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Voorwoord
Deze uitgave van de 'Beschrijving
van de provincie Overijssel,
behorende bij de Waterstaatskaart' is
een herziening van het boekje,
dat in 1937 is verschenen.
Bij de samenstelling van deze herziening
is gebruik gemaakt van de gegevens
zoals zij op de bladen der
Waterstaatskaart van dit gebied voorkomen,
terwijl waar mogelijk de gegevens
tot en met 31 december 1959 zijn verwerkt.
Bij het ter perse gaan van dit boekje werd
bekend, dat de Noordoostpolder voorlopig is
ingedeeld bij de provincie Overijssel. Daarom
is hij alsnog in deze beschrijving opgenomen.
Dit boekje geeft beknopt de
waterstaatkundige toestand van dit gewest
weer; hiervoor is gebruik gemaakt van
de nieuwe indeling van de Waterstaatskaart.
De geschiedkundige bijzonderheden
zijn tot een minimum beperkt.
Een overzichtskaart van de provincie
met de indeling der bladen van de
Waterstaatskaart gaat aan de beschrijving
vooraf. Ter verduidelijking van de
hoofdstukken 2, 3, 6, 7 en 10
zijn kaarten in het boekje opgenomen.
De gebruiker wordt verzocht eventuele
opmerkingen ter kennis te brengen
van de directie Algemene Dienst van de
Rijkswaterstaat, Boorlaan 2,
te 's-Gravenhage.
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Figuur 1. Profielen door het Tertiair in Nederland
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1. Overzicht van de wordingsgeschiedenis
en de geologische gesteld heid va n de provlllCle Overijssel

lllleidil{g
Het huidige landschappelijke voorkomen van de provincie Overijssel werd in grote trekken bepaald door de
gebeurtenissen in dit gebied gedurende de ijsbedekking.
Deze ijsbedekking vond plaats tijdens de voorlaatste
ijstijd. het Rissglaciaal. Sedertdien werd het landschap
onderworpen aan erosieve. nivellerende invloeden, zowel onder gematigde als onder glaciale klimaarsomstandigheden, waardoor de reliëfvcrschillen deels weer werden tenietgedaan. Toch vormt het reliëf, veroorzaakt
door het opschuivende landijs, nog steeds de kern van
het huidige landschappelijke voorkomen.
Op grond van deze zo belangrijke fase van de ijsbedekking in dit gebied tijdens het Rissglaciaal zullen wij dit
geologische overzicht als volgt in drie paragrafen JOdelen,
1. Afzettingen van vóór de ijsbedekking.
2. De ijsbcdek king en haar gevolgen.
3. De ontwIkkelingen na de ijsbedekking.
J/rtlfigraftj(b~ 1(lb~1
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1. Afzelli}~~el1 van I'óór de !jsbedekkil1g

Hierbij zullen wij ons beperken tot de tertiaire afzettingen, on1dat het slechts deze afzettingen zijn, welke regelmatig op niet al te grote diepte (binnen ca. 50 m -:\lV)
worden aangetroffen.
Het mariene bekken, waarin het tertiaire gesteente werd
afgezet, had zijn oostelijke kustlijn ongeveer ter hoogte
van de huidige Nederiands~Dl.lirse grens en het werd in
westelijke richting gaandeweg dieper (figuur 1). De
oostelijke kustlijn werd gcvormd door een rug van hooggelegen oudere formaties (Ouder~K.rijt cn ouder) tektonisch opgeheven, tcn westen v.;aarvan zich dus in ons
land het tertiaire bekken vormde en werd opgevuld,
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Figuur 2. Kaartje vall de vóór--dilllviaJe ondergrond van OostOverijssel en Gelderland
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Hier volgt een kort overzicht van de aard van deze
verschillende tertiaire lagen met enkele winplaatsen en
toepassingen.
Het Eoceen (zie stratigrafische tabel) komt in Twente op
vele plaatsen aan of nabij de oppervlakte voor en is tevens
opgenomen in de glaciale stuwwallen van Enschede
en Ootmarsum. Het bestaat uit glauconietzanden en
kleien, in Twente soms 180 m dik. Bij Glanerbrug en ten
zuiden van Hengelo wordt de klei gewonnen voor steenfabricage.
liet Oligoceen komt hier eveneens in vrij grote gebieden
voor, aan of nabij de oppervlakte.
De basis van het pakket wordt gevormd door een conglomeraat met fosforiet-concreties; hierop volgen naar
boven glauconietzanden, terwijl de hoofdmassa bestaat
uit de z.g. septariënklei. Dit is een plastische donkerbruin-groene klei met kalkconcreties (z.g. septariën,
met inwendige krimpscheuren, die vaak opgevuld zijn
met calciet). Ook treft men er pyriet- en markasietconcreties in aan (Fe, S en Fe, Cu, S, mineralen), soms
ook gips. De fauna bestaat grotendeels uit haaietanden.
De septariënklei is o.a. in Ootmarsum en Borne ontsloten in kleigroeven en komt ook voor in enige stuwwallen. Bij Rossum wordt deze klei gewonnen als
bleekaarde.
Tijdens de Eerste Wereldoorlog werden de fosforietknollen ontgonnen bij Ootmarsum, Rossum en Tubbergen ten behoeve van bemesting (P2 0 5 -gehalte =

