afwaterende op, of behooreode tot:

Onderdeden

Totaal

n.

VieMe pand van het Overijsselseh kaoaaI, hoofdbnaaI Zwolle-Almdo.

9'0

m.

Vijfde pand van het Overijsselseh bnaaI, hoofdbnaaI Zwolle-Almelo.

8000

IV. Di=t op de !\egge:
a. Beneden Regge
b. Midden Regge .
Eksosehe A (ongevee.t) .
Bovenrnen kan de Loolee, gelegen in het stroomgebied van de EIcsosche A~ het overtollige water
ontvangen van het tweede pand van bet bnaal
Almelo-Notdhom.
d. Boven Regge
Boven<lien ontvangt de Boven!\eggeeen gedeelte
ba.
van het water van een gebied. groot
Boven Regge en Eksosehe A

.

.

,.

8.60
19 600
34 212

Hl!

I"

,.

Totaal

8,

6949'
88,u.

Het stroomgebied van de Regge had omstreeks 1810 een
grootte van 13I 800 ha. Het gebeeIe Boven-Schipbeekgebied
werd in het midden der vorige eeuw bij het Reggegebied
gerekend.
Vóór den aanleg van de Twentekanalen en het MariënbergVechtkanaal was de totale grootte I I 8 579 ha. .
Op de Twentekanalen wordt thans het water afgevoerd van
een Reggegebied, groot zz 040 ha, alsmede een gedeelte van
het water van een gebied, groot 135 ha; terwijl een gebied

groot 80J7 ha, het water afvoert op het Mariënberg-Vechtkanaal.
SALLANDSCHE WETERINGEN
a.

DB NJBUWB WBTBRING

Deze wetering ontstaat nabij de buurschap Broekland. Zij
loopt eerst langs de grens tusschen Wijhe en Raalte, doorsnijdt
achtereenvolgens de gemeenten Wijhe, Heino en Zwollerkerspel en ten laatste het gebied van de stad Zwolle, waar zij
bij de Schoenkuipenbrug in de Stadsgrachten stroomt. De
geheele lengte, van den oorsprong tot de Schoenkuipenbrug
bedraagt 20 km. In den benedenloop is deze wetering vanaf
de Linthorsterbrug over 7 km gekanaliseerd en vormt het Je
pand van het Overijsselsch kanaal, hoofdkanaal ZwolleAlmelo.
b. DB OuDE WBTBRING
Deze wetering ontspringt bij Middel, gemeente OIst, loopt
door de gemeenten Wijhe, Heino en Zwollerkerspel en stroomt
bij Laag Zutem uit in de Nieuwe Wetering. De lengte bedraagt
ongeveer 13 km. In de wetering bevindt zich een stuw bij de
Bekkenvoortsbrug, gelegen in den weg Wijhe-Raalte.
c.

DE SOEST WBTBRING

Deze wetering ontspringt onder Holten. Zij loopt door de
gemeenten Diepenveen, Olst en Wijhe, vormt dan de grens
tusschen Wijhe en Zwollerkerspe1 en Heino en Zwollerkerspel,
doorsnijdt de laatstgenoemde gemeente en mondt even boven
Zwolle in de Nieuwe Wetering uit. De lengte bedraagt ongeveer 36 km. Zij bestaat uit twee dee1en. Het bovengedeelte
staat in open verbinding met het Overijsselsch kanaal, zijkanaal
Lemelerve1d-Deventer. Tegenover de uitmonding in dit kanaal
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bevindt zich een ontlastsluis, waardoor het overtollige kanaalwater in het tweede of beneden gedeelte VllO de wetering komt.

cl. DE ZAND WETBRING
Deze wetering ontsl2at ten noord-oosten VllO Bathmen. Zij
stroomt door de gemeenten Diepenveen, Olst, Wijhe en Zwollerkerspe1 en vereenigt zich bij Hoog Zutem met de Soest
Wetering. Zij heeft een lengte VllO ongev= 3l km en wordt
met een grondduiker onder het Overijsselsch kanaa1, zijkanaal
Lemelerveld-Deventer, doorgevoerd. De grondduiker heeft
twee openingen wijd in den dag 0,80 X r m. In de wetering
bevinden zich twee stuwen, n.l. bij het landgoed "Hoenlo"
in de gemeente Olst en bij het landgoed "Gelder" in de gemeente
Wijhe.
De weteringen worden alle vier hoofdzakelijk gevoed door
het bovengrondsche afvloeiingswater. In zeer droge zomers
heeft alleen de Soest Wetering nog eenigen afvoer. Langs de
Soest Wetering en Oude Wetering loopen zoogenaamde "leidegraven". Deze hebben ten doel, de aanliggende gronden Da2J:
een lager punt der wetering te laten afwateren.
De Sallandsche Weteringen worden elk over een zekere
lengte onderhouden door het waterschap Salland en wel:
1°. de Nieuwe Wetering over een lengte van ongeveer
12,8 km, vanaf den oorsprong nabij de buurschap Broekland,
tot de Linthorsterbrug over het Overijsselsch kanaa1, hoofdkanaal Zwolle-Almelo. Het gedeelte van de Nieuwe Wetering
beneden deze brug is in beheer en onderhoud bij de Overijsselsche Kanalisatie maatschappij;
ze. de Oude Wetering over een lengte VllO 12,Zl km vanaf
de grens der gemeente Olst;
3°. de Soest Wetering over een lengte VllO ongeveer Zhl
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km van een punt gelegen op 400 m beneden de Kranekampsbrug
in den weg van Raalte naar Deventer;
4°. de Zand Wetering over een lengte van ongeveer '7,6
km van een punt gelegen op ongeveer 800 m ten westen van het
Overijsse1sch kanaal, zijkanaal Lemelerveld-Deventer.
De bovengedeelten van d~ :"eteringen komen voor op de
liggers van de waterleidingen van de betrokken gemeenten.
Het bovengedeelte van de Oude Wetering wordt onderhouden door de aangelanden onder toezicht van het gem~nte
bestuur van Olst, terwijl de bovengedeelten van de Soest
Wetering en de Zand Wetering door de gemeente Diepenveen
worden onderhouden.
In de rechter kade van de Soest Wetering, nabij het gemaal
van het waterschap Sekdoorn, bevindt zich een overlaat hoog
± r,60 m N.A.P. Indien de waterstand op de Soest Wetering
stijgt boven r,80 m
N.A.P., begint de overlaat te werken
en inundeert een groot gedeelte van het waterschap. Deze

+

+

overlaat berust op een "servituut".

De belangrijkste weteringen en waterleidingen, die in de
Nieuwe Wetering stroomen zijn:
r 0. de Rechtersche waterleiding. Deze waterleiding ontstaat
in de Rechterschotsmars en mondt nabij Nijboersbrug in de
Nieuwe Wetering uit. Op den rechteroever ontvangt zij het
water van de waterleiding, die ontstaat in den Nielandshoek.
De laatstgenoemde waterleiding wordt met een grondduiker,
wijd in den dag 0,7' X r,45 m, onder het Overijsselsch kanaal,
zijkanaal Lemelerveld-Deventer, doorgeleid;

,0.

de RameIer vloedgrave, met als linker zijtak de Schoonhetensche Wetering.
7
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De vloedgrave ontstaat in het Achterveld en mondt ten
zuiden WIl de Achterhuisbrug in den rechteroever WIl de
Nieuwe Wetering uit. De Schoonhetensche Wetering ontstaat
in de Schoonhetensbroek en vereenigt zich bij den voormaligen
spoorweg WIl Deventer naar IUalte met de vloedgrave;
3°. de Stobbenbroeks-waterleiding. Deze waterleiding ontstaat in het Boetelerveld en mondt ten noord-westen WIl de
VeIner allee in den rechteroever WIl de Nieuwe Wetering uit;
4°. de IUalter wetering, met drie zijtakken links en één rechts.
De IUalter wetering, waarvan het bovengedeelte ook Wooldvloedgraven, Elskamps-waterleiding en Vloedgraven wordt
genoemd, ontspringt aan den voet WIl den Hellendoomsche
berg, doorsnijdt de gemeente IUalte en mondt beneden het
Nijenhuis in den rechteroever WIl de Nieuwe Wetering uit.
Zij neemt rechts de waterleiding uit het SchaneQroek en op
den linkeroever nog drie andere zijtakken op. De bovenste
zijtak draagt den naam WIl Oosterbroekswaterleiding, de benedenste den naam WIl Hondemotswetering. De Oosterbroekswaterleiding dient voor afwatering van de buurschap Linderte
en mondt even boven den tweeden zijtak uit. De tweede
zijtak komt uit de Raams ten zuiden WIl den weg ZwolleAlmelo en mondt boven Reelaarshoek uit.
De Hondemotswetering komt uit het Haarlerveld, bezuiden
den weg van Zwolle naar Almelo en mondt bij de Wooldhuisbrug uit.
De Schanebroek waterleiding heeft als zijtak de Luttenbergerleiding. Deze laatste neemt de Oosterveensleiding op;

,0.

de Vloedgraven. Deze ontstaat in den Wolthaarshoek
en mondt ten westen WIl Heino in den rechteroever van de
Nieuwe Wetering uit;

6°. de Oude Kolkwetering. Deze wetering ontl\taat ten
noord-oosten van Heino, stroomt tot den weg van Wijtmen
naar Heino en vervolgens langs de Oostzijde van dezen weg
als Nieuwe Kolkwetering tot het OverijsseIsch kanaal, hoofdkanaal Zwolle-Almelo, waar rij uitmondt in de waterleiding
langs de zuidrijde van dit kanaal. Deze waterleiding loopt
paraIleI aan het kanaal en mondt in de Nieuwe Wetering uit.
In de waterleiding bevindt rich een sluis voor het keeren van
hoog water op de Nieuwe Wetering.
De waterleiding langs de zuidrijde van het kanaal is in beheer
en onderhoud bij de Overijsselsche Kanalisatie maatschappij.
Het benedengedeelte van de Oude Kolkwetering ten westen
van den weg van Wijtmen naar Heino is afgesloten van het
bovengedeelte en mondt nabij Laag Zutem in den rechteroever van de Nieuwe Wetering uit;
7°. de Marswetering. Deze wetering ontstaat ten zuiden
van ViJsteren, stroomt in zuid-westelijke richting en mondt
door de Lintemjl in den rechteroever van de Nieuwe Wetering
uit. Op den linkeroever ontvangt rij het water van de Eerste
Milliger waterleiding. Deze waterleiding heeft op den rechteroever twee zijtakken n.l. de Eerste en Tweede Milliger dwarssloot.
Deze weteringen worden met grondduikers onder het OverijsseIsch kanaal, rijkanaaI Lemelerveld-Deventer, doorgevoerd, uitgezonderd die, genoemd onder 1°, 6° en 7°.
De Oude Wetering heeft eeuige minder belangrijke zijtakken.
De belangrijkste weteringen en waterleidingen, die in de
Soest Wetering stroomen rijn:
A. in het benedengedeelte van de Soest Wetering ten westen
van het Overijsselsch kanaal, rijkanaaI Lemelerveld-Deventer.
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1°. De Averloosche Wetering, waarvan het bovengedeelte
ook Averloosche Groote Leide wordt genoemd. De wetering
ontstaat in den AIfrinkshoek en mondt nabij de brug over de
Soest Wetering in den voormaligen spoorweg DeventerOmmen in deze Wetering uit.
~o. De Groote Vloedgraven ten zuiden van Wezepe met de
zijtakken, Bleershorster waterleiding en Kleine VJoedgraven.
De Groote Vloedgraven ontstaat onder Nieuw-Heten en mondt
ten westen van den Boksberger weg in de Wolbroeken in de
Soest Wetering uit. De Groote Vloedgraven en de zijtak
Bleershorster waterleiding worden elk met ,een grondduiker
onder het Overijsselsch kanaal, zijkanaal LemelerveldDeventer, doorgevoerd. De grondduikers hebben één opening,
wijd in den dag respectievelijk 0,60 X 0,90 m en 0,45 X 0,70 m;
B. in het bovengedeelte van de Soest Wetering ten oosten
van het Overijsselsch kanaal, zijkanaal Lemelerveld-Deventer.
1°. De Kieftenbeldsleide. Deze waterleiding, in den bovenloop ook Essenwaterleiding genoemd, ontstaat in den Dijkershoek. Zij ontvangt op den linkeroever het water van de Boerendans waterleiding.
~o. De Koordes-waterleiding. Deze ontstaat ten westen van
den Holterberg en vormt den bovenloop van de Soest Wetering.
Op den rechteroever, ten zuid-oosten van Okkenbroek, ontvangt de Koordes-waterleiding het water van de Koeweide
waterleiding en Holterbroekswaterleiding. De Koeweide waterleiding ontstaat eveneens ten westen van den Holterberg,
terwijl de Holterbroekswaterleiding ten zuiden van NieuwHeten begint. Laatstgenoemde waterleiding wordt in den bovenloop ook wel Klaphekke-waterleiding genoemd.
3°. De Kalverbeldsleide. Deze ontstaat nabij den Oerdijk en

