,

BESCHRIJVING VAN DE PROVINCIE DRENTHE

Foto st~ro",slo,~; de Drentse slUJlI ;11 hel Ajil1olerings!elman/Nl11 Cotl'ordm naar de Vecbl

Segllle!l/s/lIJlI ifl de

()"tIe Vub/ nabij

flllf'e/J('

BEWERKT BIJ DE DIRECTIE ALGEMENE DIENST
VAN DE RIJKSWATERSTAAT

Beschrijving van de provincie Drenthe
BEHORENDE BIJ DE WATERSTAATSKAART

STAATSDRUKKERIJ - EN UITGEVERIJBEDRIJF
'S-GRAVENHAGE 1965

4

Overzichtskaart van de provincie met de indeling van de bladen der W'atcrstaatskaart

5

Inhoud
Blz.

Blz.

9

o

INLEIDING

11

1

GEOLOGISCH OVERZICHT

17
17

2

VERVENINGEN
Algemene beschrijving
Hogeveen en omstreken
Smildervenen
Odoornervenen
Verveningen ten oosten van de Hondsrug
tot Emmen
Verveningen in de zuidoosthoek

21
21
22
22

.1
.2
.3
.4
.5

25

.6

27
27
27
27
28

3

KANALEN, VAARTEN EN
STROMENDE WATEREN
.1 Algemene beschrijving
.2 Alfabetische naamlijst
.3 Indeling naar de afwateringseenheden
.4 Beschrijving

42
42
42
43
44
45
46
46
47
49

4

53
53
53

5

53

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9

AFWATERINGSEENHEDEN
Algemene beschrijving
Electra
Eemskanaal
Tweede pand Winschoterdiep
Westerwoldse A
Frieslands Boezem
Vollenhove
Meppelerdiep
Overijsselse Vecht

WATERVOORZIENING
.1 Voeding van kanaalpanden
.2 Waterinlaat ten behoeve van landbouwgronden
.3 Waterinlaat ten behoeve van fabrieken enz.

54

6

55

7

55
58
59

LIJST VAN FIGUREN

VOORWOORD

7

.1
.2
.3

10

Figuur 1.1

De mogelijke vorm (verticale doorsnede) van enkele Nederlandse zouthorsten.

12

Figuur 1.2

Kaartje van de tegenwoordige uitbreiding van het Boven-Krijt.

12

Figuur 1.3

Schematische, verticale doorsnede
(profiel) door de culminatie van een
anticlinaal.

14

Figuur 1.4

Kaart van het Pleistoceen in Noorden Midden-Nederland.

15

Figuur 1.5

Verspreiding van het Eemien in de
noordelijke helft van Nederland.

16

Figuur 1.6

Schematisch profiel van het Siegerswoudse meertje.

16

Figuur 1.7

Kryoturbate leemlaag
Alleröd-interstadiaal.

27

Figuur 3.1.1 Schematisch overzicht van de kanalen, vaarten en stromende wateren.

45

Figuur 4.4.2 Lozing van de afwateringseenheid
Tweede pand Winschoterdiep.

48

Figuur 4.8.2 Lozing van de afwateringseenheid
Meppelerdiep.

50

Figuur 4.9.2 Lozing van de Coevordergrachten
op de Overijsselse Vecht.

58

Figuur 7.1.1 Overzicht samenvoeging van vijftien waterschappen en één veenschap.

DE GRONDWATERSTAND

LIJST VAN KAARTEN

WATERSCHAPPEN
Algemene beschrijving
Reglementen
Beschrijving van de waterschappen

Kaart 2.1.1

Verveningen

Kaart 4.1.1

Afwateringseenheden

Kaart 5.1.1

Watervoorziening

uit

het

65

8

TRAKTATEN

Kaart 6.1

67

9

ALGEMENE PROVINCIALE REGLEMENTEN EN VERORDENINGEN

Waarnemingspunten van de grondwaterstand

Kaart 6.2

Grondwaterstand, zomertoestand

69

10

GERAADPLEEGDE WERKEN

Kaart 6.3

Grondwaterstand, wintertoestand

70

11

ALFABETISCHE NAAMLIJST

Kaart 7.3.0

Waterschappen

7

Voorwoord
De Beschrijving van
de provincie Drenthe,
behorende bij de Waterstaatskaart,
is evenals het reeds verschenen deeltje
van de provincie Overijssel
in overzichtelijker vorm opgesteld
dan de voorafgaande beschrijvingen.
Het aantal hoofdstukken
heeft uitbreiding ondergaan.
Zo werd een hoofdstuk
Watervoorziening toegevoegd.
Ook dit deeltje is verrijkt
met de hoofdstukken Geologisch overzicht
en De Grondwaterstand, die respectievelijk
zijn verzorgd door de Geologische Stichting,
afdeling Geologische Dienst te Haarlem en
door het Archief van Grondwaterstanden,
TNO te 's-Gravenhage.
Enige kaarten en figuren
completeren de tekst,
waardoor tevens een duidelijk overzicht
van deze provincie is verkregen
op waterstaatkundig gebied.
Voor de aardrijkskundige namen,
alsmede voor de namen van waterschappen,
is een uniforme schrijfwijze toegepast.
De gebruikers wordt verzocht eventuele
opmerkingen betreffende deze uitgave
ter kennis te willen brengen
van de directie Algemene Dienst
van de Rijkswaterstaat, Boorlaan 2,
te 's-Gravenhage (070) 18,2610.
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o. Inleiding
De uitgave van de provinciale beschrijving, behorende
bij de Waterstaatskaart werd noodzakelijk, omdat in
1935 tot verdubbeling van de oppervlakte van het kaartbeeld was overgegaan. Voordien - het eerste blad van
de Waterstaatskaart verscheen in 1865 - werden de
bladen op het formaat (beeldmaat) der kwartbladen van
de topografische kaart, schaal 1: 50000, afgedrukt en
stond de aanvullende tekst als randschrift er omheen.
Deze ruimte kwam door de vergroting van het kaartbeeld grotendeels te vervallen, zodat werd besloten de
van belang zijnde gegevens over kanalen, vaarten,
boezems, verveningen, droogmakerijen en waterschappen in boekvorm samen te vatten en deze boekjes per
provincie uit te geven.
Als eerste in de serie verscheen in 1937 de Beschrijving
van de provincie Zuid-Holland, behorende bij de
Waterstaatskaart. Werden de eerste boekjes vrij summier
gehouden, geleidelijkaan groeide de behoefte naar uitgebreidere beschrijvingen over de waterstaat van Nederland. Op deze wijze kregen de boekjes hun huidige
omvang.
Aangezien de tienjarige herziening yan deWaterstaatskaart niet kan samenvallen met de bij een provinciale
beschrijving behorende bladen van die kaart, is er niet
aan te ontkomen, dat er bladen zijn waarop de laatste
waterstaatkundige veranderingen en/of concentraties
van waterschappen zijn verwerkt, doch ook bladen,
waarop die wijzigingen ontbreken.
In het laatste geval is toch de nieuwste toestand beschreven.
Er zijn echter niet alleen wijzigingen gekomen in de geografie en/of de waterstaatkundige toestand der gebieden,
ook de aangifte - het in beeld brengen van deze toestand op de Waterstaatskaart - is veranderd. Werd
eerst uitgegaan van boezems en stromende wateren, in
1954 is het aangeven in afwateringseenheden ingevoerd.
Hiertoe is Nederland verdeeld in een groot aantal gebieden, die waterstaatkundig een eenheid vormen en van
andere eenheden zijn gescheiden. Als uitgangspunt is
genomen, dat elke eenheid direct op open water moet
lozen. Als open water zijn aangemerkt de grote, vrijstromende rivieren, het IJsselmeer, de zeearmen en de
zee.
Zo'n eenheid kan bestaan uit één enkele polder, die
rechtstreeks op open water loost, doch ook uit een
combinatie van polders en/of boezems met de daarop
lozende gronden.
Een definitie van een afwateringseenheid is moeilijk te
geven. Zij bestaat gewoonlijk uit een gebied met een
samenstel van wateren en daarop lozende gronden, in
een horizontaal of hellend vlak gelegen, dat samen met
de waterbeheersingswerken een geheel vormt, van andere
eenheden is gescheiden en rechtstreeks op open water
loost.

De afwateringseenheden worden op de Waterstaatskaart
met brede biezen in een eigen kleur aangegeven. De
onderverdelingen zijn met smalle biezen begrensd en,
indien zij een beheerste horizontale waterstand hebben
(polders), in verschillende tinten volgekleurd.
In het hoofdstuk Afwateringseenheden op pagina 42, is
opgenomen, welke bladen van de Waterstaatskaart,
waarop Drents gebied voorkomt, volgens het nieuwe
systeem van aangifte zijn verschenen.
De provincie Drenthe bestaat in het midden uit hoge
zandgronden met veengebieden langs de grens en neemt,
waterstaatkundig gezien, een voor Nederland bijzondere
plaats in. Alle andere provincies grenzen aan zee, aan het
Ijsselmeer of aan een grote rivier, terwijl Drenthe geheel
door land is omringd. Vandaar dat alle afwateringseenheden in dit gewest deel uitmaken van interprovinciale afwateringseenheden.
Dit ontbreken van een eigen doortocht naar onbegrensd
water heeft eeuwenlang de ontwikkeling van deze provincie tegengehouden. Immers, wilden de bewoners
hun produkten per schip naar elders vervoeren, dan
werden de goederen bij de grensoverschrijding met
heffingen belast.
De transporten te water hadden plaats over slecht bevaarbare riviertjes. De Drentse A, de Oostermoerse
Vaart, de Oude Vaart, de W old A en de Reest waren
zeer bochtig en slechts gedeeltelijk voor de scheepvaart
geschikt. Het onregelmatige verloop van de rivierbeddingen belemmerde bovendien een vlotte afvoer van
het overtollige water.
Het spreekt welhaast vanzelf dat in deze provincie, waarvan de niet talrijke bevolking alleen in de dorpen woonde,
slechts die gronden werden gebruikt, welke in de nabijheid der dorpen lagen en het meest tot het bestaan der
bevolking konden bijdragen. Daar al het werk met handen paardekracht moest gebeuren en slechts weinig mest
(schapemest) ter beschikking stond, kon de ontginning
van woeste gronden slechts zeer geleidelijk geschieden.
Daarbij komt, dat de landbouwkundige wetenschap nog
niet was ontwikkeld en pas later het gebruik van kunstmest algemeen werd. Voorts waren er geen of weinig
wegen en geen verkeersmiddelen. Ook de inzichten van
de bevolking met betrekking tot de aanleg van wegen,
kanalen enz. verschilden van streek tot streek. Al deze
punten hebben de waterhuishouding in Drenthe beinvloed.
Voor een doeltreffende exploitatie van het veen, dat in
dit gewest in grote hoeveelheden werd aangetroffen,
ontbraken kanalen en vaarten, aangezien de aanleg daarvan wegens geldgebrek - geen handel, dus geen geld niet ter hand was genomen. Vóór de aanvang van de
negentiende eeuw telde Drenthe nog slechts twee
kanalen: de omstreeks 1631 tot Hogeveen doorgetrok-
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ken Hogeveense Vaart en de in de jaren 1769 tot 1774
gegraven Drentse Hoofdvaart met als zijtakken de
Norgervaart en de Beilervaart; het is dan ook langs deze
wateren dat regelmatige verveningen tot stand zijn gekomen. De exploitatie van het veen langs de gehele
oostelijke grensstrook, welke slechts mogelijk is geworden door de aanleg van kanalen op Gronings gebied,
hield met die aanleg gelijke tred.
Nadat de veengebieden in bouwland waren omgezet,
traden de ontwateringsproblemen naar voren. In de
tweede helft van de negentiende eeuw tot aan de tweede
wereldoorlog werden over vele daarvoor in aanmerking
komende gebieden waterschappen opgericht, waarvan
het doel voornamelijk, zo niet uitsluitend, inhield de
stand en de loop van het water in het gebied te regelen.
Bovendien werden er tal van waterschappen opgericht
met als doel de totstandkoming van wegen. Soms werd
een waterschap opgericht voor de aanleg van een kanaal
en zelfs eenmaal voor een brug. Deze weg-, kanaal- en

brugwaterschappen overlapten in veel gevallen gedeeltelijk de ontwateringswaterschappen.
Het provinciaal bestuur van Drenthe heeft na 1945 het
waterschapswezen in deze provincie drastisch gereorganiseerd, waarbij ervan werd uitgegaan, dat de belangen
in een bepaald stroomgebied het meest gebaat zijn bij
een centraal bestuur. Daarbij werd ernaar gestreefd, de
overlappende weg- en kanaalwaterschappen zo spoedig
mogelijk op te heffen, waartoe de leningen van deze
waterschappen zonodig versneld werden afgelost. Bij
dit beleid behoefde het bestuur geen rekening te houden
met historisch gegroeide rechten, welke in andere provincies dikwijls remmend werken, aangezien het waterschapswezen in Drenthe eerst van omstreeks 1860
dateert.
De waterhuishouding in dit gewest verkeert thans in een
vergevorderd stadium van ontwikkeling. In 1962 zijn
de laatste concentraties van waterschappen, namelijk in
het oosten van de provincie, tot stand gekomen.

Figuur 1.1. De mogelijke vorm (verticale doorsnede) van enkele Nederlandse zouthorsten
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1. Geologisch overzicht

De provincie Drenthe vertoont, afgezien van een voor
onze Nederlandse begrippen interessante oppervlaktegeologie, ook een aantal aspecten welke samenhangen
met de diepere geologie en wel de aardolie- en gasproduktie en het voorkomen van zgn. zouthorsten.
Wat de zoutproduktie betreft, deze moge dan juist buiten
de grens van de provincie, in Groningen, zijn gelegen,
een aantal soortgelijke zoutopduikingen komt in Drenthe
tot zelfs betrekkelijk dicht onder het maaiveld voor.
Met het oog op deze voor de provincie toch belangrijke
verschijnselen in de diepere ondergrond, zullen wij beginnen met in dit overzicht enige aandacht aan de diepere
geologie te schenken.

De diepere ondergrond
(zie schematische stratigrafische tabel)
Met het Perm voltrokken zich in noordwestelijk
Europa belangrijke veranderingen. Het vochtige klimaat
had plaats gemaakt voor een woestijnklimaat; de 'steenkoolwouden' van het Boven-Carboon waren verdwenen; grote gebieden waren tektonisch opgeheven en de
erosieprodukten van deze gebergten bedekten het
Carboon.
Tijdens het Boven-Perm (Zechstein) bedekte opnieuw
een zee het noordoostelijke deel van ons land. Deze
vormde in onze gebieden een vrijwel afgesloten bekken,
waarin ten gevolge van het aride klimaat een sterke
verdamping optrad. Hierdoor nam aanvankelijk het
zoutgehalte van het water sterk toe en werden later dikke
zoutlagen afgezet.
In ons land worden deze Zechstein-zoutlagen vooral
aangetroffen in Groningen, Friesland, Drenthe en oostelijk Overijssel. Dat op vele plaatsen dit zout, behorende
tot zulke oude afzettingen - afzettingen welke in Drenthe normaal op meer dan 2000 m diepte worden aangetroffen - op een aantal plaatsen op slechts enige
honderden meters diepte voorkomt (bijv. te Schoonlo
op 150 m ~ MV *) is te danken aan de zgn. 'zouttektoniek' .
Het zout heeft namelijk de eigenschap zich onder hoge
druk plastisch te gedragen. Nadat het zout dus later
bedekt was geraakt door vele honderden meters sediment en aldus blootgesteld aan een grote, zij het nog
regelmatig verdeelde druk, waren de tektonische evenwichtsstoringen, welke tijdens het Mesozoïcum (zie tabel)
optraden, voldoende om het zout in beweging te
brengen.
Langs de zwakste plekken in de bedekkende lagen, bijv.
langs de breukpatronen, werd het zout steil omhoog
geperst tot zgn. zoutpijlers of diapyren (figuur 1.1).
Hoewel de zoutpijler van Schoonlo bijv. niet wordt
geëxploiteerd, zou de ontginning van dit voorkomen
mijnbouwtechnisch gezien, zeer wel mogelijk zijn.
*)

MV is de afkorting voor maaiveld.

Schematische stratigrafische tabel
Holoceen
Weichselglaciaal
(= Würmglaciaal)
JongPleistoceen

Eem-interglaciaal
SaaIeglaciaal
(= Rissglaciaal)

Pleistoceen
Neozoïcum
Oud-+
MiddenPleistoceen

I

Afwisseling van
koude tijden
(glacialen) met
warmere tijden
(interglacialen)

Plioceen
Mioceen
Tertiair
Oligoceen
Eoceen
Krijt
Valanginien
Mesozoïcum

Jura
Trias
Perm

Zechstein

I

Carboon
Palaeozoicum

Devoon
Siluur
Cambrium

Prae-Cambrium

Ten slotte dient nog opgemerkt dat, nadat de evenwichtsverstoring tijdens het Mesozoïcum was begonnen,
de plastische deformatie van het zout zich nog wellicht
tot vandaag de dag voortzet. Dit leiden wij af uit het feit
dat een aantal afzettingen jonger dan het Krijt intussen
ook is doordrongen en het Pleistoceen boven de pijler
van Schoonlo dunner ontwikkeld is dan in de omgeving.
Na het Perm volgt het Mesozoïcum dat een afwisselende
sedimentatie in een dalend bekken te zien geeft.
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Mesozoïsche afzettingen van soms meer dan 1000 m
dikte komen in vrijwel geheel Nederland in de ondergrond voor. Ons land vormde toen een deel van het
sedimentatiebekken dat ten noorden van het Rijnse en
Brabantse Massief was gelegen. Gedurende het Mesozoïcum werd de continue sedimentatie enige keren onderbroken door tektonische bodembewegingen, welke dus
tevens de oorzaak waren, zoals wij reeds hebben gezien,
van het begin van de zoutpijlerontwikkeling. Aan de
andere kant veroorzaakte de relatief heftige zouttektoniek in de gebieden van Drenthe en omgeving versterkte
bodembewegingen, zodat ook juist in die gebieden de
sedimentatie een nogal wisselend beeld schiep met o.a.
een aantal zandige kustafzettingen en hiaten tijdens het
Onder-Krijt. Dit verschijnsel van een sterk wisselende
faciës werd nog versterkt door aanwezigheid van een
drempel, welke zich ten zuiden van het Drentse gebied,
vanuit Twente in westelijke richting, uitstrekte. Tegen
deze drempel was het gebied immers toch al minder
diep en had dus de plaatselijke bodembeweging een
groot effect op het verloop van de kustlijn (figuur 1.2).
De zandige kustafzettingen, daterende uit het Valanginien (Onder-Krijt), zijn later reservoirgesteente geworden waarin zich de olie (en soms ook het gas), welke
waarschijnlijk uit oudere gesteenten migreerden, heeft
verzameld.
Dit reservoirgesteente van het olieveld Schonebeek
komt verder zuidelijk bij Bentheim aan de oppervlakte
(Bentheimer zandsteen) en is in Nederland op enkele
plekjes bij de Glanerbeek ontsloten.
Soortgelijke zandige afzettingen uit het Barremien
hebben gediend als reservoirgesteente voor de gassen,
welke bij Wanneperveen (dus even ten zuidwesten van
de provincie) worden geëxploiteerd. Afgezien van de
noodzakelijke aanwezigheid van het reservoirgesteente,
hier dus in de vorm van kustzanden uit het Valanginien,
is het bovendien noodzakelijk dat een dergelijk gesteente
verder geen ontsnappingsmogelijkheden naar boven of
naar opzij aan de olie biedt; het moet dus tevens de vorm
van een 'val' hebben. Deze 'val' wordt hier gevormd
door de anticlinale vorm van het oliezand, d.w.z. dat de

Figuur 1.3. Schematische, verticale doorsnede (profiel) door de culminatie van een anticlinaal. Gespikkeld: zandlagen tussen kleibanken (wit). In de poriën van het zand bevindt zich hier water,
olie of gas, gescheiden volgens het soortelijk gewicht.

.\

Figuur 1.2. Kaartje van de tegenwoordige uitbreiding van het
Boven-Krijt, volgens NAM-gegevens en naar Pannekoek en anderen.

olie zich hier heeft verzameld in de top van een plooi
in het reservoirgesteente dat dan naar boven toe vanzelfsprekend moet zijn bedekt door ondoordringbare lagen
(figuur 1.3)...
Ten slotte nog enige gegevens speciaal wat betreft de bij
Schonebeek gewonnen olie. Deze olie bevat weinig benzine maar wordt in Pernis tot benzine 'gekraakt'. (De
grote koolwaterstofmoleculen worden gebroken tot de
korte koolwaterstofketens van de 'vluchtige' verbindingen.)
De olie is stroperig, bevat veel paraffine (6 %) en stolt
reeds bij 10 oe (soms reeds bij 20°C). Dit veroorzaakt
moeilijkheden o.a. bij het verpompen.
Met de olie wordt zeer veel zout water opgepompt
(3 X zoveel water als olie). Dit water wordt weer in de
formatie teruggepompt om de druk in het reservoirgesteente op peil te houden.
Gedurende het Tertiair maakte ons land weer deel uit
van een dalingsbekken dat zich tot in Noord-Duitsland,
België en Engeland uitstrekte. Ook in dit dalingsgebied
komen vaak grote sedimentatiedikten voor (soms tot
1000 m). In het noordoosten van ons land kenmerken
deze tertiaire afzettingen zich vaak door plooiingstektoniek, welke zich plaatselijk nog tot in het Kwartair
voort heeft gezet.
Deze plooiingstektoniek vond hoofdzakelijk plaats
onder invloed van de zoutstuwing. Het gevolg van deze
plooiingstektoniek is weer dat de verspreiding van de
dikte van de verschillende etages in het Tertiair sterk
afhankelijk zijn van hun ligging ten opzichte van anticlinalen en synclinalen.
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De pleistocene sedimenten van vóór de ijsbedekking

De sedimentatie in het begin van het Pleistoceen was
in zekere zin nog de voortzetting van die in het Tertiair;
het vormde de opvulling van een dalend bekken, aanvankelijk nog grotendeels door mariene sedimenten,
later door vanaf de rand geleidelijk toenemende fluviatiele sedimentatie, die de mariene ten slotte geheel verdrong. De sterke bekkendaling had een einde genomen,
de continentale sedimentatie won het in het Drentse
gebied in het algemeen van de nog langzame bekkendaling en kon zodoende boven de zeespiegel een landschap opbouwen.
Het Pleistoceen (Diluvium) wordt gekenmerkt door een
opeenvolging van koude en warmere fasen (zie stratigrafische tabel) zgn. glacialen en interglacialen. Tijdens
de glacialen breidde het landijs zich vanuit het Scandinavische en het Baltische over noordwestelijk Europa uit;
slechts eenmaal heeft het ijs ook deze streken kunnen
bereiken en wel tijdens de Saale- of Rissglaciatie.
In de tijd voorafgaande aan de bedekking door het land~
ijs tijdens de Saaieglaciatie heeft de zeespiegel, naar wij
moeten aannemen, nogal sterk in hoogte gewisseld.
Tijdens de glaciaties daalde de zeespiegel omdat veel water in de vorm van ijs werd vastgelegd op de polen (wij
nemen een daling van meer dan 50 m aan). Hierdoor
konden de rivieren zich dieper insnijden.
Naarmate het klimaat verbeterde, steeg de zeespiegel en
werden de diepe dalen weer grotendeels opgevuld, soms
met vrij grof materiaal, aangevoerd tijdens de periode
van sterke afsmelting.
Afgezien echter van de invloed, welke de grote landijskappen op de diepte van de dalen en de aard van het
sediment hebben, hebben deze ook hun invloed gehad
op het verloop der dalen. De afvoer van het Middenduitse gebied naar het noorden zal tijdens de glaciaties
tegen de ijskap hebben gestagneerd, zodat de rivieren
deels naar het westen ombogen. Veel van het materiaal
waaruit de oudere pleistocene afzettingen in Drenthe
zijn opgebouwd bestaat uit oostelijk fluviatiel materiaal.
Aan het begin van de Saaieglaciatie echter, dus vlak
voordat het ijs ook eenmaal dit gebied zou bedekken,
was, om nog niet verklaarde redenen, het eerder genoemde reliëf in Drenthe vrijwel geheel verdwenen. In tegenstelling tot andere gebieden in ons land bood het landschap aan het oprukkende landijs vrijwel geen obstakels,
zodat verschijnselen van weggedrukte en opgestuwde
landschapsvormen zich hier in Drenthe veel minder
duidelijk voordoen. Ten einde een indruk te geven van
de dikte van de oudere pleistocene en de tertiaire afzettingen tezamen, deze bedragen bij Beilen ca. 275 m,
bij Coevorden ca. 350 m, bij Dwingelo ca. 960 m en bij
Haren ca. 675 m.
Pleistocene sedimente~ samenhangende met de ijsbedekking

De naderende ijskap deed, ook wat de aard van de sedimentatie betreft, reeds op afstand zijn invloed gelden.
Aanvankelijk ontstonden op de nadering van deze ijskap
zgn. periglaciale omstandigheden, d.w.z. er ontwikkelde

zich een milieu kenmerkend voor streken rondom
(= peri) de glaciatie. Een dergelijk milieu zal ook zeker
voor de Saaleglaciatie (bijv. tijdens de Elsterglaciatie) in
deze streken zijn opgetreden, evenals dit het geval was
na de Saaieglaciatie, tijdens de laatste ijstijd: de Weichselglaciatie. Dit periglaciale milieu kenmerkte zich door een
arme vegetatie, sneeuwstormen enz. Hierdoor ontstonden aeolische zandafzettingen, zgn. dekzanden. Dergelijke dekzanden van voor de ijsbedekking treffen we
in Drenthe op vele plaatsen onder de grondmorene aan.
Met het oprukken van het landijs moesten de periglaciale omstandigheden geheel plaats maken voor de
glaciale. De brede vlakke smeltwaterstromen, welke van
het ijslichaam uitgingen bereikten dit gebied en brachten
een grofzandig, soms kriskras gelaagd sediment tussen de
dekzandruggen, het 'fluvioglaciaal onder de grondmorene'
Ten slotte schoof de gletscher zelf over dit landschap heen
en bedekte vrijwel het gehele gebied met zijn grondmorene, welke wij keileem noemen (figuur 1.4). Op dit punt
is, weliswaar terzijde, toch een waarschuwing van kracht:
de grondmorene hoeft geen leem te bevatten en kan soms
uitsluitend uit keien of zand bestaan, het leem is er dan
later uitgewassen. De hydroloog of andere praktische
gebruiker van de geologische gegevens dient zich er dus
wel degelijk van te vergewissen of met keileem de grondmorene is bedoeld of dat hier werkelijk sprake is van
keileem sensu stricto.
Nadat het ijs zich definitief begon terug te trekken
voerde smeltwater een hoeveelheid zand en gesteentegruis van de smeltende gletscher af over het vrijgekomen
grondmorenelandschap. Plaatselijk, vooral in de diepere
geulen in het landschap, werd dit materiaal afgezet, dat
wij het 'fluvioglaciaal boven de grondmorene' noemen.
De thans nog bestaande geologische kaart heeft aan deze
afzettingen een veel te grote uitgebreidheid toegekend,
het overgrote deel van wat op deze kaart als II 4 (fluvioglaciaal boven de grondmorene) is aangegeven hoort
thuis bij de zgn. 'dekzanden' (zie volgende paragraaf).
T ot zover het algemene beeld van deze afzettingen,
samenhangende met de ijsbedekking ; daarnaast moet
echter gewezen worden op een tweetal problemen welke
rondom dit ontwikkelingsbeeld bestaan, in de eerste
plaats het voorkomen van twee soorten 'keileem' sensu
Iata (s.l.). Aan de hand van determinatie der gesteentegezelschappen kon worden vastgesteld dat er een helder
rode keileem sj. voorkomt uit het Oostbaltische en een
grijs tot bruine keileem sj. uit het Westbaltische. De rode
keileem sj. ligt meestal in scherp begrensde schollen
tussen de grijze keileem sj. Een vroegere verklaring
was het aannemen van twee ijsbedekkingen. Later
verwierp men dit denkbeeld en meende men dat de rode
keileem sj. weliswaar bij een oudere ijstijd hoorde, maar
onderweg door het SaaIe-ijs buiten ons land weer was
opgenomen. Faber neemt echter aan dat de rode keileem
afkomstig is van een zgn. 'rijdende' gletscher (een zijgletscher welke op de hoofdstroom schuift en dan verder
op de hoofdstroom wordt meegevoerd).
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Figuur 1.4. Kaart van het Pleistoceen in Noord-Nederland (naar A. Brouwer 1950, Crommelin en Maarleveld 1949,
Maarleveld 1953, 1955, J. B. L. Hol 1951, J. D. de Jong 1955 en de Geologische Kaart).
1. Grondmorene aan de oppervlakte of onder dun dekzand
2. Grondmorene van grote dikte (eindrnorene, naar A. Brouwer)
3. Fluvioglaciaal ouder dan de grondrnorene
4. Afzettingen jonger dan Drenthien
S. Opgevulde grote dalen met diepliggende kleileem

De districtsgeoloog van de Geologische Stichting in dit
gebied, Ter Wee, zal hierover zeer binnenkort op grond
van nieuwe vondsten publiceren. Hij meent opnieuw in
de richting van meer dan één ijsbedekking te moeten
zoeken, welke echter alle tot de Saaleglaciatie moeten
worden gerekend.
Ten tweede bestaat eigenlijk nog steeds het probleem
'Hondsrug'. Vooral de kaarsrechte oostelijke begrenzing,
het vanuit het oosten gezien tamelijk steile oprijzen van
deze heuvelrug en bovendien het feit dat slechts zwakke
stuwverschijnselen werden waargenomen, is voor een
aantal geologen aanleiding om deze rug met tektonische
bodembewegingen in verband te brengen.
Anderen menen echter toch met de opgestuwde zijwand
van een oerstroomdal te maken te hebben.

De ontwikkeling na de IJsbedekking
Aan het einde van het Saaieglaciaal was een landschap
ontstaan waarop de huidige verschijningsvorm van dit

gebied slechts een variant betekent; men zou kunnen
zeggen dat het landschap sindsdien werd 'aangekleed'.
Deze 'aankleding' geschiedde in ieder deel van het
Drentse gebied geheel naar de aard van de tijdens de
ijsbedekking ontstane landschapsvormen.
Zo kon tijdens het Eemien (de warme tijd tussen de
Saale- en Weichselglaciatie) de zee, die tengevolge van
de landijssmelting was gestegen, over enige afstand het
diepe Hunzedal binnendringen en daar, op het 'fluvioglaciaal boven de grondmorene', mariene sedimenten
brengen (figuur 1.5).
Na het Eemien komt de laatste ijstijd, de Weiehselglaciatie. Deze heeft hier geen ijsbedekking gebracht,
maar deed de temperatuur zo sterk dalen dat de plantengroei nagenoeg kwam te ontbreken, de bodem tot grote
diepte permanent bevroren was en sneeuwstormen een
deel van het zandige materiaal verplaatsten.
Hierdoor ontstonden de zgn. dekzandafzettingen, veelal
als een deken van omstreeks één meter dikte op de grond-
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morene, soms ook in de vorm van metersdikke ruggen.
Vrijwel alle afzettingen, welke nu als 'fluvioglaciaal
boven de grondmorene' op de kaart van het Drentse
plateau voorkomen, behoren, naar later bleek, tot deze
dekzanden. Deze dekzanden zullen echter wel grotendeels door uitwaaiing uit de fluvioglaciale afzettingen
zijn ontstaan.
De laatste hand aan de natuurlijke landschapsontwikkeling werd ten slotte in het Holoceen gelegd, de tijd waarin
wij nu leven.
Sterke klimaatsverbeteringen aan het begin van het
Holoceen deden de plantengroei opnieuw toenemen
waardoor de terreinvormen werden vastgelegd. Veenvorming, welke tijdens het laatste deel van de Weichselglaciatie soms al enige tijd had plaats gehad (de Usselolaag bijv.) werd nu algemeen, althans in die gebieden
waar dit landschappelijk gesproken mogelijk was.
Juist door die afhankelijkheid van het landschappelijke
patroon accentueert de veengroei als het ware de geologische geschiedenis van het recente, in dit geval het
glaciale verleden. We zullen een aantal veenvoorkomens
apart noemen.
1e. Het grote veengebied ten oosten van de Hondsrug
in het zuiden verbonden met de venen op de grens van
Overijssel.
Deze venen ontstonden in de diepere oersti:oomdalen
van de Eems en de Vecht waarin, ten gevolge van de
zeespiegelrijzing aan het einde van het Weichselien, de
waterafvoer begon te stagneren. In deze gebieden ontwikkelde zich eerst rietveen, later op het rietveen, mosveen.
Ze. De venen van Smilde en Veenhuizen zijn ontstaan
aan de boveneinden van een aantal beken zoals de
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Figuur 1.5. Verspreiding van het Eemien in de noordelijke helft
van Nederland (naar H. D. M. Burck 1951).
1. Vindplaatsen van continentaal Eemien buiten het verspreidingsgebied van het mariene Eemien (naar H. D. M. Burck)
2. Verspreiding van het mariene Eemien (voornamelijk naar J. F.
Steenhuis)

Tjonger, de Linde en de Vledder A, welke naar het
zuidwesten stromen, en het Peizer- en Eelderdiep, welke
naar het noorden stromen, dus op de vlakke waterscheiding van de noordelijke en de zuidwestelijke afwatering.
In dat gebied trad dus waterstagnatie boven de grondmorene op.
3e. Het veenvoorkomen bij Odoorn en Schoonoord. Dit
Odoornerveen ontstond toen het Voorste Diep, een
zijbeek van de Hunze, zijn doorbraak door de Hondsrug nog niet had voltooid, zodat toen nog stuwing in de
bovenloop optrad.
4e. De venen in de beekdalen. Dit zijn in het algemeen
bosvenen (de oude 'groengronden'). Vaak vertonen
dergelijke venen komvormige verbreidingen in de dalen.
Dit werd veroorzaakt doordat de beek haar doorbraken
door de dekzandruggen, welke tijdens de Weichselglaciatie in het dal waren gewaaid, gedurende de veengroei nog niet had voltooid zodat ook hier het water in
de brede dalen stagneerde.
Se. Verspreide veenvoorkomens in grotere en kleinere
kommen op het grondmoreneplateau, veroorzaakt door
slechte doorlatendheid, in combinatie met uitwaaiingen
in het dekzandlandschap, of depressies in de keileem sj.
of wel in verband met bepaalde typische glaciale relicten
(zie later).

Andere afzettingen uit het Holoceen zijn de stuifzanden
en beekafzettingen.
De stuifzanden ontstonden grotendeels door menselijke
invloeden, voornamelijk ten gevolge van het vernielen
van de natuurlijke heidebegroeiing op de dekzanden
door beweiding (schapen), karresporen e.d.
De stuifzanden vormen thans lage maar vrij steile heuveltjes in het dekzandlandschap op het Drentse plateau,
zoals het Lederzand en het Dieverderzand.
De beekafzettingen bestaan veelal uit zeer fijn zand met
slib, soms uit meer humeuze afzettingen. In enkele beken
treffen we ijzeroerafzettingen aan zoals in het Drostendiep en de Beilerstroom bij Dwingelo. Dergelijke afzettingen ontstaan wanneer ijzerrijk water uit de ondergrond uitstroomt in een humusrijk milieu.
Samenvattend biedt het huidige Drentse landschap in
grote trekken het volgende beeld.
Een centraal plateau, ontstaan als een vlak grondmorenelandschap met hierop een dekzandlaag, plaatselijk met
stuifzanden. Hierin ingesneden ondiepe vlakke beekdalen, veelal met veen, welke overeenkomstig de schildvorm van het plateau radiaal gericht zijn, maar die door
de hoge oostelijke begrenzing door de Hondsrug vrijwel
nooit oostelijk gericht zijn (behalve het Voorste Diep).
Op de vlakke waterscheidingen komen venen voor.
Vooral aan de oost- maar ook aan de zuidzijde breekt dit
plateau af tegen de oerstroomdalen van respectievelijk
de Eems en Vecht. In deze dalen ligt de keileem dieper
en treffen we betrekkelijk dikke fluvioglaciale afzettingen
aan, plaatselijk bedekt met dekzanden en dat alles, tot
voor de verveningen, bedekt onder een metersdik veenpakket.
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Hiertoe behoren in de: eerste plaats de ronde meertjes op
het Drentse plateau, de zgn. dobben.
Een deel van deze meertjes heeft zijn ontstaan te danken
aan 'duod-ijs'. schollen, welke in de grond morene lagen
begraven en na volledjge afsmelting een depressie achterlieten.
Een ander deel echter, en dat zijn meestal de meertjes
met een ringvormige wal eromheen, bestaat volgens
Maarleveld en Van den Toorn, uit zgn. 'pingo-resten'.
Een pingo ontstaat als volgt. Op een permanent diep
bevroren bodem kan door de jaarlijks herhaalde oppervlakkige dooi in de zomer en bevriezing in de winter
ingesloten water ontstaan. Die kan plaatselijk 'w<Hcrblaren' \'ormen tussen de bevroren onder- en hoven laag.
\,\'anneer deze 'waterblaren' door sterke \·orst en verdere
ijsvorming onder druk komen te staan kan een dergelijke
blaar openharsten en het bedekkende sediment, als een
ring om zich been werpen (figuur 1.6).
Ook moet nog gewezen worden op het voorkomen van
kryoturbate en gesoljflueerde lagen.
13eide verschijnselen zijn het gevolg v:tn een tijdelijke
opdooi van de bovengrond. Hierdoor ontstaat een aan
water oververzadigde papperige massa. Bij een horizontale ligging hiervan zullen de verschillende ontdooide
lagen 'door elkaar gaan lopen'; dit heet kryoturbatie
(figuur 1.7).
Zodra deze papperige massa onder een zeer flauwe
helling ligt, verplaatst her materiaal zich in zijn geheel
dalwaarts, dit heet solifluctie.
Van de vele andere periglaciale verschijnselen zijn hier
in de bodem O.a. de vorstspleten duidelijk te herkennen.
Tenslotte nog enige opmerkingen o\'cr mens en geologie.
Vrijwel niemand die Drenthe bezocht heeft zal de înd.ruk,"vekkende overblijfselen van de oeroude bewoning, de
hunebedden, hebben overgeslagen. Deze hunebedden
vormen een duidelijk hewijs van de relatie tussen Je
bewoners en het hen omringende landschap, de grote
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Figuur 1.6. Schematisch profiel \'an htt Siegcrs\\oudse meenjt,
ontstaan uit pingo. volgcn!ói Yan den Toom. Dc \'cnicale schaal
is circa 20 x overd.reven.

zwerfkeien ingepast in het cultuurpatroon van deze oude
bewoners.
l\1inder duidelijk, maar onmiskenbaar zijn andere geologische factoren van invloed geweest op de latere en
gedeeltelijk nog op de huidige bewoners. ln dit geval is
het de ligging van de hoge Drentse gronden, omringd
door tot voor ongeveer honderd jaar onbegaanbare
veen moerassen. Slechts enkele toegangen zoals bij
Coevorden, bij Steenwijk over de Bisschopsherg, de
Pas van Rouveen en nog enige andere leidden tot dit
geïsoleerde gebied. Binnen dit gebied ontstonden de
sterk gesloten dorpsgemeenschappen, elk weer gebonden
aan natuurlijke grenzen zoals venen, riviermoerassen e.d.
Binnen deze natuurlijke grenzen ontstonden grotendeels
\'an de buitenwereld onafhankelijke gemeenschappen
met een aantal typische verschijnselen waarvan sommige
tot heden ten dage worden aangetroffen. Typisch zijn
vooral de gemengde bedrijvcn met akkerbouw op de
kunstmatig opgehoogde esgronden en de \'eeteelt op
de lage stroken langs de beken, waarbij de mest weer een
belangrijk produkt was om de vruchtbaarheid van de es
te verhogen. Typisch is ook het gemeenschappelijk bezit
van het daarbuiten gelegen 'veld' (marke). Vanuit dergelijke gemeenschappen vonden ook de eerste veenontginningen voor eigen gebruik plaats.
De hevolking van de nieuwe veenkoloniën, veelal van
ciders gekomen, vormt tot deze hechte gemeenschappen
van de oude kerndorpen een sterke tegensteLling.