15%).
Het Mioceen bestaat grotendeels uit kleien en glauconietzanden.
Het glauconietzand wordt als vormzand gebruikt. Het
wordt juist buiten het gebied van Overijssel, bij Nede
ontgonnen. De bruinachtige zwarte kleien worden gebruikt voor de steenfabricage.
Het Plioceen komt niet aan de oppervlakte voor en bestaat veelal uit fijne glauconiethoudende zanden, soms
uit klei. Het werd bij Nijverdal, Wierden en ten westen
van Almelo aangeboord op diepten van ten minste 24 m
-MV.
Aan de schelpinhoud kon op sommige plaatsen (o.a. te
Holten) worden vastgesteld, dat het geen mariene sedi-

menten meer betrof, maar dat hier plaatselijk de fluviatiele aanvoer begon op te treden. De gemeente Deventer
onttrekt het grondwater aan pliocene zanden.
Nadat het tertiaire bekken met overwegend mariene
sedimenten was opgevuld, begon zich hierover tijdens
het Onder-Pleistoceen de fluviatiele puinkegel van
R!jn en Maas te ontwikkelen. De toppen van deze puinkegels liggen voor de Rijn en de Maas respectievelijk bij
Bonn en Luik en de meest oostelijke grens van deze
puinkegels loopt ongeveer door oostelijk Twente; daardoor zijn deze afzettingen in oostelijk Overijssel betrekkelijk dun of ontbreken soms.
De rivierarmen vertoonden omstreeks die tijd een meer
noordelijke loop dan thans, zodat het Rijn- en Maasmateriaal gedurende het Onder-Pleistoceen over het
gehele noorden van ons land werd verspreid. Tijdens de
glaciaties, voorafgaande aan ,de wezenlijke ijsbedekking
van ons land, werd steeds opnieuw een grote hoeveelheid
zeewater in de ijskappen vastgelegd. Hierdoor werd de
zeespiegel telkens verlaagd, met als gevolg, dat de rivieren sterk gingen insnijden. Zodoende ontmoette het
opschuivende landijs tijdens de Rissglaciatie in ons land
een landschap van vrij diep, tot meer dan 100 m ingesneden rivierdalen. Deze fluviatiele afzettingen bestaan
overwegend uit zanden met fijn grind.
2. De ijsbedekking en haar gevolgen
De opschuivende ijskap blokkeerde de rivierdalen, zodat
de rivieren tot een meer westelijke loop werden omgebogen. (Deze ombuiging bepaalt nog heden de loop van
onze grote rivieren.)
In en rond het gebied, dat door de ijskap bedekt raakte,
brak nu de tijd aan van de z.g. fluvioglaciale afzettingen.
Dit zijn afzettingen, veroorzaakt door smeltwaterstromen, ontsprongen aan het ijslichaam. Reeds vóór de
opschuivende ijskap uit legden smeltwaterstromen
dergelijke fluvioglaciale afzettingen neer, welke later
door het oprukkende landijs werden overschoven en
met het materiaal van de grondrnorene werden bedekt.
Dit zijn de 'fluvioglaciale afzettingen' onder de grondrnorene, waarin dus reeds het noordelijk materiaal wordt
aangetroffen.
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100

200

300

<DO

,

500m

.
.