mondt ten noorden van den Spanjaardsdijk in de Soest Wetering
uit.
De belangrijkste weteringen en waterleidingen, die in de
Zand Wetering stroomen zijn:
1°. de Leide door de Essenermars. Deze ontstaat ten noordoosten van Colmschate nabij den weg Almelo-Deventer en
mondt ten noorden van den weg Lettele-Deventer nabij de
Stramp in de Zand Wetering uit;
zo. de Douwelerleide. Deze ontstaat eveneens ten noordoosten van Colmschate nabij den weg Almelo-Deventer ep.
mondt ten noorden van den weg Lettele-Deventer in de
Zand Wetering uit. De Douwelerleide wordt met een grondduiker, wijd in den dag 0,31 X 0,60 In, onder het Overijsselsch
kanaal, zijkanaal Lernelerveld-Deventer, doorgevoerd;
30. de Lettelerleide. Deze ontstaat ten noorden van den
weg Almelo-Deventer nabij Pieriksmars en mondt ten noorden
van Scbalkbaar bij den Spanjaardsdijk in de Zand Wetering uit.
De Letteler1eide wordt met een grondduiker, wijd in den dag
0,31 X 0,71 m onder het Overijsselsch kanaal, zijkanaal
Lemelerveld-Deventer, doorgevoerd;
4°. de Borgerleide. Deze ontstaat in het Wechelerveld en
mondt ten noorden van BorgeIe in de Zand Wetering uit.
STROOMGEBIED VAN DE SALLANDSCHE WETERINGEN

Het stroomgebied van de Sallandsche Weteringen is groot
10 700 ha, met uitzondering van het gebied, dat afwatert op
het Overijsselsch kanaal, zijkanaal Lemelerveld-Deventer.
Al het water wordt thans door de stadsgrachten van Zwolle
gevoerd naar het Zwarte Water.
Een viertal waterleidingen, o.a. het bovengedeelte van de
Soest Wetering, worden in het Overijsselsch kanaal, zijkanaal
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Lemelerveld-Deventer, geleid. Het gebied, dat op deze waterleidingen afwatert, heeft een grootte van 4 160 ha.
Het overtollige water van de waterleidingen en van het
kanaal wordt echter door een ontlastsluis in den westelijken
kanaaldijk tegenover de Soest Wetering ~r het beneden gedeelte van deze wetering afgevoerd.
In gesloten stand ligt de bovenkant der schuiven van de
ontlastsluis op hll m + N.A.P., dat is gelijk met het normale
kanaalpeil in dit gedeelte van het kanaal. Stijgt het water in
het kanaal boven dit peil, dan doet de bovenkant der schuiven,
in gesloten stand, dienst als overlaat. Zoo noodig worden de
schuiven getrokken.
De ontlastsluis in den westelijken dijk van het Overijsselsch
kanaal, zijkanaal Lemelerveld-Deventer, naar de Stobbenbroeks-waterleiding doet practisch geen dienst meer.
Ook door de Sennipmanschutsluis kan overtollig kanaalwater
op het gebied van de Sallandsche Weteringen worden afgevoerd.
De sluis wordt gesloten, wanneer het water op het noordelijk
gedeelte van het kanaal stijgt bovenkanaalpeil (hll m+N.A.P.).
In den westelijken muur van het zuidelijk sluishoofd bevindt
zich een opening, afgesloten door een schuif. Hierdoor kan
bij hooge standen kanaalwater naar het beneden gedeelte van
de Wooldvloedgraven worden afgevoerd.
Sedert het overtollige water van de Midden Regge door den
grondduiker onder het Overijsselseh kanaal wordt afgevoerd,
doet de sluis evenwel in het geheel geen dienst meer.
Vóór het tot stand komen van den genoemden grondduiker
werd practisch reeds geen gebruik meer van deze sluis getmakt.
Het tijdelijk teveel aan kanaalwater werd dus nagenoeg altijd
afgevoerd door de ontlastsluis naar het beneden gedeelte van de
Soest Wetering.
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SCIDPBEEK
De rivier ontspringt Ï!1 het Almsieckerbroek in Duitschland,
stroomt op Duitsch gebied noordwaarts onder den naam A
langs Ahaus en Alstätte en komt bij de Haarmolenbrug in ons
land. "Buurserbeek" is de naam van den bovenloop der Schipbeek op Nederlandsch gebied. Zij is op een paar plaatsen grensrivier russchen de provinciën Gdderland en Overijssd en
stroomt door de gemeenten Haaksbergen, Neede (Gdderland),
Diepenheim, Markelo, Holten, Bathmen, Diepenveen en Deventer. De beek mondt te Deventer door de Buitengracht en de
Pothoofdsluis in den IJssd uit. Het water van de Buurserbeek
wordt afgevoerd over de stuw in de Koerhuisbeek. Langs
het benedengedeelte van de Schipbeek heeft dus geen afstrooming naar den Ijssel plaats.
De lengte van de beek van de Rijksgr~ tot Dev:enter
bedraagt ongeveer 63 km. Het Duitsche gebied is r,ijk aan
bronnen. De voornaamste bron is gelegen bij Söbbing even
ten noorden van den spoorweg Alstätte-Ahaus,

.

.

De beek bevat op Duitsch gebied twee watermolens n.l. de
Haarmolen onmiddellijk aan de grens en een molen bij Haus
Horst, 3 km beneden Ahaus. Op Nederlandsch gebied is nog
één watermolen aW.wezig n.l. de Oostendorpsche watermolen
ten zuiden van Haaksbergen.
.
Het gedeelte van de Schipbeek beneden de schotbalk-keersluis bij Deventer vormt het tweede pand van het Overijsse1sch
kanaa1, zijkanaal Leme1erveld-Deventer. Dit gededte is gekanaliseerd. De 'schotbalk-keersluis wordt gesloten bij hooge
waterstanden op de Schipbeek en op den Ijssel (aanvoer
door de Koerhuisbeek) om te bdetten, dat water op het tweede
pand van het Overijsse1sch kanaal komt.
.
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De Schipbeek wordt onder het Twentekanaal doorge1eid
door middel van een grondduiker met een capaciteit van 40 mi
per seconde. De grondduiker heeft drie openingen wijd in den
dag z,s X 3 m en is uitgevoerd in gewapend beton. In de Koerhuisbeek komt één stuw voor het zoogenaamde Verlaat, direct
ten zuid-westen van den linkeroever van de Schipbeek. Het verlaat bestaat uit twee vaste dammen met een gezamenlijke
lengte van 45 m en een drempelhoogte van 5>44 m
N.A.P.
Tusschen de twee vaste dammen bevindt zich een spuisluis met
Stoneyschuif, hoogte bovenkant schuif 5>49 m
N.A.P. De
schuif wordt geopend bij hooge standen op de Schipbeek.
In de Schipbeek komen de volgende stuwen voor:
1°. de Banuikstuw in de gemeente Bathmen, stuwpeil
7,35 m + N.A.P.;
zO. de Bathmensche stuw met brug, stuwpeil 7,95 m
N.A.P.;
3°. de Temmiokstuw met brug, stuwpeil9 m
N.A.P.;
4°. de Wippertstuw, beneden den bovenmond van de Oude
Schipbeek, stuwpeil 9,80 m
N.A.P.;
5°. de Sandermansstuw, ± 100 m beneden den mond van
de Bolksbeek, stuwpeil 10,40 m + N.A.P.
In de Buurserbeek beneden de Vloedstegenbrug komen
twee stuwen voor n.l.:
1°. de Nieuwe Sluis, stuw met brug, stuwpeil 14,70 m
N.A.P.;
zO. de Markveldsche stuw met brug, stuwpeil (zonder
N.A.P.
schotbalken) 15,41 m

+

+

+

+

+

+

+

Behalve deze stuwen zitten in de Buurserbeek een aantal
grondkribben.
10Z

Alle genoemde stuwen hebben één opening gesloten met
een Stoneyschuif, die ter weerszijden geflankeerd is door een
vaste stuw, uitgezonderd de Markvddsche stuw, welke gehed
vast is. Het stuwpeil bij de Schipbeek-stuwen is in het algemeen
hooger, dan de hoogte van de vaste stuwmuren. Zoo noodig
worden op de vaste stuwmuren schotbalken geplaatst, hoog
.0 cm, om het stuwpeil bij watergebrek meer te benaderen
(bovenkant schuif is l cm hooger dan bovenkant schotbalk).
De Bann;nkstuw en Temminkstuw hebben geen schotbalken op de vaste stuwmuren. De bovenkant van de Stoneyschuif is bij deze stuwen dus • l cm hooger dan de bovenkant
van de vaste stuwmuren.
In de Buurserbeek beneden de Vloedstegenbrug is het
stuwpeil van de Nieuwe Sluis gelijk aan den bovenkant van de
vaste stuwmuren, terwijl bij de Markvddsche stuw (vaste stuw)
altijd schotbalken aanwezig zijn, zoodat het stuwpeil van deze
stuw practisch te stellen is op Ij,4I + 0,'0 = Ij,GI m + N.A.P.
Het gededte van de Schipbeek beneden de Bann;nkstuw
ligt gemeen met het tweede pand van het Overijssdsch kanaal,
zijkanaal Lemdervdd-Deventer, dat een peil heeft van j,3 l m
N.A.P. (mees1l11 j,4l m
N.A.P.).
De belangrijkste zijtakken van de Schipbeek en Buurserbeek
zijn:

+

+

op den linkeroever:
1°. de Zoddebeek;
.0. de Elsbeek in den bovenloop Nieuwe Mallernsche
Veengoot genaamd, met op den linkeroever als zijtak de
Elsgoot en op den rechteroever de Bomegoorsgoot. De
laatste wordt met een ijzeren grondduiker I!J 0,9" m onder de
Buurserbeek doorgdeid;
A.