Pîguur 1.7. KrYOlllrbate leemlaag uit hel Allerod-intersladiaai.
Ondcr: ouder dekzand; bovcn: solil1uctie- en snccuwsmeltwatcrafzctting, eolisch umgewerkt. (Van der HallUllen en J\-laarlcveld 1952). Cliché Gen!. en Mijnb. N.S. 14.
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2. Verveningen

2.1

Algemene beschrijving

Het midden van de provincie Drenthe bestaat voornamelijk uit hoog gelegen zandgronden, welke voorheen door
uitgestrekte venen waren omringd. Van deze veengebieden, grotendeels uit hoogveen bestaande, is het veen tot
een bepaalde hoogte afgegraven en de vrijkomende
ondergrond geschikt gemaakt voor de landbouw. Het
oorspronkelijke hoogveengebied, dus vóór de afgravingen, had een oppervlakte van 55000 ha en besloeg ruim
een kwart van de provincie. In 1915 was dit areaal reeds
geslonken tot 20000 ha, in 1926 tot 15000 ha, in 1950
tot 7000 ha, terwijl in 1960 nog slechts een oppervlakte
van 4500 ha onvergraven hoogveen was overgebleven.
De laatste veenreserves liggen in het zuidoosten van
Drenthe, in de gemeenten Emmen en Schonebeek.
Het turfgraven geschiedde in het begin onregelmatig en
was er op gericht om slechts in de directe behoefte aan
brandstof van de omwonenden te voorzien. Het turfvervoer had over land of, voor zover zij bevaarbaar
waren, over de veenriviertjes plaats. Soms werden hiertoe bij het afvaren dammen in de riviertjes gelegd om
het water op te zetten, waarna ze werden doorgestoken
om het water met de beladen vaartuigjes door te laten
tot de volgende dam.
In de omgeving van Zuidlaren werd reeds in de dertiende
eeuw turf gegraven ten behoeve van de kloosterlingen
der beroemde abdij van Aduard, welke in 1250 van de
bisschop van Utrecht verlof kregen om turf van Zuidlaren door Groningen te vervoeren.
In de veertiende eeuw waren in de omstreken van Coevorden Friezen in de venen werkzaam, zoals uit een brief
van 1315, afkomstig van de burggraaf Reynold van
Coevorden, blijkt. De vroegst bekende vervening op
enigszins grote schaal had in deze provincie plaats in de
vijftiende eeuw, in de omgeving van Meppel. De aldaar
gestoken turf (laagveen) werd door de Havelter A, de
W old A en de Reest naar het Meppelerdiep afgevoerd en
via de schutsluis te Zwartsluis - waar turftol werd
geheven - over de Zuiderzee naar Holland en elders
verscheept. De turf was dus van een artikel voor persoonlijk gebruik handelsobject geworden. Onder koning
Philips II (1555-1598) werd de uit Drenthe afkomstige
turf nog met een tweede belasting, de turfimpost, bezwaard, terwijl naderhand de Staten van Overijssel
bovendien nog zogenaamd mandengeld vorderden. Aan
de heffing van deze belastingen kwam eerst in 1834 een
einde.
Aan het einde der zestiende eeuwen in het begin van de
zeventiende eeuw was er een bloeiende vervening te
Hogersmilde.
Het succes van deze vervening vond weerklank bij
Roelof, baron Van Echten, bezitter van duizenden

bunders veen. Hij sloot met de markgenoten van Steenbergen en Ten Arlo een contract, betreffende de exploitatie van het hoogveen onder Zuidwolde.
In 1632 stichtte baron Van Echten met enige financiers
uit Holland een compagnie tot het vervenen van 5000
morgen (4286 ha). Deze onderneming heette aanvankelijk
Compagnie van Vijfduizend Morgen, doch kreeg naderhand de naam van Hollandse Compagnie. Dit ontginningsterrein ten zuiden van Hogeveen heet heden ten
dage nog Het Hollandse Veld.
Om de vervening rondom Hogeveen aan te moedigendeze plaats heeft zich geleidelijk aan van een kleine nederzetting tot het centrum van die streek ontwikkeld verleenden de Staten van Drenthe aan allen, die zich in
een van de beide veengebieden vestigden, vrijstelling
van belastingen 'gene uytgesondert' voor de tijd van
vijftig jaar (1626-1676).
Na deze succesvolle veenexploitatie door baron Van
Echten c.s. heeft het een eeuw geduurd, alvorens in
Drenthe weer enige grote veengebieden aan snede werden gebracht. Het toenmalige bestuur van Drenthe kon
door geldgebrek en doordat zij de geschikte mensen
miste geen enkel initiatief nemen om van de exploitatie
der uitgestrekte venen profijt te trekken. In een resolutie
van 1756 verbood zij zelfs het vervoer van turf, afkomstig
van boven de marke van Eext, anders dan door de Hunze
of Oostermoerse Vaart, welke slechts voor zeer kleine
vaartuigen bevaarbaar was, hetgeen de veenexploitatie
niet bepaald in de hand werkte.
Omstreeks 1754 ontwierp Wolter Hendrik Hofstede,
secretaris van het Landschap Drenthe, een plan om de
Kloostervenen door het graven van een kanaal in verbinding te brengen met het Meppelerdiep, ten einde de
exploitatie der venen te kunnen verwezenlijken. Met de
grootste moeite lukte het hem het Landschapsbestuur
voor zijn plan te winnen om geld in deze onderneming te
steken. In 1767 werd het algemeen plan van vervening
der turfgronden, dat de naam Smilde kreeg, aangenomen,
waarna in 1769 van het Meppelerdiep uit met de aanleg
van het kanaal werd begonnen. In 1774 werd Assen
bereikt. Aanvankelijk heette het kanaal de Smildervaart,
doch kreeg naderhand de naam van Drentse Hoofdvaart.
In het algemeen plan was ook de aanleg van een vaart
tot in de Norgervenen opgenomen, de Norgervaart, die
eveneens tot uitvoering kwam. Na de Norgervaart werd
van de Drentse Hoofdvaart uit de Beilervaart gegraven
(1790-1791).
Baron Van Echten en Hofstéde zijn vóór 1800 de enigen
geweest, die in Drenthe, voor wat de veenexploitatie en
de daarbij nauw betrokken aanleg van kanalen of vaarten
betreft, een rol van betekenis hebben gespeeld. Verder
is er vóór de negentiende eeuw noch door particulieren,
noch door het Landschapsbestuur enige activiteit op dit
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gebied ontplooid, zulks in tegenstelling met de provincie
Groningen, waar het tempo van het stelselmatig verveningsproces aanzienlijk hoger lag.
Drenthe had door de omstandigheden een honkvaste
bevolking, welke landbouw en veeteelt (schapen) uitoefende, doch de Drentenaren kwamen door de ge·
isoleerde ligging van het gewest (rand venen) weinig in
aanraking met de bewoners der omliggende gebieden.
Daar komt nog bij, dat de geografische ligging een vlotte
afvoer van hel overtollige water uit de vecngebieden een eerste vereiste voor vccnexploitatie - niet toeliet.
De afwatering moest plaatshebben via de provincie
Groningen of door de provincie Overijssel.
De stad Groningen was reeds in de zeventiende eeuw
welvarend. Handel en scheepnlart bloeiden, terwijl
Assen in die tijd nauwelijks een gehucht kon worden
genoemd. De Stad *) strekte haar activiteit ook over de
vc::c::nexploÎtatie uit. De schepen, die geladen met turf in
de Stad kwam.en, keerden bevracht met compost naar de
veengebieden terug. Hoe vreemd het ook moge klinken,
Drenthe heeft de vervening van het grootste deel van
haar hoogveengebied in de eerste plaats te danken aan
de handelsgeest van de Stad en het is dank zij haar
expansiedrang in het verleden, dat Groningen ook thans
nog een bijzondere plaats inneemt tussen de gemeenten
van ons land.
~adat de Stad reeds in de eerste helft van de zeventiende
eeuw grote "cencomplexen had aangekocht, kwam zij
in 1763 in het bezit 'van een brede strook veen tussen
\X/iIden·ank en Ter Apellangs de Drentse grens. Tn 1766
werd met het graven van het Stadskanaal begonnen en
in 1769 waren de werkzaamheden reeds gevorderd tot
het tegenwoordige Derde Verlaat. Het l~g voor de hand,
dat de eigenaren van de Oostermoerse en Zuidem"e1dse
Venen, ondanks het eerder genoemde verbod, pogingen
in het werk stelden om hun turf via het Stadskanaal naar
Groningen te mogen vervoeren.
ln 1786 begonnen de gezamenlijke eigenaren van de
venen in ue negen Drentse marken: Eext, Gieten,
Bonnen, Gasseltcrboerveen, Gasselternijeveen, Drou"')

Als in deze en de volgende alinCll's hct wuord Slad zonder
nadere :\anduiding is gebezigd, dan wordt daarmcde steeds de
stad Groningcn bedoeld.

wen, Buinen, Exlo en Valthe, onderhandelingen met de
Stad over de doorvocr van turf en andere goederen door
de Groningse wateren. Eerst veertien jaar later, in 1800,
werden deze besprekingen met een accoord bekroond.
Opgemerkt zij, dat niet de besturen der beide provincie~
als onderhandelaars optraden. De machtige Stad en de
Drentse markgenoten zagen meer heil in direct contact.
Het llccoonl van 1800 heeft trouwens nimmer de goedkeuring ener hogere autoriteit verkregen.
Ook het op 17 mei 1817 geslOten 'Convenant tusschen
de stad Groningen en de Drentsche Veengenoten van
Eext tot Valthe ingesloten' is niet door de besturen der
heide provincies tot stand gebracht, van hoc grote
betekenis het ook voor deze gewesten is gewec!lt. De
Stad nam op zich het Stadskanaal tc laten aansluiten op
de Drentse venen door het graven van zogenaamde
monden, terwijl zij tevens voor doortrekking van dit
kanaal tot 'fee Apel zuu zorgdragen, welke pJaats in
1858 werd bereikt. ~ret de aanleg van de Tweede Valthermond in 1861 had de Stad aan alle verplichtingen van
het Convenant, iflzake de kanaalaanleg en bijbehorende
werken, voldaan.
Vanzelfsprekend stonden daar verplichtingen van de
negen markgenoten tegenover. Zij w:uen gehouden
inlaat- en doorvaartgeld aan de Stad te hetalen.
liet Convenant van 1817 is nog steeds van kracht. Tot
op de huiclige dag beheert en onderhoudt Je Stad nog
alle door haar gegraven monden, voor zover zij op
Gronings gehied zijn gelegen. ln de reglementen voor
de waterschappen Ecxterveen, Gieterveen, Gasselternijeveen, K"ieuw-Drouwen, 'ieuw-Buinen en Fxlo komt een
artikel voor, luidende als volgt: 'Het bestuur zorgt voor
de naleving van het met de stad Groningen gcsloten
Convenant van 17 mei 1817, VOOr zover dit waterschap
daarbij betrokken is'. Daar het convenant voor 'eeuwig'
was gesloten, is in de reglementen voor de bovengenoemde waterschappen, Eexterveen uitgezonderd, een
artikel opgenomen waaruit blijkt, dat deze waterschappen ook heden ten dage nog inlaat- en doorvaartgcid
aan de Stad verschuldigd zijn en dat deze gelden nog
steeds worden verkregen door een hefling van! 1,10 van
elke dagwerk zwarte turf in het waterschap gegraven,
hetzelfde tadcf, dat bijna anderhalve eeu\v geleden is
vastgesteld.
In 1872 sloot de marke van \X!eerdinge, welke naast die
van Valthe lag, een ovcreenkomst met de Stad ter inlating
,'an dc \'Veerdingervenen in het Stadskanaal. De Stad nam
op zich binnen twee jaar ecn mond te graven, waartegenover de yeengenoten zich verplichtten om bij de sluitboom in de W'eerdingermond drie centen per schcepston
te betalen voor elk schip, dat met turf uit dc \'Ceerdingervenen naar het Stadskanaal zou wordcn afgevoerd,
benevens het verlaatsgeld bij het passeren der aan de
Stad tOebehorende verlaten. ln 1875 ging de Stad een
overeenkomst aan met de N.V. IJet Emmer-Compascuum, de eigenaren van de .~tunsterse Stukken en van
het Emmer-Compascuum. Een strook van laatstgenoemd
gebied was door de N.V. aan de Stad afgestaan vour
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doortrekking van het Stadskanaal (Ter Apelkanaal) naar
Emmer-Compascuum en de aldaar gelegen venen. De
N.V. verplichtte zich tegenover de Stad om, zodra de
Stad dit mocht verlangen, de eigenaren van het BargerCompascuum toe te staan een verbindingskanaal te
graven tussen het Stadscompascuumkanaal en de venen
in het Barger-Compascuum. Met het graven van het Compascuumkanaal werd omstreeks 1880 een begin gemaakt.
Uit de vorige alinea blijkt wederom, hoe de Stad tot in
de uithoeken van Drenthe een belangrijke rol heeft
gespeeld, voor wat de exploitatie der venen betreft.
Het eerste 'Reglement op de verveningen in de provincie
Drenthe' werd door de Staten vastgesteld op 8 november
1853 en is afgekondigd in het Provinciaal Blad nr. 35 van
dat jaar. In dit reglement zijn de bepalingen opgenomen,
waaraan de op te richten veenschappen zich moeten
onderwerpen. Artikel 8 geeft de volgende definitie van
een veenschap : een veenschap is een vervening van aan
elkander grenzende veengronden, die volgens een geregeld plan van aanleg en bewerking worden verveend en
waarvan de ondergrond, nadat deze van de veenkorst is
ontbloot, voor ontginning geschikt is.
De veenschappen werden opgericht om een einde te
maken aan de onregelmatige verveningen, welke de
landbouwkundige o!'twikkeling van het betreffende
gebied belemmerden. In de reglementen voor de veenschappen zijn dan ook bepalingen opgenomen, waarin
met de landbouw na de vervening rekening is gehouden.
Het eerste veenschap 'De Oostermoerse en Zuidenveldse
Venen, van Eext tot Valthe ingesloten' is in 1855 opgericht en gereglementeerd. In 1858 volgde het veenschap
Odoorn, in 1864 Kerkenbovenveen, in 1867 Molenwijk
en aanhorigheden, in 1869 De Zeven Blokken te
Smilde, in 1870 Barger-Westerveen te Emmen en in 1881
het veenschap Weerdinge.
Bij de oprichting en reglementering van deze veenschappen was als vanzelfsprekend verondersteld, dat
veenschappen als publiekrechtelijke lichamen in gelijke
mate bevoegd zouden zijn als waterschappen. De Hoge
Raad der Nederlanden beschikte en verklaarde echter
bij arrest van 27 maart 1882, dat onder de uitdrukking
'waterschappen' van artikel 192 der toenmalige Grondwet geen veenschappen waren begrepen. Aangezien het
provinciaal bestuur er niet voor voelde om de veenschappen zonder enige rechtsgrond te laten voortbestaan,
werden het jaar daarop de veenschappen Odoorn,
Kerkenbovenveen, Molenwijk, De Zeven Blokken en
Barger-Westerveen opgeheven en vervangen door
gelijknamige waterschappen. De opheffing van het veenschap Weerdinge volgde in 1884 tegelijk met de oprichting en reglementering van het waterschap van die
naam.
Toen in 1890 het veenschap 'De Oostermoerse en Zuidenveldse Venen, van Eext tot Valthe ingesloten' werd
opgeheven, hield dit geen verband met het arrest van
1882, aangezien bij de herziening der Grondwet in 1887
de veenschappen als publiekrechtelijke lichamen op één
lijn met de waterschappen waren gesteld. Het motief tot
opheffing van dit veenschap sproot voort uit het feit, dat
de verveningsbelangen hadden plaats gemaakt voor de

landbouwbelangen, waarbij de ontwatering der gronden
een belangrijke rol speelt. Deze taak werd aan negen
waterschappen toevertrouwd. Ook de in de periode
1899-1932 opgerichte negen veenschappen : De Coevorder- en Dalervenen (1899), Oostopgaande (1901),
Het Zwartenbergerveen (1903), Het Emmer-Erfscheidenveen (1904), Het Roswinkelerveen (1905), Het
Zwartenberger-Compascuum (1915), Het Oud-Schonebekerveen (1919), Het Weerdinger-Erfscheidenveen
(1925) en het in 1932, tevens laatste opgerichte veenschap Barger-Compascuum-Grens, zijn, met uitzondering
van het veenschap Het Emmer-Erfscheidenveen, in het
tijdvak 1938-1958 om dezelfde reden opgeheven, terwijl de gronden onder waterschapsverband zijn gebracht.
Bij besluit der Provinciale Staten van 10 juli 1900 (Provinciaal Blad 1900 nr. 32) is een nieuw reglement op de
verveningen vastgesteld, dat nog van kracht is en waaraan het volgende is ontleend.
De vervening is vrijgelaten voor gronden, waar het veen
zich niet verder uitstrekt dan over een oppervlakte van
5 ha, naar gelang de plaatselijke omstandigheden.
Over gronden, welke volgens een plan van aanleg worden verveend, zal als regel een veenschap worden opgericht.
Tot 1895 werd concessie tot vervening verleend bij
Koninklijk Besluit. Na de totstandkoming van de wet
van 13 juli 1895 (Staatsblad nr. 113) wordt voor het
vervenen vergunning vereist van Gedeputeerde Staten.
In hun vergadering van 16 februari 1949 stelden de
Staten een 'Verordening op het afgraven van veen in de
provincie Drenthe op korte afstand van daarop staande
gebouwen' vast, welke in het Provinciaal Blad nr. 49
van dat jaar is afgekondigd. Volgens deze verordening
is het verboden veen af te graven op een afstand van
minder dan 10 meter van voor bewoning bestemde
gebouwen en daarbij behorende opstallen. Aangezien
deze verordening reeds tijdens de 'bezetting' was uitgevaardigd - turf was in die jaren een begeerd artikel-,
is in het provinciaal blad tevens bekend gemaakt, dat dit
Statenbesluit geacht wordt te zijn in werking getreden
op 5 augustus 1943.
De verveningen in Drenthe kunnen in vijf groepen
worden ingedeeld:
2.2 Hogeveen en omstreken;
2.3 Smildervenen;
2.4 Odoornervenen;
2.5 Verveningen ten oosten van de Hondsrug tot
Emmen;
2.6 Verveningen in de zuidoosthoek.
Deze groepen zijn op kaart nr. 2.1.1 in verschillende
kleuren aangegeven. De verveningen in deze groepen
zijn overeenkomstig de hiernavolgende nummering aangeduid, met dien verstande echter, dat op de kaart de
cijfers 2.2, 2.3 enz. zijn weggelaten.
Aangezien de geschiedenis van de verveningen in dit
gewest reeds in grote trekken is behandeld, zijn van de
verveningen slechts de voornaamste bijzonderheden
hierna vermeld.
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Kaart 2.1.1. Verveningen
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2.2

Hogeveen en omstreken
(op kaart nr. 2.1.1 aangeduid met A)
.1

Hoogveen onder Zuidwolde
Octrooi aangevraagd op 20 februari 1626 door
Roelofbaron Van Echten c.s. voor kanalisatie van
het Echtenerdiep (Hogeveense Vaart) en verturving van de veengronden.
Octrooi verleend op 30 maart 1626. Oprichting
van de Compagnie van de Echtense Venen. Het
Echtenerdiep naar het oosten doorgetrokken tot
in de veenstreek, waar thans Hogeveen ligt.

.2

Het Hollandse Veld
Baron Van Echten en enige financiers uit het
westen van het land stichtten in 1632 de Compagnie van Vijfduizend Morgen. Deze naam
veranderde later in Hollandse Compagnie en de
vervening kreeg als naam Het Hollandse Veld.
V oortzetting van de vervening toegestaan bij
KB. van 16 april 1821 nr. 63.

.3

Pesserveld
Voortzetting van de vervening toegestaan bij
KB. van 16 april 1821 nr. 63.

.4

De Drie Venen van de marken Wijster, Spier en
Drijber (Tiendeveen)
V oortzetting van de vervening toegestaan bij
KB. van 16 april 1821 nr. 63.

.5

Westerborker- en Broekervenen
Voortzetting van de vervening toegestaan bij
KB. van 16 april 1821 nr. 63.

.6

Kerkenbovenveen
Reglement voor het veenschap Kerkenbovenveen
goedgekeurd (Provinciaal Blad 1864 nr. 20).
Opheffing van het veenschap en oprichting en
reglementering van het waterschap Kerkenbovenveen (Provinciaal Blad 1883 nr. 71).
Het waterschap opgenomen in het waterschap
Riegmeer (Provinciaal Blad 1959 nr. 47).

.7

Geserveld
Vergunning verleend tot vervening bij K.E. van
2 juni 1893 nr. 23.
Oprichting en reglementering van het waterschap
De Geserstroom, waarin het veencomplex is
ondergebracht (Provinciaal Blad 1929 nr. 68).
Het waterschap opgenomen in het waterschap
Lo- en Drostendiep (Provinciaal Blad 1958 nr. 64).

.8

Zwinderse Veld - Noordwestelijk Deel
Oprichting en reglementering van het waterschap Zwinderse Veld - Noordwestelijk Deel
(Provinciaal Blad 1893 nr. 76).
Vergunning tot vervening en goedkeuring van
het plan van aanleg bij besluit van Ged. St. van
8 mei 1896 nr. 39.
Het waterschap opgenomen in het waterschap
Riegmeer (Provinciaal Blad 1958 nr. 67).

.9

De Coevorder- en Dalervenen
Oprichting en reglementering van het veenschap
De Coevorder- en Dalervenen (Provinciaal Blad
1899 nr. 7).
Vergunning tot vervening en goedkeuring van
het plan van aanleg bij besluit van Ged. St. van
22 februari 1901 nr. 42. .
Het veenschap opgenomen in het waterschap
Riegmeer (Provinciaal Blad 1958 nr. 67).

.10 Oostopgaande
Oprichting en reglementering van het veenschap
Oostopgaande (Provinciaal Blad 1901 nr. 31).
Vergunning tot vervening en goedkeuring van
het plan van aanleg verleend bij besluit van Ged.
St. van 19 september 1902 nr. 50.
Wijziging van de benaming van het veenschap in
Waterschap Oostopgaande (Provinciaal Blad 1951
nr. 19).
Goedgekeurd bij besluit van Ged. St. van 26
november 1952 nr. 7364/36, dat het waterschapsreglement zal dienen als plan van aanleg (werkplan) .
Het waterschap opgenomen in het waterschap
Riegmeer (Provinciaal Blad 1958 nr. 67).
2.3

Smildervenen
(op kaart nr. 2.1.1 aangeduid met B)

.1

Hogersmilde
Vergunning tot vervening in Hogersmilde bij
octrooi van 1612; vervening vermoedelijk door
de Hollandse Compagnie uitgevoerd.

.2

Kloosterveen
Vervening en ontginning door het provinciaal
bestuur ernstig in overweging genomen in 1756.
Plan van aanleg vastgesteld op 21 februari 1769
en in 1773, 1784, 1796, 1802, 1805 en 1808.
Het veencomplex in zeven blokken verdeeld en
verkocht aan verschillende verveners. De hoofdwijken: Van Lierswijk, Sikkenswijk, Grietmanswijk, Jonkerswijk, Evert Hendrikswijk en
Kummeltswijk (Kymmelswijk) zijn vernoemd
naar de verveners.
Oprichting en reglementering van het veenschap
De Zeven Blokken (Provinciaal Blad 1869 nr. 1).
Opheffing van het veenschap en oprichting en
reglementering van het waterschap De Zeven
Blokken (Provinciaal Blad 1883 nr. 77).

.3

Norgerveen
Het graven van de Norgervaart is op 21 februari
1769 opgenomen in het plan van aanleg van het
Kloosterveen, vermoedelijk met de bedoeling
om de Norgervenen in de ontginning te betrekken.
Aanvang der vervening omstreeks 1796.
Vergunning verleend tot voortzetting van de
reeds geoctrooieerde vervening bij K.B. van
16 april 1821 nr. 63.
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Oprichting en reglementering van het waterschap
De Norgervaart (Provinciaal Blad 1953 nr. 45).

2.3.4

Zeijerveen
Door de gemeente Assen is omstreeks 1774 de
Asserwijk aangelegd en werd begonnen met de
afgraving van het veen.

.5

Smilderkloosterveen en Bovensmilder
Grote veenplaatsen verkocht door het provinciaal bestuur aan Suermond en Sederus in 1812.
De hoofdwijken Suermondswijk en Sederuswijk
(nu Veenstrawijk) zijn naar beide verveners
vernoemd.
Vergunning verleend tot voortzetting van de
reeds geoctrooieerde vervening bij KB. van
16 april 1821 nr. 63.
Oprichting en reglementering van het veenschap
Molenwijk en aanhorigheden (Provinciaal Blad
1868 nr. 2).
Opheffing van het veenschap en oprichting en
reglementering van het waterschap De Molenwijk
(Provinciaal Blad 1883 nr. 78).

.6

Hijkerveen
Vergunning verleend tot voortzetting van de
reeds geoctrooieerde vervening bij K.B. van
16 april 1821 nr. 63.

.7

Halerveen
Vergunning verleend tot voortzetting van de
reeds geoctrooieerde vervening bij K.B. van
16 april 1821 nr. 63.

.8

Veenhuizen en Kolonieveld
Het Veenhuizerkanaal door de Maatschappij van
Weldadigheid in 1823 aangelegd; begonnen met
de vervening en ontginning.

.9

Domeinvenen (Kloosterveen)
Een gedeelte van het veencomplex door het
Domeinbestuur overgedragen aan Assen bij akte
van 6 november 1830. Aanleg van de Domeinwijk.
De laatste veenplaats in het Domein verkocht in
1845.
Oprichting en reglementering van het waterschap
Kloosterveen (Provinciaal Blad 1933 nr. 65).

2.4
.1

Odoornervenen
(op kaart nr. 2.1.1 aangeduid met C)
Odoornerveen
Concessie verleend op 23 december 1852 aan de
Drentse Veen- en Middenkanaal Maatschappij tot
het aanleggen van het Oranjekanaal.
Begonnen met het graven van dit kanaal op 12
december 1853.
Op 23 maart 1854 is een contract gesloten tussen
de eigenaren van het veen en de kanaalmaatschappij betreffende aansluiting van het kanaal.
Het eerste pand van het kanaal voor de scheepvaart opengesteld op 26 juni 1854.

De eerste turf door het nieuwe kanaal afgevoerd
op 10 mei 1856.
Reglementering van het veenschap Odoorn
(Provinciaal Blad 1858 nr. 26).
Concessie tot vervening en goedkeuring van een
gewijzigd plan van aanleg bij KB. van 7 januari
1878 nr. 11.
Opheffing van het veenschap en oprichting en
reglementering van het waterschap Odoorn
(Provinciaal Blad 1883 nr. 76).
Opheffing van het waterschap Odoorn (Provinciaal Blad 1958 nr. 69). Het noordwestelijke deel
van het waterschap is opgenomen in het waterschap De Oostermoerse Vaart en het zuidoostelijke deel in het waterschap Lo- en Drostendiep.

.2

2.5

Westdorperveen
Vergunning tot vervening en goedkeuring van
het plan van aanleg bij KB. van 10 juni 1888
nr. 18.
Oprichting en reglementering van het waterschap
Ees-Westdorp (Provinciaal Blad 1888 nr. 17).
Het waterschap opgenomen in het waterschap
De Oostermoerse Vaart (Provinciaal Blad 1954
nl. 31).

Verveningen ten oosten van de Hondsrug
tot Emmen
(op kaart nr. 2.1.1 aangeduid met D)

.1

Zuidlaarderveen
Door de bisschop van Utrecht in 1250 aan het
convent te Aduard vergunning verleend om turf
van Zuidlaren door Groningen te vervoeren.
Verkoop van veengronden door grondeigenaren
aan het klooster te Aduard bij akte van 1262;
tevens vergunning verleend tot het aanleggen
van wegen voor turfvervoer naar Wolfsbarge in
Groningen.
Schenking van de ondergrond door de grondeigenaren aan het klooster bij oorkonde van 1264.
Aanleg van het Kielsterdiep in de periode 16371647. Van dit diep uit wijken gegraven het veen
in. Ontstaan van de kolonie Zuidlaarderveen aan
het eind van die wijken.

.2

Annerveen
Overeenkomst van 6 januari 1713 tussen de
Oostermoerse en de Wildervankster-Westerdiepse
veeneigenaren betreffende het turfvervoer via het
Kielsterdiep.
Alle afvoer van turf buiten de Oostermoerse
Vaart door de Staten verboden volgens resolutie
van 23 maart 1756.
Contract van 1768 tussen de marke van Annen en
de stad Groningen over het vrije vervoer te
water, waaraan de Staten van Drenthe hun goedkeuring verleenden. Omstreeks 1790 begonnen
met de aanleg van het Anner- en Eexterveens
Kanaal door de Annerveense Compagnie; verbinding via de Molenwijk met het Kielsterdiep.
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2.5.3

Oprichting en reglementering van het waterschap
Annerveen, waarin een gedeelte van het veencomplex is ondergebracht (Provinciaal Blad 1877
nr. 64).
Het waterschap Annerveen opgenomen in het
waterschap De Oostermoerse Vaart (Provinciaal
Blad 1954 nr. 31).

van 25 januari 1833. Het graven van de Gasselterboerveense Mond als hoofddiep.
Oprichting en reglementering van het waterschap
Gasselterboerveen (Provinciaal Blad 1890 nr. 20).
Het waterschap opgenomen in het waterschap
De Oostermoerse Vaart (Provinciaal Blad 1954
nr. 31).

Oostermoerse en Zuidenveldse Venen
Werkzaamheden aan het Anner- en Eexterveens
Kanaal stopgezet in het tijdvak 1797-1817,
wegens verboden turfafvoer via het Kielsterdiep.
Kanaalaanleg hervat in 1817.
Bij K.B. van 21 november 1815 bepalingen vastgesteld o.a. ter regeling van de moeilijkheden
betreffende de afvoer van Drentse turf door de
Groningse kanalen. Overeenkomst tussen de
Drentse veeneigenaren en de stad Groningen om,
onder zekere voorwaarden, in het Convenant
van 17 mei 1817 vastgelegd, de turf via de
Groningse kanalen af te voeren.
Voortzetting der vervening van de Oostermoerse
en Zuidenveldse Venen toegestaan bij K.B. van
16 april 1821 nr. 63.
Goedkeuring verleend over het beheer van de
negen marken bij K.B. van 28 januari 1824.
Reglementering van het veenschap De Oostermoerse en Zuidenveldse Venen, van Eext tot
Valthe ingesloten (Provinciaal Blad 1855 nr. 23).
Opheffing van het veenschap (Provinciaal Blad
1890 nr. 15).

.e Gasselternijeveen
Vergunning verleend op 21 februari 1657 tot het
aanleggen van het Gasselternijeveense Diep met
een verbinding naar de Oostermoerse Vaart.
Het aanleggen van de Gasselternijeveense Mond
door de Grote en Kleine Compagnie omstreeks
1817.
Het plan van aanleg en voortzetting der vervening vastgesteld bij markebesluit van 19
augustus 1822.
Oprichting en reglementering van het waterschap
Gasselternijeveen (Provinciaal Blad 1890 nr. 19).

.a Eexterveen
De verdere aanleg der vervening in de marke van
Eext geregeld bij markebesluit van 18 september
1838. Noord- en Zuid-Eexterveen vormen de
kolonie Eexterveen.
Oprichting en reglementering van het waterschap
Eexterveen (Provinciaal Blad 1890 nr. 23).
.b Gieterveen
Aanleg van het Nieuwe Diep langs de Drentse
grens en verbinding met de Eerste en Tweede
Gietermond. De verdere aanleg der vervening in
de marke van Gieten geregeld bij markebesluit
van 1 september 1835.
Oprichting en reglementering van het waterschap
Gieterveen (Provinciaal Blad 1890 nr. 22).
.c Bonnerveen
Doortrekking van het Nieuwe Diep en verbinding met de Bonnermond. De verdere aanleg der
vervening in de marke van Bonnen geregeld bij
markebesluit van 1 augustus 1834.
Oprichting en reglementering van het waterschap Bonnerveen (Provinciaal Blad 1890 nr. 21).
Het waterschap opgenomen in het waterschap
De Oostermoerse Vaart (Provinciaal Blad 1954
nr. 31).
.d Gasselterboerveen
Het plan van aanleg vastgesteld bij markebesluit

.f Drouwenerveen
De Drouwenerveenmaatschappij opgericht in
1825.
Het plan van aanleg vastgesteld bij markebesluit
van 26 september 1829. Het graven van de twee
hoofddiepen: het Noorderdiep en het Zuiderdiep.
Oprichting en reglementering van het waterschap
Nieuw-Drouwen (Provinciaal Blad 1890 nr. 18).
.g Buinerveen
Het plan van aanleg vastgesteld bij markebesluit
van 24 april 1829. Het graven van het Noorderen het Zuiderhoofddiep en verbinding via het
Dwarsdiep met de Buinermond.
Het Zuiderhoofddiep in 1882 doorgetrokken tot
Buinen.
Oprichting en reglementering van het waterschap
Nieuw-Buinen (Provinciaal Blad 1890 nr. 17).
Verbinding tussen het Zuiderhoofddiep en het
Kanaal Buinen-Schoonoord voltooid in 1930.
.h Exloërveen
Vergunning tot vervening en goedkeuring van
het plan van aanleg bij K.B. van 16 april 1821
nr. 63.
Exloërboerveen
Het plan van aanleg vastgesteld bij markebesluit
van 28 maart 1829. Doortrekking van de Eerste
en de Tweede Exloërmond.
Oprichting en reglementering van het waterschap
Exlo (Provinciaal Blad 1890 nr. 16).
.1

Valtherveen
Vergunning tot vervening en goedkeuring van
het plan van aanleg bij K.B. van 16 april 1821
nr. 63.
Het plan van aanleg vastgesteld bij markebesluit
van 13 september 1833. Het graven van het
Noorder- en het Zuiderhoofddiep met een verbinding, thans Hoofddiep genaamd, naar de
Eerste Valthermond.
i
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Oe Tweede Valthermond voltooid in 1861. Het
aanleggen van de Zuidelijke Hoofdvaart en verbinding met de Tweede Valthermond.
Oprichting en reglementering van het waterschap
Valthe (Provinciaal Blad 1893 nr. 79).
2.5.4

\X'eerdingerveen
Het toentertijd nog onderverdeelde gedeelte der
veenmarke gescheiden volgens akte \'ao 27 oktober 1864.
Conu3cten van 7 maart 1872 en 23 juli 1875
tussen de stad Groningen en de marke van
\X'eeerlinge, hetreffende het turfvervoer via de
(;roningse kanalen en het graven van de \X'eerdingermond.
liet plan tot vervening vastgesteld bij markebesluit van 17 juli 18ï3.
Concessie tot vervening volgens het plan van
aanJeg bij K.IJ. van 7 februari 1880 nr. 25; gewijzigd bij K.IJ. \'an 3 april 1884 nr. 11. Aanleg
van het \V'eerdingerkanaal als hoofddiep.
Oprichting en reglementering van het veenschap
Weerdinge (Provinciaal Blad 1881 nr. 7).
Ophcfling van het veen schap en oprichting en

lPijk len ooslet1

f!(111

Buil/en

reglementering van het waterschap \X'eerdinge
(Provinciaal Blad 1884 nr. 66).
Plan van aanleg van het \X'eerdingerveen; intrekking van het plan \'an 1873 (Provinciaal Blad
1905 nr. 5).
Vergunning tot vervening en goedkeuring van
het plan \'an aanleg- bij hesluit \'an Gcd, Sr. van
26 oktober 1906 nr. 74.
Oprichting en reglementering van een nieuw
waterschap \X:eerdinge. waarin opgenomen \~'eer
dinget-Erfscheidenveen-\X'est (Provinciaal Blad
1955 nr. 8).
Plan van aanleg goedgekeurd bij besluit van
Gcd. St. nn 16 mei 1956 nr. 11/16/5160.
Vergunning tot vervening verleend hij hesluit
van Ged. St. van 1 augustus 1958 nr. 11/7/7913.
waarbij plan van aanleg in acht moet worden
genomen.
.5

Zwartenbergerveen
Dit veen in eigendom afgestaan doot de markgenoten van Emmen en \Xlestencs aan bewoners
van ZW3rtenberg en Lintlo in Duitsland hij akte
van 30 december 1867.
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Oprichting en reglementering van het veenschap
Het Zwartenbergerveen (Provinciaal Blad 1903
nr. 25).
Vergunning tot vervening en goedkeuring van
het plan van aanleg volgens besluit van Ged. St.
van 25 november 1904 nr. 73.
Vereniging van het veenschap met het waterschap Het Emmer-Compascuum (Provinciaal
Blad 1938 nr. 30); zie nr. 2.5.6.
2.5.6

.7

.8

.9

Emmer-Compascuum
De veenstreek ten zuiden van het Munsterse Veld
door de markgenoten verkocht aan de N.V.
Emmer-Compascuum volgens akte van 15 mei
1874.
Overeenkomst tussen de stad Groningen en
voornoemde N.V. betreffende het turfvervoer
via de Groningse kanalen bij akte van 20 februari
1875. Verlenging van het Stadskanaal tot aan het
Compascuum.
Concessie tot vervening en goedkeuring van het
plan van aanleg bij K.B. van 4 oktober 1879 nr. 24
en 13 september 1880 nr. 6.
Oprichting en reglementering van het waterschap
Het Emmer-Compascuum (Provinciaal Blad 1908
nr. 25).
Het waterschap opgenomen in het waterschap
Het Compascuum (Provinciaal Blad 1951 nr. 36).
Emmer-Compascuum maakt als blok 1 deel uit
van een nieuw waterschap Het Compascuum
(Provinciaal Blad 1954 nr. 28).
Emmer-Erfscheidenveen
Vergunning tot vervening en goedkeuring van
het plan van aanleg bij besluit van Ged. St. van
19 augustus 1898 nr. 20.
Oprichting en reglementering van het veenschap
Emmer-Erfscheidenveen (Provinciaal Blad 1904
nr. 3).
Roswinkelerveen
Oprichting en reglementering van het veenschap
Het Roswinkelerveen (Provinciaal Blad 1905
nr. 18).
Vergunning tot vervening en goedkeuring van
het plan van aanleg bij besluit van Ged. St. van
19 oktober 1906 nr. 48.
Opheffing van het veenschap (Provinciaal Blad
1955 nr. 7). Oprichting en reglementering van
het waterschap Roswinkel, waarin opgenomen
Weerdinger-Erfscheidenveen-Oost (Provinciaal
Blad 1955 nr. 10).
Goedkeuring van het plan van aanleg bij besluit
van Ged. St. van 31 oktober 1958 nr. IIj13j9856.
Weerdinger-Erfscheidenveen
Oprichting en reglementering van het veenschap
Het W eerdinger-Erfscheidenveen (Provinciaal
Blad 1925 nr. 49).
Opheffing van het veenschap (Provinciaal Blad
1955 nr. 7); zie de nrs. 4 en 8.