Figuu r 4.Gt."SChuhde strucruur
in glaciaal pleistoceen zand
en grind

De grond morene zelf bestaat uit noordelijk keienmateriaal, opgenomen in een lemige grondmassa, deels
bestaande uit fijngewreven noordelijk materiaal, deels uit
plaatselijk opgenomen materiaal.
Zeer belangrijk was de mechanische werking van het ijs
op het landschap. Hierbij moeten wij ons het oorspronkelijke reliëf van het door de rivieren ingesneden landschap voor de geest halen. De ijslobben drongen het
eerst in de rivierdalen door, waarbij de dalwanden zijdelings werden upgedrukt. Hierdoor ontstonden de ketens
van stllwheuvels, welke nog heden ten dage kenmerkend
zijn vuor het Overijsselse landschap (figuren 3 en 4).
De ijstektoniek gaf aanleiding tot sterke vervormingen

in het gestuwde materiaal. Vooral de spoorweginsnijding
bij t"ijverdal geeft een fraai beeld van de verschubbing
en verkneding van het gestuwde materiaal (figuur 4);
de diepte, tot welke deze ijstektoniek doordrong, kan
aanzienlijk zijn.
Op deze wijze werd vaak ouder materiaal, b.v. tertiaire
klei, in het gestuwde complex opgenomen en aan de
oppervlakte gebtacht. In vele gevallen zullen tertiaire
kleien aan de oppervlakte ijstektonisch verplaatste schollen zijn en niet 'wortelvast' blijken.
riguur 5 geeft een goed beeld van het hierboven geschetste mechanisme met opgeperste en verschubde
dal'\vanden.
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Figuur 6. Kaart van heE Pleistoceen in Oo!\t-Ncdcrland

De gestuwde heuvels liggen in hoofdzaak in een vijftal
rijen gerangschikt. In het oosten ligt de rij: Tankenberg,
Lutte en verdere heuvels tot voorbij Enschede. Deze
heuvels bevatten mecgestuwde tertiaire en zelfs krijtafzettingen.
Een volgende rij, meer naar het noordwesten gelegen,
wordt gC"ormd door de heuvels bij Ootl'narsum, O.a. de
Kuipcrberg en de Braambcrg.
Deze rij zel zich naar het noorden op Duits gebied voort.
Verder naar het westen Ligt de derde rij, de lage rug van
Almelo-Delden-Haaksbergen. Zowel in de lweede als
in de derde rij komen gestuwde tertiaire afzettingen voor.
Als vierde rij kunnen beschouwd worden de heuvels van
Den 11am-Daarle-llierden tussen Vroomshoop en
Rijssen.

De meest westelijke rij ten slotte wordt gevormd door
de heuvelketen tussen Ommen en Markelo met Bestmerberg, Lemelerberg, LUItenberg, Iiellendoornse berg.
Holterberg, Friezenberg en de heuvels rond j\farke1u.
In de beide laatste rijen werd het tertiaire materiaal niet of
nauwelijks beroerd.
Als afzettingen, welke in verband met de ijsbedekking
tot stand kwamen, werden reeds de 'f1uvioglaciale zanden
onder de grondmorene' en de 'grondmorene' genoemd.
De laatste bestaat veelal uit keileem. Op vele plaatsen
werd de grondmorene uitgewassen, zodat van de oorspronkelijke keileem weinig meer overbleef dan een
grind- en stenen vloer. J let is daarom nict juist om de
grond morene in mechanisch of hydrologisch opzicht
met het echte keileemvoorkomen te identificeren. W'aar
men er soms ook toe overgegaan is om de grondmorene.
in welke staat van verwering dan ook, als keileem te
betitelen, moet men met het interpreteren van de term
'keileem' voorzichtig blijven, dit kan dus zelfs uit zeer
doorlatende lagen bestaan.
De grondmorene komt in Overijssel zeet algemeen voor.
in het oosten aan of nabij het maaiveld. in het westelijk
deel op vaak aanzienlijke diepte op de bodems van oude
dalen (in het IJsseldal b.V. op een diepte van ca. I()() m).
Een derde afzetting, welke direct met de ijsbedekking te
maken heeft, is het complex van zanden en fijn grind.
gevormd tijdens de periode van afsmelting van het land-