0

3
het Zuidelijk Afwateringskanaal ten noord-westen van
het Twentekanaal met op den linkcrocver als zijukkcn de Slinge
en de Lindemansbeek en op den rechteroever de Bcusbcrger
Wlltcrlciding. In het Zuidelijk Afwateringskanaal bevindt zich
een schotbalkstuw, stuwpcil 10,70 m
N.A.P., overstortbreedte van den stuwdrtmpcl 3,00 m.
De Bcusbcrger Wlltcrleiding wordt met een grondduiker
onder het Noordelijk Afwateringskanaal en de Schipbcck
doorgcleid. Het bovengedeelte van de Slinge en het Zuidelijke Afwateringskanaal wateren thans af op het Twentekanaal',
•
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4 0 • de Bolksbeek ten noord-westen van het Twentekanaal
met op den rechteroever als zijtak de Stoevclaars-waterleiding.
Dit gedeelte van de Bolksbeek is, door den noordelijken dijk
van het Twentekanaal, afgedamd van het bovengedeelte van
de beek.
B.

op den rechteroever:

1°. het Noordelijk Afwateringskanaal;
ZO.
de Wllterlciding van het Bccstengrocnland, welke op
den rechteroever de Borkcld waterleiding opneemt;

3°. de Oude Schipbeek. Deze beek is een bochtafsnijding,
welke aan het benedeneinde vrij in de Schipbeek uitmondt.
Aan den bovenmond van de Oude Schipbeek, onmiddcllijk
boven de Wippertstuw, bevindt zich een inlaatwerk, terwijl
in deze beek tevens een houten stuw met schotbalken voorkomt,
de zoogenaamde Rinkclaarsstuw, stuwpcil 9,zo m
N.A.P.,
overstortbrecdte van den stuwdrcmpcl 3 Ol. Het inlaatwerk
bestaat uit betonnen buizen {J I m, gezamenlijk lang 13 m, aan

+

104

de bovenzijde een gemetselden frontmuur met ijzeren schuif.
Zijtakken van de Oude Schipbeek %ijn:
de AaIpols waterleiding, de Boterbeek, de Peters waterleiding en de Rinkelaars waterleiding.
De Boterbeek ontvangt op den linkeroever het water van
de Vierdijks- en Grooteboers-waterleiding.
In den rechteroever van de Buurserbeek bevindt %ich een
ontlastsluis naar den bovenmond van de Diepenheimsche Molenbeek.
Zoolang de aanvoer van water langs de Buurserbeek boven
de Nieuwe Sluis anderhalve m' per seconde of minder bedraagt,
blijft de Schipbeek ter plaatse van de Nieuwe Sluis afgesloten.
Al het water wordt dan afgevoerd langs de Diepenheimsche
Molenbeek. Wanneer de aanvoer langs de Buurserbeek meer
bedraagt dan I Y2 m' per seconde, wordt de afsluiting bij de
Nieuwe Sluis zoover opengesteld, dat minstens I Y2 m' per
seconde langs de Diepenheimsche Molenbeek blijft stroomen,
terwijl het meerdere langs de Schipbeek wordt afgevoerd (%ie
ook de beschrijving van de Twentekana1en op blz. lZ).
De Oortjessluis is als aflaatwerk van de Buurserbeek op
de Rutbeek opgeheven. Laatstgenoemde beek, die behoort
tot het gebied van het waterschap de Regge, ontvangt
dus geen water meer door %ijdelingschen afvoer van de
Buurserbeek.
De Buurserbeek en Schipbeek %ijn vanaf de Rijksgrens tot
-de Koerhuisbeek, in beheer en onderhoud bij het waterschap
de Schipbeek. Het gedeelte Schipbeek beneden de Koerhuisbeek
tot de schotbalk-keersluis bij Deventer is in onderhoud bij de
gemeente Deventer, krachtens een overeenkomst gesloten 30
April 1917 tusschen het waterschap de Schipbeek en genoemde
lOl

gemeente. De gekanaliseerde Schipbeek van de schotba1kkeersluis bij Deventer tot de Pothoofdsluis is in beheer en
onderhoud bij de OverijsseIsche Kanalisatie maatschappij. De
Koerhuisbeek en de stuw in deze beek zijn in onderhoud bij
de gemeente Deventer krachtens een bepaling van de concessie
verleend in 19'"
Het stroomgebied van de Schipbeek bedraagt totaal z8 010
ha, waarvan I 1 000 ha zijn gelegen in Duitschland.
V66r den aanleg van het Twentekanaal was de grootte van
het stroomgebied 3z 390 ha. Op. het Twentekanaal wordt dus
thans het water afgevoerd van een Schipbeekgebied groot
4380 ha.
ln 1893 werd overgegaan tot verbetering van de Schipbeek
voor zomerafvoer. De Buurserbeek werd voor den zomerafvoer verbeterd in de jaren 1906 tot 1908. De verbeteringswerken voor den winterafvoer van de beide beken waren in
1931 voltooid tot 100 m beneden de Vloedstegenbrug in den
weg van Eibergen naar Haaksbergen. Van de Buurserbeek
waren dus ± 10 km verbeterd.

STEENWIJKER A
Dit riviertje, waarvan de bovenloop Vledderdiep wordt
genoemd, ontstaat bij den ruim zo meter hoogen Boschberg.
bij Appelsga. Het stroomt door den westrand van Drenthe en
staat in open verbinding met de spoorweghaven bij Steenwijk.
De spoorweghaven is door het Dolderkanaal of Kapelsloot
verbonden met het Steenwijkerdiep.
Het Dolderkanaal of Kapelsloot is aIs scheepvaart- en ontwateringskanaal in noord-oostelijke richting doorgetrokken van
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de spoorbrug ten westen van het station Steenwijk tot den
provincialen kunstweg Steenwijk-Vledder. Bij den genoemden weg loost de Eesveensche Wetering in het kanaal. De
Steenwijker A ontvangt op den linkeroever het water van de
Wapserveensche A en Kallenkoter wetering, respectievelijk
bij Frederiksoord en ten noord-oosten van Steenwijk.
Het stroomgebied van de Steenwijker A is groot 17 165 ha
en watert geheel af op den boezem van het waterschap Vollenhave.
De Steenwijker A werd in de I7e eeuw beneden Steenwijk
gekanaliseerd tot "Steenwijker diep".

VECHT
De Vecht is een regenrivier. Ze ontspringt aan de westzijde
der Baumbergen, in het bekken van Munster, ten noorden van
Osterwick in den kreis Koesfeld in Pruisen. Zij drijft een aantal
watermolens, neemt tusschen de stadjes Metelen en Schüttorf
de Steinfurter A op, stroomt verder langs Nordhorn, ten oosten
van Neuenhaus, langs Emblicheim en Laar en komt beneden
Laarwolde in Nederland. Zij stroomt door de gemeenten:
Gramsbergen, Stad Hardenberg, Ambt Hardenberg, Ommen,
Dalfsen en Zwollerkerspel en mondt bij Genne in het Zwarte
Water uit.
De rivier verbindt bij Gramsbergen de Dedemsvaart met
het Coevorden-Vechtkanaal en met de kanalen der Overijsselsche Kanalisatie maatschappij. Door de Nieuwe of Binnen
Vecht staat zij in verbinding met Zwolle. De Overijsselsche
Vechtis bij de wet van 15 Juli 1896, Staatsblad n°. 131, tot een
onderwerp van Rijkszorg verklaard, waarvan verbetering en
onderhoud geheel en uitsluitend ten laste van het Rijk komen.
Betreffende het ont1eenen van water aan de Vecht in Duitsch107

land, is tusschen Nederland en Pruisen op 17 October 1905
een overeenkomst gesloten (zie bij "Grenstractaten'').
Hierbij is o.m. bepaald, dat voor bevloeiingsdoeleinden door
Pruisen geen watet aan de Vecht mag worden ontleend, indien
de afvoer aan de Nederlandsche grens daardoor minder dan
2 mI per seconde zou bedragen.
Op Duitsch grondgebied wordt de Vecht beneden den watermolen van Schüttorf nog opgestuwd te Nordhom tot het
drijven van twee watermolens en beneden Frenswegen ten
behoeve van bevloeiing en scheepvaart.
Vele riviertjes, beken en waterleidingen brengen hun water
op de Vecht. De voornaamste zijtakken zijn behalve de Steinfurter A, de Dinkel en de Regge.
De lengte van de rivier op Duitsch grondgebied bedraagt
± 117 km en die op Overijsselsch gebied ruim 60 km. De
breedte van het zomerbed is van de Rijksgrens tot den Reggemond ongeveer 30 m; beneden den Reggemond 4Z m tot6z m.
De diepte van de rivier is zeer ongelijk. Op het bevaarbare
gedeelte, n.l. tusschen den mond en Ommen en bovenstrooms
van Hardenberg, wordt zooveel mogelijk gestreefd naar een
minimum diepte van 1,30 m onder zomerstuwpeil.
Het stroomgebied bedraagt totaal 375 000 ha. Hiervan is
179 665 ha in Nederland gelegen. Bovendien ontvangt de Vecht
in Nederland gedeeltelijk het water van een gebied groot
z7 5z5 ha gelegen in Drenthe. Van het totale stroomgebied
behooren tot de omgeving van Coevorden 38 I 55 ha en tot
het stroomgebied van de Regge 88 5zZ ha. De waterafvoer
bij Ommen bedraagt bij gemiddelden waterstand ± zo mI
per seconde. Van" Januari tot Maart bedraagt de waterafvoer
soms zz 5 mI per seconde.
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In de Vecht komen de volgende stuwen voor:

Stuw

Stuwpcil
in den zomer
en in den
winter

te

m+N.A.P.
De HaandriI<

/=..
Hardenberg
Maril!nberg

.

9. 10
7,80
6.90-7,10

',40-,,60

Junnc

4,00-4.4°

Vilsteren
Vechterwccrd

°.70 -

1,%0-2.,60
1 • 10

Normaal
bevloeiings.

peil
m + N.A.P.

10,15

9.4'

Opmerkingen

Stuw met schutsluis
Stuw met schutsluis

8.31

7.'0
6.'0
4.'0

1.'0

Stuw met schutsluis
Stuw met schutsluis

Het stuwpeil aan de stuwen is, met uitzondering van de bevloeiingsperiode, in den zomer en winter gelijk. Voor de stuwen
te Hardenberg, Mariënberg, Junne, Vilsteren en Vechterweerd
is eenige speling gehouden. Bij grooten waterafvoer wordt
gestreefd naar het laagste peil, bij kleinen afvoer wordt getracht het hoogste peil aan te houden.
De waterstand beneden de stuw te Vechterweerd tot de
uitmonding in het Zwarte Water regdt zich naar den waterstand op het IJssdmeer. Het IJsse1rlteer heeft een peil van
0,13 m - N.A.P. aan de peilschaal te Urk. Overwogen wordt
dit peil te verlagen tot 0,40 m - N.A.P. In de zomermaanden
zal het dan echter worden opgezet tot 0,20 m - N.A.P. Door
op- en afwaaiing kunnen de waterstanden aan den oever van
het IJssdmeer belangrijk hooger of lager zijn.
.
De stuw te De Haandrik, gebouwd in 1853 en verruimd in
1919, dient voor de voeding van de kanalen van de Over-
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ijsseJsche Kanalisatie maatschappij en de kanalen, welke te
Coevorden samenkomen. De stuw te Alle dient voor de
voeding van de Dedemsvaart. Deze stuw, gebouwd in 1813,
is vernieuwd in 19%0. Een Ministerieele beschikking van 30 Juli
1868 regelt den waterafvoer bij deze stuwen.
In den winter van 191j-1916 zijn voor het eerst alle stuwen
in gebruik geweest voor de winterbevloeiïng. Voor de scheepvaart is de Vecht van betrekkelijk weinig belang. De normaliseeringswerken van de Vecht werden voltooid in 19°7.
In 1931 is begonnen met een algeheele verbetering van de rivier.
OVERZICHT VAN HET STROOMGEBIED VAN DE VECHT,
GELEGEN IN NEDERLAND
Gebied gebce1 afwalettOde op

De Vecht (=btot=b) . . . . . . . . . . .
De Dinkcl • . . . . . . . . . . . . . . . •
De Regge 88 In ha-I 7.0 ha Duitseb gebied .
Het Maritnbetg-Vechtkanaal .. 347 ha-'4'0 ha Duitseb gebied
De Dcdemsvurt vijfde tot co met achtste paod co bet tweede
paod nn de Lultetboofdwijk. . . . . . . . • . • . . . .
Afwatering>b.oaal nn Coevotdeo naar de Vecht l8'1l ha• l I II ha Duitseb gebied .

Oppervlakte
in ha

.61lJ
u 260
82.8u
10

937

12100

2' 020

Totaal . . . .
Bovendien ontv1lngt de Vecht:
J. het overtollige water van een gebied, groot .
dat afwatert op bet bnnl Almelo--Nordhom;
11. gedeeltelijk bet wateI nn:
(z.
een gebied. groot .
gelegen in D=tbe;
b. eeo gebied, groot •
dat afwatert Ianga de VJoedgmvco (zie blad GtoeoJo West).