Verveningen in de zuidoosthoek
(op kaart nr. 2.1.1 aangeduid met E)

2.6

.1

Het Amsterdamse Veld of Griendtsveen
Overdracht van het zuidelijke deel der Noord- en
Zuidbargervenen aan de Drentse Landontginnings Maatschappij te Amsterdam bij akte van
21 juni 1851.
Vergunning tot vervening en goedkeurin g van
het plan van aanleg bij concessie van 22 april
1887.
Vergunning tot vervening en goedkeuring van
het plan van aanleg bij besluit van Ged. St. van
21 augustus 1903 nr. 58 en 27 januari 1905 nr. 1.
Oprichting en reglementering van het waterschap
Amsterdamse Veld-Zuid (Provinciaal Blad 1926
nr. 6).
Opheffing van het waterschap Amsterdamse
Veld-Zuid (Provinciaal Blad 1954 nr. 49).
Oprichting en reglementering van het waterschap
Het Amsterdamse Veld (Provinciaal Blad 1954
nr. 47).
Plan van aanleg goedgekeurd bij besluit van Ged.
St. van 21 december 1955 nr. IIj35j4814 en bepaald, dat het plan een onderdeel vormt van de bij
dit besluit verleende vergunning tot vervening.

.2

Oosterveen of Kleine Blok met Oranjedorp
Overdracht van dit veen door de markgenoten
aan de Drentse Veen- en Middenkanaal Maatschappij bij akte van 5 december 1853.
Vergunning tot vervening en goedkeuring van
het plan van aanleg bij K.B. van 11 augustus 1856
nr. 44.
Oprichting en reglementering van het waterschap Oranjedorp (Provinciaal Blad 1925 nr. 10).

.3

Smeulveen of Klazienaveen
Overdracht van dit veen door de markgenoten aan
de Drentse Veen- en Middenkanaal Maatschappij
bij akte van 5 december 1853.
Dit veen door voornoemde maatschappij in 1874
verkocht aan de firma Scholten te Groningen.
Begin van uitvoering der vervening door de N.V.
Klazienaveen (firma Scholten) in 1889.
Vergunning tot vervening en goedkeuring van
het plan van aanleg bij besluit van Ged. St. van
27 maart 1896 nr. 40 en 3 maart 1911 nr. 97.

.4

Barger-Compascuum
Overdracht van dit veen door de markgenoten
aan C. Hiddink bij akte van 19 maart 1860.
Het plan van aanleg en verdeling vastgesteld
volgens akte van 23 juli 1866.
Oprichting en reglementering van het waterschap
Barger-Compascuum (Provinciaal Blad 1892
nr. 96).
Vergunning tot vervening en goedkeuring van
het plan van aanleg bij besluit van Ged. St. van
27 oktober 1899 nr. 53.
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Concessie verleend tot vervening bij K.B. van
29 december 1880 nr. 18.
Oprichting en reglementering van het waterschap
Barger-Erfscheidenveen (Provinciaal Blad 1885
nr. 68).
Vergunning tot vervening en goedkeuring van
het plan van aanleg bij besluit van Ged. St. van
31 januari 1908 nr. 84.
Het noordelijke deel van het waterschap opgenomen in het waterschap Lo- en Drostendiep en
het zuidelijke deel in het waterschap BargerWesterveen (Provinciaal Blad 1958 nrs. 64 en 68).

Het waterschap opgenomen in het waterschap
Het Compascuum (Provinciaal Blad 1951 nr. 36).
Barger-Compascuum maakt als blok 2 deel uit
van een nieuw waterschap Het Compascuum
(Provinciaal Blad 1954 nr. 28).
2.6.5

Zwartenberger-Compascuum
In eigendom afgestaan door de markgenoten aan
Duitse grondeigenaren van Wesuwe en Hebelermeer volgens akte van 31 oktober 1863.
Oprichting en reglementering van het veenschap
Het Zwartenberger-Compascuum (Provinciaal
Blad 1915 nr. 52).
Vergunning tot vervening verleend bij besluit
van Ged. St. van 20 april 1921 nr. 70.
Het veenschap opgenomen in het waterschap
Het Compascuum (Provinciaal Blad 1951 nr. 36).
Zwartenberger-Compascuum maakt als blok 3
deel uit van een nieuw waterschap Het Compascuum (Provinciaal Blad 1954 nr. 28).
Plan van aan1eg goedgekeurd bij besluit van Ged.
St. van 22 juni 1955 nr. II(24(5475.
Bij besluit van Ged. St. van 31 oktober 1956 nr.
II(40(8035 is bepaald, dat het plan van aanleg een
onderdeel vormt van de aan het waterschap Het
Compascuum bij dit besluit verleende vergunning
tot vervening.

.6

Barger-Westerveen
Het plan van aanleg en verdeling in 12 blokken
vastgesteld op 10 augustus 1866.
Concessie volgens het plan verleend bij K.B.
van 9 april 1869 nr. 10 en 30 december 1876 nr. 33.
Oprichting en reglementering van het veenschap
Barger-Westerveen (Provinciaal Blad 1870 nr. 7).
Opheffing van het veenschap en oprichting en
reglementering van het waterschap BargerWesterveen (Provinciaal Blad 1883 nr. 100).
Vergunning tot vervening en goedkeuring van
het plan van aanleg verleend bij besluit van Ged.
St. van 12 juli 1921 nr. 25.

.7

Barger-Oosterveen met Rundeveen
Het plan van aan1eg en verdeling vastgesteld
volgens akte van 23 oktober 1867.
Oprichting en reglementering van het waterschap Barger-Oosterveen (Provinciaal Blad 1884
nr. 94).
Vergunning tot vervening en goedkeuring van
het plan van aan1eg bij K.B. van 1 september 1890
nr. 25.
Plan van aanleg goedgekeurd bij besluit van Ged.
St. van 8 juli 1910 nr. 48.

.8

Barger-Erfscheidenveen
Het plan van aanleg van het oostelijke deel vastgesteld volgens akte van 30 juni 1880.

.9

Oud-Schonebekerveen
Oprichting en reglementering van het veenschap
Het Oud-Schonebekerveen (Provinciaal Blad 1919
nr. 15).
Plan van aanleg goedgekeurd bij besluit van Ged.
St. van 10 maart 1954 nr. 2359(154.
Opheffing van het veenschap (Provinciaal Blad
1956 nr. 58).
Oprichting en reglementering van het (nieuwe)
waterschap Het Schonebekerdiep, waarin het
veenschap als blok 3 is ondergebracht (Provinciaal
Blad 1956 nr. 57).

.10

Nieuw-Schonebekerveen
Oprichting en reglementering van het waterschap
Het Schonebekerdiep met inbegrip van het veenschap Nieuw-Schonebekerveen (Provinciaal Blad
1928 nr. 70).
Goedgekeurd bij besluit van Ged. St. van 20 juni
1951 nr. 148, dat het waterschapsregelement voor zover betrekking hebbende op de werken,
hun aanleg en hun onderhoud - zal dienen als
plan van aanleg voor de blokken 3, 4 ,5 en 6
(Nieuw-Schonebekerveen) van het waterschap.
Opheffing van het waterschap (Provinciaal Blad
1956 nr. 58).
Oprichting en reglementering van het nieuwe
waterschap Het Schonebekerdiep, waarin de
vervening als blok 5 is ondergebracht (Provinciaal Blad 1956 nr. 57).
Vergunning verleend bij besluit van Ged. St.
van 23 mei 1958 nr. II(1(4235 tot vervening van
de blokken 1 en 2 (het veen langs het schonebekerdiep) van het voormalige waterschap Het
Schonebekerdiep.

.11

Barger-Compascuum-Grens
Oprichting en reglementering van het veenschap
Barger-Compascuum-Grens (Provinciaal Blad
1932 nr. 26).
Het veenschap opgenomen in het waterschap
Het Compascuum (Provinciaal Blad 1951 nr. 36).
Barger-Compascuum-Grens maakt als blok 4 deel
uit van een nieuw waterschap Het Compascuum
(Provinciaal Blad 1954 nr. 28).
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3. Kanalen, vaarten en stromende wateren

3.1

Algemene beschrijving
In dit hoofdstuk zijn de belangrijkste kanalen,
vaarten en stromende wateren in alfabetische volgorde beschreven onder 3.4, waarbij zij opgemerkt,
dat van deze volgorde is afgeweken, wanneer enige
kanalen of rivieren gezamenlijk zijn behandeld.
Beschreven zijn de wateren, voorkomende in de
Alfabetische naamlijst 3.2. Zij zijn in 3.3 gerangschikt naar de afwateringseenheid waartoe zij
behoren. Bovendien is aan dit hoofdstuk een schematisch overzicht (figuur 3.1.1) toegevoegd van
de voornaamste kanalen en stromende wateren,
waarop o.a. de kanaalpeilen en de namen van de
sluizen zijn aangegeven.
Voor kanaalpeil is de afkorting KP gebruikt. Dit
betreft echter niet uitsluitend de waterhoogte in
kanalen, doch geldt ook voor de aanduiding van
de waterstand in andere wateren.
Er zijn in Drenthe tal van wijken, welke nagenoeg
het gehele jaar droog staan. Deze wijken zijn tijdens
de vervening gegraven ter ontwatering van de
veengronden en voor het transport van de gestoken
turf; ze zijn karakteristiek voor de veenkoloniale
gebieden. Aangezien veengrond zeer poreus is en
de met water gevulde wijken kwel in de tussenliggende gronden zouden veroorzaken, zijn deze
wijken door damwanden van de hoofdwijk gescheiden. Tijdens de aardappelcampagne hernemen
deze wijken hun vroegere transportfunctie. Uit de
hoofdwijk worden zij na het trekken van de damwanden met water gevuld, zodat de schuiten de
aardappeloogst ter plaatse kunnen inladen voor
transport naar de aardappelmeelfabrieken. Na de
campagne worden de damwanden opnieuw geplaatst, waardoor de toevoer van water uit de
hoofdwijk wordt verbroken.

3.2

Alfabetische naamlijst
3.4.1
.2
.3
.4

.5
.6
.7
.8
.9

Afwateringskanaal van Coevorden naar de
Vecht
Anner- en Eexterveens Kanaal of Grevelingskanaal
Beilervaart en Linthorst Homankanaal
Buinermond, Dwarsdiep, Zuiderhoofddiep, Kanaal Buinen-Schoonoord en Borgerzijtak
Coevorden-Vechtkanaal
Drentse A of Hoornse Diep
Drentse Hoofdvaart en N oord-Willemskanaal
Drostendiep
Hogeveense Vaart

.10
.11
.12
.13
.14
.15
.16
.17
.18
.19
.20
.21
.22
.23
.24
.25
.26

Kanaal Coevorden-Alte Picardië
Kanaal Coevorden-Zwinderen
Lutterhoofdwijk
Meppelerdiep
Oostermoerse Vaart
Oranjekanaal
Oude Diep of Echtenerstroom
Oude Vaart
Peizer- en Eelderdiep
Reest
Scholtenskanaal
Stadscompascuumkanaal en Compascuumkanaal
Stieltjeskanaal
Veenhuizerkanaal
Wapserveense A en Vledder A
Witte Wijk
Wold A

3.3 Indeling naar de afwateringseenheden
Electra, 4.2
3.4.18
.23

Peizer- en Eelderdiep
Veenhuizerkanaal (tweede tlm vierde pand)

Eemskanaal, 4.3
3.4.6
.4
.7
.14
.4

Drentse A of Hoornse Diep
Kanaal Buinen-Schoonoord
Noord-Willemskanaal (tweede tlm vijfde
pand)
Oostermoerse Vaart
Zuiderhoofddiep (tweede pand)

Tweede pand Winschoterdiep, 4.4
3.4.2
.4
.4
.4

Anner- en Eexterveens Kanaal of Grevelingskanaal
Buinermond
Dwarsdiep
Zuiderhoofddiep (eerste pand)

~'esterwoldse A,

3.4.21
.20
.21

4.5

Compascuumkanaal (eerste tlm derde pand)
Scholtenskanaal (eerste t/m derde pand)
Stadscompascuumkanaal

Vol1enhove, 4.7
3.4.24 Wapserveense A en Vledder A
Meppelerdiep, 4.8
3.4.3
.4
.21
.7
.9

Beilervaart
Borgerzijtak
Compascuumkanaal (vierde pand)
Drentse Hoofdvaart
Hogeveense Vaart
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3.4.11

Kanaal Coevorden-Zwinderen (derde
pand)
.3
Linthorst Homankanaal
.13 Meppelerdiep
.7 Noord-Willemskanaal (eerste pand)
.15 Oranjekanaal
.16 Oude Diep of Echtenerstroom
.17 Oude Vaart
.19 Reest
.20 Scholtenskanaal (vierde pand)
.22 Stieltjeskanaal (derde pand)
.23 Veenhuizerkanaal (eerste pand)
.25 Witte Wijk
.26 Wold A

Overijsselse Vecht, 4.9
3.4.1
Afwateringskanaal van Coevorden naar
de Vecht
.5
Coevorden-Vechtkanaal
Drostendiep
.8
.10 Kanaal Coevorden-Alte Picardië
.11 Kanaal Coevorden-Zwinderen (eerste en
tweede pand)
.12 Lutterhoofdwijk
.22 Stieltjeskanaal (eerste en tweede pand)
3.4 Beschrijving
3.4.1 Afwateringskanaal van Coevorden naar de
Vecht
Coevorden-West en -Oost 22 *)
Dit afwateringskanaal ligt in Drenthe en Overijssel en
behoort tot de afwateringseenheid Overijsselse Vecht.
Het loopt van de Zuidelijke Buitengracht te Coevorden
eerst evenwijdig met het Coevorden-Vechtkanaal, gaat
dan west- en vervolgens zuidwestwaarts, kruist door
middel van een grondduiker met vijf openingen het
voormalige gedeelte van de Dedemsvaart en komt ten
slotte in de Vecht uit, ten zuiden van de schutsluis te
Ane.
Het kanaal heeft een lengte van 7,8 km en is door een
stuw, de Drentse Stuw genaamd, in twee panden verdeeld. De waterstanden in het kanaal worden geregeld
met behulp van de twee schuiven in de stuw.
Het bovenpand tussen de Buitengracht en de stuw heeft
een lengte van 3,8 km. Het kanaalpeil ligt normaal op
N.A.P.
9,10 m. Het pand staat in open verbinding met
de grachten te Coevorden. Het tracé van dit pand is in
verband met de uitbreiding van het industrieterrein bij
Coevorden inmiddels gewijzigd.
Het benedenpand tussen de stuwen de Vecht heeft een
lengte van 4 km. Het kanaalpeilligt op N.A.P. + 7,10 m.
Het pand staat in open verbinding met de Vecht. De
Laarwolderwetering gaat via een afsluitbare grondduiker
onder het Coevorden-Vechtkanaal door en loost op dit
pand. De Kleine Vecht loost vrij op het benedenpand
via een sluis onder het elektrische gemaal. Bij gestremde
lozing wordt de sluis gesloten en het gemaal in werking
gesteld.
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*)

Bladen en nummer(s) van de Waterstaatskaart, waarop het
betreffende water voorkomt.

Over de lozing van het overtollige water, dat via de
stadsgrachten van Coevorden op het Afwateringskanaal wordt afgevoerd, wordt bij de afwateringseenheid
Overijsselse Vecht het een en ander medegedeeld.
Het kanaal is, voor zover op Drents gebied gelegen, in
beheer en onderhoud bij de provincie Drenthe. Het in
Overijssel liggende deel is bij die provincie in beheer en
onderhoud. De grondduiker onder de Dedemsvaart is
eigendom van en in onderhoud bij het rijk.
De concessie tot het graven en exploiteren van het
Afwateringskanaal en het Coevorden-Vechtkanaal werd
verleend bij K.B. van 2 december 1857 nr. 70 en bij
ministeriële beschikking van 16 december 1857 nr. 119.
De concessie ging over op de N.V. Coevorder-Kanaalmaatschappij waarvan de oprichting werd bewilligd bij
K.B. van 27 maart 1858 nr. 68. Beide kanalen waren in
1860 voltooid.
Door een concessie verleend bij K.B. van 16 december
1896 nr. 17 en bij ministeriële beschikking van 21 december 1896 kwamen beide kanalen in het bezit van en in
beheer en onderhoud bij de provincie Overijssel. In de
periode 1922-1927 werd het Afwateringskanaal door
deze provincie verbeterd en verlengd op kosten van de
provincie Drenthe. Het bovenpand kwam in 1925
gereed, nadat in 1923 de stuw was voltooid.
Na de voltooiing van deze werken werd de naam van het
Afwateringskanaal, dat met de grachten van Coevorden
werd verbonden, gewijzigd in Afwateringskanaal van
Coevorden naar de Vecht.
3.4.2

Anner- en Eexterveens Kanaal of Grevelingskanaal

Assen-Oost 12
Het kanaal, dat tot de afwateringseenheid Tweede pand
Winschoterdiep behoort, ligt langs de noordoostelijke
grens van de provincie en vormt de verbinding tussen
het Oosterdiep-Stadskanaal en de Molenwijk-Kielsterdiep.
De lengte bedraagt 5,3 km. De breedte op K.P. varieert
van 12 tot 14 m (wisselplaatsen), in de bodem van 6 tot
7 m. De bodem ligt op K.P. - 2,10 m.
Het kanaal is door een schutsluis in twee panden verdeeld. Bij de sluis bevindt zich een voedingsgemaal.
Het eerste pand, tussen de Molenwijk en het Eexterveens Verlaat, heeft een lengte van 3,3 km. Het kanaalpeil ligt op N.A.P. + 1,30 m. Het pand staat in open
verbinding met de Molenwijk, de Annerveense Mond en
een uitgestrekt wijkennet.
Het tweede pand, tussen het Eexterveens Verlaat en het
Oosterdiep, heeft een lengte van 2 km. Het kanaalpeil
2,70 m. Dit pand staat in open verbinligt op N.A.P.
ding met het derde pand van het Oosterdiep en enige
wijken.
Het beheer en onderhoud van het kanaal en de sluis
berust bij de gemeente Groningen.
Het kanaal werd gegraven om turf uit het noordoosten
van Drenthe via het Kielsterdiep naar de stad Groningen
af te voeren. Met de aanleg werd omstreeks 1790 begonnen. In 1797 werden de werkzaamheden gestaakt in
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verband met het onbevredigende verloop der besprekingen tussen de provincies Groningen en Drenthe over
het turfvcrvoer uit het Eexterveen. 1':adat in 1817 overeenstemming was bereikt, werd het werk hervat.
Jn 1873 werd het kanaal via het üo:;terdiep met het
Stadskanaal verbonden door opruiming van de dam te
Bareveld, welke tot dan toe deze verhinding moc:;t
belemmcren.
3.4.3

Beilervaart en Linthorst Homankanaal

Beilen-\X'est 17
De l3eilervaart en het Linthorst Homankanaal behoren
tot de afwateringseenheid l\feppclcrdiep en vormen een
verbinding tussen de Drentse Hoofdvaart en de Iloge\'eense Vaart. De totale lengte bedraagt 25,7 km.
De Bti/er/,(Ulrl ligt zuidelijk van het Oranjekanaal en
loopt van Ilogersmilde naar 13eilen.
De lengte hedraagt 9,6 km; de breedte op K.I'. is 17,50 m,
in de bodem 10 m; de bodem ligt op ICP. - 2,60 nl.
Het officiële kanaalpeil is "'-A.P.
t 1,60 m, doch de
waterstand wordt op t 1,40 m gehouden.
De vaa.rt SHta.t in open verbinding met het zevende pand
van de Drentse Hoofdvaart, de haven te Beilen en het
henedenpand van het Linthorst Homankanaal.
De Beilervaart wordt uit de Drentse Hoofdvaart ~evoed
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en kan bovendien \ovater ontvangen van de Beilerstroom.
zoals hij de beschrijving van de Oude Vaart (3.4.17) IS
uÎteengezet.
De 13eilcrvaart is in heheer en onderhoud bij het rijk.
Het IJlJlbors/ f-lolllolJkälJatd tussen llcilen en :\Iieuwerourd
heeft een lengte van 16,1 km. De breedte up K.l'. bedraagt
15,50 lll, in de bodem 8,30 111j de hnclemdiepte wisselt
van K.P. - 1,80 rur 2.30 m.
Het kanaal is door een schutsluis in twee panden verdeeld. Bij de sluis bevindt zich een gemaal, dat deel uitmaakt van het voedingssysteem der Dtentse kanalen.
Het henedenpand, tussen de Beilervaart en de schutsluis,
heeft een lengte van 2,5 km. Het kanaalpeil ligt op
K. ..... P. - 11.60 m (11,40 In). Het pand staat in open verbinding met verscheidene stroompjes.
Het bovenpand tussen de schutsluis en de Hogeveensc
Vaart heeft een lengte van 13,6 km. Het kanaalpeil ligt
op N.:\.P.
12,95 m. Dit pand staat in open verbinding
met het zevende pand van de Hogeveeme Vaart, de
bovenloop vall het Oude Diep en vele wijken.
Het Linthorst Homankanaal met de sluis is in heheer en
onderhoud bij het waterschap Beilen-Nieuweroord.
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De Beilerv3:trt werd gegraven in de jaren 1790{1791.
waardoor Beilen verbinding kreeg met de Drentse
I foofdvaart.
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Alhoewel in de negentiende eeuw verschillende plannen
het licht zagen om via de Beilervaart een verbinding tot
stand te brengen tussen de Drentse Hoofdvaart en de
Hogeveense Vaart - waardoor dus tevens Beilen met
laatstgenoemde vaart verbinding zou krijgen - duurde
het nog tot 1923 alvorens door de Provinciale Staten tot
de aanleg van een kanaal, tussen de te verbeteren Beilervaart bij Beilen en de Hogeveense Vaart bij Nieuweroord,
werd besloten.
In augustus 1923 werd met het graafwerk begonnen en
op 2 september 1926 werd het kanaal voor de scheepvaart
opengesteld.
De nieuwe vaart kreeg de naam Linthorst Homankanaal
als waardering voor het werk, dat negen bestuursambtenaren van de familie Linthorst Homan voor de provincie
Drenthe hadden verricht.

3.4.4

Buinermond, Dwarsdiep, Zuiderhoofddiep,
Kanaal Buinen-Schoonoord en Borgerzijtak

Assen-Oost 12, Boertange 13 en Beilen-Oost 17
De Buinermond, het Dwarsdiep en het eerste pand van
het Zuiderhoofddiep behoren tot de afwateringseenheid
Tweede pand Winschoterdiep ; het tweede pand van het
Zuiderhoofddiep en het Kanaal Buinen-Schoonoord tot
de afwateringseenheid Eemskanaal; de Borgerzijtak
behoort tot de afwateringseenheid Meppelerdiep.
Deze kanalen vormen een verbinding tussen het Stadskanaal en het Oranjekanaal en hebben een totale lengte
van 27,8 km. De breedte op K.P. wisselt van 12 tot 16 m,
in de bodem van 7,50 tot 8 m. De bodemdiepte varieert
van K.P. - 2 tot - 2,50 m.
De Buinermond is op Gronings gebied in beheer en
onderhoud bij de gemeente Groningen en op Drents
gebied bij het waterschap Nieuw-Buinen. Bij dit waterschap zijn ook in beheer en onderhoud het Dwarsdiep
en het Z uiderhoofddiep tot Buinerveen. Van Buinerveen af is laatstgenoemd diep in beheer en onderhoud
bij de gemeente Borger. Het beheer en onderhoud van
het Kanaal Buinen-Schoonoord en van de Borgerzijtak
berust bij de N.V. Kanaalmaatschappij Buinen-Schoonoord.
De Buinermond, tussen het Stadskanaal en het Dwarsdiep,
heeft een lengte van 0,8 km. Het kanaalpeil ligt op
N.A.P. + 5,70 m. De Buinermond staat in open verbinding met het vierde pand van het Stadskanaal en het
Dwarsdiep.
Het Dwarsdiep, tussen de Buinermond en het Zuiderhoofddiep, heeft een lengte van 0,9 km. Het diep staat
in open verbinding met het Noorderhoofddiep en het
eerste pand van het Zuiderhoofddiep.
Het Zuiderhoofddiep, tussen het Dwarsdiep en het Kanaal
Buinen-Schoonoord, heeft een lengte van 8,8 km en is
door één schutsluis in twee panden verdeeld.
Eerste pand, tussen Dwarsdiep en Tweede Verlaat, lang
2,6 km; K.P. = N.A.P.
5,70 m. Enige wijken liggen
met dit pand gemeen.
Tweede pand, tussen Tweede Verlaat en Kanaal BuinenSchoonoord, lang 6,2 km; K.P. = N.A.P.
6,90 m. Dit
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pand staat in open verbinding met het eerste pand van
voornoemd kanaal en met verscheidene wijken.
Het Kanaal Buinen-Schoonoord, tussen het Zuiderhoofddiep
en de Borgerzijtak, heeft een lengte van 16 km en is
door vijf schutsluizen in zes panden verdeeld.
Eerste pand, tussen Zuiderhoofddiep en schutsluis nr. 1,
lang 4,2 km; K.P. = N.A.P.
6,90 m. Door middel van
een ontlastsluis in de noordwestelijke dijk van dit
pand kan overtollig water worden afgevoerd naar het
Voorste Diep.
Tweede pand, tussen de schutsluizen nrs. 1 en 2, lang
1,5 km; K.P. = N.A.P.
8,76 m.
Derde pand, tussen de schutsluizen nrs. 2 en 3, lang
2,0 km; K.P. = N.A.P.
10,76 m.
Vierde pand, tussen de schutsluizen nrs. 3 en 4, lang
3,1 km; K.P. = N.A.P. + 12,76 m. Aan beide zijden van
de sluizen 1 tot en met 4 bevindt zich een stroomduiker.
Vijfde pand, tussen de schutsluizen nrs. 4 en 5, lang
3,9 km; K.P. = N.A.P.
14,76 m.
Zesde pand, tussen schutsluis nr. 5 en Borgerzijtak,
lang 1,3 km; K.P. = N.A.P. + 16,76 m. Dit pand staat
met de Borgerzijtak in open verbinding.
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De Borgerz!Jtak heeft een lengte van 1,3 km en staat in
open verbinding met het vierde pand van het Oranjekanaal.
In het Convenant tussen de stad Groningen en de Drentse
veeneigenaren, gesloten op 17 mei 1817, komt een bepaling voor, waarbij de Stad zich verplicht het Stadskanaal te laten aansluiten op de Drentse venen door het
graven van zogenaamde monden. Zo kwam ingevolge
deze bepaling ook de Buinermond tot stand, waarna het
Dwarsdiep en "het Zuiderhoofddiep tot Buinerveen
werden gegraven.
De gemeente Borger kreeg in 1880 concessie tot verlenging van het Zuiderhoofddiep tot Buinen. Dit gedeelte
kwam in 1882 gereed. De verbinding van het Zuiderhoofddiep met de Borgerzijtak en het Oranjekanaal
kwam tot stand door de aanleg van het Kanaal BuinenSchoonoord. Het werk werd uitgevoerd door de in 1926
opgerichte N.V. Kanaalmaatschappij Buinen-Schoonoord. Op 1 mei 1930 werd dit kanaal opengesteld voor
de scheepvaart. De Borgerzijtak was reeds in 1856 gegraven tijdens de aanleg van het Oranjekanaal.

3.4.5 Coevorden- Vechtkanaal
Coevorden-Oost 22
Het Coevorden-Vechtkanaal, ook wel Coevorderkanaal
genoemd, behoort tot de afwateringseenheid Overijsselse Vecht.
Het kanaal ligt tussen de Zuidelijke Buitengracht te
Coevorden en de Vecht bij De Haandrik in Overijssel.
De lengte bedraagt 5 km, waarvan 4 km in de provincie
Drenthe; de breedte op K.P. is 24,50 m, in de bodem
12 m; de bodem ligt op K.P. - 2,50 m.
Het kanaal is door een schut- tevens keersluis in twee
panden verdeeld. Normaal staat de sluis open en ligt
het kanaalpeil op N.A.P. + 9,10 m. De sluis wordt gesloten, wanneer het Vechtwater in de richting van Coevorden gaat stromen.
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Het eerste pand tussen de Buitengracht en de schutsluis
heeft een lengte van 4,4 km; het tweede pand tussen de
sluis en de Vecht is 0,6 km lang. De panden staan in open
verbinding met respectievelijk de Buitengracht en de
Vecht.
Hoe de afvoer van het overtollige water is geregeld, dat
uit de Coevordergrachten op het kanaal komt, is in de
beschrijving van de afwateringseenheid Overijsselse
Vecht (4.9) tot in bijzonderheden vermeId.
Het Coevorden-Vechtkanaal is in beheer en onderhoud
bij de provincie Overijssel.
Zoals reeds bij de beschrijving van het Afwateringskanaal van Coevorden naar de Vecht is medegedeeld,
was ook het Coevorden-Vechtkanaal in 1860 voltooid.
In de jaren 1897 en 1898 werd het kanaal door de provincie Overijssel belangrijk verbeterd. Tot 1925 diende
het kanaal voornamelijk voor de afwatering, maar na het
graven van het bovenpand van het Afwateringskanaal
van Coevorden naar de Vecht is het ook voor de scheepvaart van belang. In 1953 is het Coevorden-Vechtkanaal
aanzienlijk verruimd.

3.4.6

Drentse A of Hoornse Diep

Assen-West en -Oost 12, Beilen-West en -Oost 17
Deze rivier behoort tot de afwateringseenheid Eemskanaal en ontstaat bij Taarlo uit de samenvloeiing van
twee stroompjes: het Taarlose Diep en het Gasterse
Diep.
De westelijke bronrivier begint op het Zwiggelterveld
(gemeente Westerbork) onder de naam Amerdiep en
stroomt als Deurzerdiep, Lonerdiep en Taarlose Diep
naar het verenigingspunt. Aan de westzijde neemt het
Deurzerdiep bij Schieven het Witter- en Anreperdiep op,
waarin o.a. de Stadsbroekloop uitkomt.
De oostelijke bronrivier ontstaat op het OosterveId bij
Grollo en heet achtereenvolgens Anderse Diep, Rolderdiep en Gasterse Diep.
De aldus gevormde Drentse A stroomt verder noordwaarts als Schipborgse Diep en Westerdiep, volgt als
Drentse A of Punterdiep de provinciale grens en wordt
als Hoornse Diep ten noordwesten van Glimmen opgenomen in het vijfde pand van het Noord-Willemskanaal in de provincie Groningen. Het kanaalpeil van dit
pand ligt op N.A.P.
0,62 m.
De rivier heeft, van het punt van samenkomst bij Taarlo
tot het Noord-Willemskanaal, een lengte van 15,5 km
en is, van het kanaal af tot de brug in de weg van Vries
naar Zuidlaren, over een afstand van 8 km bevaarbaar
voor kleine schepen. Zij staat in open verbinding met
het vijfde pand van het Noord-Willemskanaal.
Het beheer en onderhoud van het bevaarbare gedeelte
berust bij het waterschap Het Grote Diep.
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3.4.7

Drentse Hoofdvaart en Noord-Willemskanaal

Groningen-West 7, Assen-West 12, Steenwijk-Oost 16,
Beilen-West 17 en Zwolle-Oost 21
De Drentse Hoofdvaart en het eerste pand van het
Noord-Willemskanaal behoren tot de afwateringseenheid Meppelerdiep ; het tweede tot en met het vijfde

pand van genoemd kanaal tot de afwateringseenheid
Eemskanaal.
De kanalen vormen een verbinding tussen Meppel,
Assen en de stad Groningen en hebben een totale lengte
van 71,6 km.
De Drentse Hoofdvaart ligt tussen het Meppelerdiep
(Galgenkampsbrug) te Meppel en het Noord-Willemskanaal (gedempte havenkolk) te Assen.
De vaart heeft een lengte van 43,7 km. De breedte op
K.P. wisselt van 15 tot 20 m, in de bodem van 8 tot 12 m.
De bodem ligt op K.P. - 2,50 m.
Het kanaal is door zes schutsluizen in zeven panden
verdeeld. Bij elke sluis is een gemaal geplaatst. Deze
gemalen maken deel uit van het voedingssysteem der
Drentse kanalen.
Eerste pand, tussen Meppelerdiep en Paradijssluis, lang
1,8 km; K.P. = N.A.P. - 0,23 m (streefpeil). Dit pand
staat met het Meppelerdiep in open verbinding.
Tweede pand, tussen Paradijssluis en Haveltersluis, lang
6,3 km; K.P. = N.A.P.
1,82 m.
Derde pand, tussen Haveltersluis en Uffeltersluis, lang
3,4 km; K.P. = N.A.P.
3,68 m.
Vierde pand, tussen Uffeltersluis en Dieversluis, lang
7,9 km; K.P. = N.A.P.
5,74 m.
Vijfde pand, tussen Dieversluis en Haarsluis, lang 3,2
km; K.P. = N.A.P.
7,80 m.
Zesde pand, tussen Haarsluis en Venesluis, lang 1,7 km;
K.P. = N.A.P.
9,86 m.
Zevende pand, tussen Venesluis en Noord-WillemskanaaI, lang 19,4 km; K.P. = N.A.P.
11,60 m. (De waterstand wordt op 11,40 m gehouden.)
Met dit pand liggen gemeen: de Beilervaart, het eerste
pand van het Oranjekanaal, de Witte Wijk, de Norgervaart, het eerste pand van het Noord-Willemskanaal en
vele wijken.
De Drentse Hoofdvaart is in beheer en onderhoud bij
het rijk.
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Het Noord- Willemskanaalligt tussen de Drentse Hoofdvaart te Assen en het Zuidelijk Verbindingskanaal te
Groningen.
Het kanaal heeft een lengte van 27,9 km (waarvan 9 km
in de provincie Groningen), een breedte op K.P. van
16 m, een bodembreedte wisselend van 9 tot 10 m en
een diepte van K.P. - 2,30 m.
De vaarweg is door vier schutsluizen in vijf panden verdeeld. De schutsluizen nrs. III en IV, wijd in de dag 6 m,
zijn vervangen door nieuwe sluizen met een dagwijdte
van 7,50 m.
Eerste pand, tussen Drentse Hoofdvaart en schutsluis
nr. I, lang 0,2 km; K.P. = N.A.P. + 11,60 m. (De waterstand wordt op 11,40 m gehouden.) Het pand staat in
open verbinding met het zevende pand van de Drentse
Hoofdvaart.
Tweede pand, tussen de schutsluizen nrs. 1 en Il, lang
3,0 km; K.P. = N.A.P.
9,12 m.
Derde pand, tussen de schutsluizen nrs. II en lIl, lang
10,5 km; K.P. = N.A.p. + 6,62 m. De Kromwaterloop
ligt met dit pand gemeen.
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Vierde pand, tussen de schutsluizen ms. III en IV, lang
2,3 km; K.P. = N.A.P. + 3,62 m.
Vijfde pand, tussen schutsluis nr. IV en Zuidelijk Verbindingskanaal, lang 11,9 km; K.P. = N.A.P. + 0,62 m.
Met dit pand liggen gemeen: het Hoornse Diep, de
Schipsloot, het Helperdiep en voornoemd kanaal.
Het Noord-Willemskanaal en de sluizen zijn in beheer
en onderhoud bij het rijk.
In verband met de aanleg van nieuwe wegen, bestaan er
plannen het kanaaltracé bij de stad Groningen een weinig
naar het westen te verleggen. Bovendien wordt overwogen in de toekomst het gehele kanaal te verruimen.
Met het doel turf te kunnen afvoeren uit de Assenervenen
naar het Meppelerdiep werd, van het Meppelerdiep uit,
in 1769 begonnen met het graven van een kanaal, dat op
2 februari 1771 reeds tot Kloosterveen gereed was. In
1774 kwam de verbinding met Assen tot stand.
Het kanaal heette aanvankelijk Smildingervaart, doch na
het gereed komen van een algehele uitdieping in 1842
kwam de naam Drentse Hoofdvaart in gebruik.
Nadat de Drentse Hoofdvaart haar taak als veenkanaal
had volbracht, werd het plan opgevat om het kanaal in
verbinding te brengen met de Groningse kanalen. Op
23 juli 1855 werd aan particulieren concessie verleend
tot het graven van een kanaal van Assen naar Groningen.
Deze concessie werd in 1856 overgedragen aan de in dat
jaar opgerichte Noord-Willemskanaal Maatschappij. De
aanleg van het Noord-Willemskanaal met de vier schutsluizen had plaats van 1857 tot 1861.
De voeding van de kanaalpanden was in droge perioden
onvoldoende, vooral voor de Drentse Hoofdvaart. Om
in het watertekort te voorzien, werd water onttrokken
aan de afwateringseenheid Eemskanaal door het plaatsen
van stoomgemalen bij de vier schutsluizen in het NoordWillemskanaal. Via het eerste en tevens hoogste pand
van dit kanaal, waarmee het zevende pand van de Drentse
Hoofdvaart in open verbinding staat, werd het opgepompte water vervolgens langs natuurlijke weg op de
overige panden van de Drentse Hoofdvaart gebracht.
De vier op 1 juli 1864 in gebruik genomen stoomgemalen hebben tot 1925 dienst gedaan. Sinds dat jaar
heeft de watervoorziening plaats van het Meppelerdiep
uit. Op 10 augustus 1925 werden de elektrische gemalen
bij de zes schutsluizen in de Drentse Hoofdvaart in
werking gesteld. De capaciteit van deze gemalen werd
in 1951 verhoogd, zodat het thans mogelijk is ook het
Noord-Willemskanaal, de Beilervaart, het Linthorst
Homankanaal, de Hogeveense Vaart, het Oranjekanaal
en andere kanalen voldoende van water te voorzien.
Op welke wijze de Drentse Hoofdvaart ook langs
natuurlijke weg kan worden gevoed, wordt onder 3.4.17
beschreven.
3.4.8