Figuur
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ijs, het 'fluvioglaciaal, jonger dan de ijsbedekking'. Het
smeltende landijs deed brede ondiepe stromen ontstaan
over de nog steeds tot aanzienlijke diepte bevroren
bodem.
Vooral de diepere tongbekkens van de landijsbedekking
(de oude rivierdalen dus, zoals b.v. het IJsseldal) werden
door het op deze wijze meegevoerde zand opgevuld, zodat deze 'fluvioglaciale afzettingen, jonger dan de ijsbedekking' in deze oude tongbekkens een dikte van vele
tientallen meters kunnen bereiken (figuur 3).
Toen ten slotte het ijs volledig was afgesmolten, bleef er
een landschap achter, waarin dus de gestuwde heuvelrijen in het reliëf domineerden naast reeds weer gedeeltelijk met fluvioglaciaal opgevulde dalen zoals het IJsseldal
en de oerstroomdalen van de Vecht en de Dinkel(figuur 6).
Overigens dient hier nog gewezen te worden op het
dikke keileemvoorkomen bij Vollenhove. Volgens
sommige auteurs zou dit voorkomen deel uitmaken van
een z.g. eindmoreneboog, welke ongeveer van Texel
via Gaasterland en Vollenhove naar Coevorden zou
verlopen. Deze eindmoreneboog vertegenwoordigt in
dat geval een stilstandsfase in het opdringen van het
landijs.
Bij Markelo en Losser wordt keileem ontgonnen ten
behoeve van steenfabrieken.
Figuur 8. Eolische afzettingen van het Tubantien
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In noordelijk Overijssel wordt het 'fluvioglaciale zand
onder de grondmorene' op enige plaatsen ontgonnen.
3. De ontwikkelingen na de ijsbedekking
Na de ijsbedekking tijdens het Rissglaciaal heeft ons
land nog een laatste ijstijd gekend: het z.g. Würmglaciaal.
Deze Würmtijd bracht echter voor onze streken geen
ijsbedekking met zich mee, maar had, als gevolg van
de zeer lage temperatuur, zo'n geweldige invloed op de
vegetatie, dat de landschappelijke ontwikkeling ook van
deze ijstijd nog de duidelijke sporen draagt.
Deze Würmijstijd betekent dus, dat de landschapsontwikkeling zich sinds de ijsbedekking als het ware niet
continu tot het heden heeft ontrold, maar dat ook in
deze laatste periode een aantal fasen dient te worden
onderscheiden, welke geheel met de klimatologische
ontwikkeling samenhangen.
De drie fasen zijn in dit geval:

De gematigde omstandigheden na de ijsbedekking
(Eemien).
b. De koude tijd tijdens het Würmglaciaal (met z.g.
periglaciale verschijnselen).
c. De gematigde klimaatsomstandigheden vanaf het
Würmglaciaal tot heden.
a.
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De fasen a en c stemden in zoverre overeen, dat nivellering van reliëfverschillen plaats vond door dalopvulling
en erosie van de hogere delen. Hoewel ook tijdens fase b
(het Würmglaciaal) erosie optrad, droeg deze tijd toch
op een andere wijze bij tot de huidige landschapsvorm.
Door het ontbreken van de vegetatie traden n.l. uitgebreide verstuivingen op, welke aanleiding gaven tot
de opbouw van een verjongde topografie op het oude
hoofdpatroon.
Fase a. De gematigde klimaatsomstandigheden na de
ijsbedekking gingen gepaard met de verdere opvulling
van rivierdalen en lagere delen met fluviatiele afzettingen.
Het betreft hier afzettingen van zanden, tamelijk grof
aan de basis, naar boven fijner. Op plaatsen met geringe
stroomsnelheid of in stilstaand water kwam het tot de
vorming van kleien en venen.
Naarmate de zeespiegel, gevoed door het smeltwater,
steeg, begonnen de rivieren op een steeds hoger niveau
te sedimenteren en zodoende werden alle diepere delen
van het reliëf bedekt met een egale deken van fluviatiel
materiaal.
Uiteraard bereiken deze fluviatiele afzettingen in het
gebied van de diepere dalen veel grotere dikten dan in
het hoger gelegen oostelijke deel.
Fase b. Het Würmglaciaal maakte een eind aan de vegetatie in dit gebied, waardoor de wind vrij spel kreeg met
de zandige bodem.
Zandverstuivingen waren hiervan het gevolg en daardoor werd het sterk geëgaliseerde landschap opnieuw
van enig reliëf voorzien.
Nu ontstonden de dekzandcomplexen. Deze dekzanden
bestaan uit overwegend fijne zanden met soms dunne
lemige bandjes en grindsnoertjes. De richting van de
dekzandruggen is evenwijdig aan de windrichting.
Andere verschijnselen, die met het Würmglaciaal samenhangen, zijn vorstspleten, kryoturbate vervormingen en
solifluctielagen. Onder kryoturbate verschijnselen verstaan wij verknedingen en vervormingen in de oorspronkelijk horizontale lagen. Deze vervormingen treden op, wanneer de bodem tot grote diepte bevroren is,
maar de bovenste laag begint te ontdooien. Hierdoor
ontstaat boven de bevroren laag een met water oververzadigde papperige massa, waarin vervormingen gaan
optreden (figuur 7).
Solifluctielagen zijn lagen, die, eveneens bij oppervlakkige ontdooiing, zijn afgegleden.
Fase c. Tijdens het Holoceen ten slotte, de gematigde
periode waarin wij nu leven, werd de vegetatie opnieuw