IlO
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IJSSEL
De Ijssel is een ltijntak, stroomende van het separatiepunt
aan den Neder-Rijn (IJsselkop) tegenover Huissen tot aan den
mond van het Keteldiep in het Ijsselmeer.
De rivier heeft tegenwoordig slechts één hoofdmonding n.l. het
Keteldiep, stroomende tusschen twee ongeveer 4, I km lange lei.
dammen tot in het diepere deel (minstens ',80 m - N.A.P., er
wordt gebaggerd tot 3,30 m - N.A.P.) van het Ijsselmeer.
Bij het separatiepunt tegenover Kampen gaat naar rechts
het Ganzendiep. De bovenmond hiervan is in 1871 beteugeld.
Het Gllnzendiep heeft een tak naar rechts, de Goot.
Dicht bij het Keteldiep gaat nog een korte tak naar rechts,
het Rechterdiep. Ook deze is aan den bovenmond beteugeld
en wel in de jaren 1873-1874. Het Noorderdiep, dat vroeger
een tak vormde, is in de jaren 1837-1839 geheel van den Ijssel
afgesloten.
Door de beteugeling en afsluiting van deze takken heeft men
bereikt, dat bij gewone standen verreweg het grootste gedeelte
van het water door den Ketelmond wordt afgevoerd.
De lengte van den Ijssel met inbegrip van het Keteldiepis
"7 km. Bij M.R. is een doorgaande vaardiepte van ',75 m
aanwezig.
Het beheer en onderhoud wordt uitgeoefend door het Rijk.
Het Keteldiep werd omstreeks 18.6 verbeterd door den bouw
van de beide leidammen. In 1896 werden deze leidammen verlengd tot de tegenwoordige lengte.
ZWARTE WATER
De rivier ontstaat uit de Sallandsche Weteringen. Deze weteringen vereenigen zich ten zuid-oosten van Zwolle, stroomen
door de grachten van de stad en verlaten deze onder den naam
8
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van Zwarte Water. Het Zwarte Water vormt een belangrijk
onderdeel van de scheepvaartwegen naar het noorden en oosten
des lands.
De rivier stroomt door de gemeenten Zwolle, Zwollerkerspel, Hasselt, vormt de grens tusschen de gemeenten Zwol)erkerspel en Zwartsluis, daarna tusschen de gemeenten Genemuiden en Ambt Vollenhove en mondt tusschen leidammen
onder den naam van Zwolsche Diep in het Ijsselmeer uit.
. De lengte, met inbegrip van het Zwolsche Diep, bedraagt
ruim z6 km, de breedte 45 tot z65 m, de minimum bodemdiepte
Z,30 tot Z,50 m - N.A.P. De Noorderleidam van het Zwolsche
Diep, lang 5,68 km, ligt met de kruin ongeveer = N.A.P.
en wordt niet onderhouden; de Zuiderleidam lang 5,95 km
is hoog 0,90 m
N.A.P. Aan het einde is de vluchthaven
van Kraggenburg gelegen. De afstand der dammen is aan het
landeinde z50 m, vermindert over 900 m tot zoo m en verder
regelmatig tot 110 m. De dammen zijn aangelegd in de jaren
1845 tot 1847 door de Maatschappij tot verbetering van den
handelsweg over het Zwolsche Diep, mede ten dienste van de
landaanwinning. De Zuiderleidam is in de jaren i875-I877
door het Rijk weder hersteld. Het Zwarte Water ontvangt
op den rechteroever het water van de Vecht.
Het Zwarte Water en Zwolsche Diep zijn in beheer en onderhoud bij het Rijk.

+

HOOFDSTUK V
BOEZEM VAN HET WATERSCHAP
VOLLENHOVE
De belangrijkste boezemwateren van Vollenhove zijn:
Arembergergracht, Belter wijde, Beneden Linde van de HelomaIIZ

vaart tot Kuinre, Beulaker wijde, Beukersgracht, Boven wijde,
Comelisgracht, Dolderkanaal of Kapelsloot, Giethoomsche
Meer, Heuvengracht, Kalenbergergracht, kanaal SteenwijkGiethoom-Beulaker wijde, kanaa1 Steenwijk-Ossenzijl, benedengedeelte van de Steenwijker A, Steenwijker diep, Tijssengracht en Wetering.
De boezem wo~dt afgemalen op het IJsselmeer door het
stoomgemaal aan de Ettenlandsche Kolk en kan tevens daarop
afwateren door een uitwateringssluis te Blokzijl. Het gemaal
heeft drie horizontale schroefpompen met een gezamenlijk
vermogen van 2 430 ma/minuut bij een opvoerhoogte van
1,80 m. Het werd in den winter van 1919-1920 in bedrijf
gesteld. De uitwateringssluis te Blokzijl doet nagenoeg geen
dienst meer.
De boezemberging bedraagt ongeveer I I 000 ha. De boezem
ontvangt het water van ongeveer 35 000 ha polderland, boezemland en hooge gtonden. De totale oppervlakte van den boezem
en de daarop afwaterende gronden is dus ongeveer 46 000 ha.
Hiervan behooren ongeveer 28 600 ha tot het gebied van het
waterschap Vollenhove, terwijl van 17 500 ha Drentsch gebied
het veldwater door de Eesveensche Wetering, Steenwijker A
en Kallenkoter wetering wordt afgevoerd op den boezem.
Bovendien ontvangt de boezem bij een waterstand op het
N.A.P. (winterpeil), een gedeelte
Meppelerdiep van 0,65 m
van het overtollige water van dit diep. Bij maximalen afvoer
kan deze hoeveelheid op 48 ma/seconde worden gesteld. Zie
voor nadere gegevens de beschrijving van het Meppelerdiep.
De boezemberging zal na de in uitvoering genomen partieele
inpoldering te stellen zijn op rond 5 000 ha. Het boezempeil
= 0,70 m -N.A.P. In een drogen zomer kan dit boezempeil
dalen tot 0,80 à 0,90 m- N.A.P.

+

HOOFDSTUK VI
OVERSTROOMINGEN
DINKEL
Bij buitengewoon veel watertoevoer op de Dinkel, stroomt
het water boven den molen te Singrav~ over den linkeroever naar de Volterbeek. Hierdoor worden de lage landen
langs deze beek en het Agelerbroek onder water gezet. Dit
water moet worden afgevoerd door drie bruggen in den weg
van Ootmarsum naar Denekamp. Tevens bevindt zich in dezen
weg een overlaat met een kruinhoogte van 20,20 m + N.A.P.
Ook hierover wordt het overstroomingswater afgevoerd. De
overlaat is gelegen ten oosten van de middelste der drie bruggen.
Deze brug is genaamd Hooge brug. Tijdens den hoogen waterstand in den winter van 192j-1926 en in December 1927 en
October 1928 hadden overstroomingen plaats.
VECHT
De Vecht is langs den linkeroever van de hooge gronden
bij EchteIer in Duitschland tot de schutsluis tusschen de Vecht
en het Overijsselsch kanaal bekaad. Als de bekading op Duitsch
gebied bezwijkt of overloopt, overstroomt het terrein ten oosten
van den weg van' Pofferhut, nabij grenspaal 123, naar Leemgraven. Dit overstroomingswater wordt door de Midden- en
lUndwaterleiding naar de Vecht afgevoerd. Beide waterleidingen vereenigen zich ten oosten van het Overijsselsch kanaal,
zijkanaal Vroomshoop-De Haandrik, onder den naam Lee
en deze wordt met een grondduiker onder het kanaal doorgeleid. De grondduiker heeft een doorstroomingsprofiel van
2 mI, is niet afsluitbaar en werd gebouwd door den provincialen
II4

waterstaat. De beide waterleidingen zijn gegraven in 19"7
op grond VlUl een overeenkomst gesloten op 17 October 190j
tusschen Nedetland en Pruisen (zie bij "Grensttactaten"). Zij
zijn in beheer en onderhoud bij de provincie Overijssel In de
Middenwaterleiding bevindt zich een schotbalk-keersluis.
Wordt de toevoer VlUl overstroomingswater te groot, zoodat de
waterleidingen het water niet meer kunnen afvoeren, dan wordt
de schotbalk-keersluis in de Middenwaterleiding gesloten. Dit
mag echter alléén geschieden in den tijd tusschen I November
en I April. Het overstroomingswater wordt dan gekeerd door
den reeds genoemden weg. De hoogte van den weg bedraagt
9,60 tot 10 m
N.A.P. Stijgt het water boven dit peil, dan
worden het Holthemerbroek en de gronden in de buurschap
Den Vdde overstroomd.
Het inundatiewater kan als volgt worden afgevoerd:
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1

0

•

door den grondduiker in de Lee, onder het Overijssdsch

kanaal;
2

0

•

door de hoofdwaterleiding VlUl het waterschap Holtheme.

Deze hoofdwaterleiding wordt ook met een grondduiker onder

het Overijssdsch kanaal doorgevoerd en kan tevens door
een duiker met deur afwateren naar de Lee. De grondduiker
is gelegen ten noorden VlUl den grondduiker genoemd onder
I ° en onder het henedenhoofd VlUl den onder 3° genoemden
dwarsduiker;
3o. door een dwanduiker in het Overijssdsch kanaal.
Het kanaal kan aan weerszijden van den dwanduiker worden
afgesloten met naalden. In het henedenhoofd van den dwarsduiker bevindt zich in den oostelijken en in den westdijken
kanaaldijk een opening gesloten door schotbalken. Tusschen
de gemetsdde hoofden van den dwanduiker bevinden zich

tIJ

in de kanaaldijken doorlaatbruggen, gesloten door schotb2lken;
4°. over den overlaat, ten noorden van den dwarsduiker,
in den oostelijken en westelijken kanaaldijk van het Overijsselsch kanaal.
Het aldus afgevoerde inundatiewater stroomt in een afvoerkanaal, dat beneden de Koningsbrug op de Vecht afwatert.
Voor den afvoer van dit water bevinden zich in den spoorweg van Mariënberg naar Coevorden twee doorlaatbruggen.
Voordat de grondduiker genoemd onder 1° gebouwd was,
stroomde het water van het Holthemerbroek en Den Velde
door den grondduiker genoemd onder 2°. Wanneer de Vecht
buiten haar oevers trad, kon het inundatiewater niet door
dezen grondduiker worden afgevoerd en werd de onder 3°
genoemde dwarsduiker geopend. Sedert de Midden- en Randwaterleiding gegraven zijn en het water van deze leidingen door
een ruimen grondduiker wordt afgevoerd, kan hierdoor eventueel inundatiewater ook beter worden afgevoerd en doet de
dwarsduiker geen dienst meer. De overlaten genoemd onder 4°
doen bij hoog water nog dienst.
Bij doorbraak van de Noorder Vechtdijken in Duitschland,
overstroomt het Laarwolderbroek en de Mars ten oosten van
het Coevorden-Vechtkanaal. In dit gebied stroomt de Laarwolder wetering. In normale gevallen stroomt het water van
deze wetering en haar zijtakken door twee grondduikers onder
het Coevorden-Vechtkanaal naar het Afwateringskanaal van
Coevorden naar de Vecht, (zie de beschrijving van het afwateringskanaal).
Wanneer door doorbraak van de Noorder Vechtdijken of
door andere oorzaken, het water in de Laarwolder wetering
een hooger peil heeft bereikt, dan dat van het CoevordenVechtkanaal (9,10 m
N.A.P.), wordt het overvloedige water

+

II6

door een doorlaatbrug in den oostelijken kanaaldijk en verder
door een tegenover deze gelegen ontlastsluis in den westelijken kanaaldijk op het benedenpand van het Afwateringskanaal gebracht. De keer- en schutsluis in het CoevordenVechtkanaal is dan gesloten; eveneens de schutsluis, genaamd
Coevordensche of Trageldijksluis, tusschen het tweede .pand
van de Lutterhoofdwijk en' de Buitengracht van Coevorden.
De doorlaatbrug werd vernieuwd in 19.6, omdat bij de overstrooming in dat jaar gebleken was, dat zij .niet geheel aan het
gestelde doel beantwoordde.
In den zomer van '89' overstroomde in het Vechtdal een
gebied, groot 10000 ha.
Op 6 Januari '9%6 brak de rechter Vechtdijk beneden Dalfsen
door. Door deze dijkbreuk werden de gemeenten Dalfsen,
Nieuwleusen en de plaatsen Hasselt, Zwartsluis, Rouveen,
Staphorst en Dedemsvaart overstroomd. Door de van Rijkswege uitgevoerde Vechtverbeteringen is de afwatering in de
Vechtstreek aanmerkelijk verbeterd.
'
IJSSEL
Op 8 Januari, '9.6 brak de linker IJsseldijk bij Zalk door
en overstroomde' vrijwel het geheel~ laag gelegen gebied tusschen den IJsseldijk en het Ijsselmeer. Het gebied ten oosten
van de spoorlijn Zwolle-Amersfoort werd niet overstro,?m.d.

HOOFDSTUK VII
GRENSTRACTATEN
Overeenkomst met Pruisen, gesloten op '7 October '905
te Berlijn, betreffende de afwatering van de Dinkel en van de
Vecht; K.B. van '4 Augustus 1906 (Staatsblad n°. 'ZI)..
Hierin is o.a. bepaald.