Drostendiep

Beilen-Oost 17 en Coevorden-Oost 22
Het Drostendiep is een stroompje, dat ongeveer 2 km
noordelijk van Oosterhesselen begint. Het stroomt naar
het zuiden langs Klenke, kruist via een grDndduiker de

(Verlengde) Hogeveense Vaart en komt 1 km noordoostelijk van Coevorden in het Stieltjeskanaal.
Het diep, dat tot de afwateringseenheid Overijsselse
Vecht behoort, dient uitsluitend voor de afwatering.
De lengte bedraagt ongeveer 15 km. Het staat in open
verbinding met het Stieltjeskanaal, de Laak, het Hoolslootsdiep en het Oude Diep, alsmede met vele wijken.
De voornaamste zijtak, het Haalslootsdiep, ontspringt
ten zuiden van Valthe als Oosterstroom en stroomt
zuidwaarts via een grondduiker onder het Oranjekanaal.
Daar, waar de weg Zwela-Emmen het stroompje kruist,
krijgt het de naam Slenerstroom; het heet bij Erm
Haalslootsdiep. Het stroomt via een grondduiker onder
de (Verlengde) Hogeveense Vaart door en valt oostelijk
van Wachtum in het Drostendiep.
In de Laak zijn twee stuwen gemaakt, ten einde de
grondwaterstand in de aanliggende percelen op peil te
kunnen houden.
Het beheer en onderhoud van het Drostendiep en de
andere genoemde waterleidingen berust bij het waterschap Lo- en Drostendiep.
Het Drostendiep ontsprong eertijds als Aalderstroom in
het Wesuperveld, liep onder de naam van Westerstroom
tot Benneveld en mondde als Drostendiep uit in de
Oostelijke Buitengracht van Coevorden. Nabij Klenke
lag een stuw.
Bij de aanleg van het Stieltjeskanaal (1880-1884) werd
het Drostendiep noordoostelijk van Coevorden doorsneden, waarna het zuidelijke gedeelte van het diep is
gedempt en het noordelijke deel in verbinding kwam met
het kanaal.
Na de oprichting van de waterschappen De Westerstroom en De Broeklanden in 1925, werd noordelijk
van Klenke de bovenloop van het Drostendiep (Aal derstroom en Westerstroom) omgelegd naar de Boksloot,
zodat het overtollige water van het waterschap De
Westerstroom kon worden afgevoerd op het zevende
pand van de Hogeveense Vaart en het waterschap De
Broeklanden op de benedenloop van de oude rivier,
het tegenwoordige genormaliseerde Drostendiep, kon
blijven lozen. Het gebied van beide waterschappen is in
1958 opgenomen in het waterschap Lo- en Drostendiep.
3.4.9

Hogeveense Vaart

Beilen-West en -Oost 17, Roswinkel 18, Zwolle-Oost 21
en Coevorden-West 22
De Hogeveense Vaart ligt tussen de Zijtak te Meppel en
de rijksgrens, waar zij aansluit aan het Duitse SchöningsdorE Kanaal. Boven de Noordsesluis wordt het kanaal
Verlengde Hogeveense Vaart genoemd.
De vaart behoort tot de afwateringseenheid Meppelerdiep.
De totale lengte bedraagt 64,5 km; de breedte op K.P.,
de bodembreedte en de diepte - K.P. bedragen respectievelijk: op het eerste tot en met het vijfde pand
15,90 tot 20,90 m, 9 tot 14 m en 2,30 m; op het zesde
pand 12 tot 15,50 m, 8 tot 9 m en 2,50 m; op het zevende
en achtste pand 15,20 tot 16,20 m, 8 tot 10 m en 2,20 m.
De vaart heeft acht schutsluizen en acht panden.
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Eerste pand, tussen Meppelersluis en Rogatsluis, lang
5,2 km; K.P. = N.A.P.
0,68 m. Dit pand is van de
Zijtak in Meppel gescheiden door de Meppelersluis.
Overtollig water kan worden afgevoerd naar de Zijtak
door middel van een stroomduiker aan beide zijden van
de Meppelersluis en naar de Reest door een ontlastsluis
in de zuidwestelijke kanaaldijk van het eerste pand.
De 'verordening tot regeling van de afleiding van het
overtollige water van het eerste pand van de Hogeveense
Vaart' wordt op blz. 68 behandeld.
Tweede pand, tussen Rogatsluis en Ossesluis, lang 5,8
km; K.P. = N.A.P.
2,70 m. Dit pand staat in open verbinding met de Lage Veningerwijk en verscheidene
kleinere wijken. Overtollig water kan worden afgevoerd
naar het eerste pand via een ontlastsluis ten noorden
van de Rogatsluis.
Derde pand, tussen Ossesluis en Echtenersluis, lang
5,7 km; K.P. = N.A.P.
4,79 m. Dit pand staat in open
verbinding o.a. met de Jan Derkswijk, de Zuidwolderwaterlossing en het Oude Diep of de Echtenerstroom.
In droge perioden wordt het water in dit laatste diep
opgehouden door een vaste stuw. Overtollig water kan
naar het tweede pand worden afgevoerd door middel
van een ontlastsluis in de zuidoostelijke kanaaldijk via
de Lage Veningerwijk.
Vierde pand, tussen Echtenersluis en Nieuwebrugsluis,
lang 2,3 km; K.P. = N.A.P.
6,99 m.
Vijfde pand, tussen Nieuwebrugsluis en Venesluis, lang
2,0 km; K.P. = N.A.p.
9,17 m.
Zesde pand, tussen Venesluis en Noordsesluis, lang
5,8 km; K.P. = N.A.P.
11,32 m (in de praktijk 11,20 m).
Dit pand staat in open verbinding met de Hollandseveldse Opgaande en vele wijken.
Zevende pand, tussen Noordsesluis en Ericasluis, lang
26,9 km; K.P. = N.A.p. + 12,95 m. Dit pand ligt gemeen
met het bovenpand van het Linthorst Homankanaal, de
Zwinderse Wijk, de Geserstroom, het derde pand van
het Kanaal Coevorden-Zwinderen, de Boksloot, de
Jongbloedvaart, de Zijtak of het derde pand van het
Stieltjeskanaal en vele wijken. Het pand is gescheiden
van de Middenraai door een schutsluis. Over de afwatering van het zevende pand naar de afwateringseenheid Overijsselse Vecht wordt op blz. 50 het een en
ander medegedeeld.
Achtste pand, tussen Ericasluis en rijksgrens, lang 10,8
km; K.P. = N.A.P.
15,80 m. Dit pand staat in open
verbinding met het zesde pand van het Oranjekanaal,
het vierde pand van het Scholtenskanaal, het vierde pand
van het Compascuumkanaal, Hoofdwijk III en vele
wijken.
Het vierde tot en met het achtste pand kunnen hun overtollig water lozen naar de lager gelegen panden door
middel van een stroomduiker aan beide zijden van de
schutsluizen.
Bij de Ericasluis staat een gemaal, dat deel uitmaakt van
het voedingssysteem der Drentse kanalen.
De Hogeveense Vaart is in beheer en onderhoud bij de
N.V. Drentse Kanaalmaatschappij, uitgezonderd de
eerste 900 m van het eerste pand, waarvan het beheer
et:\. onderhoud bij de gemeente Meppel berust.

+
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Om de turf uit de veenstreken nabij het tegenwoordige
Hogeveen per schip naar Meppel te kunnen vervoeren,
werd omstreeks 1624 aangevangen met het bevaarbaar
maken van de benedenloop van het Oude Diep, dat in
het Meppelerdiep uitmondde. In 1627 werd de vaarweg,
de Echtener Nieuwe Grift, voor de scheepvaart opengesteld en omstreeks 1631 doorgetrokken tot waar thans
Hogeveen ligt. De naam Hogeveense Vaart kwam eerst
omstreeks 1800 in gebruik. In 1850 werd aan particulieren
concessie verleend tot het verbeteren en tevens verlengen
van de Hogeveense Vaart tot in het Bargerveen. De
concessie werd nog in hetzelfde jaar overgedragen aan
de inmiddels opgerichte N. V. Drentse Kanaalmaatschappij. De verbetering kwam in 1852 en de doortrekking
in 1860 gereed. De Kalffsluis en de Heemskerksluis in de
Verlengde Hogeveense Vaart zijn omstreeks 1873 voltooid.
Op 12 oktober 1876 werd te Berlijn tussen Nederland
en Duitsland een overeenkomst gesloten, welke o.a.
inhield een verbindingskanaal te graven tussen de
Hogeveense Vaart en het Süd-Nord-Kanal in Pruisen
(zie hoofdstuk Traktaten). Dit verbindingskanaal werd in
1892 voor de scheepvaart opengesteld. Het gedeelte in
Nederland (van de Noordsesluis af) werd Verlengde
Hogeveense Vaart genoemd; het gedeelte in Duitsland
Schäningsdorf Kanal.
Bij Hogeveen werd een omlegging (Haagie en Omkanaal) gegraven, welke in 1924 gereed kwam; het oude
gedeelte door de bebouwde kom werd gedempt.
In de jaren 1929-1932 werd het gedeelte MeppelHogeveen verbeterd en uitgediept. De Kalffsluis en de
Heemskerksluis werden in 1953 opgeruimd en vervangen door de Ericasluis, waardoor het aantal panden
van negen op acht werd teruggebracht.

3.4.10

Kanaal Coevorden-Alte Picardië

Coevorden-Oost 22 en Nieuw-Schonebeek 23
Het kanaal Coevorden-Alte Picardië ligt tussen de
Buitengracht te Coevorden en het Süd-Nord-Kanal
bij Georgsdorf in Duitsland; het behoort tot de afwateringseenheid Overij sselse Vecht.
De totale lengte bedraagt 25,2 km, waarvan 2,2 km in
Nederland; de breedte op K.P. is 14 m, in de bodem
6,50 m; de bodem ligt op ongeveer K.P. - 1,70 m, in
Duitsland - 1,60 m.
Het kanaal heeft vier schutsluizen, welke alle over de
grens liggen.
Het eerste pand heeft een kanaalpeil van N.A.P.
9,10 m
en staat in open verbinding met de grachten te Coevorden en het Schonebekerdiep.
Het kanaalgedeelte in Nederland is in beheer en onderhoud bij de provincie Overijssel.

+

De op 12 oktober 1876 te Berlijn gesloten overeenkomst
tussen Nederland en Duitsland 'nopens verbindingen
tussen Nederlandse en Pruisische kanalen' hield ook de
aanleg in van een kanaal van Coevorden naar het SüdNord-Kanal in Pruisen. Bij Koninklijk Besluit van
13 december 1878 nr. 37 werd aan de provincie Over-
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ijssel concessie yerlcend tot het graven van het gededte
van het Kanaal Coevorden-Alte Picardië op Nederlands grondgebied.

3.4.11

Kanaal Coevorden-Zwindcren

Beilen-Oost 17 en Coevorden-Oost 22
Het kanaal vormt ecn noordwestelij kc verbinding [Ussen
de westelijke Buitengracht van Coevorden en de Hogevecnse Vaart bij ZwÎnderen. De lengte bedraagt 9,6 km;
de breedte op K,l'. is 16,50111, in de bodem 8,10 m; de
bodem ligt op K.I'.
2,30 m.
Het kanaal is door twee schutsluizen in drie panden
verdeeld. Aan beide zijden van de sluizen bevindt zich
een stroomduiker.
Eerste pand, tussen de Buitengracht van Coevorden cn
sluis nr. 1, lang 2,1 km; K,l'. - N.A.P.
9,10 m. Dit
pand behoort tot de afwateringseenheid Overijsselse
Vecht. I Let staat met de Buitengracht in open verbinding.
Tweede pand, tussen de sluizen nrs. 1 en 2, lang 4,8 km;
K.P. = N.A.!'.
11,32 m. Ook dit pand behoort tOt de
afwateringseenheid Overij~selse Vecht. De Verlengde
Oostopgaande en een aantal wijkcn liggen mct dit pand
gemeen.
Derde pand, russen sluis nr. 2 en 1 Logevcense Vaart,
lang 2,7 km; K.I'. = >I.A.I'. + 12,95 tn. Dit pand behoott
tot de afwateringseenheid lv(eppelerdiep. Het staat met
het zevende pand van de Hogevecnsc Vaart in open
verbinding.
Het beheer en onderhoud van het kanaal met kunstwerken herust bij de N.V. Dtentse Kanaalmaatschappij.

+

+

1 Let Kanaal Coevorden-Zwindcrcn is in de jaren 19341935 gegraven.

3.4.12

Luttethoofdwijk

Coevorden-\X1est en -Oost 22
De Lut.terhoof(~.wijk ligt tussen de Dedemsvaatt bij
Lurren 10 OverIjssel en de Buitengracht te Coevorden
en behoort tot de afwateringseenhdd Overijsselse Veeht.
De lengte bedraagt 15,1 km, waarvan 3,8 km in Dr('nthe;
de brcedte op K.p. is 16,70 m, in de bodem 8 !TI en meer;
de bodemdicpte ligt op K.f'. - 2,50 m. ln het kanaal
liggen hvee schutsluizen.
Het eerste pand, tussen de Dedemsvaart en de schutsluis
te Slagharen, heeft een lengte van 2,2 km. Ten noorden
van de sluis bevindt zich een srroomkanaal met stroomduiker. liet pand Staat in open verbinding met het zevende pand van de Dedemsvaatt en heeft een kanaalpeil van
' ..'-P. 7,80 m.
I-Iet tweede pand, tussen de schutsluis te Slagharen cn
de Coevor~ense of Trageldijksluis, heeft een lengre van
12,8 km. Dit pand heeft een kanaalpeil van N.A.I'.
9,10
m en staa.t in open verbinding met vele wijken. De
Trageldijksluis staat meestal open cn wordt aUeen
gesloten~. wanneer het water in de Cocvordergrachren
hogcr StIjgt dan K.P.
0,20 m. Jndien de sluis wordt
gesloten, ontstaa.t er een derde pand van 100 m lengte.
De Lutterhoofdwijk is in beheer en onderhoud bij dc
provincie Overijssel.

+

+

Toen de venen onder Lutten en Gramsbergen werden
afgegraven, is tussen 1827 en 1845 van de Dedemsvaan
uit voor het turfvcrvoer een gedeelte van de Luttcrhoofdwijk aangelegd. De verlenging van de wijk tot aan
de Ruiteng-racht kwam in 1867 gereed en kreeg dc.-.elfde
breedte en diepte als de Dedemsvaart. Het eerste pand
werd verbeterd in de jaren 1890-1893.

Geil/aai litl1,tJJJka1JoalOoslerfJIoerse Vaarl
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3.4.13

Meppelerdiep

Zwolle-Oost 21
Het Meppelerdiep loopt van de Galgenkampsbr.ug te
Meppel naar het Zwarte \'Vater bij Zwartsluis in Overijssel en heilOort tOt de afwateringseenheid .MeppeJerdicp.
Het vormt als vaarweg de verbinding tussen de Drentse
Hoofdvaart-j logeveense Vaart en het Zwarte \'Vater en
dient in belangrijke n1ate de afwatering.
De lengte bedraagt 10,8 km, waarvan 800 m in Drenthe.
De breedte op K.P. wisselt van 43,60 tot 45 m en meer;
de bodembreedte is 23,50 m. De bodem ligt op N.A.P.
- 3,75 m.
Op 200 m van het Zwarte \vater ljgt een schut- tevcns
uitwatcringssluis, de G wtc Sluis.
Het Meppelcrdicp heeft geen ,-ast peil. De waterstand
,"arieert namelijk van ".A.P. - 0,70 m tot KA.P. + 0,65 m.
Het streefpeil is ~.A.P. - 0,23 m.
Het deel hoven de Grote Sluis staat in open verbinding
met het eerste pand van de Drentse Hoofdvaart, het
Oude Diep (haven in Meppel), de Zijtak te Meppel (verbinding naar de J-1ogeveense Vaart en de Reest) en het
Afwateringskanaal hij Zwartsluis. Dit deel is geschcidcn
van de Beukersgracht door de sluizen tc Beukers.
De Oude Vaart en de \X'old A lozen in .i\1eppe1 op het
Meppderdiep via het Mallegat en het Oude Diep; de
J Logeveense Vaart en de Reest via de Zijtak te Meppel.
De lozing geschiedt op het Zwarte \'('atcr via de Grote
Sluis en door de in het Afwateringskanaal gelegen
Meppcierdiepsluis. Deze lozing is alleen mogelijk bij
lage waterstanden op het Zwarte \"X1ater. Bij hoge standen
op het Zwarte \'\'ater wordt het overtOllige water van het
Meppelerdiep zijdelings afgevoerd naar het waterschap
Vollenhove, via de tot stroomsluis jngerichte Oude
Ueukers~;luh; in de mond van de Beukersgracht, alsmede
doorde (nieuwe) Beukerssluis. Het water in ditwaterschap
wordt door hemaling overgebracht op het Vollenhovcrkanaal. Voor een uitvoerige beschrijving omtrent de
zijdelingse afvoer moge worden verwezen naar het
hoofdstuk Afwateringseenheden (Meppelerdiep).
Het MeppeJerdiep en de kunstwerken zijn in beheer en
onder.houd hij het rijk.

Oorspronkelijk was het Meppelerdiep een onbeduidend
stroompje, dat echter geleidelijk aan, ondanks zijn vele
kronkelingen., een voor Drenthe belangrijke vaarweg
werd door zijn verbinding, via het Zwarte \X!ater, met
de toenmalige Zuiderzee, waarvan het door een schutsluis, de Kleine of Staphorsters)uis, te Zwartsluis was
gescheiden.
Nadat het rijk in 1859 het Meppeletdiep had ovetgenomen en tevens de Staphorstersluis had gekocht, werd
in de jaren 1860-1861 het diep onder meer door bochtafsnijdingen verbeterd, hetgeen eveneens in 1882-1883
plaats had. Intussen was cr een tweede schutsluis bijgekomen, de Nieuwe Sluis, alsmede een uitwateringssluis. In 1920-1921 werd het diep verruimd.
De ~ieuwe Sluis werd tijdens de tweede wereldoorlog
vernield en is na 1945 vervangen door de Grote Sluis,
tlie een dagwijdre kreeg van 850 m.
Nadat het Ivleppelcrdiep in 1951-1952 nogmaals een
verruiming had ondergaan, kreeg het zijn huidige
afmetingen.

3.4.14 Oostermoerse Vaart
Assen-Oost 12 en J3eilen-Oost 17
De üostermocrsc Vaart ontstaat uit de samenvloeiing
"an het Voorste Diep en Achterste Diep bij Gasse1tern.ijeveen, loopt noordwestwaarts langs Spijkerboor en
stroomt ten noordoosten van Zuidlaren in het Zuidlaarderrneer .
De rivier is in hoofdzaak voor de afwatering van belang
en behoort tot de afwateringseenheid Eernskanaal.
De lengte, van het punt van samenvloeiing tot het
Zuidlaardermeer, is ongeveer 22 km, waarvan het
bevaarbare gedeelte, van De Knijpe tot het Zuidlaardermeer, een lengte heefr van 3,3 km. In de rivier bevinden
zich drie beweegbare stu wen.
De voornaamste wateren, die in open verbinding staan
met de Oostermoerse Vaart, zijn het Voorste Diep, het
Achterste Diep, de J3eek. het Havenkanaal van Zuidlaren en het Zuidlaardermeer.
llet Zuidlaardermeer, waardoor een vaargeul is gegraven, kan worden gebruikt voor waterberging.
De Oostermoerse Vaart is in beheer en onderhoud bij
het w~ terschap van die naam.
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De Oostecl11ocrsc Vaart, voorheen Hunze genaamd, ligt
aan de oostzijde van de Hondsrug. Zij diende voor de
afvoer van turf, die langs haar oevers werd gegraven.
~a het sluiten van het c.onvenant in 1817, tussen de stad
Groningen en de Drentse veengenoten, inzake het vervoer van de Drentse turf ovcr de Groningse kanalen.
werd de vaart als afvoerweg van deze brandstof overbodig en raakte zij in verval.
Door de betere om watering van hoger gelegen gronden
nam de hoeveelheid water op de rivier toe, waardoor de
oeverlanden dikwijls overstroomden. Daarom werden
er tussen de jaren 1920-1940 verscheidene verbeteringen
uitgevoerd. Desniettegenstaande kwamen in de natte
zomers van 1954 cn 1956 overstromingen voor.
Thans lozen de gronden ten oosten van de Oosttrmoerse
Vaart, ongeveer ten noorden van de lijn Annen-Annerveen, niet meer rechtstreeks op de vaart. doch via grondduikers op de waterleidingen van de ten westen van de
vaart gelcgen gronden. Deze leidingen komen in een
nieuw gegraven afvoerkanaal uit. Ten noordoosten van
Zuidlaren is in 1958 een gemaal gebou'\vd, dat het water
uit het afvoerkanaal in het Havenkanaal pompt, vanwaar
het via de mond van de Oostcrmoerse Vaart in het
Zllidla.ardermcer stroomt. Dit gemaal, het grootste van
Drenthe, heeft met zijn drie pompen een capaciteit van
500 ma,'min bij een opvoerhoogte van 1,SO 1l1.
Het gehied tussen de weg Gieten-Bareveld en de lijn
All.ncn-Annervccn loost onder nonnale omstandigheden
rechtstreeks op de üostermoerse Vaart, doch het kan bij
veel waterhezwaar eveneens lozen op het in de vorige
alinea genoemde afvoerkanaal.
3.4.15

OranÎekanaal

Beilen-\'(iest en -Oost 17. Roswinkel 18
Het Oranjekanaalligt tussen de Drentse Hoofdyaart. ten
zuidwesten van Smilde, en de Hogeveensc Vaart westelijk van Klazienaveen. Het laatste kanaalpand tussen
Oranjedorp en de Ilogeveense Vaart heet ook wel
Bladderswijk. Het kanaal behoort tot de afwateringseenheid Meppelerdiep.
De lengte bedraagt 48,4 km; de breedte op K.I'. is 14,40
ffi. in de bodem 7,50 m; de bodem ligt op K.P. - 2,20 ffi.
Het kanaal is door vijf schutsluizen in zes panden verdeeld.
Eerste pand, tussen Drentse Hoofdva::Jrt en schutsluis
nr. 1. lang 1,3 km; K.I'. = ".:\.P. - 11,60 m (de waterstand wordt op 11,40 m gehouden). Dit pand staat in
open verbinding met het zevende pand van de Drentse
Hoofdvaart.
Tweede pand. tussen de schutsluizen ars. 1 en 2, lang
10,4 km; I';:'P. = N .."..P. - 13,27 m.
Derde pand, tussen de schutsluizt.11 nrs. 2 en 3, lang
7,4 km; K.I'. = N.A.\'. -+ 14,95 lll.
Vierde pand, tussen schutsluis nt. 3 en Bargcrsillis,
lang 24,7 kIn; K.I'. = N.A.P.
16,76 m. Dit pand staar in
open verbinding Inet de Borgerzijtak, de Torenwijk en
de Odoornerzijtak.
Vijfde pand, tussen BargcrsJuis en Oranjeshlis, lang 4,2
km; K.l'. - N.A.!'. - 17,70 m. Het Bargermterkanaal
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cn een uitgestrekt wijkennet Iiggen met dit pand gcmeen.
Zesde pand, tussen Oranjesluis en 1 rogeveense Vaart,
lang 0,4 km.; K.P. = .:-. ...\.1'.
15.80111. Dit pand staat in
open verbinding met het achtste pand yan de Hogeveense
Vaart. Oostelijk van de Oranjesluis bevindt zich een
gemaal. dat deel uitmaakt van het voedingssystcem der
Drentse kanalen.
Het overtollige water van het Oranjekanaal wordt afgelaten op de Drentse J-1oofdvaart tc Smjlde.
Het Oranjekanaal en de kunstwerken zijn in beheer en
onderhoud bij het rijk.
Vóór 23 december 1951 berustte het beheer en onJerhOLld van het Oranjekanaal bij de Drentse Vcen- en
Middenkanaal Maatschappij, die in 1852 cuncessie had
gekregen tot het graven van een kanaal, van de Drentse
Iloofdvaart tot in de Noord- en Zuid-l3argervenen.
ln 1853 werd bij Smilde met de werkzaamheden begonnen en in 1858 was het kanaal, dat inmiddels de naam
üranjekanaal had gekregen en uit vijf panden bestond,
gereed.
In 1880 werd aan dezelfde maatschappij concessie verleend tot verlenging van het kanaal met 300 m ter
verbinding met de Verlengde Hogeveense Vaart. die
in a.1nleg was. Schutsluis nr. 4 ten noord westen van
Emmen werd opgeruimd en vervangen door de Bargersluis. Op ongeveer 60 m afstand van de Hoge....eense
Vaart werd de Oranjesluis met ecn stoomgemaal
gebouwd. In 1894 kwam de verbinding tot stand en
was bovendien het gehele kanaal verbreed en verdiept.
Om Emmen aansluiting met het Granjekanaal te geven
is in 1952-1953 het Bargermeerkanaal gegraven. Nadat
de Bargersluis was vernieuwd en op 200 Ol afstand van
de Hogeveense Vaart een nieuwe Oranjesluis mer een
elektrisch gemaal was gebouwd, werd ten behoeve van
de scheepvaart het peil van hct vijfde pand, waarmede
het Bargermeerkanaal in open verbinding staat. vcrhoogd
van N.A.P.
16,76 m tot - 17.70 m.

+

3.4.16

Oude Diep of Eehtencestroom

Beilen-\'(iest 17 en Cocvorden-\'(Iest 22
Het Oude Diep ontstaat bij Balinge in de gemeente
\'V"esterbork, stroomt zuidwestwaarts. kruist het Linthorst Homankanaal en komt zuidelijk van Echten in de
J lugeveense Vaart uit. Ten oosten van het Linthorst
Homankanaal is de rivier met het kanaal verbonden, hetgeen aan de westzijde niet het geval is.
De rivier behoort tot de afwateringseenheid Meppelerdiep.
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De totale lengte bedraagt ongeveer 23 km; het gedeelte
tussen het Linthorst Homankanaal en de J logeveense
Vaart is ongeveer 16 km lang.
Om de grondwaterstand in het stroomgebied op peil te
kunnen houden, zijn. in het diep verschillende stuwen
geplaatst.
Het diep staat in open verbinding met het derde pand
van de Hogeveense Vaart.
J let beheer en onderhoud van het Oude Diep is tcp laste
van het waterschap Middenveld.
Oorspronkelijk stroomde het Oude Diep van Balinge
naar Echten, vandaar naar Meppel cn mondde uit in hct
Meppelerdiep. De benedenloop tussen Echten en Meppel
werd in 1624 bevaarbaar gemaakt, kreeg toen de naam
Echtener Nieuwe Grift en werd omstreeks 1800 Hogeveense Vaart genoemd.
Door het graven van het Linrhorst Hnman kaf'aal in
1926 werd de rivier doorsneden cn kreeg het oostelijke
deel van het Oude Diep verbinding met het kanaal.
Om de waterhuishouding in het gebied van het Oude
Diep ten westen. van het Linthorst Homankanaal te
regelen, werd in 1952 het waterschap I fet Oude Diep
opgericht, dat in 1954 cn 1955 het westelijke deel van
het diep liet notmaliseren en daarin stuwen liet plaatsen.
In 1956 werd dit waterschap opgeheven en zijn taak
overgenomen door het in dat jaar opgerichte watcrschap
Middenveld.

3.4.17

Oude Vaart

Steenwijk-Oosr 16, Beilen-\X'est 17 en Zwolle-Oost 21
De Oude Vaart, ook wel Oude Smildervaart en vroeger
Havelter A genoemd, ontstaat onder \X'e~terbork uit
verschillende watetlopen; heet eerst \'\'esterborkerstroom, vervolgens Be.îlerstroom. kruist bij Beilen met
("en grondduiker het Linthorst J lomankanaal en stroomt
daarna als Beilerstroom, Lheebroekerstroom en Dwingelderstroom westwaarts naar Dwingelo. Noordelijk \ran

Slml in hfl Van f/o!fbesl'oarlje
l

genoemd dorp maakt de stroom een bocht zuidwaarts
naar de Drentse j loofdvaart en stroomt langs de oostzijde van dit kanaal naar Meppel. Dit laatste gedeelte
van de stroom diende voorheen voor de afvoer van turf
uit Diever en Smilde. la de aanleg van de Drentse
J-Ioofdvaart kreeg de stroom zijn huidige naam van
Oude Vaart, die nog aan de scheepvaart herinnerr. De
Oude Vaart neemt noordelijk van Meppel de \X'old j\
op en eindigt in het Mallegat te '[eppel.
De stroom behoort tot de afwateringseenheid Meppelerdiep.
De lengte van de rivier tussen het Unthorst Hon1ankanaal en Meppel bedraagt ongeveer 32 km.
Over de gehele 1ef'gte van de rivier zijn vaste stuwen
gebouwd om de grondwaterstand in de aanliggende
percelen op peil te kunnen houden.
In de Beilerstroom te Beilen ligt sinds 1905 het BeiIerschut, dat onder normale omstandigheden openSlaat.
Tussen de 13eiJerstroom - boven het schut ~ en de
Beilet"vaart bevindt zich een inlaatwerk, dat normaliter
gesloten is. Voor de voeding van tIe Beilervaart en de
Drentse Hoofdvaart (zevende pand) wordt het Beilerschut gesloten en het inlaatwerk geopend, zodat het
water van de bovenloop van de Bellerstroom naar de
Beilervaart wordt geleid, llie met de Drentse Hoofdvaart
in open verbinding staat.
Het Koningsschut in de Oude Vaart ten zuiden van
Dicvfrbrug staat onder normale omstandigheden eveneens open. Voor de yoedil1g van de Drentse Hoofdvaart
(vierde pand) \vordt het schut gesloten. liet water van
de Oude Vaart stroomt dan via het Van Holthesvaartje
- de schuif van de daarin gelegen stuw wordt dan getrokken - op het vierde pand.
De Oude Vaart staat in open verbinding rnet de Ruimsloot, in de benedenloop Eursingerstroom genaamd, de
Altingerleek, de I3ruflstingerleek, de ~ieuwe Sloot, de
Noordlake, de Leisloot, de \X: old A en het ;\'1allegat te
Meppel.
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De Oude Vaart is in beheer en onderhoud bij het waterschap van die naam. Het 13eîlerschur met het inlaatwerk
en het Koningsschut met de stuw zijn eigendom van en
in onderhoud bij het rijk.
De Oude Vaart stroomde voorheen door Meppel en
verenigde zich ten zuiden van deze plaats met de Reest.
1n 1662 werd het ivfallegat gegraven, waardoor de vaart
via het Oude Diep in verbinding kwam met het :Mcppc-

lerdiep.
Bij de aanleg van her Linthorsr llomankanaal van 1923
tot 1926 is de rivier via een grondduiker onder het kanaal

doorgcleid. rn 1963 waren de werkzaamheden ter verbetering van de Oude Vaart in volle gang.

3.4.18

Peizer- en Ec1dcrdiep

Groningen-\Xiest 7 en Assen-\,!est 12
Het Peizer- en het Eclderdjep liggen in het noordwesten
van Drenthe en verenigen ;-:ich op de provinciale grens
ten zuiden van Hoogkerk tot het Koningsdiep. Zij
behoren tot de afwateringseenheid Electra.
Peizerdiep. Dit stroompje ontstaat bij Lieveren als
Lieverderdiep uit de samenvloeiing van het Grote Diep
en het KJeine Diepje.
Het Grote Diep heet in de bovenloop Slokkert A en het
Kleine Diepje wordt bm<efl..5trooms Oostervoor[se Diep
genoemd. Na de samenvloeiing stroomt het diep in
noordelijke richting, krijgt yervolgens de naam Peizerdiep, neemt aan de rechteroever de Grote i\o\asloot op
en verenigt zich daarna met het Eelderdiep.
De lengte van het diep tussen Lieveren en het Koningsdiep bedraagt ongeveer 13 km.
Het Peizerdiep is in heheer en onderhoud bij het waterschap Noordenveld.
Een ingrijpende verbetering van dit stroompje is in uitvoering.

Het Relderdiep begint bij Bunne, neemt aan de rechteroever de Edder/oop of Eekhoornse r.oop op alsmede de

\Vesterloop, waarvan de bovenloop Ruimsloot heet en
verenigt zich daarna met het Pcizerdiep.
De lengte yan dit riviertje tussen \Xlinde en het Koningsdiep bedraagt ongeveer 14 km.
Het Eelderdiep is in behecr en onderhoud bij de gemeenten Vries en Eelde, behoudens het gedeelte, dat langs de
grens van het waterschap De Peizct- en Ee1dermaden
loopt en bij dit waterschap in onderhoud is.
De loop van het Eelderdiep is belangrijk ge'\vijzigd. Van
Schelfh01st af rot het KoninAsdiep is door voornoemd
waterschap in 1928 een nieuw tracé gegraven, dat het
Omgelegde ëclderdiep is genoemd.

3.4.19

Reest
Zwolle-Oost 21 en Coe\'orden-\X'est 22

De Reest begint bij de Onge!uksw-ijk oostelijk van
Dedemsvaart, vormt over de gehele lengte de grens
tussen Drer:.the en Overijssel en stroornt bij Meppel
in het J~I[eppeierdiep. De laatste 500 m van de Reest is
in deze stad vergraven tot een breed kanaal, dat de Zijtak
heet. De gehele lengte bedraagt ongeveer 35 km.
De Reest behoort tot de afwateringseenheid Meppclerdicp en staat met dit diep en vcle v.'ijken in open verbinding. De Zijtak is gescheiden van de 'iogeveense
Vaart door een schutsluis, de Meppelersluis.
De Reest is in beheer en onderhoud bij de gemeenten
Zuidwolde, De \'Vijk en I\[eppel in Drenthe en hij de
gemeenten Avcreest en Staphorst in Overijssel, uitgezonderd de Zijtak, welke door het rijk wordt heheerd
en onderhouden.
De Reest, die vroeger in de venen van Slag haren en
Lutten begon, werd omstreeks 1850 ingekort tot de
Ongelllkswijk. Om de Dedemsvaart te ontlasten werd
(lez~ toen via de Sponturfwijk noordwestclijk van het
dorp Dedemsvaart in verbinding gebracht met de Reest.
De vel binding werd in 1928 verbroken door afdamming
van voornoemde wijk.
De benedenloop van de Reest is in 1954 aanmerkelijk
verruin1d en verbcterd.

Oude Vaarl, l'óór dl' nrbeJeriJlgslI'erkm
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Vaarl, IIJdens de l'trbeleriJl,~sllJerken

3.4.20

Scholtenskanaal

Roswinkc1 18
Het Scholtenskanaal, tussen het Stadscompascuumkanaal te Emmer-Compascuum en de Hogeveense Vaart,
bestaat uit verscheidene kanaaJgedeeiten, die achtereenvolgens de Runde, Kanaal A, Verlengde Scholtenskanaal,
Willcmsvaaet en Scholtenskanaal worden gcnoemcl.
De totale lengte bedraagt 12,5 km; de breedte up K.P. is
16111, in de hodem 9,40 m; de bodem ligt op K.P. - 2 m.
Het kanaal is door drie schutsluizen in vier panden
verdeeld. De eerste drie panden behoren tot de afwateringseenheid WesterwuJdse A en voeren het overtollige
water af, via het Stadscompascuutnkanaal, op het
Stadskanaal. Het vierde pand behoort tot de afwateringseenheid Meppelerdiep en loost op de Hogeveense Vaart.
Eerste pand. tussen het Stadscompascuumkanaal en sluis
nr. 111 of Plins Hendriksluis, bng 6,6 km; "-.P. N ••".!'.
12,31 111. Dit pand staat in open verbinding
met voornoemd kanaal, Kanaal B, Kanaal 1\ en vcle
wijken.
Tweede pand, tussen de sluizen nrs. 111 en IJ. lang
2,2 km; K.P.
:-:.A.I'. - 13,60 m. De Margrieravaart en
een aantal wijken liggen met dit pand gemeen.
Derde pand, tussen de sluizen nrs. 1I en I. lang 3,1 km;
K.r. = N.A.!'.
14,80 m. Dit pand staat in open verbindjng met de J\lbertsvaart, de Kromme \'Vïjk en verschei·
dene wijken.
Vierde pand, tussen sluis J en Hogcveense Vaart. lang
0.6 km; K.I'. = :\".A.P.
15,80 m. Dit pand ligt met het
achtste pand van voornoemde vaart gemeen.
Het beheer en onderhoud bcrust voor wat betreft: de
Runde bij het waterschap Het Compascuum; Kanaal A
en het Verlengde Scholtenskanaal bij het veenscbap
Het Emmer-Erfscheidenveen; de \,\'illernsvaart, alsmede
2,5 km van het Scholtenskanaal, bij de N.V. Veenderij
en Turfstrooiselfahriek Klazienaveen; de overige 3,5 km
van het Scholtenskanaal, dus tot de Hogeveense Vaart.
bij het watcrschap Barger-Oosterveen.

+

+

+

l-Jet Scholtenskanaal werd gegraven in de jaren 1889 tot
en met 1905 door de N.V. Klazjenaveen (firma Schuiten
in Groningen). Bij de aanleg is gebruik gemaakt van
enige bestaande veenwijken.

3.4.21

Sradscompascuumkanaal en
Compascuumkanaal

Roswinkd 18
lIet Stadscumpascuumk::maal cn het Compascuumkanaal
vormen een vetbindjng tussen het Stadskanaal (Ter
i\pclkanaal) en de Hogevcense Vaart.
De kanalen behoren tot de afwateringseenheid \'(iesterwoldse 1\, uitgezonderd het vierde pand van het (0111pascuumkanaal, dat tot de afwateringseenheid Meppclerdiep behoort.
De totale lengte bedraagt 13,6 km; de breed tC op ICP.
wisselt van 13 tot 15 In; de bodembreedte is 7,40 m en
de bodcm ligr op K.I'. - 2,20 m.
Het SladJcOfllpaS{/l/(lJIknllflol, lang 3,2 km, ligt tussen dc
pro\rinciale grens en Emmer~Compascuull1. liet kanaal·
peil ligt op N.A.P. + 12.31 m. Het kanaal staat in open
verbindjng met het negende pand van het Stadskaflaal,
het eerste pand van hct CompascuumkanaaJ en vele
wijken. Ovcrtül1ig water kan worden afgevoerd naar het
Stadskanaal.
Het Stadscompascuumkaraal is in beheer en onderhoud
hij de gemeente Groningen.
Het COmpostll1l1lJfeLmaal, lang 10.4 km, ligt tussen EmmerCompliSCUUl1l en de Hogeveense Vaan.
Het kanaal is door drie schutsluizen in vier panden verdeeld. De eerste drie panden voeren het overtollige
water af naar het StadscompascuumkanaaJ; het vierde
pand loost op de Hogevcense Vaart.
Ecrste pand, tussen Emmer-Compascuum en eerSte
schutsluis, lang 1,2 km; K.P. = N.A.P. -+ 12.31 m. Dit
pand staat in open verbinding met het cerste pand van
het Scholtenskanaal en met de Kalkoven'\vijk.
Tweede pand, tussen eerste en tweede schutsluis, lang
2.6 km; K.P. - N.A.P.......... 13,41 m. De \,\/estehjke en Oostclijke Doorsnede liggen met dit pand gemeen.
Derde pand, tussen tweede en derJe schutsluis, lang 4,5
km; K.P. = N.A.P. 14,61 m. Dir pand staat met de Steenhuiswijk in open verhind.ing.
Vierde pand, tussen derde schutsluis en Hogeveense
Vaart, lang 2,1 km; K.P. = N.A.!'. T 15.80 m. Dit pand
ligt met het achtste pand van voornoemde vaart gemeen.
Het Compascuumkanaal js in beheer en onderhoud bij
het waterschap I-Jet Compa.scuum.