hersteld en het landschap vastgelegd, op enkele plaatsen
na, waar holocene stuifzanden ontstonden (figuur 8).
Het huidige landschap onderging tijdens het Holoceen
zijn laatste veranderingen, waarbij vooral in het Overijsselse de jonge beekafzettingen en in het noordelijk deel
van de provincie de veenafzettingen belangrijk zijn,
terwijl verder het landschap, dat gedurende het Würmglaciaal door zandverstuivingen enerzijds verjongd en
door solifluctie anderzijds ook plaatselijk genivelleerd
was, nu, zoals reeds gezegd, door de vegetatie grotendeels
werd gefixeerd.
De jonge beekafzettingen treffen wij uitsluitend aan in de
dalen, welke tijdens de Würmtijd zijn ontstaan. Deze
afzettingen bestaan veelal uit beekkleien, soms met
veenstroken in die dalen waar later stagnatie in de afvoer
optrad.
Kenmerkend voor dit gebied zijn de ijzeroer-afzettingen
langs de beken. Dit oer ontstaat door oxydatie in ijzerhoudend water bij uitstroming in een moerassige of
venige omgeving. Het komt voor als banken of als losse
korrels. Vroeger werd dit oer gewonnen voor kleine
smelterijen, tegenwoordig wordt het nog wel in gasfabrieken als zuiveringsmiddel toegepast.
De moeraskalken, welke eveneens in Overijssel worden
aangetroffen, zijn van oud-holocene ouderdom.
De veenontwikkeling ten slotte treffen we vooral aan in
die gebieden, waar door de aanwezigheid van een niet of
weinig aangetaste keileemlaag het grondwater stagneerde
en moerassen ontstonden.
In het noorden van Overijssel vormt het veen de voortzetting van het Drentse hoogveengebied. Het Engbertsdijkveen ten noordoosten van Vriezenveen is een beschermd gebied en toont ons nog een veenpakket in staat
van wording.
Later speelde ook de mens zijn rol in de wordingsgeschiedenis van dit gebied. Op de hogere delen tussen de beekdalen begon hij zijn landbouwgronden te ontginnen, de
z.g.n. 'essen', en wanneer het grotere gebieden betrof
'horsten' of 'velden'.
Het toch reeds sterk door beekdalletjes versneden terrein
werd nu nog verrijkt met ontelbare steilwandjes, op
plaatsen waar de mens de lagere zanden van zijn percelen
met het materiaal van het hogere midden ging ophogen.
Ook de natuurlijke afwatering diende verbeterd te worden; zo ontstonden talrijke correcties in de waterlopen
en werden b.v. de Schipbeek (in de 16e eeuw) en de
Bolksbeek grotendeels gegraven.
Het tempo ten slotte waarmee de mens heden ten dage als
landschapsvormende en dus als geologische factor optreedt, is zodanig, dat hierbij alle huidige, zuiver
natuurlijke agens volkomen in het niet zinkt.

Alle figuren in dit artikel. met uitzondering van figuur 2. zijn overgenomen uit: Geologische Geschiedenis van Nederland.
gebracht door het Koninklijk Nederlands Geologisch Mijnbouwkundig Genootschap en de Geologische Stichting.
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2.