BETREFFENDE DE DINKEL

De grondduiker in de Dinkd onder het kanaal AlmdoNordhom en de bij de kruising van die rivier en dat kanaal
aanwezige ontlastsluis mogen slechts zoolang gesloten blijven,
als vereistht wordt om het kanaal het voor de scheepvaart
noodige water te doen toevloeien.
. Voert de Dinkd meer water af dan het kanaal voor de scheepvaart noodig heeft, dan moet al dat meerdere water zoolang
naar de Beneden-Dinkel worden afgevoerd, totdat minstens
z m" per seconde naar de Beneden-Dinkd stroomt.
BETREFFENDE DE VECHT:

1°. afmetingen, enz. van den dijk langs den linkeroever
van de Vecht van de Rijksgrens tot de hooge gronden te
Echtder;

zo. afmetingen, enz. van de Midden- en Randwaterleiding,
mede in verband met den afvoer van overstroomingswater
van de Vecht;

. 3°. regeling van den afvoer van water uit de Vecht ten
behoeve van de kanal~ links van de Berns;
4°.

regding van de afwatering van het Laarwolderbroek;

,0.

regeling van den afvoer van het overtollige water van
het kanaal Coevor~en-Alte Picardie door het Emblichheimer
Afwateringskanaal naar de Vecht;
69• de scheepvaartsluis in het kanaal Almdo-Nordhom
zal niet gebruikt worden voor den afvoer van opperwater van
de Vecht.
~18

HOOFDSTUK vm
REGLEMENTEN
Met opgave van de Provinciale bladen, waarin het reglement
en de wijzigingen daarin zijn opgenomen.
REGLEMENT OP HET BEHEER EN ONDERHOUD VAN DEN IJSSELDIJK
VAN

D~

GRENS TuSSÇHEN DE VOORMALIGE GEMEËNTE 1<AMPER-

VEEN EN DE GEMEENTE KÁMPEN TOT DE VEENEPooRT

TE !ÇAMPEN

1930, nO. 89'
REGLEMENT OP HET roUWEN OP OF IN DE DIJKEN, ENZ.

1881, nO. 8j; 1883, nO. 16; 19°4, n°. 61; 1934, nO. 13.
REGLEMENT OP HET BRANDEN VAN VENEN, OM TE BOEKWEITEN

1834, nO. 93.
REGLEMENT VOOR DE DEDEMSVAART EN DAARTOE BEHooRENDE
ZIJTAKKEN EN WIJKEN

1899, nO. s; 1902, nO. 1°3; 1908, n°. 62; 191" nO. 2.4;
1910, nO. 7; 1913, nO. 20; 192h nO. 60; 1929, n°. SI; 1929,

nO. 74; 1931, n°. 20; 1936, nO. j8.
GRONDREGLEMENT VOOR DE WATERSCHAPPEN

1904, nO. 9; 1921, nO~ 87; 1922, n°. 13; 1926, nO. z8;
1926, n°. 49; 1928, n°. 39; 1929, nO. 7j; 193" nO. 82; 1936,
° 57,
.
n.
REGLEMENT. OP EENIGE WATEREN IN DE PROVINCIE OVERIJSSEL
EN DAARMEDE IN VERBAND STAANDE WERKEN

1896, nO. 9; 1899, nO. 62; 1904, nO. 60; 193" nO. 18.
REGLEMENT OP DE. WATERLEIDINGEN

1921, n°. 88; 1923, nO. Sz; 1923, nO. 8.0; 1926, nO. SI.

REGLEMENT OP DE WEGEN EN VOETPADEN

'9'8, n°. 44; 19'8, nO. 4l; 19'9, nO. lD.
VERORDENING OP DE BEVLOEIINGEN

'9'7, nO. 60.
REGLEMENT OP DE VERVENINGEN

'897, nO. '7; 1897, nO. l8; 1889, nO. IZ; '9'9, n°. 'I; '934,
nO. 14; 1936, n°. IS.

HOOFDSTUK IX
WATERSCHAPPEN
Hieronder volgt een opsomming van de in deze provincie
besraande waterschappen.
Achter de namen zijn opgegeven:
1°. de grootte van de waterschappen volgens de reglementen. Bij waterschappen, waarvan een meer uitvoerige beschrijving is opgenomen, is de grootte in den tekst ,aangegeven.
Indien de grootte niet in het reglem~nt is vermeid, is voor
de oppervlakte het teeken ± aangegeven;
,
,0. de bladen van de waterstaatskaart, waarop het gebied
van de waterschappen voorkomt;
3°. het' jaartal en nummer
de provinciale bladen,
waarin zijn opgenomen de reglementen en de wijzigingen in
die reglementen.
Voor zoover het doel van de waterschappen niet nader is
omschreven, behartigen zij de afwateringsbelangen.
De belangrijkste ongereglementeercÎe polders, die in deze
provincie voorkomen, zijn vermeld in het bijschrift op de
bladen van de waterstaatskaart.

vah

120.

WATERSCHAP ANERVEEN (1340

ha)

Coevorden West en Oost.
192.1, n°. 16; I9zh nO. 79; 1926, nO. jO; 1931, nO. 16.
Het waterschap is opgericht in 1922.
WATERSCHAP DE BAARLINGBR- EN NOORDERPOLDER (439

Steenwijk West.
1887, nO. 3; I90j, n°, H.
Het waterschap is opgericht in

1887,

WATERSCHAP DE ·BA:RSBEKBR BINNENPOLDER (j28

Zwolle West.
O
I88l, n , 67; 1896, nO. 82; I90l, nO. Ij;
Het waterschap is opgericht in 1838.

1916,

ha)

n O, 2.

WATERSCHAP DE BARSBEKBR UITERDIJKEN (jO

Zwolle West.
1927, n°. 104Het waterschap is opgericht in

ha)

ha)

1927.

WATERSCHAP DE BEDIJKING LANGS DRONTEN

Zwolle West.
O
1894, nO. 13; I90j, n , 130; 1934. nO. 63.
Het waterschap beheert de bedijking langs Dronten.
Een klein gedeelte van deze bedij king is gelegen in de
provincie Gelderland.
Het waterschap is opgericht in 1872.
WATERSCHAP HET BEDIJKTE RONDBBROEK: (j20

Steenwijk West,
1893, nO. I; 19°1, nO. 42..
Het waterschap is opgericht in

ha)

18 jI.
UI

WATERSCHAP HET BEl!RZBRVELD (1430 ha)
Coevorden West en Almelo West.
O
1910, n , 9.
Het waterschap de .Fortwijk is voor een gedeelte gelegen
ia het gebied van het waterschap.
Het waterschap werd opgericht ia 1910.
WATERSCHAP BENOORDEN DB WILLBMSVAART

(± 610 ha)

Zwolle West en Oost.
1881, nO. 3; 1886, nO. 81; 1891, nO. 44; 1891, nO. 41; 1901.
nO , 3Ij 1927, nO, IS; 19%.8, nO. 38.
Het waterschap werd opgericht ia 1881.
WATERSCHAP DB BBNTPOLDBR <730

ha)

Zwolle West.

1890, nO. 3; 190" n°. 19; 1912, nO. 14; 1915, n O, ZI; 1919,

nO. 18.
Het waterschap is opgericht ia 1861.
WATERSCHAP BEOOSTEN HET ÛMMERKANAAL (1488

ha)

Coevorden West.
190%, n°, 132; 19°:', n°. 133; 1904, n°. 75; 1905, nO. 45;
1905, n°. 117; 1911, n°. 71; 1925, nO. 14; 1933, nO. 73.

Het waterschap is opgericht ia 1901.
WATERSCHAP DB BINNBNPOLDER AAN HET NooRDBINDB VAN
BLANKBNIIAM (161 ha)

Steenwijk West.

1893, nO. :.; 1905, n O, 43; 19%0, n O, 19.

Het waterschap is opgericht ia 1838.
111

WATERSCHAP DE BINNENPOLDER IN HET ZUIDEINDE VAN
BLANKENHAM (38j h>.)

Steenwijk West.
1930, nO. 86.
Het watetseh>.p is opgericht in 193°.
WATERSCHAP DE BLOKZI]LER UITERDI]KEN (Ij6 h>.)

Steenwijk West en Zwolle West.
1886, nO. 67; 190j, nO. 13; 1919, nO. 19.
Het waterschap is opgericht in 1877,
WATERSCHAP BROEKEN EN MATEN (611 h>.)

Zwolle West.
1888, nO. 49; 190j, nO. 16; 1936, nO. 16.
Het waterseh>.p is opgericht in 1846.
WATERSCHAP DE BROEKLANDEN (874 h>.~

Steenwijk West.
1884, nO. 78; 1889, n°. 76; 190j, nO. 17; 1919, nO. 76•
Het waterseh>.p is opgericht in I 8j I.
WATERSCHAP DE BUITENPOLDER ACHTER KUINRE (j87 h>.)

Steenwijk West.
188}, n°. 75; 1905, nO. 18; 192.7, nO. 100.
Het waterseh>.p is opgericht in 18p.
WATERSCHAP DIEZE (1480 h>.)

Zwolle Oost.
1884, n°. 68; 1888, nO. 48; 190j, nO. Ij.
Het waterseh>.p is opgericht in 1877,

WATERSCHAP DE DoRTERBEEK (jII7

ha)

Zutphen Oost en Groenlo West.
1881, n°. 90; 1893, na. ,:6; 19°':, na. 131; 1912, n°. 13;
1937, n°. 7,

Het waterschap heeft ten doel:
1 0.
de verbetering en het onderhoud van de Dorterbeek,
waaronder in het reglement de Voorste beek begrepen is, tot
behoorlijken waterafvoer;
zo. het in voldoenden staat van afwatering brengen en
onderhouden van alle watergangen, die op de Dorterbeek
uitioopen.
Het waterschap is voor een gedeelte gelegen in de provincie
Gelderland.
Het werd opgericht in 188 I.
WATERSCHAP DROGTEROPSLAGEN

(ruim 390 ha)

Coevorden West.
19ZI, n°. 37.
Het waterschap is opgericht in 19ZI en voor een gedeelte
gelegen in de provincie Drenthe.
WATERSCHAP DRONTEN (141

ha)

Zwolle West.
1889, n°. 54; 190h na,

2Z;

1931, na. IS.

Het waterschap is opgericht in 1877.
WATERSCHAP DE EESVEENSCHE HOOILANDEN (431

ha)

Steenwijk Oost.
1918,

na,

60; 1931,

na,

104.

Het waterschap de Steenwijker Laagveenontginning is
gelegen in het gebied van het waterschap.
Het waterschap is opgericht in 1918.

WATERSCHAP DB FORTWIJK (434 ha)
Coevorden West en Almdo West.
193j, nO. 70; 193j, nO. 71.
Het dod van het waterschap is, het behouden en onderhouden als bevaarbare wijk van de Fortwijk, voor zoover
deze wijk gelegen is ten westen van het Nieuwe Stroomkanaal
van het waterschap de Regge.
Het is opgericht in 193j.
WATERSCHAP HET HAGBNBROBK (81,j ha)
Steenwijk West.
1906, nO. 3.
Het waterschap werd opgericht in 1906.
WATERSCHAP HASSELT EN ZWARTSLUIS
Zwolle Oost.
1884, n°. 8; 1887, nO. 84; 1888, nO. 48; 1893, nO. 3; 190j,
nO. 5; 1915, n°. 22.; 192.4, nO. ja; 1927, nO. 14; 1930, na. .2.0;
1933> nO. 23.
De gronden, tot dit waterschap behoorende, zijn gelegen
in de gemeenten Hasselt, Nieuwleusen, Staphorst, Zwartsluis en Zwollerkerspd. Zij hebben volgens het reglement een
oppervlakte van I I 272 ha.
Het dod van het waterschap is:
1°. de in het waterschap gdegen gronden door waterkeerende werken tegen overlast van water te beveiligen;
2°. den geregdden afvoer van het binnenwater te bevorderen en den meest gewenschten stand van dit water zooveel
mogelijk te handhaven:
o. ten allen tijde in het gedeelte van het waterschap,
omsloten door den dijk langs het Zwarte Water, de waterI2j

keering langs de noordzijde der Dedemsvaart, de waterschapsgrens, het Molendijkje, de Lommertsteeg, de Stouwe langs
de Reest en de Staphorster Stouwe, uitgezonderd het gedeelte
genoemd sub. b;
b. tusschen I April en 3I October in het gedeelte van het
waterschap genaamd Hamingen, doch uitsluitend wanneer het
water van het Meppe1erdiep lager staat, dan de kade om Ramingen en indien deze kade in goeden waterkeerenden toestand
verkeert;
30 • het maken, verbeteren, onderhouden en zoo noodig
verharden van wegen ter verbetering van de gemeenschap van
de gronden in het waterschap onderling en met de kunst- en
andere wegen buiten het waterschap.
Een gedeelte van het waterschap het Meppelerdiep is gelegen
in het gebied van het waterschap Hasselt en Zwartsluis.
Het waterschap beheert en onderhoudt de waterkeeringen
binnen het waterschapsgebied gelegen, de kunstwerken in
deze waterkeeringen, verschèidene wegen en de beide motorgemalen.
Het waterschap Hasselt en Zwartsluis is voortgekomen uit
het voormalige tweede dijkdistrict. Het eerste reglement van
het waterschap kwam in 1884 tot stand.
WATERSCHAP HET HmlMSERVEEN (6Ij

Coevorden West.
1907, n°. 17; 1911, nO. 12.
Het waterschap is opgericht in

ha)

19°7.