+
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Ingevolge een overeenkomst van 20 februari 1875,
tussen de stad Groningen enerzijd~ en de grondeigenaren
uit het Emmer-Compascuum en het Munsterse Veld
anderzijds, liet de Stad het Stadskanaal doortrekken tot
3,2 km in Drenthe. Dit gedeelte werd Stadscompascuumkanaal genoemd. Van laatstgenoemd kanaal uit is door de
grondeigenaren van het Compascuum omstreeks 1880
een aanvang gemaakt met het graven van het Compascuumkanaal.

3.4.22

Stieltjeskanaal

Beilen-Oost 17 en Coevorden-Oost 22
Het Stieltjeskanaal ligt tussen de Binnengracht te
Coevorden en de Hogeveense Vaart bij Nieuw-Amsterdam. Het laatste gedeelte, van het Dommerskanaal af,
heet Zijtak in het Amsterdamse Veld.
De lengte bedraagt 11,5 km; de breedte op K.P. wisselt
van 16 tot 24 m, in de bodem van 8,75 tot 16 m; en de
bodemdiepte varieert van K.P. - 2 m tot - 2,50 m.
Het kanaal is door twee schutsluizen in drie panden verdeeld. Het eerste en het tweede pand behoren tot de
afwateringseenheid Overijsselse Vecht en het derde pand
tot de afwatering&eenheid Meppelerdiep.
Eerste pand, tussen Binnengracht te Coevorden en sluis
9,10 m. Dit pand
nr. 1, lang 2,6 km; K.P. = N.A.P.
staat in open verbinding met de Binnengracht en het
Drostendiep.
Tweede pand, tussen de sluizen nrs. 1 en 2, lang 6,1 km;
K.P. = N.A.P.
10,99 m. In de zuidelijke kanaaldijk van
dit pand bevindt zich een ontlastsluis om overtollig
water af te voeren naar het eerste pand.
Derde pand, tussen sluis nr. 2 en Hogeveense Vaart, lang
2,8 km; K.P. = N.A.P.
12,95 m. In de zuidoo~telijke
dijk van dit pand is een ontla~tsluis aangebracht voor
lozing naar het tweede pand. Het derde pand staat in
open verbinding met Kanaal A in het Oud-Schonebekerveen, het Dommerskanaal (eerste pand) en met het
2evende pand van de (Verlengde) Hogeveense Vaart.
Het Stieltjeskanaal met de kunstwerken is in beheer en
onderhoud bij de N.V. Stieltjes Kanaal Maatschappij.

+

+

+

Bij Koninklijk Besluit van 11 april 1880 nr. 20 werd aan
de N.V. Stieltjes Kanaal Maatschappij concessie verleend
tot het graven van een oostelijke verbinding van Coevorden naar de nog te verlengen Hogeveense Vaart.
Bij de aanleg van het kanaal is gebruik gemaakt van een
bestaande veenwijk (Zijtak in het Amsterdamse Veld).
Het Stieltjeskanaal werd in november 1884 voor de
scheepvaart opengesteld.

3.4.23 Veenhuizerkanaal
Assen-West 12
De naam Veenhuizerkanaal omvat enige kanaalvakken
tussen de Drentse Hoofdvaart ten westen van Assen en
de weg Veenhuizen-Oosterwolde. Het kanaalgedeelte
tussen de Drentse Hoofdvaart en de Koloniesluis heet
Norgervaart, het tweede gedeelte Kolonievaart.
Het kanaal behoort tot de afwateringseenheid Electra,
behalve het eerste pand, dat tot de afwateringseenheid
Meppelerdiep behoort.

De totale lengte bedraagt 11,5 km; de breedte op K.P.
wisselt van 13 tot 16 m, in de bodem van 7 tot 10 m; de
bodemdiepte varieert van K.P. - 2 tot - 2,50 m.
Het kanaal is door twee schutsluizen en een stuw in vier
panden verdeeld.
Eerste pand, tussen Drentse Hoofdvaart en Koloniesluis,
lang 3,1 km; K.P = N.A.P.
11,60 m. (De waterstand
wordt op 11,40 m gehouden.) Dit pand staat in open
verbinding met het zevende pand van de Drentse Hoofdvaart en de Domeinwijk.
Tweede pand, tussen Koloniesluis en schutsluis nr. I,
lang 4,0 km; K.P. = N.A.P.
10,77 m. De Veenwijk ligt
met dit pand gemeen.
Derde pand, tussen schutsluis nr. I en de stuw te Veenhuizen, lang 4,0 km; K.P. = N.A.P.
8,83 m. Dit pand
staat in open verbinding met de Eerste Wijk en de
Tweede Wijk.
Vierde pand, tussen de stuw te Veenhuizen en de weg
Veenhuizen-Oosterwolde, lang 0,4 km; K.P. = N.A.P.
6,78 m. De Zesde Wijk ligt gemeen met dit voor de
scheepvaart gesloten pand.
Het Veenhuizerkanaal wordt gevoed vanuit het zevende
pand van de Drentse Hoofdvaart. Overtollig water kan
worden afgevoerd via twee afsluitbare stroomduikers
in de stuw bij Veenhuizen op het vierde pand van het
Veenhuizerkanaal en op de Zesde Wijk.
De Waterlossing door het Kolonieveld loost op het
voornoemde vierde pand door een uitwateringssluis,
welke meestal openstaat. Via een hulpsluis kan de Waterlossing ook via het voormalige vijfde pand - tussen
de weg Veenhuizen-Oosterwolde en de Haulerwijkstervaart - lozen naar Frieslands Boezem.
Bij bosbrand kan de Waterlossing extra van water worden voorzien via een inlaatsluis in de zuidwestelijke
kanaaldijk van het derde pand bij schutsluis nr. 1
Het Veenhuizerkanaal is in beheer en onderhoud bij het
rijk.

+

+

+

+

Het Veen huizerkanaal was de eerste rechtstreekse verbinding tussen de Drentse en Friese kanalen.
De Norgervaart, welke reeds gedeeltelijk voorkwam op
een kaart van 1796, werd in 1816 verlengd tot Huis ter
Heide.
In 1823 liet de Maatschappij van Weldadigheid de
Kolonievaart graven tussen de Norgervaart en de Zesde
Wijk. De vaart werd in 1839 verlengd tot de provinciale
grens. In 1859 ging het gehele Veen huizerkanaal in
eigendom over aan het rijk.
De verbinding met de, gedeeltelijk ook Kromme Elleboogsvaart genoemde, Haulerwijkstervaart in Friesland
kwam in de jaren 1879-1880 tot stand. Tussen 19501956 werd de verbinding verbroken door de aanleg
van de weg Veenhuizen-Oosterwolde.

3.4.24 Wapserveense A en Vledder A
Herenveen-Oost 11 en Steenwijk-Oost 16
De Wapserveense A en de Vledder A behoren tot de
afwateringseenheid Vollenhove.
De Wapserveense A ontstaat ten zuiden van Wapse
(gemeente Diever) uit de samenvloeiing van de K wa-
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sloot, de Slingegrup en de Zekte, stroomt westwaarts
naar Frederiksoord tot de samenvloeiing met de Vledder
A, buigt vervolgens om in zuidwestelijke richting naar
de grens tussen Drenthe en Overijssel, neemt aan de
linkeroever de Havelterschipsloot op en aan de rechteroever de Nijenslekerschipsloot en stroomt als Steenwijker A Overijssel binnen.
De lengte van het riviertje tussen Wapse en de provinciale grens bedraagt ongeveer 8 km.
De Vledder A ontspringt bij Appelscha in Friesland,
stroomt in zuidelijke richting door Wateren, neemt aan
de linkeroever de Tilgrup op, stroomt langs Doldersum
en Vledder en verenigt zich ten oosten van Frederiksoord met de Wapserveense A.
De lengte van de Vledder A bedraagt ongeveer 15 km.
Met behulp van een aantal beweegbare stuwen in beide
riviertjes wordt de grondwaterstand in de aangrenzende
percelen op peil gehouden.
De Wapserveense A, de Vledder A, hun zijtakken en de
kunstwerken zijn in beheer en onderhoud bij het waterschap De Vledder en Wapserveense A.
Om de waterstaat in het stroomgebied van de Wapserveense A en de Vledder A te verbeteren, werd in 1950
het waterschap De Vledder en Wapserveense A opgericht. In 1953 nam het bestuur de normalisering van de
Wapserveense A ter hand. De normalisering van de
Vledder A was in 1956 voltooid.

3.4.25 Witte Wijk
Assen-West 12
De Witte Wijk vormt de verbinding tussen de Drentse
en Friese kanalen en ligt tussen het zevende pand van de
Drentse Hoofdvaart bij Hijkersmilde en de Appelschaastervaart of Opsterlandse Compagnonsvaart aan de
provinciale grens.
De Witte Wijk behoort tot de afwateringseenheid

Meppelerdiep. De lengte bedraagt 2 km. De breedte op
K.P. wisselt van 13 tot 16 m, in de bodem van 6 tot 10 m.
De bodem ligt op K.P. - 2,50 m. Het officiële kanaalpeil
is N.A.P.
11,60 m, doch de waterstand wordt op 11,40
m gehouden.
De Witte Wijk staat in open verbinding met het zevende
pand van de Drentse Hoofdvaart, doch is van de
Appelschaastervaart gescheiden door een schutsluis,
Damsluis nr. IX, gelegen op de provinciale grens.
De wijk is in beheer en onderhoud bij het rijk.

+

De Witte Wijk, vermoedelijk gegraven toen de Drentse
Hoofdvaart werd aangelegd (1769-1774), was tot 1894
door een dam gescheiden van de Opsterlandse Compagnonsvaart in Friesland, omdat de Friezen voor
wateroverlast uit Drenthe beducht waren. In dat jaar
is deze dam opgeruimd en vervangen door een schutsluis, Damsluis nr. IX.

3.4.26 Wold A
Steenwijk-Oost 16, Beilen-West 17 en Zwolle-Oost 21
De Wold A, in de bovenloop Ruiner A genaamd, ontstaat uit verscheidene stroompjes, die bij Kralo samenvloeien. Van daar stroomt de rivier in zuidwestelijke
richting langs Ruinen, neemt als Wold A aan de linkeroever de Riete op en de Koekanger A en verenigt zich
ten noorden van Meppel met de Oude Vaart.
De Wold A behoort tot de afwateringseenheid Meppelerdiep. De lengte van de rivier tussen Kralo en de Oude
Vaart bedraagt ongeveer 25 km. Over de gehele lengte
van de rivier, alsmede in de zijtakken, zijn regelbare
stuwen geplaatst om de grondwaterstand in de aangrenzende percelen op peil te kunnen houden.
De Wold A met de kunstwerken is in beheer en onderhoud bij het waterschap De Wold A, dat onder andere
tot taak heeft het verbeteren en regelen van de waterafvoer in het stroomgebied van de Wold A met zijtakken.
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4. Afwateringseenheden

4.1

Algemene beschrijving

Zoals reeds in de algemene inleiding is gesteld, heeft een
afwateringseenheid één of meer lozingspunten op open
water. Deze open wateren, welke aan de eisen van het
systeem van de nieuwe opzet van de Waterstaatskaart
voldoen, ontbreken echter in Drenthe, zodat er alleen
delen van afwateringseenheden in deze provincie voorkomen. Drenthe is dan ook de enige provincie waar een
gehele afwateringseenheid ontbreekt.
Van de acht gedeeltelijk in Drenthe voorkomende
afwateringseenheden zijn er vier waarvan de lozing in
Groningen plaatsheeft; één loost in Friesland en drie
hebben hun lozing in Overijssel.
In de hierna volgende omschrijving van deze afwateringseenheden zal alleen het in Drenthe gelegen deel
worden besproken. Na de naam van de afwateringseenheid zijn de bladen en nummers van de Waterstaatskaart genoemd, waarop het betreffende deel is gelegen.
Bij de samenstelling van deze beschrijving waren alle
13 bladen van de Waterstaatskaart waarop Drents
gebied voorkomt nog niet volgens het nieuwe systeem
van aangifte der afwateringseenheden verschenen. Op
de bladen Groningen-West 7, Assen-West en -Oost 12,
Coevorden-Oost 22 en Nieuw-Schonebeek 23 zijn de
afwateringseenheden wel aangegeven. Een groot deel
der overige bladen is in bewerking. Zie hiervoor de
regelmatig uitkomende folder met de stand der werkzaamheden, uitgegeven door de directie Algemene
Dienst. Op de kaart nr. 4.1.1 (blz. 51) zijn alle in deze
provincie voorkomende afwateringseenheden met hun
belangrijkste wateren aangegeven.
4.2

Electra

Groningen-West 7, Herenveen-Oost 11 en Assen-West 12
De totale oppervlakte van de eenheid bedraagt ongeveer
TabeI4.2.1.

In het hierna volgende wordt over het gedeelte binnen
de grens van Drenthe het een en ander medegedeeld.
Voor de uitvoerige beschrijving zie het hoofdstuk
Afwateringseenheden in de Beschrijving van de provincie
Groningen, behorende bij de Waterstaatskaart. De verschillende gegevens van de onderdelen zijn in tabel 4.2.1
opgenomen.
In Drenthe is Electra gescheiden van de afwateringseenheid Meppelerdiep door de Koloniesluis tussen het
eerste en het tweede pand van het Veenhuizerkanaal,
respectievelijk ook Kolonievaart en Norgervaart geheten.
De twee grote afvoerleidingen voor het overtollige
water zijn het Peizerdiep en het Eelderdiep (zie ook
3.4.18). Bij de grens tussen Drenthe en Groningen verenigen beide leidingen zich tot het Koningsdiep. De
lozing van het overtollige water heeft op zee plaats via
het Aduarderdiep en het Reitdiep. Bij gestremde vrije
lozing treedt het gemaal te Lammerburen in werking.
Om de waterbeheersing in het 20760 ha grote stroomgebied van het Peizer- en Eelderdiep te kunnen verbeteren en te regelen, werd in 1956 het waterschap
Noordenveld opgericht. De verbetering houdt echter
in, dat mede door ruilverkaveling veel meer water op
de kanalen van het waterschap Westerkwartier zal moeten worden afgevoerd dan voorheen. Het waterschap
Noordenveld draagt daarom niet alleen bij in de kosten
van de werken van het waterschap Westerkwartier, doch
ook in de bemalingskosten van het waterschap Electra,
voor zover deze kosten gevorderd worden door de ver-

Onderverdelingen in de afwateringseenheid Electra

Omschrijving

Peil in m
t.o.v. N.A.P.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ---

Waterschap Eelderwolderpolder
Eerste pand Leeksterhoofddiep, Leekstermeer en Rodenervaart
Tweede pand Leeksterhoofddiep
Derde pand Leeksterhoofddiep
Peizerdiep
Eelderdiep
Tweede pand Veenhuizerkanaal
Derde pand Veenhuizerkanaal
Vierde pand Veenhuizerkanaal
- - - - -----------

Totaal

98000 ha, waarin ongeveer 1600 ha boezemwater is
begrepen. Het in Drenthe gelegen deel is ongeveer
28500 ha groot, exclusief het daarin gelegen boezemwater met een oppervlakte van 225 ha.

---

----

------

-----

+
+

----

1,63
0,93
0,72
3,02

-- -

Oppervlakte in ha
Polderland --Boezemland
en/ofhoge
gronden
-

Totale
oppervlakte

--

605
1965

2220
+10,77
8,83
6,78

+
+

1120
295
370
12210
6330
40
2015
1375

605
3085
295
370
14430
6330
40
2015
1375

23755

28545

---------------

4790
.----------

-------------
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betering van de afwatering in het gebied van het waterschap Noordenveld.
Ook de afsluiting van de Lauwerszee zal de afwatering
van dit stroomgebied aanmerkelijk verbeteren.

4.3

Eemskanaal

Groningen-West 7, Assen-West en -Oost 12, BeilenWest en -Oost 17
De afwateringseenheid heeft een totale oppervlakte van
circa 59500 ha, terwijl het gedeelte van het boezemwater,
dat op Winschoterpeil (N.A.P.
0,62 m) is gelegen,
ongeveer 1200 ha bedraagt. De oppervlakte van de
overige wateren zonder vast peil is moeilijk te schatten.
Het in Drenthe gelegen gebied is ongeveer 53000 ha
groot. Zie voor specificatie tabel 4.3.1.

+

In Drenthe is de afwateringseenheid Eemskanaal gescheiden van de afwateringseenheden :
a. Tweede pand Winschoterdiep, door het tweede
Verlaat tussen het eerste en het tweede pand van het
Zuiderhoofddiep;
b. Meppelerdiep, door sluis 1 tussen het eerste en het
tweede pand van het Noord-Willemskanaal en door
sluis V tussen het vijfde en het zesde pand van het Kanaal
Buinen-Schoonoord.
De twee grote natuurlijke afvoerleidingen in het
Drentse gedeelte van deze afwateringseenheid zijn de
Drentse A en de Oostermoerse Vaart waarvan een
beschrijving in hoofdstuk 3 is opgenomen.
De Drentse A mondt als Hoornse Diep uit in het vijfde
pand van het Noord-Willemskanaal. De Oostermoerse
Vaart mondt uit in het Zuidlaardermeer, dat zijn water
ontlast op het Drentse Diep. Al het overtollige water van
het in Drenthe gelegen deel van deze afwateringseenheid
komt via genoemde wateren uiteindelijk op het Eemskanaal terecht, vanwaar het via de Eemskanaalsluis op
de Buitenhaven van Delfzijl en vervolgens op de Eems
TabeI4.3.1.

wordt afgevoerd. Zie ook het hoofdstuk Afwateringseenheden in de Beschrijving van de provincie Groningen,
behorende bij de Waterstaatskaart.
Het hier besproken deel van de afwateringseenheid
wordt door twee waterschappen beheerd nl. het waterschap De Oostermoerse Vaart en het waterschap
Drentse A. Het eerstgenoemde, opgericht in 1954, heeft
een oppervlakte van 24700 ha; het tweede, opgericht in
1960, is 29600 ha groot.
In de reglementen van deze waterschappen is een bepaling opgenomen, dat zij zullen moeten bijdragen in de
kosten van de verruiming van het Eemskanaal en de uitvoering van andere waterstaatswerken in de provincie
Groningen, voor zover deze kosten mede noodzakelijk
zijn wegens versnelde afvoer van water ten gevolge van
de cultuurtechnische verbeteringen der in deze waterschappen gelegen gronden.
De Drentse A, die het westelijke deel van de afwateringseenheid beheerst, heeft in de loop der jaren weinig verandering ondergaan, zulks in tegenstelling met de in de
provincie Groningen gelegen benedenloop. De waterafvoer van de hoge gronden ondervindt door de kronkelende loop stagnatie, zodat bij langdurige regenval de
laag gelegen gebieden overstromen. Plannen tot verbetering van deze rivier zullen door het waterschap
Drentse A worden uitgevoerd.
Het oostelijke deel van deze afwateringseenheid wordt
in Drenthe beheerst door de vrijwel geheel genormaliseerde Oostermoerse Vaart. Ook deze rivier had eertijds
vele bochten, zodat in natte perioden overstromingen
niet uitbleven. De afwatering der gronden in de veenstreken ten westen van het Stadskanaal is sedert de ontginning verlegd naar dit kanaal, waardoor het stroomgebied van de Oostermoerse Vaart is verkleind. Nadat
tussen de jaren 1920-1940 vele bochten waren afgesneden, baarde de lozing, althans voorlopig, geen
zorgen. Door deze verbetering nam de waterafvoer der

Onderverdelingen in de afwateringseenheid Eemskanaal

Omschrijving

Peil in m

+ N.A.P.

Oppervlakte in ha
Pold~~land
Bo-ez-e-m--;l-an-dC;---Tobil-e- - en/of hoge
oppervlakte
gronden
-----

Vierde pand Noord-Willemskanaal
Derde pand Noord-Willemskanaal
Tweede pand Noord-Willemskanaal
Drentse A of Hoornse Diep, Schipborgse Diep e.a.
Drentse Diep, Zuidlaardermeer, Oostermoerse Vaart
Amerdiep, Anreperdiep
Eerste pand Kanaal Buinen-Schoonoord en tweede pand Zuiderhoofddiep
Derde pand Kanaal Buinen-Schoonoord
Vierde pand Kanaal Buinen-Schoonoord
Vijfde pand Kanaal Buinen-Schoonoord

3,62
6,62
9,12
345
5730*)
6,60
10,76
12,76
14,76

20

50
1975
210
14055
11160
12275
1675
1365
3270
955
--------

Totaal
*)

Met inbegrip van 640 ha boezemwater.

6095

46990

------

50
1975
210
14400
16890
12275
1695
1365
3270
955
-,,------

53085
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in het stroomgebied gelegen gronden zodanig toe, dat
de waterstand van de Oostermoerse Vaart bij Gasselternijeveen in een etmaal soms meer dan een meter steeg,
met alle gevolgen van dien. De overstroming van vrij
grote gebieden in de zomer van 1953 gaf de laatste stoot
tot de oprichting van het waterschap De Oostermoerse
Vaart, waartoe in de vergadering der Provinciale Staten
van 26 januari 1954 werd besloten.
Sinds de oprichting van het waterschap De Oostermoerse
Vaart zijn ter bevordering van de waterbeheersing in
dit stroomgebied reeds belangrijke voorzieningen getroffen, zoals uit de beschrijving van de Oostermoerse
Vaart blijkt.
4.4

Tweede pand Winschoterdiep

Groningen-Oost 7, Assen-Oost 12, Boertange 13,
Beilen-Oost 17 en Roswinkel 18
De totale oppervlakte van deze eenheid bedraagt 24000
ha, terwijl de oppervlakte van het daarin gelegen
boezemwater, op Winschoterpeil (N.A.P.
0,62 m), op
ongeveer 200 ha wordt geschat. Ook bij de vorige eenheid (4.3) is over boezemwater op Winschoterpeil gesproken, zodat de conclusie voor de hand ligt, dat deze eenheden gemeen liggen. Ze zijn echter door de schutsluis te
Waterhuizen van elkaar gescheiden om het fabriekswater
uit afwateringseenheid Eemskanaal te weren. Het
Drentse gebied is ongeveer 7900 ha groot; zie voor specificatie tabel 4.4.1.

+

De afwateringseenheid Tweede pand Winschoterdiep is
gescheiden van de afwateringseenheid Eemskanaal door
het tweede Verlaat tussen het eerste en het tweede pand
van het Zuiderhoofddiep.
Het overtollige Drentse water wordt deels afgevoerd,
via het Anner- en Eexterveens Kanaal en het Kielsterdiep, op het tweede pand van het Winschoterdiep en
deels, via het eerste pand van het Zuiderhoofddiep, het
Dwarsdiep, de Buinermond, het Stadskanaal beneden
het vijfde Verlaat, het Oosterdiep, het Beneden-Dwarsdiep, het Westerdiep, het Medenerdiep en het Muntendammerdiep, eveneens op het tweede pand van het
Winschoterdiep.
TabeI4.4.1.

De lozing van deze afwateringseenheid heeft onder
normale omstandigheden plaats op de Dollard en slechts
bij hoge waterstanden op de Eems.
Zolang de waterstand op het tweede pand van het
Winschoterdiep beneden N.A.P. + 1,02 m blijft, wordt
het water afgevoerd op het derde pand en vervolgens
op de Pekel A en de Westerwoldse A, aangezien de
Eextersluis te Scheemda tussen het tweede en het derde
pand, alsmede het Renselverlaat tussen het derde pand
en de Pekel A open staan (zie figuur 4.4.2), terwijl één
of meer der acht rinketten in het Bultsterverlaat - dit is
de schutsluis tussen de Pekel A en de Westerwoldse
A - doorstroming naar de Westerwoldse A mogelijk
maken. Via de Nieuwe Statenzijlen aan de mond van
deze rivier bereikt het water dan de Dollard.
Heeft de waterstand op het tweede pand van het Win1,02 m of
schoterdiep een peil bereikt van N.A.P.
hoger, dan wordt de Eextersluis gesloten, waardoor de
afvoermogelijkheid via de Westerwoldse A komt te
vervallen. Al het overtollige water van de afwateringseenheid Tweede pand Winschoterdiep is dan voor lozing
uitsluitend aangewezen op de sluis te Waterhuizen,
bestaande uit twee naast elkaar gelegen schutsluizen
(de Grote en de Kleine Sluis) tussen het eerste en het
tweede pand. Via de Kleine Sluis, waarvan de bovendeur
is voorzien van 7 schuiven, stroomt het water op het
eerste pand en vervolgens op het Eemskanaal, vanwaar
het wordt afgevoerd naar de Eems. Indien nodig en
mogelijk, worden de deuren van beide schutsluizen te
Waterhuizen opengezet.
Wanneer de verbeteringswerken aan de Westerwoldse A
zullen zijn uitgevoerd, zal óók bij hoge waterstanden op
het tweede pand van het Winschoterdiep uitsluitend via
de Westerwoldse A op de Dollard worden geloosd.

+

Eertijds loosde het in Drenthe gelegen gebied van deze
afwateringseenheid op de Oostermoerse Vaart, waarvan
ook voor het vervoer van turf gebruik werd gemaakt.
Toen in de jaren 1637-1647 het Kielsterdiep was
gegraven en de Drentse turf via dit vaarwater naar
Groningen mocht worden vervoerd, kwamen verschillende wijken naar het Zuidlaarderveen tot stand. Na het

Onderverdelingen in de afwateringseenheid Tweede pand Winschoterdiep

Omschrijving

Tweede pand Kielsterdiep
Tweede pand Oosterdiep
Eerste pand Stadskanaal
Tweede pand Stadskanaal
Derde pand Stadskanaal
Noorderhoofddiep, vierde pand Stadskanaal en
eerste pand Zuiderhoofddiep
Noordelijke Hoofdvaart, vijfde pand Stadskanaal

Peil in m

Oppervlakte in ha

+ N.A.P.

Polderland

Boezemland
en/ofhoge
gronden

Totale
oppervlakte

485
20
880
230
2015

865
20
935
230
2750

1,30
1,72
2,70
3,40
4,40

380

5,70
7,20

300

485
2290

785
2290

1470

6405

7875

55
735

- -

Totaal

-
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graven van zogenaamde monden. Het vervoer van de
Drentse turf naar de stad speelde hier de belangrijkste
rol, doch de lozing door de Groningse wateren in plaats
van door de Oostermoerse Vaart was er onafscheidelijk
meer verbonden.

Wat~~zen

2epand

Winschoterdiep

4.5 Westerwoldse A
Assen-Oost 12, Boertange 13, Beilen-Oost 17 en Roswinkel 18
De totale oppervlakte van de eenheid bedraagt ongeveer
57500 ha, waarvan circa 8000 ha polderland en 49500 ha
boezemland en hoge gronden.
Het Drentse gebied is 20000 ha groot. Voor specificatie
zie tabel 4.5.1.

Scheemda

~(

3epalld

Eexter~
Re

~Iclverlaa(

B..lltlterverlaat

:.I

VERKLARING

»

schutsluis

Figuur 4.4.2. Lozing van de afwateringseenheid Tweede pand
Winschoterdiep

graven van het Westerdiep, waarmede vermoedelijk in
1649 een begin was gemaakt, kregen de Noorddrentse
venen aansluiting met de Westerdiepse wijken. Een en
ander kan als het begin van de omlegging der afwatering
in dit gebied worden beschouwd.
Na het sluiten van het Convenant in 1817 (zie onder 2.
Verveningen) kon de aansluiting van dit Drentse veengebied op het Groningse kanalennet worden voortgezet.
Het Anner- en Eexterveens Kanaal, waaraan de werkzaamheden in 1797 waren gestaakt, werd voltooid. De
uitgestrekte Oostermoerse en Zuidenveldse Venen kregen verbinding met het Stadskanaal, daar krachtens het
Convenant de stad Groningen verplicht was het Stadskanaal te laten aansluiten op de Drentse venen door het
TabeI4.5.1.

In Drenthe is de afwateringseenheid Westerwoldse A
gescheiden van de afwateringseenheid Meppelerdiep
door:
a. Sluis 1 tussen het derde en het vierde pand van het
Scholtenskanaal;
b. de schutsluis tussen het derde en het vierde pand van
het Compascuumkanaal.
Het Drentse water van deze afwateringseenheid komt
langs verschillende kanalen terecht op de Westerwoldse
A, welke ontstaat uit de samenvloeiing van de Mussel A
en de Ruiten A. Het Zuiderhoofddiep met de Eerste
Valthermond lozen op het Musselkanaal (zesde pand
Stadskanaal), dat in verbinding staat met het Mussel A
Kanaal. Het Scholtenskanaal, het Compascuumkanaal
en het Stadscompascuumkanaal lozen op het Ruiten A
Kanaal. Dit kanaal en het Mussel A Kanaal verenigen
zich te Velerveen tot het Verenigd ofB. L. Tijdenskanaal,
dat bij Tutjeshut in de Westerwoldse A uitmondt. Deze
rivier, waarop uiteindelijk al het overtollige water van

Onderverdelingen in de afwateringseenheid Westerwoldse A

Gebied afwaterende op:

Peil in m

Oppervlakte in ha

+ N.A.P.

Polderland

Boezemland
enjofhoge
gronden

Totale
oppervlakte

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

Zesde pand Stadskanaal en achtste pand Mussel A Kanaal
Zevende pand Stadskanaal en negende pand Ruiten A Kanaal
Achtste pand Stadskanaal en bovenpand Rütenbrock Kanal
Negende pand Stadskanaal, eerste pand Compascuumkanaal,
eerste pand Scholtenskanaal e.a.
Tweede pand Zuiderhoofddiep 1)
Tweede pand Weerdingerkanaal
Oostelijk Kanaal, Westelijk Kanaal e.a.
Tweede pand Compascuumkanaal
Derde pand Compascuumkanaal
Tweede pand Scholtenskanaal
Derde pand Scholtenskanaal

8,30
9,80
11,21

785
345

3785
2020
640

4570
2365
640

12,31
9,12
10,60
11,45
13,41
14,61
13,60
14,80

35
20

3555
2320
2145
695
730
900
825
1200

3590
2340
2145
695
730
900
825
1200

- - - - _ . _ - __
.

1185

Totaal
- - - ' - -..

' - -. .

_-

18815

.

__. - _ . _ 20000

--_._------

Bovenstaande getallen zullen na de samenstelling van deze beschrijving gewijzigd zijn in verband met de thans in uitvoering zijnde werken
in dit veenkoloniale gebied.
1)

Niet te verwarren met het tweede pand van die naam, dat tot de afwateringseenheid Tweede pand Winschoterdiep behoort.
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deze afwateringseenheid terecht komt, loost via de
Nieuwe Statenzijlen op het buitendijks gelegen Schankersdiep en vandaar op de Dollard.
Het overtollige water aan de westzijde van dit gebied
werd vóór de vervening in het noordoostelijk deel van
Drenthe afgevoerd door het Valtherdiep op de Mussel A
en aan de oostzijde door de Runde op de Ruiten A.
Na het sluiten van het Convenant in 1817 (zie blz. 18) liet
de stad Groningen het Stadskanaal naar het zuidoosten
verlengen en zij monden graven tot de provinciale grens,
op welk kanaal Drenthe de hoofddiepen uit de venen
deed aansluiten. In 1875 liet de stad Groningen het
Stadskanaal doortrekken tot de Drentse grens bij
Munnekemoer. Het graven van het Compascuumkanaal
ten slotte bracht de verbinding tot stand tussen de
Drentse kanalen en de Eems.
Bij het graven van voornoemde kanalen was niet alleen
de scheepvaart gediend; ook voor de afwatering van
dit veenkoloniale gebied zijn deze wateren van grote
betekenis.

4.6

Frieslands Boezem

Herenveen-Oost 11, Assen-West 12 en Steenwijk-Oost 16
De gehele afwateringseenheid, welke bij de herziening
van de Beschrijving van de provincie Friesland, behorende bij de Waterstaatskaart, uitvoerig zal worden behandeld, heeft een totale oppervlakte van ongeveer 320000
ha met inbegrip van circa 14000 ha boezemwater bij een
peil van F.z.p.(Fries Zomerpeil)
0,20 m.

+

Het deel van dit gebied, dat op natuurlijke wijze loost,
heeft inclusief het boezemwater een oppervlakte van
ongeveer 128000 ha, waarvan in:
Friesland 121000 ha, Groningen 4000 ha, Drenthe
1600 ha en Overijssel 1200 ha.
Het bemalen gebied heeft met inbegrip van het boezemwater een oppervlakte van ongeveer 190500 ha, verdeeld
over de provincies Friesland, Groningen en Overijssel.
Het in Drenthe gelegen deel van deze afwateringseenheid, groot 1600 ha, bestaat nagenoeg geheel uit
boezemland en hoge gronden, conform onderstaande
specificatie.
Gebied, afwaterend op:
Vierde pand Drachtstervaart
Vijfde pand Drachtstervaart
Negende pand Appelschaastervaart
Kromme Elleboogsvaart
Tweede pand Noordwoldervaart
De Linde

236 ha;
197 ha;
667 ha;
265 ha; 1)
70 ha en
165 ha.

Het zomerpeil (F.Z.P.) van de boezem ligt officieel op
N.A.P. - 0,66 m, doch getracht wordt een waterstand te
handhaven, welke 15 cm hoger ligt.
De afwateringseenheid Frieslands Boezem is, voor zover
het Drenthe betreft, gescheiden van de afwaterings1)

Met inbegrip van de ongereglementeerde polder De Jong,
groot 7 ha.

eenheid Meppelerdiep door de Damsluis nr. IX tussen
de Witte Wijk (K.P. + 11,60 m) en het negende pand van
de Appelschaastervaart (K.P. + 10,15 m). Deze waterscheiding ligt op de grens tussen de provincies Friesland
en Drenthe.
De natuurlijke lozing van de afwateringseenheid geschiedt op:
1. de Lauwerszee, door de Friese Sluis bij Zoutkamp
en door de Dokkumernieuwezijlen te Engwierum;
2. de Waddenzee, door de Roptazijl ten zuidwesten
van Sexbierum, de Tsjerk Hiddessluizen te Harlingen,
het Landszijltje in de noordoosthoek van de Oude
Buitenhaven te Harlingen en door de Kleine Sluis
aldaar.
De kunstmatige lozing heeft plaats op het Ijsselmeer
door het provinciaal stoomgemaal aan de Teroelsterkolk ten westen van Lemmer. Dit eertijds grootste
gemaal ter wereld, dat op 7 oktober 1920 officieel in
gebruik werd genomen - vóór die datum loosde
Frieslands Boezem uitsluitend op natuurlijke wijze - is
uitgerust met acht centrifugaalpompen en heeft bij een
opvoerhoogte van 1 m een capaciteit van 4000 m 3/min,
hetgeen neerkomt op 5i miljoen m3 per etmaal. Aangezien de opvoerhoogte vrijwel steeds beneden 1 m
blijft, verzet het gemaal per etmaal ongeveer 7 miljoen
m 3.

4.7

Vollenhove

Herenveen-Oost 11, Assen-West 12, Steenwijk-Oost 16,
Beilen-West 17 en Zwolle-Oost 21
De totale oppervlakte van de eenheid bedraagt ongeveer
48200 ha, waarin circa 5000 ha boezemwater, met inbegrip van het Kraggengebied, is begrepen. Het Drentse
gebied is, conform de specificatie in tabel 4.7.1, ruim
17 700 ha groot.
Het peil van het tot deze afwateringseenheid behorende
boezemwater bedraagt in de zomer N.A.P. - 0,70 m en
in de winter N.A.P. - 0,80 m. Op het Vollenhovermeer
wordt een maalpeil van N.A.P. + 1,00 maangehouden.
Dit peil berust op een onderlinge afspraak tussen de
Dienst der Zuiderzeewerken en het waterschapsbestuur
van Vollenhove. Een officieel maalpeil is in overweging.
De lozing van deze afwateringseenheid geschiedt uitsluitend kunstmatig op het Vollenhovermeer door het
stoomgemaal A. F. Stroink bij de Ettenlandse Kolk in
Overijssel. In de beschrijving van die provincie is de
gehele afwateringseenheid behandeld.
De afwateringseenheid V ollenhove ontvangt onder
bepaalde omstandigheden (zie blz. 48, afwateringseenheid Meppelerdiep) al het overtollige water van de
afwateringseenheid Meppelerdiep via de Oude Beukerssluis (stroomsluis) en de daarnaast gelegen Beukerssluis
(schutsluis). Nadat het Meppelerdiepwater deze sluizen
is gepasseerd, stroomt het op de Beukersgracht en komt
via de Belterwijde en de Beulakerwijde op het Ettenlandskanaal, waarna het door het gemaal A. F. Stroink
op het V ollenhovermeer wordt gepompt. Via dit meer
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Tabe14.7.1.