IJsselmeer- en binnenwaterkeringen

In de hieronder volgende tabel 2.1 zijn de hoogwaterkeringen beschreven. Daar waar de officiële hoofdwaterkering de functie van hoogwaterkering niet meer inneemt, is zij terloops vermeld in de beschrijving.
Onder hoogwaterkering worden verstaan de dijken, die
het buitenwater tot de hoogst bekende waterstand blijvend keren. Hoofdwaterkeringen zijn dijken, die bij
keur of verordening als zodanig zijn vastgesteld.
In de beschrijving zijn opgenomen de verdeling van de
beheers- en onderhoudsplicht der dijkvakken, de dijkhoogten ten opzichte van N.A.P. en de dijkvakken, vallende onder het toezicht van de Buitengewone Riviercorrespondentie (B.R.C.). Krachtens de Waterstaatswet
1900, paragraaf 17, de artikelen 67 tfm 79, betreffende de
B.R.C. wordt bij dringend of dreigend gevaar, veroorzaakt door hoog opperwater, ijsbezetting of ijsgang in de
rivieren, een buitengewoon toezicht gehouden op de
toestand van de rivieren en van de waterkeringen, welke
hun winterbed begrenzen.
De dijken zijn bij hun naam genoemd voor zover die
naam op de onderdruk van de Waterstaatskaart voorkomt, terwijl alleen die kunstwerken in de waterkering
zijn vermeld, welke niet in beheer en onderhoud zijn bij
dezelfde instantie die de waterkering beheert en onderhoudt.
Door het ontstaan van de Noordoostpolder is een deel
Tabel 2.1.

van de voormalige zeedijk van het waterschap Vollenhove tussen Slijkenburg en Blokzijl, namelijk de Blokzijlerdijk (gedeeltelijk), de Blankenhammerdijk en de
Sasdijk, als hoogwaterkering vervallen. Officieel behoren
voornoemde dijken nog tot de hoofdwaterkering, waarbij van Slijkenburg tot Kadoelen als minimumhoogte
wordt aangehouden N.A.P.
2,50 m.
Tussen Blokzijl en Zwartsluis is de voormalige zeedijk
van het waterschap V ollenhove als hoogwaterkering vervangen door de bekading van de voormalige buitenpolders. Van Kadoelen tot Zwartsluis is hij officieel nog de
hoofdwaterkering, waarvoor als minimumhoogte wordt
aangehouden N.A.p.
4,00 m.
De officiële hoofdwaterkering van het waterschap
Mastenbroek tussen Genemuiden en de Kamperzeedijk
is als hoogwaterkering eveneens vervangen door nieuwe
en verbeterde bekadingen van de voormalige buitenpolders.

+

+

De gebezigde afkortingen zijn:
B.R.C. = Buitengewone Riviercorrespondentie;
W
~ Hoofdstation Wijhe;
= Hoofdstation Zutphen;
Z
Zw
= Hoofdstation Zwolle;
Wp.
= Waterschap;
Gem. = Gemeente.

Overzicht van de hoogwaterkeringen

Omschrijving

Ressort
B.R.C.

Hoogte in m

+ N.A.P.

In beheer en onderhoud bij

Ijssel (langs de linkeroever)
Veluwse Bandijk, gelegen binnen de dorpspolders Welsum en Marle
op Overijssels gebied
IJsseldijk van de Gelderse grens tot 20 m beneden de Kolksluis
Kolksluis
IJsseldijk van 20 m beneden de Kolksluis tot circa 90 m beneden de
Vaartsluis
waarin gelegen de Gelderse Sluis
IJsseldijk van circa 90 m beneden de Vaartsluis tot de inlaatsluis van
de Onderdijkse Polder
IJsseldijk van de inlaatsluis van de Onderdijkse Polder tot de Bovenhaven van Kampen
Bekading van de stad Kampen van de Bovenhaven tot de Hagenpoortsluis
IJsseldijk van de Hagenpoortsluis tot het Keteldiep