WATERSCHAP DE HENGVORDER WAARDEN (91

Hattem Oost.

1%6

ha)

19.30, nO. 18.

Het waterschap is opgericht in 1930.
WATERSCHAP lfBIurrB (304Z ha)

Zwolle Oost en Hattem Oost.
19z6. nO. Z9; 19Z7. nO. a3.
Het waterschap is opgericht in 19z6.
WATERSCHAP HOLTHEMI! (1961 ha)

Coevorden West en Oost.
1887. nO. z4; 1896, nO. 18; 1901. nO. 30; 190j, nO. u8; 1914,
n°. 6z; 1917, nO. 6.
Het waterschap is opgericht in 1887,
WATERSCHAP DB HOOGB EN LAGB WHBBËN (78 ha)

Steenwijk West.
1884. n°. 67; 1891, nO. z; 190j, n°. z9.
Het waterschap is opgericht in 1884.
WATERSCHAP KAMPBRVBBN (± 1911 ha)

Zwolle West en Hattem West.
188.3, n°. 17; 1888, n°. 48; 1905, nO. IZ; 1910, nO. 67.

Het waterschap is voortgekomen uit de voormalige marke
Kamperveen. Het eerste reglement van het waterschap werd
vastgesteld in 1883.
WATERSCHAP DB KLB1NB VBCHT (14Z0 ha)

Coevorden Oost.
19z1. nO. 63; 19z9. nO. 7.

9

Het waterschap is voor het grootste gedeelte gelegen in de
provincie Drenthe. .
.
Het werd opgericht in 19'1.
W ATBRSCHAP DE KOEKOEK, HET ZWIJNSLEGER EN
DE HAGENS (64l

ha)

Zwolle West.
1913, nO. 63.
In 1913 werd het waterschap de Koekoek, het Zwijnsleger
en de Hagens opgericht.
. WATERSCHAP LAAG ZAr.K (61l

ha)

Zwolle West en Hattem West.
1918, nO. l8.
Het waterschap is opgericht in 1911.
WATERSCHAP HET LBBUWTBRVELD (1030

ha)

Steenwijk West en Zwolle West.
19'9, nO. 10; 1936, nO. ll.
Het waterschap is opgericht in 19'9'
WATERSCHAP HET LmRDER- EN MOLBNBROEK (108l

Hattem Oost.

ha)

1881, nO. 73; 1894, n°. }o; 190" nO. 2.1; 1916, n O, 62; 1927,

nO. 98.
Het waterschap is opgericht in

1864.

WATERSCHAP DE LUTTBRSCHBIDING (l0lO

Coevorden West.
1912, nO. 80; 1934, n°. 60.

Het waterschap is opgericht in

,a8

188l'

ha)

WATERSCHAP

MA5'rENBROBK

Zwolle West en Oost.
1881, nO. 7'; 1888"no. 48; 1,891, nO. 4'; 190j, nO. 7; 1917,
nO. 43; 19'4, nO. p; 19'j, nO. 1°; 193j, n°. 69.
De gronden tot dit waterschap behoorende, zijn gelegen in
de gèmeenten Genémuiden, Hasseit, Kampen, Ijsselmuiden,
Zwolle en Zwollerkerspel. Zij hebben volgens het reglement
een oppervlakte van 8 780 ha. Het doel van het waterschap is:
1°. de in het waterschap gelegen gronden door waterkeerende
werken tegen overlast van water te beveiligen;
0
,
•
den geregelden afvoer van het water der gronden, voor
zoover niet gelegen in het waterschap de Koekoek, het Zwijnsleger en de Hagens, te bevorderen en den stand van dat water
door luiddel van bemaling zooveel mogelijk op een vast peil
te houden.
Het waterschap de Koekoek, het Zwijnsleger en de' Hagens
is gelegen in het gebied van het waterschap.
Het waterschap beheert en onderhoudt de waterkeeringen
binnen het waterschapsgebied gelegen, de kunstwerken in deze
waterkeeringen en de beide stoomgemalen.
Het oudste dijkrecht van Mastenbroek dateert van 139°.
WATERSCHAP DB MBBN:E (770 ha)
Coevorden West en Oost.
1892., nO. 85; 1905, n°. 38; I9zz, nO. 18; 193h n O, 19.
Het waterschap is opgericht in 189"
WATERSCHAP HET MEPPBLBRD~ (± 1°38 ha)
Steenwijk Oost en Zwolle Oost.
19'9, n°. '9; 193°, nO. 14; 193', n°. 19. De gewijzigde tekst
is bekend gemaakt in het Provinciaal blad n O. '0 van 193 ,.

Het waterschap is opgericht in 1916 en voor een klein gedeelte gelegen in de provincie Drenthe.
WATERSCHAP DE MOLENGOOT (ll94

ha)

Coevorden West en Oost.
188h n°. 67; 1886, n°. 8z; 1905, na. .z6; 1931, n°. 17;

1937, nO. 38.
Het waterschap is opgericht in 1883.
WATERSCHAP DE MOLENPOLDER ONDER WrNDESHEIM EN

HERKSEN

(±

~70

ha)

Hattem Oost.
1884, nO. 89; 190':' nO. 13; 1908, na. 85; 1913, na. 8; 1937,

nO. 36. De gewijzigde tekst is bekend gemaakt in het laatstgenoemde Provinciaal blad.
Het waterschap is opgericht in 1846.
WATERSCHAP DE NOORDE

Zwolle West.
'9~7, nO. 16.
Het waterschap is opgericht in

(60 ha)

19~7.

WATERSCHAP DE NOORDER POLDER (~70

ha)

Steenwijk West.
'930, nO. '9'
Het waterschap is opgeriche in 1930.
WATERSCHAP DE NOORDER VECH1'DIJKEN

Zwolle Oost en Coevorden West.
1916, n O , 63; 19zI, na, 26; I9zz, nO. XI; 1925, nO. IZ; 1927,
n O, 99; 1928, n°. 43; 1930, na.

ZIj

1931, na. 68; 1933, na.

22.

De gronden tot dit waterschap behoorende, zijn gelegen
in de gemeenten Dalfsen, Hasselt, Nieuwleusen, Ommen,
13°

Staphorst en Zwollerkerspe1. Zij hebben volgens het reglement
een oppervlakte van IX HO ha.
Het doel van het waterschap is:
1°. de in het waterschap gelegen gronden door waterkeerende werken tegen overlast, zoowel van rivierwater als
van elders afkomend veldwater te beveiligen;

z o•

binnen zoodanig gedeelte van het waterschap als zulks
van belang wordt geoordeeld de waterlossing te bevorde~en
en den stand van het binnenwater door middel van bemaling
zooveel mogelijk op een vast peil te houden;
3o. de wegen en kunstwerken, ook die gelegen in de waterleidingen, voorzoover deze kunstwerken niet aanwezig zijn krachtens een aan derden verleende concessie in het ruilverkavelingsblok "Nieuwleusen", enz: in goeden staat te onderhouden.
Het waterschap beIteert en onderhoudt de waterkeeringen
binnen het waterschapsgebied gelegen, de kunstwerken in deze
waterkeeringen en het gemaal.
Het waterschap de Noorder Vechtdijken is voortgekomen uit
het voormalige derde dijkdistriet.
Het eerste reglementvan het waterschap is vastgesteld in 1883.
BUITENPOLDER DB NIJENBBKBR EN WILPSCHB

KLEI

(± 94l ha)
Zutphen Oost.
1917, n°. 14; 1922., n°. I; 1913, n°. 78; 1934, n°. 59; 1937, n°. 8.

De Buitenpolder is voor het grootste gedeelte gelegen in de
provincie Gelderland. Het reglement op het beheer. der rivierpolders in Gelderland werd in 1838 op den Buitenpolder de
Nijenbeker en Wilpsche Klei van toepassing verkIaard.

WATERSCHAP HET ÛMMERVELD (3010 ha)
Zwolle Oost en Coevorden West.
19%%, nO. 11; 192" nO. 13; 1934, nO. 41.
Het waterschap is opgericht in 19ZZ.
WATERSCHAP DE ÜNDERDIJKSCHE POLDER (Z35 ha)
Zwolle West.
1884, nO. 90; 1889, nO. 10; 1901, nO. zo; 19'9, nO. 79; '9H,
nO. 74.
Het waterschap is opgericht in 186z.
WATERSCHAP DE l'mPER (Z40 ha)
Zwolle West.
1930, nO. 87.
Het waterschap is opgericht in 1930.
POLDERDISTRICT VELUWE (± zo 641 ha)

Hattem West en Oost, Zutphen West en Oost.
1888, nO. z9; 1890, nO. 60; 1893, nO. 49; 1907, nO. 40; 1916,
n°. IS; 1916, nO. 19j 1920, nO. 103; 1937, n°. 6.
Het polderdistrict is voor het grootste gedeelte gelegen in
de provincie Gelderland.
Het reglement op het beheer der rivierpolders in Gelderland
werd in 1838 van toepassing verklaard op het polderdistrict
Veluwe.
WATERSCHAP RADEWIJK

EN

BAALDER (ZHo ha)

Coevorden West en Oost.
1887, nO. zz; 1891, nO. 6z; 1891, nO. 74; 1896, nO. 17; 190h
nO. H'
Het waterschap is opgericht in 1887,
13 1

WATERSCHAP DE REGGE

Coevorden West en Oost, Almelo West en Oost, Denekamp,
Groenlo West en Oost.
'930, nO. 66; '937, n°. zo; '937, na. 37.
De gronden tot dit waterschap behoorende, zijn gelegen in .
de gemeenten Almelo, Borne, Ambt Delden, Stad Delden,
Denekamp, Diepenheim, Enschede, Goor, Haaksbergen, den
Ham, Hellendoorn, Hengelo (0.), Holten, Losser, Markelo,
Oldenzaal, Ommen, Ootmarsum, Rijssen, Tubbergen ,Vriezenveen, Weerselo en Wierden. Zij hebben volgens het reglement
een oppervlakte van "4000ha.
Het doel van het waterschap is:

,0. een regelmatigen afvoer van het water binnen zijn gebied
te bevorderen;

zo. voor zooveel mogelijk en nooelig, regelen van den
waterstand in de in onderhoud bij e.ÎJ. onder toezicht van het
waterschap zijnde wateren;
.
3°. zooveel mogelijk te waken tegen verontreiniging van
de onder sub. z bedoelde wateren;
4°. de wering van al het water, dat niet tot het stroomgebied van de Regge behoort, 'door aanleg van nieuwe en door
onderhoud of verbetering van bestaande waterkeeringen, voor
zoover het waterschap niet verplicht is anderwater te ontvang~;
jO. de uitoefening van de .overige bevoegdheden, welke
bij de bepalingen van het reglement aan het watérschap zijn
opgedragen.
Het waterschap de Fortwijk' is voor een gedeelte gelegen
in het gebied van het waterschap de Regge.
Het. waterschap beheert en onderholldt:

1°. alle in hetverbeteringsplan opgenomen wateren met een
stroomgebied van ten minste 1000 ha. De gezamenlijke lengte
der hoofdstroomen is 304 km, met uitzondeting van de Regge;
2°. het Mariënbetg-Vechtkanaal met de in den kanaaldijk
van het Overijsselsch kanaal aanwezige ontlastsluis. Het kanaal
en de sluis zijn gelegen buiten de administratieve grenzen van
het waterschap;
30. twee stuwen te Almelo, die gebruikt worden om het
watetpeil in de grachten rondom "Huis Almelo" te kunnen
regelen;
4°. verschillende bruggen; de stuwen, duiketS, suatiesluizen, enz. in de waterleidingen genoemd onder 1°;
, 0,
het houdt toezicht op alle uiet bij het waterschap in
onderhoud zijnde wateren, uitgezonderd de kanalen met de
sluizen, bruggen, over - en doorlaten van de Overijsselsche
KanaHsatie maatschappij;
6°, de ontlastsluis in den bovenmond van de Diepenheimsche Molenbeek.
Het grondregletnent voor de waterschappen in Overijssel is
op het waterschap slechts van toepassing, voor zoover het zaken
betreft, welke in het waterschapsregletnent nier zijn geregeld.
Het waterschap is opgericht in 1884.
WATERSCHAP HET RHEEZER EN DIFFBLERVELD (16'0 ha)

Coevorden West.
1914, nO. 63; 1914, n°. 64; 1924, n O, 4,
Het waterschap is opgericht in 1914.
WATERSCHAP SALLAND

Zwolle West en Oost, Hattem Oost, Zutphen Oost.
1883, n°. 6,; 1888, nO. 48; 190" n°. 10; 1933> nO. ,6.