Onderverdelingen in de afwateringseenheid Vollenhove

Omschrijving

Oppervlakte in ha
Polderland

50

Stroomgebied van de Vledder A en Wapserveense A (Steenwijker A)
Stroomgebied van de Kallenkoterwetering
Waterschap Nijeveen-Kolderveen
Kraggengebied
Overig boezemland

1830

Totaal

1880

komt het water op het V ollenhoverkanaal en stroomt
dan onbelemmerd door de Kadoelersluis, welke nagenoeg altijd open staat (zie afwateringseenheid Meppelerdiep), op het Zwarte Meer.
Voor wat het Drentse gebied betreft, kan water worden
ingelaten uit het Meppelerdiep via een inlaatsluis van
het waterschap Nijeveen-Kolderveen op het leidingennet
van dit waterschap.
In het waterschap Nijeveen-Kolderveen is een ruilverkaveling in uitvoering, waarin ook de stichting van
een gemaal is opgenomen. Dit gemaaLzaF-een 20danige
capaciteit krijgen, dat onder ongunstige weersomstandigheden het gehele waterschap in de bemaling kan
worden betrokken.
De in Drenthe gelegen gronden van deze afwateringseenheid worden beheerd door de waterschappen De
Vledder en Wapserveense A en Nijeveen-Kolderveen.
Aangezien het in Overijssel gelegen waterschap Vollenhove het overtollige water van deze waterschappen moet
verwerken, dragen zij bij in de daaruit voor Vollenhove
voortvloeiende kosten. Ten laste van het waterschap
Nijeveen-Kolderveen is 3,88 % van de stichtingskosten
van het in 1921 in bedrijf genomen stoomgemaal
A. F. Stroink, alsmede 7,78 % der exploitatie- en
onderhoudskosten van dit gemaal. Het waterschap De
Vledder en Wapserveense A draagt bij in de kosten van
de werken in het waterschap Vollenhove, voor zover
deze gevorderd worden door de verbetering der afwatering in het gebied van het waterschap. Deze betalingsverplichting is in de reglementen der beide waterschappen vastgelegd.
In tegenstelling tot het gebied gelegen in het waterschap Nijeveen-Kolderveen, dat reeds in 1863 onder
waterschapsverband is gebracht - dit waterschap is het
oudste van Drenthe - werd voor de gronden in het
stroomgebied van de Steenwijker A pas in 1950 een
waterschap opgericht, namelijk het waterschap De
Vledder en Wapserveense A. Sinds de oprichting van
dit waterschap is de waterstaat in het stroomgebied van
de Steenwijker A aanmerkelijk verbeterd. De Vledder A
en de Wapserveense A, waarvan de Steenwijker A de
voortzetting is, zijn genormaliseerd, terwijl door het
plaatsen van talrijke stuwen in het stroomgebied en het

Boezemland
en/of hoge
gronden

Totale
oppervlakte

14295
260
1035
255

14345
260
1830
1035
255

15845

17725

aanbrengen van inlaatsluizen, de waterbeheersing in dit
gebied geleidelijk aan wordt verwezenlijkt. Verschillende
werken, hiermede verband houdende, zijn nog in uitvoering.
4.8

Meppelerdiep

Assen-West 12, Steenwijk-Oost 16, Beilen-West en
-Oost 17, Roswinkel 18, Zwolle-Oost 21, CoevordenWest en -Oost 22, Nieuw-Schonebeek 23
De totale oppervlakte van de eenheid bedraagt ongeveer
115500 ha, waarvan circa 5800 ha polderland en 109700
ha hoge gronden. Het Drentse gebied is, volgens de in
tabel 4.8.1 opgenomen specificatie, ruim 110700 ha
groot.
De waterstand van het Meppel('rdiep varieert van
N.A.P. - 0,70 m tot N.A.P.
0,65 m.

+

De afwateringseenheid Meppelerdiep is in Drenthe gescheiden van de volgende afwateringseenheden :
1.
2.

3.

4.

5.

Electra, door de Koloniesluis tussen het eerste en
het tweede pand van het Veenhuizerkanaal ;
Eemskanaal, door:
a. Sluis 1 tussen het eerste en het tweede pand van
het N oord-Willemskanaal;
b. Sluis V tussen het vijfde en het zesde pand van
het Kanaal Buinen-Schoonoord;
Wes.terwoldse A, door:
a. Sluis 1 tussen het derde en het vierde pand van
het Scholtenskanaal;
b. de schutsluis tussen het derde en het vierde pand
van het Compascuumkanaal;
Frieslands Boezem, door de Damsluis nr. IX tussen
de Witte Wijk en het negende pand van de Appelschaastervaart ;
Overijsselse Vecht, door:
a. Sluis nr. 2 tussen het tweede en het derde pand
van het Kanaal Coevorden-Zwinderen;
b. Sluis nr. 2 tussen het tweede en het derde pand
van het Stieltjeskanaal.

Het Meppelerdiep is in Zwartsluis (zie figuur 4.8.2) van
het Zwarte Water gescheiden door een schutsluis, de
Grote Sluis genaamd (A). Op 700 m ten noorden van
deze sluis begint het Afwateringskanaal, dat een verbin-
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ding vormt tussen het Meppelerdiep en het Zwarte
Water. In dit kanaal ligt een uitwateringssluis, de
Meppelerdiepsluis (D), waarvan de deuren onder
normale omstandigheden open staan. Het is uitsluitend
door deze sluis, dat normaliter al het overtollige water
van de afwateringseenheid wordt geloosd. Tussen beide
sluizen ligt nog een uitwateringssluis (B)*, alsmede de
Kleine of Staphorstersluis (C).
Dreigt het peil van het Meppelerdiep bij de Kaapbrug
te Meppel een stand te bereiken van N.A.P. 0,65 m, dan
wordt het Meppelerdiepwater zijdelings afgevoerd door
de 3,5 km boven Zwartsluis gelegen Oude Beukerssluis
(E), een stroomsluis bij Beukers tussen het Meppelerdiep
en het Kanaal Beukers-Steenwijk - de Beukersgracht
is een onderdeel van dit kanaal-,dat tot de afwateringseenheid Vollenhove behoort. Via deze sluis kan maximaal 40 m 3/min worden afgetapt. Indien deze hoeveelheid ontoereikend is, wordt ook de Beukerssluis (F), een
naast de eerstgenoemde sluis gelegen schutsluis, ingeschakeld, waardoor eveneens 40 m 3 /min mag worden
geloosd. Beide sluizen hebben een dagwijdte van 8,00 m.
Het is echter mogelijk, dat dan ook nog lozing via de
Meppelerdiepsluis plaats heeft, aangezien deze sluis l?as
gesloten wordt bij een peil zowel op het Meppelerdlep
als op het Zwarte Water van N.A.P. + 0,50 m. Is die stand
bereikt, dan wordt al het overtollige water van de afwateringseenheid Meppelerdiep uitsluitend via de
Beukerssluizen geloosd op de wateren van het waterschap V ollenhove, in dit geval op het Kanaal BeukersSteenwijk. De Meppelerdiepsluis is gemiddeld 3 à 5
etmalen per jaar gesloten, verdeeld over verschillende
perioden.
De lozing op voornoemd waterschap kan echter niet
onder alle omstandigheden voortgang vinden. Wanneer
namelijk het Zwarte Meer bij de keersluis te Kadoelen
een peil heeft bereikt boven N.A.P.
1,00 m worden de
schuiven van de Kadoelersluis gesloten, hetgeen
stopzetting der lozing van het waterschap Vollenhove inhoudt. Zodra dan de boezem van het waterschap
aan de rijkspeilschaal te Blauwe Hand een peil heeft
bereikt hoger dan N.A.P. - 0,60 m, wordt op verzoek van
het waterschap de lozing vanuit het Meppelerdiep stopgezet. Het komt gemiddeld slechts eens in de vijf jaar

boezem

van

+

+

*) Deze sluis is in 1964 buiten gebruik gesteld.

Tabel 4.8.1.

het

waterschap

Vollenhove
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schutsluis
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uitwateringssluis

geregeld waargenomen -peilschaal

Figuur 4.8.2. Lozing van de afwateringseenheid Meppelerdiep

voor, dat de Kadoelersluis moet worden gesloten en dat
tegelijkertijd lozing door die sluis zeer urgent is.
Bij besluit der Provinciale Staten van Drenthe van
22 juli 1952 is vastgesteld de 'Verordening tot regeling
van de afleiding van het overtollige water van het eerste
pand van de Hogeveense Vaart' (Provinciaal Blad nr. 46
van 1952). Aan deze verordening, welke op 10 mei 1954
in werking is getreden (Provinciaal Blad nr. 22 van 1954)
is het volgende ontleend.
De waterafvoer heeft in de regel plaats door de afvoerkokers bij de Meppelersluis (G) en wel zodanig, dat zoveel mogelijk het peil op het eerste pand (N.A.P. 0,68 m)
gehandhaafd blijft.
Zodra de afvoer een te grote hinder voor de scheepvaart
veroorzaak( heeft de lozing tevens plaats via het aflaatwerk, ten oosten van G, in het Stroomkanaal van de
Hogeveense Vaart naar de Reest, waarbij de daarin aanwezige schuif op de voorgeschreven hoogte wordt getrokken.

+

Onderverdelingen in de afwateringseenheid Meppelerdiep
~-----------------~

Gebied afwaterende op:

Oppervlakte in ha
Polderland
Hoge
gronden

Totale
oppervlakte

-~--------~----- - - - -

I.

Il.
lIl.

Meppelerdiep (rechtstreeks)
1. het stroomgebied van de Wold A
2. het stroomgebied van de Oude Vaart
3. het stroomgebied van de Reest
4. overige gronden
Drentse Hoofdvaart, Beilervaart, eerste t/m vierde pand Oranjekanaal
Hogeveense Vaart, Oude Diep en vijfde pand Oranjekanaal

------

Totaal

--

----~~.~ - -

--

1470
205
60
1320
1760
920

13605
14695
8500
1050
24240
42910

15075
14900
8560
2370
26000
43830

105000

110735

~--

5735

--------~~
.. ~

---
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+

Wanneer, ondanks deze afvoer, het peil van N.A.P.
0,73
m op het eerste pand wordt overschreden, moet de schuif
in het aflaatwerk naar de Reest geleidelijk aan op de
voorgeschreven hoogte worden gelicht, echter zodanig,
dat de scheepvaart ten gevolge van de afvoer naar de
Reest geen meerdere hinder ondervindt dan door de
lozing via de Meppelersluis wordt veroorzaakt.
Bij een stand op het eerste pand hoger dan N.A.P.
0,78
m worden de schuiven in de afvoerkokers van de Meppelersluis en de schuif in het aflaatwerk naar de Reest
gelódelijk - en telkens over gelijke hoogte - gelicht,
tot beide aflaatwerken, indien dit nodig mocht blijken,
geheel openstaan.

+

Het overgrote deel der Drentse gronden, welke rechtstreeks afwateren op het Meppelerdiep, behoort tot de
waterschappen De Wold A, De Oude Vaart en Riegmeer.
Aangezien met het oog op hun waterhuishouding een
vlotte afwatering van het Meppelerdiep voor deze
waterschappen van eminent belang is, behelzen hun
reglementen een artikel, waarin is vastgelegd, dat een
evenredig deel in de jaarlijkse kosten van het onderhoud
en de exploitatie der werken ter voorkoming van een te
hoog peil op het Meppelerdiep te hunner laste is.
Behalve als afvoerleiding van een gebied met een oppervlakte van ruim 110700 ha, dient het Meppelerdiep
tevens als reservoir, van waaruit de volgende Drentse
kanalen, al of niet met behulp van gemaaltjes, worden
gevoed: de Drentse Hoofdvaart, de Beilervaart, het
Linthorst Homankanaal, de Hogeveense Vaart, het
Stieltjeskanaal, het Dommerskanaal, het Oranjekanaal en
het Bargermeerkanaal.
In 1957-1958 werd te Zwartsluis het Afwateringskanaal
gegraven, waarin een uitwateringssluis werd gebouwd,
de Meppelerdiepsluis, met een dagwijdte van 13,50 m.
Aangezien deze sluis, zoals hierboven reeds is medegedeeld, nagenoeg altijd open staat, doen de beide schutsluizen aldaar bijna geen dienst meer.
Tabel4.9.1.

4.9

Overijsselse Vecht

Beilen-West en -Oost 17, Coevorden-West en -Oost 22,
Nieuw-Schonebeek 23
De totale opperv lakt.e van de eenheid bed~aagt ongeveer
367500 ha, waarvan circa 1500 ha polderland en 366000
ha hoge gronden. Het in Duitsland gelegen deel is ongeveer 185000 ha groot, terwijl het Nederlandse gebied
een oppervlakte beslaat van circa 182500 ha, waarvan
ruim 154000 ha in Overijssel. Het Drentse gebied van
deze afwateringseenheid is ruim 28500 ha groot. Zie de
specificatie in tabel 4.9.1.
De Overijsselse Vecht is een regenrivier en heeft derhalve geen vast peil. In alle seizoenen kunnen grote peilverschillen optreden.
De afwateringseenheid Overijsselse Vecht is in Drenthe
gescheiden van de afwateringseenheid Meppelerdiep
door:
a.
het
b.
het

Sluis nr. 2, tussen het tweede en het derde pand van
Kanaal Coevorden-Zwinderen;
Sluis nr. 2, tussen het tweede en het derde pand van
Stieltjeskanaal.

De Overijsselse Vecht, de grote afvoerleiding van deze
afwateringseenheid, welke in de Beschrijving van de
provincie Overijssel, behorende bij de Waterstaatskaart,
uitvoerig is behandeld, is door zeven stuwen in acht
panden verdeeld en loost nabij Genne op natuurlijke
wijze op het Zwarte Water, waarmede het eerste pand in
open verbinding staat.
De voornaamste wateren in het Drentse gedeelte van
deze afwateringseenheid zijn: het Drostendiep, het Lodiep en het Schonebekerdiep. De beide eerstgenoemde
riviertjes stromen via grondduikers onder de Hogeveense Vaart door, waarna het Drostendiep zich ontlast
op het eerste pand van het Stieltjeskanaal, waarmede het
in open verbinding staat. Het Lodiep watert af op de
grachten van Coevorden. Het Schonebekerdiep loost op
het eerste pand VMl het Kanaal Coevorden-Alte Picardië,

Onderverdelingen in de afwateringseenheid Overijsselse Vecht

Gebied afwaterende op:

Oppervlakte in ha
-----------

Polderland

Hoge
gronden

Totale
oppervlakte

_._-------

1.

Vecht tussen de stuwen te Vilsteren en te Junne (derde pand)

1. Tweede pand Lutterhoofdwijk
2. Zesde pand Dedemsvaart
Il. Vecht tussen de stuwen te Hardenberg en te Ane (zesde pand)
1. Schonebekerdiep
2. Tweede pand Stieltjeskanaal
3. Drostendiep en Oshaarse Ruimsloot
4. Lodiep
5. Tweede pand Kanaal Coevorden-Zwinderen
6. Grachten van Coevorden
7. Laarwolderwetering en benedenpand Afwateringskanaal van
Coevorden naar de Vecht

60
90
40
830
380

1840
115

1840
115

2995
2115
11380
3170
2725
1540

2995
2175
11470
3170
2765
2370

1285
- - - - . _ - - _...

Totaal

1400

27165
-------

1665
----------

28565
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waarmede het in open verbinding staat. De beide voornoemde panden liggen gemeen met de grachten van
Coevorden.
Op de Coevordergrachten komt het overtollige water
samen van een gebied, groot ongeveer 25000 ha, waarvan de lozing (zie figuur 4.9.2) onder normale omstandigheden uitsluitend en rechtstreeks plaats heeft via het
Coevorden-Vechtkanaal op het zesde pand van de
Overijsselse Vecht, door de keer- tevens schutsluis in
dit kanaal. Deze sluis (D) wordt echter gesloten, zodra
het Vechtwater in omgekeerde richting, dus naar
Coevorden gaat stromen.
Wanneer het gewenst is voor de lozing gebruik te
maken van het Afwateringskanaal van Coevorden naar
de Vecht, heeft dit als regel plaats door de Drentse Stuw
(B) en wel zodanig, dat de waterstand op de stadsgrachten
van Coevorden bij de peilschaal aan de buitenzijde van
het bovenhoofd van de TrageJdijksluis (A) tussen N.A.P.
+ 9,05 m en 9,15 m mag schommelen.
Als de waterstand te Coevorden het peil van N.A.P. 9,40
m overschrijdt, worden de beide schuiven in de Drentse
Stuwen de twee schuiven in de Overijsselse Stuw (C)
over gelijke hoogte geheven. Beide stuwen hebben twee
openingen. Elke opening, wijd in de dag 6,00 m, is voorzien van een stoneyschuif.
Wanneer de Drentse Stuw reeds geheel open staat en
de waterstand te Coevorden desondanks hoger blijft dan
N.A.P.
9,50 m, worden de beide schuiven van de
Overijsselse Stuw verder opgetrokken, echter zodanig,
dat het verhang tussen de Coevordergrachten en het peil
op 20 m bovenstrooms van laatstgenoemde stuw niet
groter wordt dan 20 cm; dit in verband met de scheepvaart
op het Coevorden-Vechtkanaal.
Stijgt de waterstand te Coevorden boven N.A.P.
9,80 m,
dan worden de beide schuiven in de Overijsselse Stuw
geheel geopend, ongeacht of de scheepvaart op het
Coevorden-Vechtkanaal van de afstroming hinder ondervindt.

VERKLARING
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schutsluis
keersluis

stuw
grondduiker
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Resumerende, geschiedt de lozing op de Overijsselse
Vecht, al naar gelang de waterstand op de stadsgrachten
van Coevorden, als volgt:
tot N.A.P.
9,10 m: uitsluitend via het CoevordenVechtkanaal ;
N.A.P.
9,10 m tot 9,40 m: de Drentse Stuw wordt ingeschakeld;
N.A.P.
9,40 m tot 9,50 m: Drentse en Overijsselse Stuw
gelijke afvoer;
N.A.P.
9,50 m tot 9,80 m: Dlentse Stuw gehed open,
Overijsselse Stuw verder opgetrokken en
hoger dan N.A.P.
9,80 m: beide stuwen geheel open.

+

+
+
+

+

Alhoewel het zevende pand van de (Verlengde) Hogeveense Vaart tot de afwateringseenheid Meppelerdiep
behoort, kan bij waterbezwaar op dit pand overtollig
water naar de afwateringseenheid Overijsselse Vecht
worden afgevoerd. Een en ander is vastgelegd in de
'Verordening tot regeling van de afleiding van het overtollige water van het zevende pand van de Hogeveense
Vaart'. Deze verordening is vastgesteld bij besluit der

Figuur 4.9.2. Lozing van de Coevordergrachten op de Overijsselse Vecht

Provinciale Staten van Drenthe van 20 januari 1938 en is
afgekondigd in het Provinciaal Blad nr. 13 van dat jaar.
Zij is echter eerst zestien jaar later in werking getreden,
namelijk op 10 mei 1954.
In artikel 2 van de verordening is bepaald, dat, wanneer
er bij de Noordsesluis, tussen het zesde en het zevende
pand van de Hogeveense Vaart, water wordt afgevoerd
in verband met de overschrijding van het peil op het
zevende pand (N.A.P.
12,95 m), gelijktijdig met eenzelfde vermogen moet worden geloosd bij sluis Il, tussen
het boven- en het middenpand van het Kanaal Coevorden-Zwinderen, en bij sluis Il in het Stieltjeskanaal (zie
figuur 3.1.1). Het resultaat is dan, dat 2/3 van het overtollige water uit het zevende pand naar de afwaterings·
eenheid Overijsselse Vecht wordt afgevoerd.
In artikel 5 van deze verordening is nadrukkelijk gestipuleerd, dat nimmer water aan het zevende pand van
de Hogeveense Vaart mag worden onttrokken tot voeding van het midden- of de benedenpanden van het
Kanaal Coevorden-Zwinderen of het Stieltjeskanaal.
(De bovenpanden van deze kanalen staan in open verbinding met het zevende pand.)

+

Het Drostendiep en het Schonebekerdiep loosden voorheen rechtstreeks op de grachten van Coevorden. Na de
aanleg van het Stieltjeskanaal (1880-1884) en van het
Kanaal Coevorden-Alte Picardië (omstreeks 1880) heeft
de lozing via de eerste panden van deze kanalen plaats.
Bij de doortrekking der Hogeveense Vant, van de
Noordsesluis tot in het Bargerveen, werd het Lodiep
doorsneden. De bovenloop loosde sinds 1860 op deze
vaalt, terwijl de benedenloop op de grachten van Coevorden bleef afwateren. Omtrent de eeuwwi~seling werd
de verbinding tussen beide delen hersteld door middel
van een grondduiker onder de Hogeveense Vaart.
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Mwatcringskanaal van Coevorden naar de Vecht.
Van de in Drenthe gelegen gronden dezer afwateringseenheid ligt een oppcrdaktc yan 18000 ha in het 'waterschap Lo- cn Drostendiep, dat in 1958 is opgericht en
een totale oppervlakte heeft yan ongeveer 30700 ha.
ln de naaste toekomst zal nog een deel van dit waterschap op deze afwateringseenheid gaan lozen.

Via de grachten van Coevorden stroomde het overtOllige water op de Kleine Vecht en vervolgens bij De
Haandrik op de Overijsselse Vecht. Na de voltOoiing
van het Coevorden- Vechtkanaal in 1860 werd de Kleine
Vecht aan de boven mond bij Coevorden afgedamd en
had de lû'o:ing ,..ia dit kanaal plaats. Sinds 1925 wordt
het overtollige water voornamelijk afgevoerd via het
Kaart 4.1.1.

Afwateringseenheden
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Kaart 5.1.1.

\Vatervoorziening
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5. Watervoorziening

Om in de behoefte aan water te voorzien, wordt IJsselmeerwater ingelaten, dat enerzijds via Friesland8 Boezem
en anderzijds via het Meppelerdiep dit gewest bereikt.
Het ingelaten water dient voor het op peil houden van
de Drentse kanalen, ten behoeve van de scheepvaart, en
tevens voor de voeding der landbouwgronden, die in
tijden van droogte water aan de kanaalpanden onttrekken. Ook voor bepaalde industrieën is deze waterinlaat van belang.
Hieronder is in het kort de distributie van het ingelaten
water in deze provincie beschreven, waarbij voor de
indeling is uitgegaan van het behoeftemotief.
5.1

Voeding van kanaalpanden

Verscheidene kanalen in Drenthe kunnen worden gevoed van het Meppelerdiep uit. Om dat doel te bereiken
zijn gemalen geplaatst bij de zes schutsluizen in de
Drentse Hoofdvaart, bij de schutsluis in het Linthorst
Homankanaal, bij de Ericasluis in de (Verlengde) Hogeveen se Vaart, bij de Oranjesluis in het Oranjekanaal, bij
de schutsluis in het Dommerskanaal en bij de schutsluis
tussen de Ensingwijk en Hoofdwijk F in het BargerOosterveen.
Ook bij het Eexterveens Verlaat, tussen de beide panden
van het Anner- en Eexterveens Kanaal, is een voedingsgemaal geplaatst, alsmede bij sluis I in het Scholtenskanaal.
Op kaart nr. 5.1.1 zijn alle voedingsgemalen aangegeven.
5.2

Waterinlaat ten behoeve van landbouwgronden

De gronden in de opgeheven waterschappen Lt'utingewolde en De Zuidermaden kunnen respectievelijk uit het
Leekstermeer en het Peizerdiep worden gevoed. Deze
gebieden liggen binnen de grenzen van het waterschap
Noordenveld. De gronden van het waterschap MatslootRoderwolde, grotendeels in het waterschap N oordenveld gelegen, kunnen zowel vanuit het Leekstermeer als
vanuit het Peizerdiep van water worden voorzien.
Het eveneens grotendeels binnen de grenzen van het
waterschap Noordenveld liggende waterschap De
Peizer- en Eeldermaden wordt uitsluitend uit het Peizerdiep gevoed.
Voor een deel van het waterschap Glimmen, alsmede
voor een gedeelte van het waterschap Drentse A kan
water worden afgetapt uit het vijfde pand van het
Noord-Willemskanaal. Ook een gebied van het grotendeels in het waterschap Drentse A gelegen waterschap
De Punt kan uit dit pand van water worden voorzien.

Een complex gronden van het waterschap De Westerlanden en Besloten Venen wordt uit de Drentse A
gevoed. Ook een klein deel van het waterschap Drentse
A ontvangt water uit deze rivier.
Een deel van het waterschap Weetdinge wordt vanuit
het Weerdingerkanaal van water voorzien.
Het ten behoeve van de hierboven genoemde gebieden
ingelaten water is afkomstig uit het Ijsselmeer en
bereikt de Drentse gronden via de afwateringseenheden
Frieslands Boezem, Electra, Eemskanaal en Tweede
pand Winschoterdiep.
Gronden van de waterschappen De Vledder en Wapserveense A, Nijeveen-Kolderveen en Hesselte, alsmede
het gebied van het voormalige waterschap Havelte in
het waterschap De Oude Vaart gelegen, ontvangen water
uit de Drentse Hoofdvaatt.
Drie gebieden, binnen de grenzen van het waterschap
De Wold A gelegen, worden gevoed door de Wold A,
de Leisloot en de Koekanger A.
Gronden in het waterschap Middenveld kunnen van
water worden voorzien uit het Linthorst Homankanaal.
Uit de Hogeveense Vaart wordt water ingelaten ten
behoeve van drie gebieden in het waterschap Riegmeer,
alsmede voor gronden in de waterschappen BargerWesterveen en Barger-Oosterveen en voor een klein
gebied in het waterschap Lo- en Drostendiep.
De gronden van het waterschap Drogteropslagen,
grotendeels binnen de grenzen van het waterschap
Riegmeer gelegen, kunnen vanuit de Dedemsvaart van
water worden voorzien via de Ongelukswijk.
Het voormalige waterschap Klinkenvlier, Hege en Mars,
binnen de grenzen van het waterschap Lo- en Drostendiep gelegen, kan water aftappen uit het CoevordenVechtkanaal en uit het kanaal Coevorden-Alte Picardië.
Uit het Dommerskanaal kan water worden ingelaten
voor een deel van het waterschap De Noordersloot.
Deze gronden liggen binnen de grenzen van het waterschap Het Amsterdamse Veld.
Alle hierboven genoemde gebieden zijn op kaart nr.
5.1.1 met arcering aangegeven.
5.3

Waterinlaat ten behoeve van fabrieken enz.

Voor de aardappelmeelfabrieken te Smilde, Gasselternijeveen, Nieuw-Buinen, Nieuw-Amsterdam en Coevorden
wordt water aan de Drents-Groningse kanalen onttrokken.
Uit het Veenhuizerkanaal wordt water ingelaten ten
behoeve van de rijkswerkinrichting te Veenhuizen.
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6. De grondwaterstand

Alvorens het een en ander mede te delen over de wijze
waarop door middel van peilingen het gedrag van het
grondwater op de voet wordt gevolgd, is het van belang
te weten, wat onder grondwater wordt verstaan.
In een gegraven gat van voldoende diepte zal water grondwater - vloeien, dat op een bepaalde hoogte - de
grondwaterhoogte - blijft staan. Bevinden zich in een
terrein meer van dergelijke gaten, dan kan men zich de
spiegels (oppervlakken) van het zogenaamde freatische
grondwater in deze gaten verbonden denken tot één
oppervlak, dat de grondwaterspiegel of het freatische
oppervlak wordt genoemd. Beneden dit vlak zijn alle
poriën van de grond geheel met water gevuld; dit water
is het eigenlijke grondwater.
Men onderscheidt voorts nog spanningswater en artesisch water.
Een watervoerend pakket, opgesloten tussen moeilijk
doorlatende lagen (klei- of leemlagen), bevat spanningswater. Bij doorgraving of doorboring der afsluitende
laag zal dit water in het algemeen een grotere stijghoogte
hebben - afhankelijk van de druk waaraan het in dit
pakket onderhevig is - dan het freatische water. De
druk van het water kan zó groot zijn, dat het boven het
maaiveld stijgt. Men spreekt dan van artesisch water.
Ook boven het freatische vlak is de grond tot op bepaalde hoogte nog geheel met water verzadigd, doch dit
water, capillair water, kan niet vrij in het gegraven gat
vloeien, omdat het door zogenaamde capillaire krachten
wordt vastgehouden. De spiegel van het capillaire water
is het capillaire oppervlak.
De afstand tussen het freatische en het capillaire oppervlak hangt af van de grootte der poriën in de grond.
Voor duinzand bij voorbeeld bedraagt deze afstand,
welke de capillaire stijghoogte wordt genoemd, circa
30 cm.
Ook boven het capillaire oppervlak bevindt zich nog
water, dat echter de poriën slechts gedeeltelijk vult. Het
blijft als het ware in de grond hangen; het wordt dan
ook hangwater genoemd. Dit water is voor de plantengroei van grote betekenis, omdat de plantenwortels niet
tot het soms vrij diep liggende grondwater behoeven te
reiken om voldoende vocht te kunnen opnemen.
Beneden het maaiveld treft men dus eerst het hangwater
aan, vervolgens op min of meer grotere diepte het capillaire water en daarop aansluitend het eigenlijke grondwater. Het is de afstand tussen de grondwaterspiegel
en het maaiveld, welke op ruim 10 000 waarnemingspunten in Nederland op vastgestelde data wordt gemeten.
Ten gevolge van seizoenwisselingen en daarmede gepaard gaande veranderingen in neerslag en verdamping

treden schommelingen in de grondwaterstand op. Doch
niet alleen door deze natuurlijke oorzaken worden wijzigingen in de stand van het grondwater teweeggebracht,
ook kunstmatige invloeden, zoals wateronttrekking op
kleine of grote schaal, wijzigen de grondwaterstand.
Het grondwater speelt in de economie van ons land een
belangrijke rol. Vele van de waterhuishoudkundige
problemen - welke vaak weer van elkaar afhankelijk
zijn - liggen op civieltechnisch, cultuurtechnisch en
watervoorzieningsgebied. Het spreekt dan ook welhaast
vanzelf, dat er in Nederland voor het gedrag van het
grondwater grote belangstelling bestaat, zodat op ruime
schaal medewerking wordt verkregen om de stijghoogte
van het grondwater in putten en buizen op de voet te
volgen.
In een waarnemingsput wordt de stand van het diepe
grondwater op de 14de en de 28ste dag van elke maand
of op 28 april, 28 augustus,14 oktober en 14 december
van elk jaar opgenomen.
De waarnemingsbuizen of landbouwbuizen, welke een
lengte hebben van 2 à 3 m, dienen om het ondiepe
grondwater te kunnen peilen, hetgeen in de zogenaamde
stambuizen eveneens twee maal per maand geschiedt en
in de zogenaamde peilbuizen op de vier bovengenoemde
data.
Voor wat deze provincie betreft, wordt de grondwaterstand in 103 waarnemingsputten (freatisch water of
spanningswater) en in 336 waarnemingsbuizen (in het
algemeen freatisch water) geregeld gepeild. (Toestand
op 1 januari 1962.)
Om een indruk te krijgen over de spreiding der waarnemingspunten in deze provincie, zijn op kaart nr. 6.1
alle putten en buizen aangegeven, waarin de grondwaterstand wordt opgenomen. Als bijzonderheid zij hier nog
vermeld, dat Drenthe de enige provincie is, waar in alle
gemeenten waarnemingspunten aanwezig zijn.
Men beschikte op 1 januari 1962 over 104000 gegevens
van de stijghoogte van het grondwater in deze provincie,
waarvan de eerste op 14 april 1950 te Ruinerwold werd
gepeild.
De onder de nummers 6.2 en 6.3 opgenomen grondwaterstandskaarten, welke respectievelijk de gemiddelde
zomer- en de gemiddelde wintertoestaud .weergeven,
zijn ontleend aan het door ir. H. Bos samengestelde
rapport, dat in 1958 is verschenen onder de titel 'De
landbouwwaterhuishouding in de provincie Drenthe'.
Deze kaarten, geven een aspect van de waterhuishouding, dat op de Waterstaatskaart niet tot uitdrukking
komt. Zij vullen derhalve laatstgenoemde kaart zeer
goed aan.
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7. Waterschappen

7.1

Algemene beschrijving

Het onder waterschapsgezag stellen van gronden in dit
gewest is, vergeleken bij de omringende provincies
Groningen, Friesland en Overijssel, van latere tijd en
begon omstreeks 1860. Bij besluit der Provinciale Staten
van 30 september 1862 werd het eerste (Algemeen)
Reglement voor de waterschappen in de provincie
Drenthe vastgesteld en afgekondigd in het Provinciaal
Blad nr. 51 van dat jaar.
Artikel 1 van dit reglement geeft de volgende definitie
van een waterschap: 'Elke vereeniging van gronden, die
is of zal worden tot stand gebracht, met het doel, om die
gronden door dezelfde werken tegen het water te beschermen, of den stand en den loop van het water binnen
dezelve te regelen, is een waterschap.'
Het eerste waterschap werd opgericht bij besluit der
Provinciale Staten van 8 november 1862 (Provinciaal
Blad nr. 2 van 1863). Het betrof de vereniging van de
polders Nijeveen en Kolderveen in één waterschap,
onder de benaming De Verenigde Polders Nijeveen en
Kolderveen. In 1884 kreeg dit waterschap een nieuw
reglement en werd tevens de naam veranderd in Nij eveenKolderveen, zonder meer, onder welke benaming dit
oudste waterschap van Drenthe ook thans nog bestaat.
Sinds de vaststelling in 1862 van het eerste (Algemeen)
Reglement voor de waterschappen in de provincie
Drenthe zijn er 197 waterschappen opgericht, waarvan
er sindsdien 141 zijn opgeheven, zodat per 1 januari 1961
het aantal waterschappen 56 bedroeg (zie ook tabel 7.1.0).
V olledigheidsh:l1ve zij hierbij aangetekend, dat de besluiten tot opheffing van deze waterschappen op laatstgenoemde datum nog niet voor alle waterschappen in
werking waren getreden. Doch ervan uitgaande, dat de
data van inwerkingtreding toch vroeg of laat worden
afgekondigd, zijn deze waterschappen in dit hoofdstuk
als reeds opgeheven aangemerkt, echter met dit voorbehoud, dat de in 1963 opgeheven waterschappen wel
zijn opgenomen. De namen van deze waterschappen zijn
onder 7.3 tussen haakjes geplaatst.
De toeneming met bijv. 86 waterschappen in de periode
1914-1933 hield geenszins in, dat de waterhuishouding
in dit gewest dienovereenkomstig verbeterde. Van
samenwerking der waterschappen was, op enkele uitzonderingen na, vaak weinig of geen sprake.
Bij besluit der Provinciale Staten van 21 december 1909
werden de volgende acht waterschappen opgericht:
Annen, Eext, Eexterveensedallen-Eext, Gasselte, GietenBonnen, De Knijpe, Nieuw-Bonner- en Gieterveen, en
Spijkerboor. Bij hetzelfde besluit werd tevens het waterschap De Oostermoerse Vaart opgericht als overkoepelend orgaan, hetgeen tot uttdrukking kwam in de

samenstelling van het bestuur, dat uit de voorzitters der
besturen van genoemde waterschappen bestond. (Aan
dit bestuur werd in 1918 toegevoegd de voorzitter van
het in dat jaar opgerichte waterschap Boonspolder.)
In hun vergadering van 15 december 1926 volgden de
Staten dezelfde gedragslijn bij de oprichting der volgende
acht waterschappen: De Beilerstroom, De Bennemaatsstroom, De Brunstingerleek, De Dwingelderstroom,
De Lheebroekerstroom, De Noord- en Rustlake, De
Uffelterstroom en De Westerborkerstroom. Ook voor
deze waterschappen werd een overkoepelend waterschap
opgericht, De Oude Vaart genaamd.
Bij Statenbesluit van 2 februari 1932 kwam de oprichting
der volgende vijf waterschappen tot stand: NoordKoekange, De Oosterboer, Riete-Kraak, Ruinen en
Zuid-Koekange, met als overkoepelend orgaan het
waterschap De Wold A.
Het gebied der drie voornoemde overkoepelende waterschappen omvatte - zij het niet geheel - de stroomgebieden der drie riviertjes, waaraan zij hun naam ontleenden. De taak van deze waterschappen was tevens de
verbetering en het onderhoud van deze wateren. De
binnen hun grenzen gelegen waterschappen moesten
bijdragen in de daarvoor gemaakte kosten.