Z

6,00-7,30
3,78-4,59

Polderdistrict De Veluwe
Wp. Zalk
Wp. Laag-Zalk

Zw
Zw

3,75-3,83

Wp. De IJssellanden
Polderdistrict Hattem

Zw

3,42-3,77

Wp. De IJssellanden

Zw

2,73-3,13

Gem. Kampen

Zw
Zw

2,42-3,49
2,46-3,06

Gem. Kampen
Gem. Kampen (het toezicht berust
bij het College van Beheer der Bedijking langs Dronthen)

W

8,01-8,94

Wp. Salland
Gem. Deventel

Zw
Zw

( langJ de rechteroever)

Brikskampsdijk van de uitwateringssluis van de Waterleiding van
Colmschate tot de kistdam in de Schipbeek bij Deventer
de kistdam
de dijk ten noorden en langs de Koerhuisbeek van de kistdam tot de
kaden van Deventer

Gem. Deventer
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Omschrijving

Ressort

Hoogte in m

In beheer en onderhoud bij

W

6,97-8,12

Gem. Deventer

W

8,60-9,28

Wp. Salland

W

5,49-8,44

Wp. Salland

Zw
Zw

3,97-6,56

Wp. Salland
Rijk

Zw
Zw

3,08-4,97

Wp. Mastenbroek
Wp. Mastenbroek

B.R.C.

Rembrandtkade, waterkering langs de Ijssel te Deventer
de op drie plaatsen door hoge gronden onderbroken dijk van de
Rembrandtkade tot Huis De Rande
Sallandse Dijk van Huis De Rande tot het Tellenbergerhek (deels
Groene Dijk genaamd)
Sallandse Dijk van het Tellenbergerhek tot het voormalige Zalkerpontveer
waarin gelegen de schutsluis in de Willemsvaart te Katerveer
IJsseldijk van het voormalige Zalkerpontveer tot de afdamming van
het Ganzendiep
waarin gelegen de inlaatsluis van het waterschap Mastenbroek
Rijksweg van Ijsselmuiden naar Emmeloord vanaf de afdamming
van het Ganzendiep over een lengte van circa 270 m
de dijk door De Pijper, langs en ten noorden van de IJssel en het Kattendiep tot het Ketelrneer

+ N.A.P.

±

7,40

Rijk

2,40-2,70

Gem. Kampen

W
W

7,92-9,02

Wp. Salland
Gem. Diepenveen

W

7,99-9,10

Wp. Salland

1,50-3,40

Gem. Kampen

1,50 -1,90

Gem. Kampen

3,40-3,50

Wp. Mastenbroek

3,40-3,50

Wp. Mastenbroek

1,50-3,40

Wp. De Pieper
Wp. Mastenbroek

Geen hoogwaterkeringen, maar wel val/ende onder deB.R.C., zijn de volgende
hoofdwaterkeringen (komen op de Waterstaatskaart niet voor)

de kade bij de Spitdijk, de kade bij de Hoenderkolk en de Rode Dijk
tot de uitwateringssluis van de Waterleiding van Colmschate
uitwateringssluis
Brikskampsdijk van de kistdam bij Deventer en vervolgens de Snippelingsdijk tot de Boerlaan te Deventer

Ketelmeer, Zwarte Meer, Ganzendiep
de dijk, van het Kattendiep af noordwaarts langs het Ketelrneer tot
Ramspol, daarna noordoostwaarts langs de zuidelijke oever van het
Zwarte Meer, daarna zuidwaarts langs en ten noordoosten van het
Ganzendiep tot de afdamming van het Ganzendiep

Ganzendiep, Zwarte Meer, Goot
de ringdijk om polder Mandjeswaard

Ganzendiep, Goot, Veneriete, Zwarte Meer, Zwarte Water
de dijk, vanaf de afdamming in het Ganzendiep en ten zuiden van
het Ganzendiep en de Goot tot de dijk van het waterschap De Pieper
de dijk langs de zuidgrens van het waterschap De Pieper, vanaf
de keersluis van het waterschap Mastenbroek tot de Mastenbroekstersluis te Genemuiden
de dijk langs en ten oosten van de Goot, vervolgens langs en ten
westen van de Veneriete tot de keersluis van het waterschap Mastenbroek
de keersluis
de dijk, van de keersluis van het waterschap Mastenbroek, langs en
ten oosten van de Veneriete tot circa 240 m benoorden het gemaal
van het waterschap De Zuiderzeepolder bij Genemuiden
hieraan aansluitend de dijk langs en ten oosten van de Veneriete,
langs de zuidelijke oever van het Zwarte Meer en langs de zuidelijke
oever van het Zwarte Water tot de dijk van het waterschap De Zuiderzeepolder bij Genemuiden
de dijk van het waterschap De Zuiderzeepolder bij Genemuiden tot
de keersluis in de haven van Genemuiden