De gronden tot dit waterschap behoorende, zijn gelegen
in de gemeenten Dalfsen, Deventer, Diepenveen, Heino, Olst,
Raalte, Wijhe, Zwolle en Zwollerkerspel. Zij hebben volgens
het reglement een oppervlakte van 18 11 7 ha.
Het doel van het waterschap is:
1°. de in het waterschap gelegen gronden door'waterkeerende werken tegen overlast van water te beveiligen;

z O • den geregelden afvoer van het binnenwater door de
vier Sallandsche Weteringen en door de langs die weteringen
loopende leidegraven te bevorderen.
De waterschappen Benoorden de Willemsvaart, het Lierderen Molenbroek, de Molenpolder onder Windeshcim en Herksen,
Sekdoom, de Vijf Marken en het Zutemerbroek zijn gelegen
in het gebied van het waterschap Salland.
Deze waterschappen worden, wat het bestuur en de politiebepalingen aangaat, voor zoover deze niet betreffen de genoemde
weteringen en leidegraven, beheerscht door het voor elk van
deze waterschappen geldende bijzonder reglement.
Het waterschap beheert en onderhoudt de waterkeeringen
binnen het waterschapsgebied gelegen, uitgezonderd de sluizen.
Op deze sluizen oefent het toezicht uit (zie hiervoor de beschrijving "Rivierwaterkeeringen").
De leidegraven langs de weteringen zijn eveneens in beheer
en onderhoud bij het waterschap, terwijl de weteringen slechts
gedeeltelijk worden onderhouden. Voor het onderhoud van
deze weteringen zie de beschrijving onder "Stroomende 'Wateren". Verder worden door het waterschap geen waterleidingen
onderhouden.
Het Waterschap Salland dankt zijn ontstaan aan de samenwerking van verschillende marken ter behartiging van gemeen135

schappelijke waterstaatsbelangen. Deze samenwerking is blijkbaar reeds tot stand gekomen in het laatst van de 13e eeuw.
WATERSCHAP

DE

SCHANSWETERlNG (390 ha)

Coevotden West.
1891, nO. 49; 1901. nO. 31; '911, nO. '7.
Het waterschap is opgericht in '891.
WA'rERSCHAP

DE

SCHIPBEEK

Hattem Oost, Almelo West, Zutphen Oost, Groenlo West
en Oost.
'936, nO. 75,
De gronden tot dit waterschap behoorende zijn gelegen in
de gemeenten:
Bathmen, Borculo (G.), Deventer, Diepenheim, Diepenveen,
Eibergen (G.), Gorssel (G.), Haaksbergen, Holten, Laren (G.),
Markelo en Neede (G.). Zij hebben volgens het reglement een
oppervlakte van ,8 600 ha.
Het doel van het waterschap is:
1°. een regelmatigen afvoer van het water binnen zijn gebied te bevorderen;
ZO. voor zooveel mogelijk en noodig, regelen van den waterstand in de in onderhoud bij of onder toezicht van het waterschap zijnde wateren;
3~. de binnen het waterschap gelegen gronden, voor zooveel
mogelijk en noodig, tegen overstrooming te beschermen;
4°. de wering van al het water, dat niet tot het stroomgebied
van de Schipbeek behoort, behoudens de in het reglement
gemaakte uitzon!leringen;
r3 6

-
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-
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l 0. de uitoefening van de overige bevoegdheden, welke
bij het reglement aan het waterschap zijn opgedragen.
Het waterschap beheert en onderhoudt o.a.; .
1°.
de Schipbeek en Buurserbeek met de kaden langs deze
beken (zie de beschrijving van de Schipbeek op blz. lOl);
zo. de stuwen in de Schipbeek, Oude Schipbeek en Buurserbeek;
3°• • het inlaatwerk in den bovenmond van de Oude Schipbeek:
4°. den rechteroever van de tot afwateringskanaal verruimde Bolksbeek, voor zoover gelegen tusschen de Berkel
en het Twentekanaal, hoofdkanaal Zutphen-Enschede, vanaf
de rechter bodemlijn en verder' de kade langs dien. oever met
inbegrip van den kieltuin.
De verruimde Bolksbeek staat onder schouw van een commissie bestaande uit een door den Minister van Waterstaat aan te
wijzen ingenieur van den Rijkswaterstaat als voorzitter en verder
uit vier leden, waarvan ,het College van Gedeputeerde Staten
van Overijsser en.Gelderland en het waterschapsbestuur van
de Schipbeek en van de Berkel ieder çén lid benoelI)en:
l 0. de rechterkade van de Berkel, voor zoover deze rivier
de greps vormt van het waterschap, n.l. vanaf de stuw in de
rivier nabij Eibergen tot de Bolksbeek.
Het waterschap is voor een gedeelte gelegen in de provincie
Gelderland. Het werd opgericht in 188 I.
'
WATERSCHAP DB SCHUINE SLO<l'r (I48l ha)

Coevorden West.
1910, na, 71; 19z4, n°. 49; 1930, n°. 17.

Het waterschap is opgericht in

1910.
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WA'l'BRSCHAP DE SCHUTWIJK

(~71

Coevorden West.
19°4, n°. 13; 19°4, n°. 14; 1905> nO. 46;
Het waterschap is opgericht in 1904-

ha)

19~0,

nO. 89.

WA'l'BRSCHAP SEJrnOORN (434.39.17 ha)
Zwolle Oost en Hattem Oost.
1884, nO. 74; 1905> nO. 14; 19ZJ, nO. ~7; 1930, n°. 8j.
Het waterschap is opgericht in 1847,
WA'l'BRSCHAP DE STEENWIJKER LAAGVEENONTGINNING(lOoha)
Steenwijk Oost.
1919, nO. 80.
Het waterschap is opgericht in 1919.
WA'l'BRSCHAP VOLLENHOVE
Steenwijk West en Oost, Zwolle West en Oost.
1889, nO. 3.2.; 1891, n°. I; 1891, nO. 60; 1898, nO. 85; 1900,
n°. lIj 19°1, nO. 4; 1910, nO. 68; 1914, na. 65; 1914, nO. 66;
191" nO. 46; 1916, nO. 4; 1922, nO. 12.; 1928, nO. 4Zj 1929,
n°. 73; 193', nO. 103; 1932, nO. "7; 1936, nO. 76.
De gronden, tot dit waterschap behoorende, omva~en het
noordwestelijke deel van Overijssel en zijn gelegen in de gemeenten Ambt Vollenhove, Blankenham, Blokzijl, Giethoom,
Kuinre, Oldemarkt, Stad Vollenhove, Steenwijk, Steenwijkerwold, Wanneperveen en Zwartsluis. Zij hebben volgens het
reglement een oppervlakte van ongeveer ~9 900 ha.
Het doel van het waterschap is:
1°. de in het waterschap gelegen glonden door waterkeerende werken tegen overstroomingen te beveiligen;
1

38
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•
te voorkomen, dat de in het waterschap gelegen en op
den algemeenen boezem afwaterende gronden overlast van het
boezemwater ondervinden, door te zorgen:
a. dat geen water op den algemeenen boezem wordt gebracht, dan daarop rechtens thuis behoort;
b. dat het water, afkomstig van gronden buiten het waterschap, op zooveel mogelijk onschadelijke wijze wordt afgevoerd en schadelijke opwaaiing in den boezem wordt belet;
e. dat de bestaande en te maken hoofdkanalen en gelegenheden tot waterberging, voor zoover zij van algemeen belang
zijn verklaard, in zoodanigen toestand worden gebracht en
gehouden, dat zij aan hun bestemming, om het boezemwater
te bergen en af te voeren, behoorlijk kunnen voldoen;
J. dat het boezemwater door stoombemaling uit den boezem wordt afgevoerd;
3o. de in het waterschap gelegen gronden door secundaire
bemaling droog te leggen en te ontginnen.
De waterschappen De Baarlinger- en Noorderpolder, de
Barsbeker Binnenpolder, het Bedijkte Rondebroek, de Bentpolder, de Binnenpolder aan het Noordeinde van B1ankenham,
de Binnenpolder in het Zuideinde van B1ankenham, de Broeklanden, de Eesveensche Hooilanden, het Hagenbroek, de Hooge
en Lage Wheeën, het Leeuwterveld, de Noorder polder, de
Steenwijker Laagveenontginuing, de Wendeligerweiden, de
Zuiderpolder nabij Blokzijl en een klein gedeelte van het
waterschap het Meppelerdiep zijn gelegen in het gebied van
het waterschap.
De besturen der in het waterschap gelegen waterschappen
zijn belast met de zorg voor en het toezicht op alle waterleidingen, wateren en werken binnen hun gebied gelegen, voor zoo-

1
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ver die niet van algemeen belang zijn verklaard. Zij zijn ten
opzichte van hun inwendig beheer onafhankelijk van het waterschap Vollenhove.
Het waterschap beheert en onderhoudt de waterkeeringen
binnen het waterschapsgebied gelegen, eenige wegen, het stoomgemaal aan de Ettenlandsche Kolk en draagt zorg voor de
bemaling. Het bedient en oefent toezicht uit op de provinciale
eigendommen te Kuinre, n.l. bedient de schutsluis en de havenlichten en houdt toezicht op die schutsluis, de haven en de
havendammen.
Slechts enkele der in de dijken gelegen sluizen zijn in onderhoud bij het waterschap, op de overige oefent het toezicht uit.
In '4 t I werd reeds een overeenkomst gesloten tusschen
Ijsselham, Vollenhove en Wanneperveen omtrent den zeedijk
in het land van Vollenhove. Een centraal dijkbestuur is echter
eerst tot stand gekomen na de omwenteling van '791. In '804
bezat Vollenhove reeds een reglement.

V'JF MA1u<EN ('380 ha)
Zwolle Oost en Hattem Oost.
1884, n O , 70; 19°1, nO. 32; 1910, nO. 69; 1927, n O, 13.
Het waterschap is opgericht in '884.
WATERSCHAP DE WENDELIGERWEIDEN (.6.6.46 ha)
Zwolle West.
1901, n°. 80; 19°1, nO. 81; 1903, nO. 8z; 1905, n°, 44; 1919,
WATERSCHAP DE

nO. zo.

.

Het waterschap is opgericht in '9°1.
WATERSCHAP HET WESTERHUlZJNGBRVELD

Zwolle Oost en Coevorden West.
'9.6, n°. 30; '937, n°. '4·
Het waterschap is opgericht in '9.6.