Uit het bovenstaande blijkt, dat het provinciaal bestuur
wel aanvoelde, dat de belangen van een bepaald stroomgebied het meest doeltreffend behartigd konden worden
door een centraal bestuur, zoals dat in elk van de overkoepelende waterschappen was samengesteld. Deze organisaties waren met hun inliggende waterschappen tezamen
echter te log van opzet. Geleidelijk aan won dan ook bij
het provinciaal bestuur het idee veld, dat de belangen van
grote gebieden, welke waterstaatkundig één geheel
vormden, aan één waterschap dienden te worden toevertrouwd, hetgeen vanzelfsprekend de opheffing van
de overkoepelende waterschappen tot gevolg moest
hebben.
In 1941 had dan ook de eerste samenvoeging van waterschappen plaats. Bij besluit der Provinciale Staten van
25 februari van dat jaar werden de vijf eerder genoemde,
binnen de grenzen van het waterschap De Wold A
gelegen, waterschàppen opgeheven en verenigd tot één
waterschap onder de benaming Het Stroomgebied van
de Wold A. Ook het waterschap De Wold A werd opgeheven. Tien jaar later besloten de Staten in hun vergadering van 31 juli 1951 het waterschap Het Stroomgebied
van de Wold A te verenigen met het waterschap Ruinerwold tot één waterschap, De Wold A genaamd. Door dit
besluit werd een gebied met een oppervlakte van 15050
ha binnen de grenzen van één waterschap gebracht.
Bij Statenbesluit van 7 februari 1950 werd het water-
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schap De Vledder en Wapserveense A opgericht, dat een
oppervlakte heeft van 15550 ha, en waarbij de opheffing
van slechts twee zeer kleine waterschappen was betrokken. Alle gronden van het stroomgebied van de Vledder
A en de Wapserveense A zijn in dit waterschap ondergebracht.
Bij besluit der Provinciale Staten van 25 juli 1950 werden
de acht binnen de grenzen van het waterschap De Oude
Vaart gelegen waterschappen - alsmede het waterschap
De Oude Vaart, groot 9890 ha - opgeheven en verenigd tot één vergroot waterschap, genaamd De Oude
Vaart, met een oppervlakte van ongeveer 12255 ha.
Door dit besluit was weliswaar wederom een samenvoeging van waterschappen een feit geworden, doch
het grootste deel van het stroomgebied van de Oude
Vaart lag nog buiten de grenzen van het waterschap.
Vandaar dat de Staten in hun vergadering van 20 juli
1954 besloten de waterschappen De Oude Vaart en
Havelte op te heffen en een opnieuw vergroot waterschap De Oude Vaart met een oppervlakte van 26200 ha

op te richten, dat alle gronden van het stroomgebied
van de Oude Vaart omvat.
De volgende stap naar concentratie werd in 1954 gezet,
toen bij Statenbesluit van 26 januari het waterschap
De Oostermoerse Vaart, groot 24700 ha, werd opgericht
en de volgende 23 waterschappen in het stroomgebied
van de Oostermoerse Vaart werden opgeheven: de negen
hierbovengenoemde in 1909 opgerichte waterschappen,
alsmede de waterschappen Annerveen, Bonnerveen,
Boonspolder, Borger-Westdorp, Brammershoopveen,
De Broeken, Bronneger, Buinen, Ees-Westdorp, De
Groeve, Noordvenen, Schuilingsoord, Zuider-Es en
Zuidlaren.
In hun vergadering van 26 april 1955 besloten de Staten
tot oprichting van het waterschap Riegmeer, aanvankelij k groot circa 10150 ha. In dezelfde vergadering viel
het besluit tot opheffing van de waterschappen Alteveer
en Zuideropgaande. In 1958 volgde bij besluit der
Provinciale Staten van 2 mei de opheffing van de waterschappen Zwinderse Veld-Noordwestelijk Deel en

Tabel 7.1.0. Chronologisch overzicht van het ontstaan van grote waterschappen door samenvoeging
-._-._-.-

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

Naam van de samengevoegde
waterschappen en
veenschappen
.1

Noord-Koekange
De Oosterboer
Riete-Kraak
Ruinen
Zuid-Koekange
De Wold A
Ruinerwold
Het Stroomgebied van de
WoldA
.2 De Beilerstroom
De Bennemaatsstroom
De Brunstingerleek
De Dwingelderstroom
De Lheebroekerstroom
De Noord- en Rustlake
De Uffelterstroom
De Westerborkerstroom
De Oude Vaart
Havelte
De Oude Vaart
.3 Nieuwe Wijkje-Lodegracht
Nijensleek
.4 Barger-Compascuum
Barger-Compascuum-Grens
Het Emmer-Compascuum
Het ZwartenbergerCompascuum
Het Compascuum
De Oude Runde
De Plaatsensloot
.5 Annen
Annerveen

--'--,._-

--

---

---,----

-

Jaar van samenvoeging bij
Statenbesluit en naam van
het grote waterschap
1941, Het Stroomgebied
van de Wold A

1951, De Wold A

1950, De Oude Vaart

1954, De Oude Vaart
1950, De Vledder en
Wapserveense A
1951, Het Compascuum

1954, Het Compascuum

1954, De Oostermoerse Vaart

Naam van de samengevoegde
waterschappen en
veenschappen
Bonnerveen
Boonspolder
Borger-Westdorp
Brammershoopveen
De Broeken
Bronneger
Buinen
Ees-Westdorp
Eext
Eexterveensedallen-Eext
Gasselte
Gieten-Bonnen
De Groeve
De Knijpe
Nieuw-Bonner- en Gieterveen
Noordvenen
De Oostermoerse Vaart
Schuilingsoord
Spijkerboor
Zuider-Es
Zuidlaren
Gasselterboerveen
.6 De Moersloot
Het Roswinkelerveen
De Veen- en Brandstukken
Het Weerdinger-Erfscheiden_
veen
.7 Valthe
Valthergroenlanden
.8 Weerdinge
Het Weerdinger-Erfscheidenveen

Jaar van samenvoeging bij
Statenbesluit en naam van
het grote waterschap

1958, De Oostermoerse Vaart
1954, Roswinkel

1954, Valthe
1954, Weerdinge
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Oostopgaande, alsmede van het veenschap De
Coevorder- en Dalervenen. Het gebied van het waterschap Riegmeer werd toen vergroot tot 12880 ha. Bij
Statenbesluit van 26 juli 1959 werden de drie waterschappen De Slagen, Kerkenbovenveen en PaardelandenSchrapveen opgeheven en het grondgebied van het
waterschap Riegmeer uitgebreid tot zijn huidige oppervlakte van 19900 ha.
In 1956 kwam de oprichting van de waterschappen
Middenveld (16080 ha), Noordenveld (28425 ha) en Het
Schonebekerdiep (7400 ha) tot stand en werden tevens
negen waterschappen opgeheven.
In 1958 kreeg wederom een grote samenvoeging van
waterschappen haar beslag. Bij besluit der Provinciale
Staten van 2 mei van dat jaar is het waterschap Lo- en
Drostendiep, groot circa 30700 ha, opgericht en zijn
gelijktijdig de volgende 20 waterschappen opgeheven,
te weten: De Aalderstroom, Barger-Erfscheidenveen,
De Broeklanden, Dalerveen, De Delften, De Geserstroom, Grote Ruimsloot, Kibbelveen, De Kleine

Vecht, Klinkenvlier, Hege en Mars, De Koksgrup,
De Laak, Het Lodiep, De Marsstrooffi, Odoorn, De
Oosterstroom, De Oshaarse Ruimsloot, De Proefpolder,
De Slenerstroom en De Westerstrooffi.
Bij Statenbesluit van 26 juni 1959 is het waterschap
Drentse A, groot 29600 ha, opgericht en werden vier
waterschappen opgeheven.
De afronding tot een goede waterbeheersing in waterschapsverband kwam in dit gewest tot stand, toen bij
besluit der Provinciale Staten van 6 juli 1962 de waterschappen De Monden I (13300 ha), De Runde II (14000
ha) en Bargerbeek III (18300 ha) werden opgericht (zie
figuur 7.1.1). Bij hetzelfde besluit werd tevens de slotfase
tot concentratie van waterschappen ingeluid door de
opheffing van 15 waterschappen en één veenschap
(Provinciaal Blad 1963 nr. 54).
De oprichting van het waterschap De Monden had de
opheffing ten gevolge van de waterschappen Exlo,
Exloërveen, Gasse!ternijeveen, Nieuw-Buinen, NieuwDrouwen en Valthe.

7.1.0. Vervolg

.9

.10
.11

.12

.13

Naam van de samengevoegde
waterschappen en
veenschappen

Jaar van samenvoeging bij
Statenbesluit en naam van
het grote waterschap

Naam van de samengevoegde
waterschappen en
veenschappen

Alteveer
Zuideropgaande
De Coevorder- en Dalervenen
Oostopgaande
Zwinderse Veld-Noordwestelijk Deel
Kerkenbovenveen
Paardelanden-Schrapveen
De Slagen
Het Oude Diep
Weg van Drijber naar Mantinge
Leutingewolde
De Weehorst
De Zuidermaden
Het Oud-Schonebekerveen
Het Schonebekerdiep
Weijerswold-Oostelijk Deel
Weijerswold-Westelijk Deel
De Aalderstroom
Barger-Erfscheidenveen
De Broeklanden
Dalerveen
De Delften
De Geserstroom
Grote Ruimsloot
Kibbelveen
De Kleine Vecht
Klinkenvlier, Hege en Mars
De Koksgrup
De Laak
Het Lodiep
De Marsstroom

1955, Riegmeer

Odoorn
De Oosterstroom
De Oshaarse Ruimsloot
De Proefpolder
De Slenewroom
De Westerstroom
Het Gasselterveld
Het Gieterveld
Lappenvoort
Taarlose Weg
Het Amsterdamse Veld
Barger-Oosterveen
(gedeeltelijk)
Barger-Oosterveld
(gedeeltelijk)
Barger-Westerveen
De Noordersloot
Oranjedorp
Het Schonebekerdiep
Exlo
Exloërveen
Gasselternijeveen
Nieuw-Buinen
Nieuw-Drouwen
Valthe
Barger-Oosterveen
(gedeeltelijk)
Barger-Oosterveld
(gedeeltelijk)
Het Compascuum
Het Emmer-Erfscheidenveen
Weerdinge

1958, Riegmeer

1959, Riegmeer

.14

1956, Middenveld
.15
1956, Noordenveld

1956, Het Schonebekerdiep

1958, Lo- en Drostendiep
.16

.17

Jaar van samenvoeging bij
Statenbesluit en naam van
het grote waterschap

1959, Drentse A

1962, Bargerbeek

1962, De Monden

1962, De Runde
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Door de oprichting van het waterschap De Runde zijn
opgeheven het veenschap Het Emmer-Erfscheidenveen
en de waterschappen Barger-Oosterveen, Barger-Oosterveld, Het Compascuum en Weerdinge.
Ten slotte zijn bij de oprichting van het waterschap

Bargerbeek de volgende waterschappen opgeheven:
Het Amsterdamse Veld, Barger-Westerveen, De
Noordersloot, Oranjedorp en Het Schonebekerdiep.
De hierbovengenoemde opgeheven waterschappen
Barger-Oosterveen en Barger-Oosterveld zijn gedeeltelijk in Bargerbeek opgenomen.
Tabel 7.1.0 geeft een chronologisch overzicht van het
ontstaan van de grote waterschappen door samenvoeging. Opgemerkt zij, dat binnen de grenzen van deze
waterschappen ook gebieden zijn ondergebracht, die
vóór de oprichting der grote waterschappen buiten
waterschapsverband lagen.
7.2

Reglementen

Er is een oud en een nieuw Algemeen reglement voor
de waterschappen in Drenthe (zie onder hoofdstuk 9).
De invoering van een nieuw Algemeen reglement voor
de waterschappen was nodig, om de benoeming van
hoofdingelanden - waarin het oude Algemeen reglement niet voorziet - mogelijk te maken, waardoor het
besturen van grote waterschappen zeer wordt bevorderd.
V óór de invoering van dit nieuwe Algemeen reglement
hadden enkele grote waterschappen, zoals het waterschap
De Vledder en Wapserveense A, een eigen reglement,
waarin vele bepalingen van het nieuwe Algemeen reglement, zoals die betreffende de benoeming van hoofdingelanden, voorkwamen.
De bepalingen van het oude Algemeen reglement blijven
van kracht voor elk reeds vóór 1952 bestaand waterschap, vallende onder dit Algemeen reglement, totdat
het is opgeheven of het bijzonder reglement is herzien
en het nieuwe Algemeen reglement van toepassing is
verklaard.
Het nieuwe Algemeen reglement is, behoudens het
bepaalde in de vorige alinea, van toepassing op de waterschappen, welke geheel in de provincie Drenthe zijn
gelegen. (Voor waterschappen, welke mede in een andere
provincie liggen, wordt dit Algemeen reglement van
toepassing verklaard, zoals in het geval van het waterschap Roswinkel.) Onder waterschappen worden in dit
reglement mede verstaan veenschappen.

10

IS kIT'

Voor elk waterschap geldt bovendien een bijzonder
reglement, waarin de bepalingen zijn opgenomen, die
in het belang van het waterschap nodig worden geoordeeld. Er zijn door de Staten van Drenthe echter slechts
twee reglementen aangeduid met 'bijzonder reglement'
en wel voor de grotendeels in Groningen gelegen waterschappen Glimmen en Kielsterpomp.
Van de 13 in dit gewest liggende interprovinciale waterschappen liggen er 11 gedeeltelijk in de provincie
Groningen en 2 gedeeltelijk in Overijssel.

Figuur 7.1.1. Overzicht samenvoeging van 15 waterschappen en
één veenschap. (Voor de arabische cijfers zie onder 7.3.1 enz.)

a. Gedeeltelijk in de provincie Groningen liggen:
1. Roswinkel, dat geheel onder de bepalingen van
het nieuwe Algemeen reglement voor de waterschappen in Drenthe valt;
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2. Het Grote Diep, Matsloot-Roderwolde, De Peizeren Eeldermaden en Zuidlaren-Hogezand 1), welke
geheel onder de bepalingen van het oude Algemeen
reglement voor de waterschappen in de provincie
Drenthe vallen;
3. De Punt, dat gedeeltelijk onder de bepalingen van
het oude Algemeen reglement valt;
4. Glimmen en Kielsterpomp, die geheel onder de bepalingen van het Algemeen reglement voor de waterschappen in de provincie Groningen vallen;
5. Eelderwolderpolder, Het Oosterland en De Westerlanden en Besloten Venen, die gedeeltelijk onder
de bepalingen van laatstgenoemd reglement vallen.
b. Gedeeltelijk in Overijssel liggen de waterschappen
Drogteropslagen en Het Meppelerdiep, welke respectievelijk geheel onder de bepalingen van het oude
Algemeen reglement voor de waterschappen in de
provincie Drenthe en van het Grondreglement voor
de waterschappen in Overijssel vallen.

7.3

Na de oppervlakte zijn de bladen en nummers van de
Waterstaatskaart genoemd, waarop het waterschap
voorkomt.
Daaronder volgen de jaartallen en volgnummers van
het Provinciaal Blad, waarin het reglement en de
wijzigingen zijn afgekondigd. De afwijkingen zijn nader
omschreven.
Als slot van dit hoofdstuk zijn de ongereglementeerde
polders alfabetisch opgenomen. De oppervlakte van deze
polders is verkregen na meting op de topografische
kaart, schaal 1: 25000, met de planimeter.
Ter oriëntering is voor dit hoofdstuk kaart nr. 7.3.0
gemaakt, waarop alle gewone waterschappen en het
veenschap zijn terug te vinden. De nummers op de kaart
corresponderen in zoverre met de vóór de naam van
onderstaande waterschappen geplaatste getallen, dat op
de kaart de cijfers 7.3 zijn weggelaten. (Voor de nummers
I, II en III zie figuur 7.1.1).
7.3.1

(Het Amsterdamse Veld*)
Opgericht in 1954. Oppervlakte 2155 ha.
Beilen-Oost 17, Coevorden-Oost 22 en NieuwSchonebeek 23.
Provinciaal Blad 1954 nrs. 47 en 48, 1956 nr. 75.
Bij besluit der Provinciale Staten van 27 januari
1953 (Provinciaal Blad nr. 49 van 1954) is het
waterschap Amsterdamse Veld-Zuid opgeheven
en het waterschap Het Amsterdamse Veld opgericht (Provinciaal Blad nr. 47 van 1954).
Binnen de grenzen van dit waterschap ligt
gedeeltelijk het waterschap De Noordersloot.

IIl

Bargerbeek* (zie onder 7.1)
Opgericht in 1963. Oppervlakte 18300 ha.
Beilen-Oost 17, Roswinkel 18, Coevorden-Oost
22 en Nieuw-Schonebeek 23.
Provinciaal Blad 1963 nr. 56.

7.3.2

(Barger-Oosterveen)
Opgericht in 1884. Oppervlakte 4337 ha.
Roswinkel18 en Nieuw-Schonebeek 23.
Provinciaal Blad 1925 nr. 37 (tekst van het
reglement na wijziging), 1933 nr. 19, 1939 nr. 38,
1950 nr. 20 en 1956 nr. 56.

Beschrijving van de waterschappen

Er zijn in de provincie Drenthe, naast één veenschap, in
totaal 58 waterschappen, waaronder 49 gewone en 9 oneigenlijke waterschappen (toestand op 1 januari 1964).
Van de veenschappen is nog slechts Het EmmerErfscheidenveen overgebleven, dat naast de behartiging
der vervening ook voor de afwatering in zijn gebied
zorgdraagt.
De gewone waterschappen verzorgen de afwatering in
hun gebied. De oneigenlijke waterschappen zijn de zogenaamde weg- en kanaalwaterschappen. Dit zijn waterschappen, die buiten het begrip gewone waterschappen
vallen en daarom beter met wegschap en kanaalschap
kunnen worden aangeduid. De zes wegschappen zijn:
De Esgronden bij Eext, Kobuspad, Weg door het
Rolder-, Nijlander- en Deurzerveld, Weg door het
Zeijerveld, Weg Hijken-Lheebroek en Weg SmalbroekBruntinge. De drie kanaalschappen zijn: BeilenNieuweroord, Buinen-Schoonoord en Nieuwe Compagniesterdiep. Deze oneigenlijke waterschappen blijven
hier verder onbesproken; zij staan namelijk ook niet op
de Waterstaatskaart vermeld.
Naast de 58 waterschappen zijn er in Drenthe nog 10
ongereglementeerde polders buiten waterschapsverband.
Hieronder zijn de gewone waterschappen en het veenschap in alfabetische volgorde opgenomen. De waterschappen, welke onder het nieuwe Algemeen reglement
voor de waterschappen in Drenthe vallen, zijn met *
aangeduid.
Als jaar van oprichting is het jaar aangehouden waarin
het oprichtingsbesluit en het reglement koninklijk zijn
goedgekeurd.
De oppervlakte is overgenomen uit het reglement voor
het waterschap.

.3

(Barger-Oosterveld)
Opgericht in 1927. Oppervlakte 600 ha.
Beilen-Oost 17 en Roswinkel 18.
Provinciaal Blad 1927 nr. 15 en 1957 nr. 50.

.4

(Barger-Westerveen*)
Opgericht in 1883. Oppervlakte 3050 ha.
Beilen-Oost 17, Roswinkel 18, Coevorden-Oost
22 en Nieuw-Schonebeek 23.
Provinciaal Blad 1958 nr. 68 (op 1 april 1959 in
werking getreden, Provinciaal Blad nr. 7 van
1959) en 1962 nr. 28.
Bij besluit der Provinciale Staten van 2 mei 1958,
- - -- ----.-

1)

Opgeheven met ingang van 1 mei 1963 (Provinciaal Blad 1963
nr. 39).

*) Valt onder het nieuwe Algemeen reglement voor de waterschappen in Drenthe.
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Kaart 7.3.0.

Waterschappen

.....0 ..

.Cl. '11,6 j,
.
.. " .(. ..
\

\

"1 ':

t

,
\

~\

•/.... ~r"'lf 'I

17

,--

.

,.,

Be

,lonen Oe't

t,l

,
i

,

~

l

.-

~

.~

.,'

I;
'1..

43

I

.'~

~""'. Scho"eb~k
t<;l')Q

-

•

'(
r

) {

/

1,

L

I

61

Provinciaal Blad nr. 69 van dat jaar, is o.a. het
waterschap Barger-Erfscheidenveen opgeheven
en het waterschap Barger-Westerveen met 182 ha
vergroot (Provinciaal Blad nr. 68 van 1958).
Binnen de grenzen van dit waterschap ligt gedeeltelijk het waterschap De Noordersloot.
7.3.5

Beilervaart-Venesluis
Opgericht in 1942. Oppervlakte 295 ha.
Beilen-West 17.
Provinciaal Blad 1949 nr. 17.

.6

De Brandemaatsloot
Opgericht in 1940. Oppervlakte 162 ha.
Zwolle-Oost 21.
Provinciaal Blad 1940 nr. 16, 1941 nr. 17 en 1949
nr. 21.

.7

(Het Compascuum*)
Opgericht in 1954. Oppervlakte 3383 ha.
Roswinkel 18.
Provinciaal Blad 1954 nr. 28 en 1958 nr. 58.
Bij besluit der Provinciale Staten van 30 januari
1951, Provinciaal Blad nr. 36 van dat jaar, zijn de
waterschappen Barger-Compascuum en Het
Emmer-Compascuum en de veenschappen
Barger-Compascuum-Grens en Het Zwartenberger-Compascuum verenigd tot één waterschap
Het Compascuum.
Bij Statenbesluit van 26 januari 1954, Provinciaal
Blad nr. 27 van dat jaar, zijn de waterschappen
Het Compascuum, De Oude Runde en De
Plaatsensloot opgeheven en is een nieuw waterschap Het Compascuum opgericht (Provinciaal
Blad nr. 28 van 1954).
Het gebied van het waterschap is verdeeld in de
volgende zes blokken: Emmer-Compascuum,
Barger-Compascuum, Zwartenberger-Compas-,
cuum, Barger-Compascuum-Grens, Plaatsensloot
en Oude Runde.

.8

Drentse A*
Opgericht in 1960. Oppervlakte 29600 ha.
Groningen-West 7, Assen-West en -Oost 12,
Beilen-West en -Oost 17.
Provinciaal Blad 1960 nr. 6 (oprichtingsbesluit)
en 1960 nr. 7.
Bij besluit der Provinciale Staten van 26 juni 1959
zijn de waterschappen Taarlose Weg, Lappenvoort, Het Gieterveld en Het Gasse1terveld opgeheven (Provinciaal Blad nr. 8 van 1960) en is
het waterschap Drentse A opgericht (Provinciaal Blad nr. 6 van 1960).
Binnen de grenzen van dit waterschap liggen
gedeeltelijk de waterschappen De Molenwijk en
De Punt, en nagenoeg geheel Het Grote Diep.

.9 Drogteropslagen
Opgericht in 1921. Oppervlakte 390 ha.
Coevorden-West 22.
Provinciaal Blad 1921 nr. 33 en 1953 nr. 48.
Dit waterschap ligt, voor zover in Drenthe ge-

legen, tevens in het waterschap Riegmeer.
16 ha ligt in Overijssel.
.10 Eelderwolderpolder
Opgericht in 1917. Oppervlakte 1144 ha.
Groningen-West 7 en Assen-West 12.
Provinciaal Blad 1917 nr. 47, 1918 nr. 38, 1920
nr. 67, 1927 nr. 95, 1929 nr. 24, 1936 nr. 11,1938
nr. 14, 1948 nr. 38, 1949 nr. 12 en 1955 nr. 37.
540 ha ligt in de provincie Groningen.
.11 Eexterveen*
Opgericht in 1890. Oppervlakte 900 ha.
Assen-Oost 12
Provinciaal Blad 1960 nr. 9.
.12 (Veenschap Het Emmer-Erfscheidenveen)
Opgericht in 1904. Oppervlakte 1932 ha.
Beilen-Oost 17 en Roswinkel 18.
Provinciaal Blad 1904 nr. 3, 1905 nr. 32, 1906
nr. 38, 1926 nr. 8, 1927 nr. 84, 1935 nr. 47, 1947
nr. 49, 1951 nr. 37, 1954 nr. 29 en 1956 nr. 54.
.13 (Exlo)
Opgericht in 1890. Oppervlakte 3685 ha.
Assen-Oost 12, Boertange 13, Beilen-Oost 17 en
Roswinkel 18.
Provinciaal Blad 1915 nr. 22 (tekst van het reglement na wijziging), 1934 nr. 2, 1941 nr. 10, 1948
nr. 15 en 1951 nr. 18.
.14 (Exloërveen)
Opgericht in 1921. Oppervlakte 1241 ha.
Beilen-Oost 17.
Provinciaal Blad 1934 nr. 1 en 1949 nrs. 25 en 65.
Dit waterschap ligt gedeeltelijk in het waterschap
De Oostermoerse Vaart.
.15 (Gasselternijeveen)
Opgericht in 1890. Oppervlakte 940 ha.
Assen-Oost 12.
Provinciaal Blad 1928 nr. 15 (tekst van het reglement na wijziging), 1935 nr. 52, 1949 nrs. 10 en
26, 1951 nr. 22.
Dit waterschap ligt met een klein deel in het
waterschap De Oostermoerse Vaart.
.16 Gieterveen
Opgericht in 1890. Oppervlakte 395 ha.
Assen-Oost 12.
Provinciaal Blad 1915 nr. 18 (tekst van het reglement na wijzigir>.g), 1926 nr. 44, 1928 nr. 47, 1933
nr. 25 en 1947 nr. 48.
Dit waterschap ligt met een klein deel in het
waterschap De Oostermoerse Vaart.

.17 Glimmen
Opgericht in 1894. Oppervlakte 423 ha.
Groningen-West 7 en Assen-West 12.
Provinciaal Blad 1949 nr. 13.
270 ha ligt in de provincie Groningen.
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7.3.18 Het Grote Diep
Opgericht in 1908. Oppervlakte 450 ha.
Assen-West 12.
Provinciaal Blad 1908 nr. 4, 1910 nr. 10 en 1911
nr. 31.
Een smalle strook van de Drentse A, behorende
tot dit waterschap, ligt in de provincie Groningen; de gronden liggen in het waterschap
Drentse A.

Beilen-West en -Oost 17, Coevorden-West 22.
Provinciaal Blad 1956 nr. 73 en 1958 nr. 65.
Bij besluit der Provinciale Staten van 17 juli 1956,
Provinciaal Blad nr. 74 van dat jaar, zijn de
waterschappen Het Oude Diep en Weg van Drijber naar Mantinge opgeheven en is het waterschap
Middenveld opgericht (provinciaal Blad nr. 73
van 1956).
Het waterschap bestaat uit de onderdelen Het
Oude Diep, De Broekstreek en De Middenraai.

.19 Hesselte
Opgericht in 1956. Oppervlakte 2380 ha.
Steenwijk-Oost 16.
Provinciaal Blad 1956 nr. 25 en 1958 nt. 51.
Bij besluit der Provinciale Staten van 13 december
1955, Provinciaal Blad nr. 24 van 1956, is het
waterschap De Veendijk opgeheven en het waterschap Hesselte opgericht (Provinciaal Blad nr. 25
van 1956).
.20 Kielsterpomp
Opgericht in 1905. Oppervlakte 171 ha.
Assen-Oost 12.
Provinciaal Blad 1960 nr. 39.
70 ha ligt in de provincie Groningen.
.21 Kloosterveen
Opgericht in 1933. Oppervlakte 350 ha.
Assen-West 12.
Provinciaal Blad 1933 nr. 65, 1936 nr. 17,1938
nr. 12 en 1953 nr. 20.

.26 De Molenwijk*
Opgericht in 1883. Oppervlakte 2420 ha.
Assen-West 12 en Beilen-West 17.
Provinciaal Blad 1954 n.:. 52 en 1958 nr. 57.
Dit waterschap ligt gedeeltelijk in het waterschap
Drentse A.
I De Monden* (zie onder 7.1)

Opgericht in 1963. Oppervlakte 13300 ha.
Assen-Oost 12, Boertange 13, Beilen-Oost 17 en
Roswinkel 18.
Provinciaal Blad 1963 nr. 53.
7.3.27 (Nieuw-Buinen)
Opgericht in 1890. Oppervlakte 2489 ha.
Assen-Oost 12, Boertange 13 en Beilen-Oost 17.
Provinciaal Blad 1916 nr. 30 (tekst van het
reglement na wijziging), 1918 nr. 28, 1919 nr. 35,
1937 nr. 24, 1948 nr. 15 en 1954 nr. 19.
.28 (Nieuw-Drouwen)
Opgericht in 1890. Oppervlakte 1443 ha.
Assen-Oost 12.
Provinciaal Blad 1928 nr. 16 (tekst van het reglement na wijziging), 1939 nr. 35, 1941 nr. 8 en
1951 nr. 23.
Dit waterschap ligt met een klein deel in het
waterschap De Oostermoerse Vaart.

.22 Lo- en Drostendiep*
Opgericht in 1958. Oppervlakte 30700 ha.
Beilen-West en -Oost 17, Coevorden-Oost 22.
Provinciaal Blad 1958 nr. 64 en 1961 nr. 37.
Bij besluit der Provinciale Staten van 2 mei 1958,
Provinciaal Blad nr. 69 van dat jaar, zijn 20 waterschappen (zie onder 7.1) opgeheven en is het
waterschap Lo- en Drostendiep opgericht (Provinciaal Blad nr. 64 van 1958).

.29 Nijeveen-Kolderveen*
Opgericht in 1863. Oppervlakte 2745 ha.
Steenwijk-Oost 16 en Zwolle-Oost 21.
Provinciaal Blad 1953 nr. 54, 1954 nr. 60 en 1958
nr. 59.

.23 Matsloot-Roderwolde
Opgericht in 1933. Oppervlakte 1200 ha.
Groningen-West 7.
Provinciaal Blad 1933 nr. 53 (op 1 december 1933
in werking getreden, Provinciaal Blad 1933 nr.
73), 1935 nr. 18, 1939 nr. 49 en 1941 nr. 37.
24 ha ligt in de provincie Groningen; de overige
gronden liggen in het waterschap Noordenveld.
.24 Het Meppelerdiep
Opgericht in 1916. Oppervlakte 1038 ha.
Steenwijk-Oost 16 en Zwolle-Oost 21.
Provinciaal Blad 1932 nr. 20 (tekst van het reglement na wijziging).
Dit waterschap ligt gedeeltelijk in de waterschappen Riegmeer, Benoorden de Dedemsvaart1 )
en V ollenhove.
Ongeveer 532 ha ligt in Overijssel.
.25 Middenveld*
Opgericht in 1956. Oppervlakte 1608Ö ha.

.30 Noordenveld*
Opgericht in 1956. Oppervlakte 28425 ha.
Groningen-West 7, Herenveen-Oost 11 en AssenWest 12.
Provinciaal Blad 1956 nr. 61, 1961 nr. 37 en 1963
nr. 63.
Bij besluit der Provinciale Staten van 26 april
1956, Provinciaal Blad nr. 62 van dat jaar, zijn de
waterschappen Leutingewolde, De Zuidermaden
en De Weehorst opgeheven en is het waterschap
- - - - - - - c " - - - - - - - . -..- - . - - - - - . - - - - -

1)

Door de grenswijziging tussen Drenthe en Overijssel per 1 juni
1961 is het waterschap Benoorden- de Dedemsvaart interprovinciaal geworden. Een reglement voor dit waterschap is
in het Provinciaal Bladvan.t>ienthe (1961) nog niet afgekondigd.
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Noordenveld opgericht (Provinciaal Blad nr. 61
van 1956).
Binnen het gebied van dit waterschap liggen gedeeltelijk de 3 waterschappen Matsloot-Roderwolde, De Peizer- en Eeldermaden en De Zeven
Blokken.
7.3.31 (De Noordersloot)
Opgericht in 1930. Oppervlakte 480 ha.
Beilen-Oost 17 en Coevorden-Oost 22.
Provinciaal Blad 1930 nr. 14.
Dit waterschap ligt gedeeltelijk in de waterschappen Het Amsterdamse Veld en Barger-Westerveen.
.32 De Norgervaart*
Opgericht in 1953. Oppervlakte 750 ha.
Assen-West 12.
Provinciaal Blad 1953 nr. 45.
.33 Het Oosterland
Opgericht in 1913. Oppervlakte 120 ha.
Groningen-West 7 en Assen-West 12.
Provinciaal Blad 1913 nr. 42, 1917 nr. 15, 1929
nr. 23, 1936 nr. 11 en 1938 nr. 15.
± 80 ha ligt in de provincie Groningen.
.34 De Oostermoerse Vaart*
Opgericht in 1954. Oppervlakte 24700 ha.
Assen-Oost 12 en Beilen-Oost 17.
Provinciaal Blad 1954 nr. 31, 1958 nrs. 47 en 52,
1961 nr. 11 en 1963 nr. 29.
Bij besluit der Provinciale Staten van 26 januari
1954, Provinciaal Blad nr. 30 van dat jaar, zijn 23
waterschappen (zie onder 7.1) opgeheven en is
het waterschap De Oostermoerse Vaart opgericht (Provinciaal Blad nr. 31 van 1954).
Bij besluit der Provinciale Staten van 26 juni 1958,
Provinciaal Blad nr. 47 van dat jaar, is het waterschap GasseJterboerveen opgeheven en het
waterschap De Oostermoerse Vaart vergroot.
Binnen de grenzen van dit waterschap liggen een
deel van het waterschap Exloërveen en een klein
deel van de waterschappen Gasselternijeveen,
Gieterveen en Nieuw-Drouwen.
.35 (Oranjedorp)
Opgericht in 1925. Oppervlakte 520 ha.
Beilen-Oost 17 en Roswinkel 18.
Provinciaal Blad 1925 nr. 10, 1928 nr. 4 en 1949
nr. 34.
.36 De Oude Vaart* (zie onder 7.1)
Opgericht in 1955. Oppervlakte 26200 ha.
Steenwijk-Oost 16, Beilen-West en -Oost 17 en
Zwolle-Oost 21.
Provinciaal Blad 1955 nr. 14, 1958 nr. 53 en 1963
nr. 91.
.37 De Peizer- en Eeldermaden
Opgericht in 1928. Oppervlakte 1760 ha.
Groningen-West 7 en Assen-West 12.
Provinciaal Blad 1928 nr. 59 (op 8 februari 1929

in werking getreden voor wat de administratieve
bepalingen betreft bij Provinciaal Blad 1929 nr.
12, en op 23 april 1932 voor de overige bepalingen
bij Provinciaal Blad 1932 nr. 25), 1932 nr. 76
(op 1 november 1935 in werking getreden bij
Provinciaal Blad 1935 nr. 63) en 1935 nr. 19
Dit waterschap ligt voor een zeer klein gedeelte
in de provincie Groningen; de overige gronden
liggen in het waterschap Noordenveld
.38 De Punt
Opgericht in 1897. Oppervlakte 63 ha.
Assen-West 12.
Provinciaal Blad 1903 nr. 32 (tekst van het reglement na wijziging), 1930 nr. 67, 1936 nr. 11 en
1949 nr. 15.
9 ha ligt in de provincie Groningen; de overige
gronden liggen in het waterschap Drentse A.
.39 Riegmeer*
Opgericht in 1956. Oppervlakte 19900 ha.
Beilen-West en -Oost 17, Zwolle-Oost 21,
Coevorden-West en -Oost 22.
Provinciaal Blad 1956 nr. 7, 1958 nr. 67 en 1959
nr. 47.
Bij 3 besluiten der Provinciale Staten zijn 8 waterschappen opgeheven (zie onder 7.1) en is in de
vergadering van 26 april 1955 het waterschap
Riegmeer opgericht.
Binnen de grenzen van dit waterschap liggen gedeeltelijk de waterschappen Drogteropslagen en
Het Meppelerdiep.
.40 Roswinkel*
Opgericht in 1955. Oppervlakte 2726 ha.
Roswinkel 18.
Provinciaal Blad 1955 nr. 10 en 1961 nr. 27.
Bij besluit der Provinciale Staten van 26 januari
1954, Provinciaal Blad nr. 7 van 1955, zijn de
veenschappen Het Weerdinger-Erfscheidenveen
en Het Roswinkelerveen opgeheven, terwijl bij
gemeenschappelijk besluit der Staten van Drenthe
en Groningen van respectievelijk 26 januari en
10 augustus 1954, Provinciaal Blad van Drenthe
nr. 9 van 1955, de waterschappen De Moersloot
en De Veen- en Brandstukken zijn opgeheven en
het waterschap Roswinkel is opgericht (Provinciaal Blad van Drenthe nr. 10 van 1955).
Het gebied van het waterschap is verdeeld in de
volgende vier blokken: Roswinkelerveen, Moersloot,
Weerdinger-Erfscheidenveen-Oost en
Veen- en Brandstukken.
60 ha ligt in de provincie Groningen.
Dit waterschap ligt, voor zover in de provincie
Drenthe gelegen, binnen het gebied van het
waterschap De Runde.
II De Runde* (zie onder 7.1)
Opgericht in 1963. Oppervlakte 14000 ha.
Beilen-Oost 17 en Roswinkel 18.
Provinciaal Blad 1963 nr. 55.
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Binnen de grenzen van dit waterschap ligt het
waterschap Roswinkel, voor zover in de provincie Drenthe gelegen.

7.3.41 (Het Schonebekerdiep*)
Opgericht in 1956. Oppervlakte 7400 ha.
Coevorden-Oost 22 en Nieuw-Schonebeek 23.
Provinciaal Blad 1956 nr. 57.
Bij besluit der Provinciale Staten van 26 april
1956, Provinciaal Blad nr. 58 van dat jaar, zijn het
veenschap Het Oud-Schonebekerveen en de
waterschappen
Weijerswold-Westelijk Deel,
Weijerswold-Oostelijk Deel en Het Schonebekerdiep opgeheven en is een nieuw waterschap Het
Schonebekerdiep opgericht (Provinciaal Blad nr.
57 van 1956).
Het gebied van het waterschap is verdeeld in de
volgende vijf blokken: Weijerswold, PadhuisSchonebeek, Oud-Schonebekerveen, NieuwSchonebeek en Nieuw-Schonebekerveen.

.46 De Wold A* (zie onder 7.1)
Opgericht in 1952. Oppervlakte 15050 ha.
Steenwijk-Oost 16, Beilen-West 17, Zwolle-Oost
21 en Coevorden-Oost 22.
Provinciaal Blad 1953 nr. 55, 1954 nr. 21 en 1956
nrs. 12 en 76.
.47 De Zeven Blokken
Opgericht in 1883. Oppervlakte 1985 ha.
Assen-West 12.
Provinciaal Blad 1934 nr. 59 (tekst van het reglement na wijziging), 1948 nr. Ben 1959 nr. 11.
Dit waterschap ligt gedeeltelijk in het waterschap
Noordenveld.
.48 Zuidlaren-Hogezand 1)
Opgericht in 1870. Oppervlakte 255 ha.
Assen-Oost 12.
Provinciaal Blad 1941 nr. 36 en 1951 nr. 29.
85 ha ligt in de provincie Groningen.
Van de hieronder genoemde ongereglementeerde
polders ~ dus buiten waterschapsverband
gelegen polders ~ is achter het ha-cijfer de afwateringseenheid genoemd, waartoe zij behoren.

.42 (Valthe*)
Opgericht in 1954. Oppervlakte 4080 ha.
Beilen-Oost 17 en Roswinkel 18.
Provinciaal Blad 1954 nr. 45 en 1958 nr. 60.
Bij besluit der Provinciale Staten van 20 juli 1954,
Provinciaal Blad nr. 45 van dat jaar, zijn de waterschappen Valthe en Valthergroenlanden verenigd
tot een nieuw waterschap Valthe en is voor dit
waterschap een reglement vastgesteld. Dit besluit
is, voor wat de vereniging van voornoemde
waterschappen betreft, op 1 januari 1957 in werking getreden (Provinciaal Blad nr. 67 van 1956).

Bazuin
Oppervlakte 9 ha. Eemskanaal.
Assen-Oost 12.
j. Daling
Oppervlakte 21 ha. Meppelerdiep.
Beilen-West 17.
Wed. M. Daling
Oppervlakte 19 ha. Meppelerdiep.
Beilen-West 17.
Haminga
Oppervlakte 13 ha. Eemskanaal.
Assen-Oost 12.
Hoving
Oppervlakte 2 ha. Eemskanaal.
Assen-Oost 12.
Kanon
Oppervlakte 2 ha. Eemskanaal.
Assen-Oost 12.
Karsten
Oppervlakte 10 ha. Eemskanaal.
Assen-Oost 12.
Koops
Oppervlakte 17 ha, waarvan 3 ha in het waterschap Beilervaart-Venesluis. Meppelerdiep.
Beilen-West 17.
Schuiling
Oppervlakte 2 ha. Eemskanaal.
Assen-Oost 12.
Vos
Oppervlakte 36 ha. Meppelerdiep.
Beilen-West 17.

.43 De Vledder en Wapserveense A* (zie onder 7.1)
Opgericht in 1950. Oppervlakte 15550 ha.
Assen-West 12, Steenwijk-Oost 16 en BeilenWest 17.
Provinciaal Blad 1956 nr. 78, 1958 nr. 56 en 1960
nr. 36.
.44 (Weerdinge*)
Opgericht in 1955. Oppervlakte 2616 ha.
Beilen-Oost 17 en Roswinkel 18.
Provinciaal Blad 1955 nr. 8 en 1958 nr. 54.
Bij besluit der Provinciale Staten van 26 januari
1954, Provinciaal Blad nr. 7 van 1955, zijn het
veenschap Het Weerdinger-Erfscheidenveen en
het waterschap Weerdinge opgeheven en is
een nieuw waterschap Weerdinge opgericht
(Provinciaal Blad nr. 8 van 1955).
Het gebied van het waterschap is verdeeld in de
blokken Nieuw-Weerdinge en Weerdinger-Erfscheidenveen-West.
.45 De Westerlanden en Besloten Venen
Opgericht in 1906. Oppervlakte 535 ha.
Assen-West en -Oost 12.
Provinciaal Blad 1906 nr. 27, 1908 nr. 2, 1914 nr.
24 en 1936 nr. 11.
506 ha ligt in de provincie Groningen.

--

1)

-_.~--_._---_._-_
.... _-_.-----,-~----_._--_._--

Opgeheven met ingang van 1 mei 1963 (Provinciaal Blad 1963
nr. 39). Het gebied van dit waterschap is, voor zover in Drenthe
gelegen, opgenomen in het waterschap De Oostermoerse Vaart.
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8. Traktaten

8.1

Overeenkomst nopens verbindingen tussen
Nederlandse en Pruisische kanalen

Op 12 oktober 1876 werd te Berlijn een overeenkomst
gesloten tussen Nederland en Duitsland, waarvan de
bepalingen door de commissarissen der beide rijken op
17 mei van dat jaar te Berlijn waren vastgesteld. Enkele
bepalingen van deze overeenkomst werden bekrachtigd
bij de wet van 28 maart 1877 (Staatsblad nr. 34). De
overeenkomst zelve werd geplaatst in het Staatsblad
nr. 145 bij Koninklijk Besluit van 8 juni 1877.
De overeenkomst beoogde de verbinding van het Nederlandse kanalennet met de kanalen aan de linkerzijde van
de Eems in Pruisen, ten einde door middel der kanalen
van beide landen nieuwe wegen voor het internationaal
verkeer te openen.
Onder de te graven kanaalverbindingen was ook opgenomen een verbinding tussen de Hogeveense Vaart in
Drenthe en het Süd-Nord':Kanaal in Pruisen.
Paragraaf 3 van het protocol van 17 mei 1876 behelst de
bereidverklaring van beide regeringen zich aan de richting der verbindingskanalen te zullen houden, zoals die
op de bij deze overeenkomst behorende situatiekaart
stond aangegeven.
In paragraaf 4 is als snijpunt van de NederlandsPruisische grens, voor de verbinding tussen de Hogeveense Vaart en het Süd-Nord-Kanaal, opgegeven
846 m ten zuiden van grenssteen nr. 162.
Paragraaf 5 voorziet in een zoveel mogelijk tegelijkertijd
gereed komen van de delen der verbindingskanalen.
Paragraaf 7 bepaalt, dat beide regeringen er voor zullen
zorgdragen, dat het kanaalpeil in de op haar gebied
gelegen gedeelten der verbindingskanalen aan de
behoeften der gewone scheepvaart voldoet en dat de
kanalen met toebehoren in behoorlijke staat worden
onderhouden.
In paragraaf 8 wordt de bevoegdheid van elke regering
erkend om op haar gebied al die werken te maken, welke
nodig mochten zijn om de afvoer van het water naar of
de toevoer van het water uit het andere rijk te beletten,
mits de scheepvaart door die werken geen belemmering
ondervindt.
Bij Koninklijk Besluit van 12 juni 1880, nr 12, werd aan
de Drentse Kanaalmaatschappij concessie verleend tot
het verlengen van de Hogeveense Vaart tot de rijksgrens.
De voorwaarden, waaronder de concessie van 1880 is
verleend, zijn vastgesteld bij ministeriële beschikking
van 21 juni 1880, nr. 7, afdeling Waterstaat A.
In artikel 8 wordt in verband met paragraaf 5 van het
protocol van 17 mei 1876 bepaald, dat de aanleg van het
kanaal met al de daartoe behorende werken voltooid
moet zijn uiterlijk binnen 18 jaren, te rekenen van de
dagtekening der concessie af, of zoveel vroeger als het

aansluitende op Pruisisch gebied gelegen kanaal gereed is.
In artikel 11 wordt de bevoegdheid van de regering
vastgelegd om na perioden van 25 jaar de exploitatie van
het kanaal over te nemen en, tegen uitkering der gemaakte kosten, het kanaal en hetgeen er toe behoort van
vootnoemde maatschappij in eigendom over te nemen.
De verbinding tussen de Hogeveense Vaart en het SüdNord-Kanal kwam in 1892 gereed en werd in augustus
van dat jaar voor de scheepvaart opengesteld. Van
Duitse zijde was dus het kanaalgedeelte 6 jaar eerder
gereed gekomen, dan in artikel 8 der concessie als uiterste termijn was voorzien.
Het op Nederlands gebied gelegen gedeelte kreeg de
naam van Verlengde Hogeveense Vaart. Het Duitse
deel van het verbindingskanaal heet Schäningsdorfkanal.
Het rijk heeft van zijn in artikel 11 vastgelegde bevoegdheid tot nu toe geen gebruik gemaakt, want nog heden
ten dage is de Verlengde Hogeveense Vaart in beheer en
onderhoud bij de N.V. Drentse Kanaalmaatschappij.
8.2

Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden
en de Bondsrepubliek Duitsland nopens het
verloop van de gemeenschappelijke landsgrens, de grenswateren, het grondbezit in de
nabijheid van de grens, het grensoverschrijdende verkeer over land en via de binnenwateren
en andere met de grens verband houdende
vraagstukken, met Bijlagen en Slotprotocol
(Grensverdrag)

Op 8 april 1960 is te 's-Gravenhage een grensverdrag
ondertekend, waarvan de tekst is opgenomen in het
Tractatenblad van het Koninkrijk der Nederlanden,
jaargang 1960 nr. 68.
Dit verdrag maakt naast andere deel uit van het 'Algemeen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden
en de Bondsrepubliek Duitsland tot regeling van met de
grens verband houdende vraagstukken en andere tussen
beide landen bestaande problemen', dat is afgedrukt in
voornoemd Tractatenblad, jaargang 1960 nr. 67.
Hoofdstuk 4 van het Grensverdrag behandelt de grenswateren.
Grenswateren in de zin van dit hoofdstuk zijn oppervlaktewateren, met inbegrip van de oevers, die de
Nederlands-Duitse grens overschrijden of ten dele deze
vormen.
(De bepalingen van dit hoofdstuk gelden niet voor de
Rijn, de Eems en de Dollard. De waterstaatkundige
problemen betreffende de Rijn zijn van multilaterale aard,
terwijl de problemen met betrekking tot de Eems en de
Dollard het onderwerp van een afzonderlijk verdrag
uitmaken, namelijk het Eems-Dollardverdrag.)
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l~ejde

landen nemen op zich bij de uitoefening van hun
waterscaarkundige taak naar behoren rekening te houden

met de belangen, welke de nabuurSlaat bij de grenswateren heeft.

Zij zullen binnen een redelijke termijn in het bijzonder
alle maatregelen treffen en hc\'ordereo "oor:
a.

het [Ot stand brengen en handhaven van een behoorlijke water~lfvoc[ dcr grcns\Vncrcn;

b. het voorkomen van overstromingen en andere
waterschade ten geyolge yall een ondoelmatige bediening van sluizen en stuwen;
c.

heL voorkomen van een overmatige verontreiniging
der grenswateren;

d. het verhinderen \'all watcronttrckking en van eell
overmatige afvoer van zand en andere vaste stolTen.

l/oedÎJlj!,J/!,fll/{ud bij de schutslHi.f il1 het I_iJl/hors! l/o/Nfl"ktmaa!

Ter beyordering van een samenwerking in goede nahuurschap met betrekking tot de grenswateren zal een
Permanente ~ederlands-Duitse Grenswatcrencommissie
worden ingesteld. Deze commissie zal ten minste eenmaal per jaar overleg plegen ovcr alle waterstaatkundige
vraagstukken, die \·oor de grens wateren in de nabuur~
staat van belang zijn, ten einde deze op een voor beidt:
landen bcyredigende wijze op te lossen.
Voor afzonderlijke grensw3reren kunnen naar behoefte
bijzondere overeenkomsten gesloten worden, zowel
tussen ~edetland enerzijds en de 'Länder' Kedersaksen
en
oordrijnland-\'X'estfalen, met toestemming der
regering yan de Bondsrepuhliek Duitsland, anderzijds.

Hel grensverdrag js op I juli 1963 te 130nn hekrachtigd
en op 1 augustus van dat jaar in werking getreden
(Tractatenblad 1963 nr. 114).
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9. Algemene provinciale reglementen en verordeningen

De
va
er

trtallen en nummers geven het Provinciaal Blad
'renthe aan, waarin het reglement of de verordening
: wijzigingen zijn afgekondigd.

9

Algemeen reglement (oud) voor de waterschappen in de provincie Drenthe

•3 nr. 14; 1885 nr. 95; 1886 nr. 61; 1887 nr. 74; 1893
59; 1903 nr. 16; 1907 nr. 23; 1910 nr. 23; 1911
.32; 1921 nr. 23; 1923 nt. 40; 1927 nr. 90; 1928 nr. 53;
)31 nr. 15 en 1934 nr. 27.
k tekst van het reglement, zoals deze na de daarin
.angebrachte wijzigingen luidt, is laatstelijk in het
Provinciaal Blad nr. 28 van 1934 bekend gemaakt. De
daarna aangebrachte wijzigingen zijn afgekondigd in
het Provinciaal Blad nr. 41 van 1939, nr. 19 van 1940 en
nrs. 3, 9, 26 en 27 van 1946.
Dit reglement is van toepassing op alle geheel in Drenthe
liggende waterschappen, waarvan het bijzonder reglement sinds 1952 nog niet is herzien, alsmede op 5 inter-.
provinciale waterschappen, welke op blz. 58 en 59 zijn
genoemd.
9.2

Algemeen reglement (nieuw) voor de waterschappen in Drenthe

1952 ms. 17 en 18; 1953 nr. 44; 1956 nr. 18; 1957 nr. 48.
De tekst van het reglement, zoals deze na de daarin
aangebrachte wijzigingen luidt, is in het Provinciaal
Blad nr. 52 van 1957 bekend gemaakt. De daarna aangebrachte wijzigingen zijn afgekondigd in het Provinciaal Blad nr. 30 van 1961.
Onder waterschappen worden in dit reglement mede verstaan veenschappen.
Dit reglement is van toepassing op waterschappen,
welke geheel in Drenthe zijn gelegen en is van toepassing
verklaard op het tevens in de provincie Groningen
liggende waterschap Roswinkel. Deze waterschappen
zijn in hoofdstuk 7 met een * aangeduid.
9.3

Reglement op de verveningen in de provincie
Drenthe

1900 nr. 32; 1906 nr. 12; 1907 nrs. 4 en 7; 1909 nr. 13;
1918 nr. 5.
De tekst van het reglement, zoals deze na de daarin aangebrachte wijzigingen luidt, is in het Provinciaal Blad
nr. 40 van 1930 bekend gemaakt. De daarna aangebrachte
wijzigingen zijn afgekondigd in het Provinciaal Blad
nr. 2 van 1946 en nr. 4 van 1951.

9.4 Verordening op het afgraven van veen in de
provincie Drenthe op korte afstand van daarop
staande gebouwen
1949 nr. 49.
Deze verordening wordt geacht in werking te zijn getreden op 5 augustus 1943.
9.5

Reglement op de waterleidingen in de provincie Drenthe

1926 nr. 17; 1950 nr. 51; 1951 nr. 33; 1956 nr. 26; 1957
nr. 25.
De tekst van het reglement, zoals deze na de daarin aangebrachte wijzigingen luidt, is in het Provinciaal Blad
nr. 30 van 1957 bekend gemaakt.
Dit reglement is niet van toepassing op:
a. bevaarbare rivieren in onderhoud bij het rijk;
b. vaarten of kanalen in onderhoud bij de provincie
en de daarmee verbonden wijken;
c. geconcessioneerde vaarten en kanalen met de daarmee verbonden wijken.
9.6

Verordening, houdende maatregelen ter voorkoming van ontsiering en tot instandhouding
van meren en plassen in de provincie Drenthe

1956 ms. 71 en 72.
De tekst van deze verordening, zoals deze na de daarin
aangebrachte wijzigingen luidt, is eveneens opgenomen
in het Provinciaal Blad nr. 72 van 1956. De daarna aangebrachte wijzigingen zijn afgekondigd in het Provinciaal Blad nr. 26 van 1957, nr. 2 van 1959, nr. 30 van
1960 en nr. 35 van 1961.
Bij deze verordening, welke kan worden aangehaald
onder de naam van Plassenverordening voor Drenthe,
behoren 3 bijlagen, waarin deze meren en plassen, alsmede de terreinen in de omgeving dezer meren en
plassen, zijn aangegeven, waarop de verordening van
toepassing is.
9.7

Reglement van politie voor het Coevorderkanaal met al de daartoe behorende werken

1898 nr. 9; 1915 nr. 55; 1922 nr. 20; 1949 nr. 46; 1953
nr. 51.
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9.8

Reglement van politie voor de Hogeveense
Vaart en daarmee verbonden wateren

9.16

Reglement van politie voor het in de provincie
Drenthe gelegen deel der Lutterhoofdwijk, het
Nederlands gedeelte van het Kanaal Coevorden
-Alte Picardië en het vaarwater door de Coevordergrachten, dat de genoemde kanalen
verbindt, voorzover die grachten in eigendom
aan de provincie Overijssel toebehoren

1900 nr. 10; 1904 nr. 45.
De tekst van het reglement, zoals deze na de daarin aangebrachte wijzigingen luidt, is in het Provinciaal Blad
nr. 3 van 1907 bekend gemaakt. De daarna aangebrachte
wijzigingen zijn afgekondigd in het Provinciaal Blad
nr. 16 van 1914 en nr. 7 van 1922.

1898 nr. 35; 1904 nr. 45; 1922 nr. 7; 1949 nr. 51;
1953 nr. 46.

9.9

9.17

Verordening tot regeling van de afleiding van
het overtollige water van het eerste pand van
de Hogeveense Vaart

1952 nr. 46.
Deze verordening is in werking getreden op 10 mei 1954
(Provinciaal Blad nr. 22 van dat jaar).
9.10

Verordening tot regeling van de afleiding
van het overtollige water van het zevende
pand van de Hogeveense Vaart

1938 nr. 13.
Deze verordening is in werking getreden op 10 mei 1954
(Provinciaal Blad nr. 23 van dat jaar).
9.11

Reglement van politie voor het Hoofddiep,
het Dwarsdiep, het Zuiderhoofddiep en het
Noorderhoofddiep in het waterschap NieuwBuinen, met de daarover respectief daarin
gelegen werken

1899 nr. 33; 1900 nr. 28; 1904 nr. 45; 1910 nr. 41; 1922
nr. 7; 1956 nr. 66.
9.12

Reglement van politie voor het Kanaal van
Nieuw-Buinen naar Buinen, voor zover in
beheer bij de gemeente Borger, met alle daartoe behorende werken

1899 nr. 32; 1904 nr. 45; 1922 nr. 7.
9.13

Reglement van politie voor het Kanaal van
Roden naar het Leekstermeer met alle daartoe
behorende werken

1899 nr 31; 1904 nr. 45; 1922 nr. 7.
9.14

Reglement van politie voor het Scholtenskanaal met alle daartoe behorende werken

1957 nrs. 32 en 33.
9.15

Reglement van politie voor het Stieltjeskanaal met alle daarbij behorende werken

1899 nr. 30; 1904 nr. 45; 1922 nr. 7.

Reglement van politie voor de kanalen in
eigendom en onder beheer en toezicht der
gemeente Groningen en voor de daarmede
verbonden wateren

1916 nr. 1; 1922 nr. 7.
Dit reglement is van toepassing op:
1. de Molenwijk, voor wat het gedeelte tussen het
Kielsterdiep en het Anner- en Eexterveens Kanaal
betreft;
2. het Anner- en Eexterveens Kanaal, tussen de Molenwijk en het punt waar de gemeentegrenzen van Hogezand-Sappemeer en Wildervank samenkomen;
3. het Stadscompascuumkanaal;
4. alle wateren, welke direct of indirect met de kanalen,
waarop dit reglement van toepassing is, op gelijk peil
zijn verbonden, alsmede op de daartoe behorende werken.
9.18

Rijkswegenplan 1958

Koninklijk Besluit van 6 januari 1958, Staatsblad nr. 48.
Op blz. 7 is een staat opgenomen van rijkswegen in
Drenthe, met lengte in km en omschrijving.

9.19

Provinciaal Wegenreglement Drenthe

1959 nr. 9.
Dit reglement is niet van toepassing op wegen in beheer
bij het rijk.
9.20

Provinciaal Wegenplan van Drenthe

1950 nr. 36.
Dit wegenplan bevat een staat van de bestaande wegen,
welke naast de wegen, voorkomende op het Rijkswegenplan, in de provincie nodig zijn als verbindingen voor
doorgaand verkeer met motorrijtuigen. Bij dit wegenplan is een toelichtende kaart gevoegd, schaall: 200000.
9.21

Tertiair Wegenplan voor Drenthe

1938 nr. 24; 1939 nr. 28; 1948 nr. 25.
Detekstvan het Tertiair Wegenplan, zoals deze na de
daarin aangebrachte wijzigingen luidt, is in het Provinciaal Blad nr. 36 van 1948 bekend gemaakt. De daarna
aangebrachte wijzigingen zijn afgekondigd in het Provinciaal Blad nr. 37 van 1953.
Dit wegenplan bevat een staat van wegen in Drenthe,
welke naast de wegen van het Rijkswegenplan en het
Provinciaal Wegenplan, zullen worden voorzien van
een behoorlijk gefundeerd stofvrij wegdek. Bij dit
wegenplan is een toelichtende kaart gevoegd, schaal
1: 200000.
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10. Geraadpleegde werken

Aa, A. J. van der. Aardrijkskundig woordenboek der
Nederlanden. 13 delen. Gorinchem 1839-1851.

Plan tot oprichting eener Drentsche Veen- en Kanaal
Maatschappij. Assen 1852.

Beekman, dr. A. A. Geschiedkundige atlas van Nederland, 2e deel 1913-1934. 's-Gravenhage.

Prospectus Drentsche Kanaal Maatschappij.
1850.

Beekman, dr. A. A. Nederland als Polderland. Derde
druk. Zutphen 1932.

Rapport betreffende de vaarwegen in Drenthe. Provinciale Waterstaat. Assen 1948.

Beekman, dr. A. A.
's-Gravenhage 1948.

De wateren van Nederland.

Blink, dr. H. Nederland en zijne bewoners. 3 delen.
Amsterdam 1892.
Boogaard, J. F. Wetten, decreten, besluiten en tractaten op den Waterstaat en de spoorwegen in Nederland.
14e vervolg. 's-Gravenhage 1878
Bos, ir. H. De landbouwwaterhuishouding in de provincie Drente. C.O.L.N.-rap.port nr. 4. T.N.a. 1958.
Concessie-verlening tot het graven van het NoordWillemskanaal. 's-Gravenhage 1855.
Concessie-verlening tot het verbeteren en verlengen van
de Hoogeveensche Vaart. 's-Gravenhage 1850.
Drentsche Kanalen, door den Schrijver der gemeente
Emmen. 1871.
Fockema Andreae, mr. S. J. Geschiedenis der kartografie van Nederland. 's-Gravenhage 1947.
In en om Emmen. V.V.V. Emmen 1932.
Joosting, mr. J. G. C. Drentsch Plakkaatboek. Deel I,
1412-1633. Leiden 1912.
Keuning, dr. H. J.
Amsterdam 1933.

De Groninger Veenkoloniën.

Kniphorst, mr. C. L. Geschiedkundig overzicht van
de Verveeningen in Drenthe. Assen 1872.
Kommers Pz., A. De ontworpene kanalisatie van
Drenthe (met een kaartje). Groningen 1847.
Kooper, J. Het waterstaatsverleden van de provincie
Groningen. Groningen 1939.
Magnin, J. S.
Assen 1856.

Losse bladen uit Drenthe's geschiedenis.

Mansholt, ir. D. R. De waterschapslasten in de provincie Drenthe. 's-Gravenhage 1936.
Notulen van het verhandelde bij de Provinciale Staten
van Drenthe.
Overeenkomsten betreffende den aanleg van het internationaal kanaal der Drentsche Kanaal Maatschappij.
Assen 1881.

Hoog~veen

Rapport Commissie vaarwegen noorden des lands, met
bijlagen. 's-Gravenhage 1950.
Rapport van de Commissie van advies voor de veenafgraving (met kaart). 's-Gravenhage 1928.
Rapporten en Mededeelingen van den Rijkswaterstaat
nr. 16, uitgegeven door het Ministerie van Waterstaat.
's-Gravenhage 1919.
Ruiter, J. P. de. Rapport scheepvaartkanaal BeilenNieuweroord. Beilen 1918.
Staf, ir. C.

Grondverbetering. 2e deel. Groningen 1949.

Staring, W. C. H. Natuurlijke historie van Nederland.
1e deel. De bodem van Nederland. Haarlem 1856.
Technisch Gemeenteblad. 48ste jaargang. 15 maart 1962,
nr. 6.
Tegenwoordige Staat der Vereenigde Nederlanden,
behelzende het begin der beschrijving van het landschap
Drenthe. Deel I en II, 1792-1795.
Top, H. J. Geschiedenis der Groninger Veenkoloniën.
Veendam 1893.
Tractatenblad van het Koninkrijk der Nederlanden.
Jaargang 1960, nrs. 67 en 68.
Verenigt u. 14-daags orgaan van de Algemene Agrarische
Bedrijfsbond. 50ste jaargang. 6 februari 1960 nr. 3.
Visser, ir. W. C. De landbouwwaterhuishouding van
Nederland. C.a.L.N.-rapport nr. 1. T.N.O. 1958.
Vrije Volk Encydopaedie. Arbeiderspers. Amsterdam
1954.
Waterschapsbelangen. 1957 nrs. 17 en 18; 1961 nr. 3.
's-Gravenhage.
Wegwijzer voor de Binnenscheepvaart. Deel 1. Noordoostelijk Nederland. Vierde druk. Bewerkt bij de directie
Algemene Dienst en Waterhuishouding van de Rijkswaterstaat. 's-Gravenhage 1958.
Woude, P. van der. Honderd jaar Nieuw-AmsterdamVeenoord. Emmen 1960.
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12. Alfabetische naamlijst

Blz. Naam

A
32
57
35
42
35
28
39
57
37
31
25
59
31
55
28
22
56
28
31
41

Aalderstroom
Aalderstroom, Waterschap
Achterste Diep
Aduarderdiep
Afwateringskanaal bij Zwartsluis
Afwateringskanaal van Coevorden
naar de Vecht
Albertsvaart
Alteveer, Waterschap
Altingerleek
Amerdiep
Amsterdamse Veld, Vervening Het
Amsterdamse Veld, Waterschap Het
Anderse Diep
Annen, Waterschap
Anner- en Eexterveens Kanaal
Annerveen, Vervening
Annerveen, Waterschap
Annerveense Mond
Anreperdiep
Appelschaastervaart

Blz. Naam

Blz. Naam

40
36
32
23
23
55
56
30
22
56
61
56
57
26
56
37
55
56
59
30
23
34

30 Dwarsdiep
37 Dwingelderstroom
55 Dwingelderstroom, Waterschap De

Binnengracht te Coevorden
Bladderswijk
Boksloot
Bonnerveen, Vervening
Bonnerveen, Waterschap
Boonspolder, Waterschap
Borger-Westdorp, Waterschap
Borgerzijtak
Bovensmildervenen
Brammershoopveen, Waterschap
Brandemaatsloot, Waterschap De
Broeken, Waterschap De
Broeklanden, Waterschap De
Broekervenen, Vervening
Bronneger, Waterschap
Brunstingerleek
Brunstingerleek, Waterschap De
Buinen, Waterschap
Buinen-Schoonoord, Kanaalschap
Buinermond
Buinerveen, Vervening
Buitengracht te Coevorden
C

B

59
25
25
26
26
26
26
26
36
26
59
59
59
26
59
64
35
59
37
37
55
29
61
55
35
48

Bargerbeek, Waterschap
Barger-Compascuum, Vervening
Barger-Compascuum, Waterschap
Barger-Compascuum-Grens,
Veenschap
Barger-Compascuum-Grens,
Vervening
Barger-Compascuum-Grens,
Waterschap
Barger-Erfscheidenveen, Vervening
Barger-Erfscheidenveen, Waterschap
Bargermeerkanaal
Barger-Oosterveen, Vervening
Barger-Oosterveen, Waterschap
Barger-Oosterveld, Waterschap
Barger-Westerveen, Veenschap
Barger-Westerveen, Vervening
Barger-Westerveen, Waterschap
Bazuin, Polder
Beek
Beilen-Nieuweroord, Kanaalschap
Beilerschut
Beilerstroom
Beilerstroom, Waterschap De
Beilervaart
Beilervaart-Venesluis, Waterschap
Bennemaatsstroom, Waterschap De
Beukersgracht
Beukerssluis. Oude en Nieuwe

34
30
21
21
30
61
39

Coevordense Sluis
Coevorden-Vechtkanaal
Coevorder- en Dalervenen, Veenschap
De
Coevorder- en Dalervenen, Vervening
De
Coevorderkanaal
Compascuum, Waterschap Het
Compascuumkanaal
D

57 Dalerveen, Waterschap
64 Daling, Polder J.
64 Daling, Polder Wed. M.,
34 Dedemsvaart
57 Delften, Waterschap De
31 Deurzerdiep
22 Domeinvenen, Vervening
22 Domeinwijk
40 Dommerskanaal
46 Drachtstervaart
31 Drentse A
61 Drentse A, Waterschap
31 Drentse Hoofdvaart
50 Drentse Stuw
21 Drie Venen van de marken Wijster,
Spier en Drijber, Vervening De
61 Drogteropslagen, Waterschap
32 Drostendiep
23 Drouwenerveen, Vervening

E

37
36
38
38
38
61
43
43
23
23
23

40
56
55
44
23
61
55
42
25
25
61
25
53
33
59
37
61
23
23
61

Echtener Nieuwe Grift
Echtenerstroom
Eekhoornse Loop
Eelderdiep
Eelderloop
Eelderwolderpolder, Waterschap
Eemskanaal
Eemskanaal, Afwateringseenheid
Eerste Exloërmond
Eerste Gietermond
Eerste Valthermond
Eerste Wijk
Ees-Westdorp, Waterschap
Eext, Waterschap
Eextersluis
Eexterveen, Vervening
Eexterveen, Waterschap
Eexterveensedallen-Eext, Waterschap
Electra, Afwateringseenheid
Emmer-Compascuum, Vervening
Emmer-Compascuum, Waterschap
Emmer-Erfscheidenveen, Veenschap
Het
Emmer-Erfscheidenveen, Vervening
Het
Ensingwijk
Ericasluis
Esgronden bij Eext, Wegschap De
Eursingerstroom
Exlo, Waterschap
Exloërboerveen, Vervening
Exloërveen, Vervening
Exloërveen, Waterschap
F

46

Frieslands Boezem, Afwateringseenheid
G

31
55
23
23
23
23
61
23
57
31

Galgenkampsbrug
Gasselte, Waterschap
Gasselterboerveen, Vervening
Gasselterboerveen, Waterschap
Gasselterboerveense Mond
Gasselternijeveen, Vervening
Gasselternijeveen, Waterschap
Gasselternijeveense Diep
Gasselterveld, Waterschap Het
Gasterse Diep
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33
57
21
55
23
61
57
61
28
25
56
38
62
38
57
47

30
33
34
64
64
21
21
57
44
62
25
48
25
38
28
57
57

35
47

Geserstroom
Geserstroom, Waterschap De
Geserveld, Vervening
Gieten-Bonnen, Waterschap
Gieterveen, Vervening
Gieterveen, Waterschap
Gieterveld, Waterschap Het
Glimmen, Waterschap
Grevelingskanaal
Griendtsveen, Vervening
Groeve, Waterschap De
Grote Diep
Grote Diep, Waterschap Het
Grote Masloot
Grote Ruimsloot, Waterschap
Grote Sluis te Zwartsluis
H

33
22
64
40
56
37
41
35
33
57
32
62
22
21
32
21
33
37
33
53
21

Haagie
Halerveen, Vervening
Haminga, Polder
Haulerwijkstervaart
Havelte, Waterschap
Havelter A
Havelterschipsloot
Havenkanaal van Zuidlaren
Heemskerksluis
Hege en Mars, Waterschap
Helperdiep
Hesselte, Waterschap
Hijkerveen, Vervening
Hogersmilde, Vervening
Hogeveense Vaart
Hollandse Veld, Vervening Het
Hollandseveldse Opgaande
Holthesvaartje, Van
Hoofdwijk III
Hoofdwijk F
Hoogveen onder Zuidwolde, Vervening
32 Hoolslootsdiep
31 Hoornse Diep
64 Hoving, Polder
36 Hunze

J
33
33

Jan Derkswijk
Jongbloedvaart
K

48
48
33
39
47
39
40
39
48

Kaapbrug
Kadoelersluis
Kalffsluis
Kalkhovenwijk
Kallenkoterwetering
Kanaal A
Kanaal A in het Oud-Schonebekerveen
Kanaal B
Kanaal Beukers-Steenwijk

21
62
55
59
41
57
40
22
.38
38
64
40
39
31
40

Kanaal Buinen-Schoonoord
Kanaal Coevorden-Alte Picardië
Kanaal Coevorden-Zwinderen
Kanon, Polder
Karsten, Polder
Kerkenbovenveen, Veenschap
Kerkenbovenveen, Vervening
Kibbelveen, Waterschap
Kielsterdiep
Kielsterpomp, Waterschap
Klazienaveen, Vervening
Kleine of Staphorstersluis
Kleine Bok, Vervening
Kleine Diepje
Kleine Vecht
Kleine Vecht, Waterschap De
Klinkenvlier, Hege en Mars, Waterschap
Kloosterveen, Vervening
Kloosterveen, Waterschap
Knijpe, Waterschap De
Kobuspad, Wegschap
Koekanger A
Koksgrup, Waterschap De
Kolonievaart
Kolonieveld, Vervening
Koningsdiep
Koningsschut
Koops, Polder
Kromme Elleboogsvaart
Kromme Wijk
•
Kromwaterloop
Kwasioot
L

32
57
28
33
57
42
42
37
57
37
55
38
46
29
50
57
62
31
34

Laak
Laak, Waterschap De
Laarwolderwetering
Lage Veningerwijk
Lappenvoort, Waterschap
Leeksterhoofddiep
Leekstermeer
Leisloot
Leutingewolde, Waterschap
Lheebroekerstroom
Lheebroekerstroom, Waterschap De
Lieverderdiep
Linde
Linthorst Homankanaal
Lodiep
Lodiep, Waterschap Het
Lo- en Drostendiep, Waterschap
Lonerdiep
Lutterhoofdwijk
M

37
39
57
62
44

Mallegat
Margrietavaart
Marsstroom, Waterschap De
Matsloot-Roderwolde, Waterschap
Medenerdiep

62
48
48
62
62
56
28
22
62
62
44
45
45
45

Meppelerdiep
Meppelerdiep, Afwateringseenheid
Het
Meppelerdiep, Waterschap Het
Meppelerdiepsluis
Meppelersluis
Middenraai, Waterschap
Middenveld, Waterschap
Moersloot, Waterschap De
Molenwijk
Molenwijk, Veenschap
Molenwijk, Waterschap De
Monden, Waterschap De
Muntendammerdiep
Musselkanaal
Mussel A
Mussel A Kanaal
N

55
62
62
26
26
64
59
23
37
35
56
56
41
62
62
30
63
55
37
55
56
31
46
40
63
21

Nieuw-Bonner- en Gieterveen, Waterschap
Nieuw-Buinen, Waterschap
Nieuw-Drouwen, Waterschap
Nieuw-Schonebekerveen, Veenschap
Nieuw-Schonebekerveen, Vervening
Nieuw-Schonebekerveen, Waterschap
Nieuwe Compagniesterdiep, Kanaalschap
Nieuwe Diep
Nieuwe Sloot
Nieuwe Sluis
Nieuwe Wijkje-Lodegracht, Waterschap
Nijensleek, Waterschap
Nijenslekerschipsloot
Nijeveen-Kolderveen, Waterschap
Noordenveld, Waterschap
Noorderhoofddiep
Noordersloot, Waterschap De
Noord-Koekange, Waterschap
Noordlake
Noord- en Rusdake, Waterschap De
Noordvenen, Waterschap De
Noord-Willemskanaal
Noordwoldervaart
Norgervaart
Norgervaart, Waterschap De
Norgerveen, Vervening

o
22
22
22
36
38
33
38
32
39
55
28
63

Odoorn, Veenschap
Odoorn, Waterschap
Odoornerveen, Vervening
Odoornerzijtak
Omgelegde Eelderdiep
Omkanaal
Ongelukswijk
Oostelijke Buitengracht te Coevorden
Oostelijke Doorsnede
Oosterboer, Waterschap De
Oosterdiep
Oosterland, Waterschap Het

72

Blz. Naam

23
23
35
63
32
57
25
38
21
21
21
41
63
36
36
57
36
35
57
56
37
37
63
26
26
50
30
49

Oostermoerse en Zuidenveldse Venen,
Veenschap
Oostermoerse en Z uidenveldse Venen,
Vervening
Oostermoerse Vaart
Oostermoerse Vaart, Waterschap De
Oosterstroom
Oosterstroom, Waterschap De
Oosterveen, Vervening
Oostervoortse Diep
Oostopgaande, Veenschap
Oostopgaande, Vervening
Oostopgaande, Waterschap
Opsterlandse Compagnonsvaart
Oranjedorp, Waterschap
Oranjekanaal
Oranjesluis
Oshaarse Ruimsloot, Waterschap
Oude Diep
Oude Diep (haven in Meppel)
Oude Diep, Waterschap Het
Oude Runde, Waterschap
Oude Smildervaart
Oude Vaart
Oude Vaart, Waterschap De
Oud-Schonebekerveen, Veenschap
Het
Oud-Schonebekerveen, Vervening
Het
Overijsselse Stuw
Overijsselse Vecht
Overijsselse Vecht, Afwateringseenheid

P
57
38
63

Paardelanden-Schrapveen, Waterschap
Peizerdiep
Peizer- en Eeldermaden, Waterschap
De
44 Pekel A
21 Pesserveld, Vervening
56 Plaatsensloot, Waterschap De
57 Proefpolder, Waterschap De
63 Punt, Waterschap De
31 Punterdiep

R

38
42
63
41
55
42
31
63
25
25
38

Reest
Reitdiep
Riegmeer, Waterschap
Riete
Riete-Kraak, Waterschap
Rodenervaart
Rolderdiep
Roswinkel, Waterschap
Roswinkelerveen, Veenschap Het
Roswinkelerveen, Vervening
Ruimsloot
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55
41
55
45
45
39
63
26

Ruinen, Waterschap
Ruiner A
Ruinerwold, Waterschap
Ruiten A
Ruiten A Kanaal
Runde
Runde, Waterschap De
Rundeveen, Vervening

S
46
31
32
39
33
64
32
64
56
57
32
57
41
38
25
22
32
55
38
31
39
39
48
39
41
40
55
33
46

Schankersdiep
Schipborgse Diep
Schipsloot
Scholtenskanaal
Schonebekerdiep
Schonebekerdiep, Waterschap
Schöningsdorf Kanal
Schuiling, Polder
Schuilingsoord, Waterschap
Slagen, Waterschap De
Slenerstroom
Slenerstroom, Waterschap De
Slingegrup
Slokkert A
Smeulveen, Vervening
Smilderkloosterveen, Vervening
Smildingervaart
Spijkerboor, Waterschap
SponturfwijK
Stadsbroekloop
Stadscompascuumkanaal
Stadskanaal
Staphorstersluis, Kleine of
Steenhuiswijk
Steenwijker A
Stieltjeskanaal
Stroomgebied van de Wold A, Waterschap Het
Süd-Nord-Kanal
Stroïnk, Stoomgemaal A.f.

T
31
57
39
21
41
36
50
23
23
44
24
40

Taariose Diep
Taariose Weg, Waterschap
Ter Apelkanaal
Tiendeveen, Vervening
Tilgrup
Torenwijk
Trageldijksluis
Tweede Exloërmond
Tweede Gietermond
Tweede pand Winschoterdiep, Afwateringseenheid
Tweede Valthermond
Tweede Wijk

u
55

Uffelterstroom, Waterschap De

Blz. Naam

V

64
64
23
63
62
22
40
40
45
32
34
39
41
64

Valthe, Waterschap
Valthergroenlanden, Waterschap
V altherveen, Vervening
Veen- en Brandstukken, Waterschap
Veendijk, Waterschap De
Veenhuizen, Vervening
Veenhuizerkanaal
Veenwijk
Verenigd of B. L. Tijdenskanaal
Verlengde Hogeveense Vaart
Verlengde Oostopgaande
Verlengde Scholtenskanaal
Vledder A
Vledder en Wapserveense A, Waterschap De
46 VoIIenhove, Afwateringseenheid
35 VoIIenhoverkanaal
46 VoIIenhovermeer
33 Voorste Diep
64 Vos, Polder

W
40 WapserveenseA
40 Waterlossing door het Kolonieveld
62 Weehorst, Waterschap De
24 Weerdinge, Veenschap
64 Weerdinge, Waterschap
25 Weerdinger-Erfscheidenveen, Veenschap Het
25 Weerdinger-Erfscheidenveen, Vervening Het
24 Weerdingerkanaal
24 Weerdingerveen, Vervening
59 Weg Hijken-Lheebroek, Wegschap
59 Weg Smalbroek-Brunstinge, Wegschap
59 Weg door het Rolder-, Nijlander- en
Deurzerveld, Wegschap
59 Weg door het Zeijerveld, Wegschap
62 Weg van Drijber naar Mantinge,
Waterschap
64 Weijerswold-Oostelijk Deel, Waterschap
64 Weijerswold-Westelijk Deel, Waterschap
22 Westdorperveen, Vervening
39 Westelijke Doorsnede
37 Westerborkerstroom
55 Westerborkerstroom, Waterschap De
21 Westerborkervenen, Vervening
31 Westerdiep
42 Westerkwartier, Waterschap
64 Westerlanden en Besloten Venen,
Waterschap De
38 Westerloop
32 Westerstroom
57 Westerstroom, Waterschap M
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45
45
39
31
41
41
64

40
35
33
55
28
31
24
56
62
30
56
56
35
22
64

33 Zuidwolderwaterlossing
26 Z wartenberger-Compascuurn, Veen-

Westerwoldse A
Westerwoldse A, Afwateringseenheid
Willemsvaart
Witterdiep
Witte Wijk
WoldA
Wold A, Waterschap De
Z

22
41
40
21
64

Zeijervecn, Vervening
Zekte
Zesde Wijk
Zeven Blokken, Veenschap De
Zeven Blokken, Waterschap De

Zijtak in het Amsterdamse Veld
Zijtak te Meppel
Zijtak van het Stieltjeskanaal
Zuid-Koekange, Waterschap
Zuidelijke Buitengracht te Coevorden
Zuidelijk Verbindingskanaal
Zuidelijke Hoofdvaart
Zuider-Es, Waterschap
Zuidermaden, Waterschap De
Zuiderhoofddiep
Zuideropgaande, Waterschap
Zuidlaren, Waterschap
Z uidlaardermeer
Z uidlaarderveen, Vervening
Zuidlaren-Hogezand, Waterschap

26
56
25
24
35
21
56
33

schap Het
Z wartenberger-Compascuurn, Vervening Het
Zwartenberger-Compascuum, Waterschap Het
Zwartenbergerveen, Veenschap
Zwartenbergerveen, Vervening
Zwarte Water
Zwinderse Veld-Noordwestelijk deel,
Vervening
Zwinderse Veld-Noordwestelijk deel,
Waterschap
Zwinderse Wijk
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Waarnemingspuntcn van de grondwaterstand

Kaart nr. 6.1.

Waarnemingspunten van de grondwaterstand
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Grondwaterstand, zomertoestand

Kaart nr. 6.2.
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Grondwaterstand, wintertoestand

Kaart nr. 6.3.
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