'4°

(3061 ha)

WA'l1!l\SCHAP

ZALIt

Zwolle West en Hattem West,
1918, nO. 17; 1918, n~. 41.
Het waterschap is gelegen in de gemeente Ijsselmuiden.
De gronden hebben volgens het reglement een oppervlakte
van 1130 ha.
Het doel van het waterschap is:
1°. alle in het waterschap gelegen gronden door waterkeerende werken tegen overlast van IJsselwater te beveiligen;
1°. de in het deel van het waterschap benoorden den
Uitvliet gelegen gronden door waterkeerende werken tegen
overlast van Geldersch water te beveiligen;
3°. den geregelden afvoer van het binnenwater in het
deel van het waterschap benoorden den Uitvliet te be-

vorderen;
4°. het verkeer te land in het deel van het waterschap
benoorden den Uitvliet zoo noodig te bevorderen door het
aanleggen van nieuwe of het in onderhoud overnemen of
subsidieeren van bestaande wegen.
Het waterschap Laag Zalk is gelegen in het gebied van het
waterschap.
In het jaar 143 I heeft Bisschop Rudolf van Diepholt een
brief, mede door de stad Kampen bezegeld, afgegeven, waarin
reeds een dijkrecht voor den Zalkerdijk wordt vermeld.
WATERSCHAP DB ZUIDBRPOLDBR NABIJ

BLOltZIJL (85 ha)

Steenwijk West.
1885, n°. 68; 19°1. nO. 14; 1936, nO. 17.
Het waterschap is opgericht in 1877,

WATERSCHAP DE ZUIDER VECHTDIJKEN

Zwolle Oost en Hattem Oost.
1887, nO. 60; 19"50 nO. 9; 19'7, nO. 124; 1930, nO. 88; 19350
n°, zo.

Het wateISchap is gelegen in de gemeenten Dalfsen, Heino,
Zwolle en Zwollerkerspel en heeft volgens het reglement een
.,pperv1akte van 4985 ha.
Het doel van het wateISchap is de binnen zijn grenzen gelegen gronden door waterkeerende werken tegen overlast
van buitenwater te beveiligen.
Het grootste gedeelte van het wateISchap Herfte en een
gedeelte van het wateISchap Dieze zijn gelegen in het gebied
van het wateISchap.
Het waterschap beheert en onderhoudt de waterkeeringen
binnen het waterschapsgebied gelegen en de kunstwerken in
.deze waterkeeringen.
Het waterschap de Zuider Vechtdijken is voortgekomen
uit het voormalige zesde dijkdistriet.
Het eerste reglement van het waterschap werd vastgesteld in 1887.
WATERSCHAP DE ZUIDERZEEPOLDER BIJ GENEMUIDEN (380 ha)

Zwolle West.
1906, n°. 89; 1912, nO. 77.
Het waterschap is opgericht in 1906.
WATERSCHAP HET ZUTEMERBROEK (In ha)

Hattem Oost.
19,8, nO. 40.
Het wateISchap is opgericht in 19,8.

WATERSCHAP DE ZWARTEWATERS EN VECHTDIJKEN

Zwolle Oost.
.
188" n°. 66; 1888, n°. 48; 190" nO. 8.
Het waterschap is gelegen in de gemeenten Zwolle en
Zwollerkerspe1 en heeft volgens het reglement een. oppervlakte van I3ll ha.
Het doel van het waterschap is om de gronden, binnen zijn
grenzen gelegen, dOOI waterkeerende werken tegen overlast
van buitenwater te beveiligen.
Het grootste gedeelte van het waterschap Dieze en een
gedeelte van het waterschap Herfte zijn gelegen in het gebied
van het waterschap.
Het waterschap beheert en onderhoudt de waterkeetingen
binnen het waterschapsgebied gelegen, de Westerveldschezijl
en het dijksmagazijn.
Het waterschap de Zwartewaters en Vechtdijken is voortgekomen uit het voormalige vijfde dijkdistrict. Het eerste
reglement van het waterschap werd vastgesteld in 188,.

10

143

-

-

I

HOOFD
WATERSTANDEN OP DE DINKEL, DE sanPBEEK, DE VECHT, IN HET
OP DEN IJSSEL, HET IJSSEl MEER
Tijdnk.

Plaats van waameming.

Van.

DiI&W

DiDkdbtug in den provinc:iaItn weg OotmatIWD-Lattrop

StlJiplJtd

SPndenmnutuw
Wippertstuw
Temmjnbtuw

Bathmmsebeatuw
Bannjnkstuw

V",ht

Will".uhap
RIgu

Btug te Ommen

"

••

lJmtdm RIgu:

h.

HolkmUr 1"....:

boven de voonnalige stuw te Hankate
benedendevoormaligeatuwteHankate

boven dm groodduikcr oodet het
Ovcrijtaelsch kanW, hoofdbnW

Zwollt-Almclo

144

193 0

Tot
ttl

met.

t911

Jan. '931 Dcc. '911.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.

193 1

'931

Jan. '911 Dcc. '931
id.
id.

id.

id.

I

I

STUK X
WATERSCHAP DB REGGE, IN HET WATERSCHAP VOu.BNHOVE.
EN HET ZWARTE WATER
WatenUDdco In meten t.O.T. N.A.P.
Gemiddelde.
Ge-

midd.
otood.

.......

...... ......
,. ""- ,.Ap<.

Zomu-

Opmerkingen.

Hoogote.

Laagm.

• 1Id- 1~.-

2.0,'4, 7

19.)3

Jan.

1932-

18,63. komt

waargenomen om 8 uur.

Tcdvuldig
TOOt

_"ti

VOCK .. ia'
1 S
ia
Sddpbod< ..... . . . . . ~. tot madkcm1ng na
T.
bn-' booIdka-J
pbcD-Emchtdc. kwam de
lIte wau:ntIDCl op de
'n)W tijde:M htc booce
.... ia den wlDau
[)Qe lUDd bedtocg bij de

10,21

9.69
8,b
7,86

7. 1 9

~

-

"'........Jo'.".'-1

de Dode ScbIpbcd;
N.A.P. op I Ju.. .,

'.69

'.J9

',03. Jan. J93~

2.32.

Juni

en

Juli '91'

'.74
l.64

,.8,. Oct. 1931

,,66. Nov."H

4.70. Febr. '"

2,89. Aug. '31

8.47

9.00, Febr. 'H

8.17rAug. 'll

I:Q

+

,
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Tijdvok

.,
Plaats van

W_,ç/..p

,.

dl HIli

d.

W3 s

m?"in g.

•

Van.

Tot
en met.

UNllrb«Jr. (Vcrbindingsbnaal oluis
nO. l-Linderbeck):
beneden de ....tieo1uis. gelegen in den Jan. '911 Dcc.I911
oootdelijkcn dijk van bet zesde pand
van bet Overijsschch bnaa1, hoofdbnaal Zwolle-Almelo

Ni,.., SIn1oIIIJ:mua/:
beneden de suatieo1uis, geIeg= in den
rechteroever van het boveopand van

id.

id.

bet Vrl=vccnschc: Veen boaaJ
I.

O""'irstlsçM hmailll:

I. -fd1f4M41 Z...U.-A1IfI.14
boven schutsluis nO.. 4

,
id:

id.

id.

id.

id.

id.

,
boven de sUatiesluis. in den noordclijken dijk van het zesde pand van het
Ovetijsse1sch

kanaal. naar bet

Verbin-

diegsbnaal 'sluis nO. l-Linderbeck
z. Zj,",-I V ....""/1qqrD1 H4aNlriJr.
boven de suatiesluis. gelegen in den
noord-westelijken dijk. van dit bnu.l.
nau het M2ri<!nbelg-Vcchtkanu1

I

Wate.tst211den in meters t.o.v. N.A.P.
Gemiddeld..

Gemidd.

Zomu·

Wiotu-

Opmcrldngcn.

Hoogste.

Laagste.

6A7

7.2.0, Oct. '3J

6,2.2., Mei 'H

9. 10

9.30. Oct. '3'

'9,00. Aug. en
ScP" 'll

7.37

7.4 1 ,

.tond.

""'" ""'"

, >Id-

1

" ""-

No..-

)oApt.

Jan., M:rt,.,

7.3 2 • Febr. '"

April. Sept.• I
Oct.• Nov:
9.°9

en Dec. '"
9.21. Oct. '31

8.89. Aug', '31

9,18. Mei 'J'

8.90. Aug·'31

.

I
9. 10

.
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Tijdvak.

Plaats

van W'lIunernjng.

Van.

W_sçbap

.. llIur

f·

Tot
en met.

V_küli.,,:

boven de tijdelijke stuw
Jan. '931 Dcc. '911
id.
id.
beneden de tijdelijke stuw
id.
blUg bij de uirmooding in bet vijfde
id.
pand .... bet Overijuclsch b.naal,
boofclbnul ZwoUe-AImelo
id.
id.
tuss<ben de ontlastsluis en den grondduiker ondet bet vijfde pand .... bet
Overijuclsch b.naal, boofclbnul
Zwolle-Almelo

,.

Vri",.-rtbl

V~:

boven de suatiesluis. gelegen in den

id.

id.

id.

id.

=btcroever .... bet bovenpand ....
bet kanaal, naar het Nieuwe Stroom-

kanas1
beneden de schutsluis
I

Wolwubap
V./ÛIIiH1H

Blauwe Hand
Giethoom
Ossenzijl

Wetering
Zwartsluis

14 8

Jan. '911 Dec. '931
id.
id.

id.
id.

id.
id.

id.
id.

Watemanden in meten t.o.... N.A.!'.
Gemiddeld..

Gemidd.
otaDd.

.... ........
....

.........

Opmctkingen.
Hoogste.

Laagste.

7,96
7#

8093. Aptil'31
8,61, Febr. '"
7,,8. Md en
Juni 'H

8,09, Aug. '"
7,,8, Sept. '"

6~l

7,2.0,

<>ct:. '"

6,18, Maart en
April 'll

, Md- (No..J' ""-

8~t

10,13

,0Apr.

10AO. <>ct.

'"

Ml, Juli 'll

10,08.

Aug. '"

9,10

9,10, Sept. en
Oct. 'll

0,66 °.70 -

0.49 -. Jan. '31 o,B4-,Aug. '3' waargenomen om 8
idem
0," -, Dec. '31 0,88 -. Aug. '"
o.n-.Dec.'" 0.87 -. Aug. '" idem
idem
o,49-,]an. 'H 0,80-, Aug.'H
idem
O.B -. Jan.·H 0,87 -. Aug. '31

0.69 0,67 0,68 -

8,90. Aug. '3'

.

Uut

149

Tijdvu.

,
Plaats van wumeming.
Van.

IJsstl

Deventer

Tot
en met.

'911

19H

Dis'

id.

id.

Wijhe

id.

id.

Katcrvecr

id.

id.

Kllmpcn

id.

id.

'911

19H

U,k

id.

id.

Elburg

id.

•
lJu"",t".

Lemmer

id.

,
~Z"'tIf'J' Wal".

I
IlO

Zwolle

'911

'93'

Mond der Vçcht

id.

id.

Genemuiden

id.

id.

,

Waterstanden in meters t.o.v. NAP.

.
Ge-

(;emjddelde•

IIUOd.

.

Opmerkingen.

Zomu,

...... Wm......

midd.
J

Mei-

'1 Ckt.

I

Hoogste.

Laagste.

No•.soApr.

2,42

%,6,

'.25. , Mei '5'

1.,6

1.79

. . u.,

Mei ''S

1.13. 21
1934
0,1j, 2.4

Juni waargenomen om
Juni

idem

0.90

'.09

'.12.'" Mei _"

'934
0.16. 2.4

JWli

idem

0.2.6

o.l'

].13.'" Mei'"

0",. -.... Dec.

idem

0.61. 11 Febr.

'911
0,49 -; 5 Dec.
'911 .

idem

8 uur

'934

0.01

0.02

19"

.
~

0,08 -

1.12.. 17

Sept.

0.82. -. I

0.1% -

'931
0.39. 17 Sept.

0,,42 -. I

'931
1.18. 2' Sept.

0,14 -

19H

o,o~

-

0.0' -

0,72. ]7 Febr.

'911
0,06 - 0.°3 - 0.74. 17 Pebr.
'911
o,os - 0,06 - 0,68, 19 Oot.
'931

Febr.

'934

Febr.

.

193.
0.67 -. 9 April

'931

°.71 -. 4 Dec.
I9H
0,7l -. 4 Dec:.
'933
D.n -.3 Dec.

waargenomen om 8 uur
idem
idem

'933
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