±

1,50

Wp. De Zuiderzeepolder bij Genemuiden

±

1,50

Gem. Genemuiden

±

1,50

Wp. De Zuiderzeepolder bij Genemuiden
Rijk

±

3,40

Gem. Genemuiden
Wp. Mastenbroek

de keersluis

Zwarte Water (langs de linkeroever)
de dijk van de keersluis af tot circa 200 m ten oosten van de Mastenbroekstersluis te Genemuiden
Mastenbroekstersluis
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Omschrijving

Ressort
H.R.C.

de dijk van het waterschap Mastenbroek tot de Frankhuizerzijl
Frankhuizerzijl
Katwolderdijk tot de buitengracht van Zwolle
waarin gelegen de uitwateringssluis van polder Katwolde

Hoogte in m

In beheer en onderhoud bij

3,10-3,50

Wp. Mastenbroek
Wp. Benoorden de WiJlemsvaart
Wp. Salland
Gem. Zwolle

+ N.A.P.

3,00-3,40

(langs de rechteroever)

Diezerdijk en de Langenholterdijk van Zwolle tot de uitmonding van
de Vecht tegenover Genne
Gennerdijk en de Stenendijk, van de uitmonding van de Vecht tot
Hasselt
de kaden van Hasselt
Sluizerdijk tot de uitwateringssluis van het Meppelerdiep
de dijk van de uitwateringssluis tot de Barsbekerdijk, met de daarin
gelegen kunstwerken
Barsbekerdijk van de schutsluis in het Meppelerdiep tot de dijk van
het waterschap De Noorde
waarin gelegen de Arembergersluis
de dijk van het waterschap De Noorde tot Veerdam
de dijk van de Broekenpolder en polder Binnen de Kade tot het gemaal van de Barsbekerbinnenpolder

± 3,50

Wp. De Zwarte-Waters- en Vechtdijken

3,50-3,80

Wp. De Noordervechtdijken
Gem. Hasselt
Wp. Hasselt en Zwartsluis

3,50-4,30

Rijk

4,10-4,13

Wp. Vollenhove
Provincie
Wp. De Noorde

3,00-3,40

± 1,50
1,50

Belanghebbende eigenaren

Zwarte Meer (langs de noordelijke oever)
de dijk van het gemaal tot de Wendelerdijk
Wendelerdijk tot de Kadoelersluis
Kadoelersluis

1,50
3,90-4,30

Wp. De Barsbekeruiterdijken
Wp. Vollenhove
Rijk

(langs de westelijke oever)

Meerdijk van de Noordoostpolder van de Kadoelersluis tot Ramspol

4,25

Rijk

4,25

Rijk

Ketelmeer, Ijsselmeer (langs de noordelijke oevers)
Meerdijk van de Noordoostpolder van Ramspol langs Urk naar Lemmer
(langs de z"idelijke oevers)

de dijk, aanvangende op circa 50 m oostwaarts van paal 1002 aan het
Keteldiep tot de dijk bij Vossewaard
de dijk van het waterschap De Bedijking langs Dronthen rot de dijk
van polder Kardoezen
de dijk van polder Kardoezen tot de Kardoezensluis
hieraan aansluitend de dijk tot de Roggebotsluis
Roggebotsluis
de ringdijk van Oostelijk Flevoland, van de Roggebotsluis noordwaarts, daarna westwaarts lopend

3,00-3,10

± 3,10
± 1,50
± 1,90

Gem. Kampen
Wp. De Bedijking langs Dronthen
Gem. Kampen
Wp. De Bedijking langs Dronthen
Rijk

3,10-3,20

Rijk

1,90-2,60

Wp. De Bedijking langs Dronthen
Wp. Dronthen
Wp. Kamperveen

2,40-2,60

Rijk

3,70--4,30

Rijk

Veluwemeer (langs de oostelijke oever)
de dijk, van de Roggebotsluis zuidwaarts tot de provinciale grens
waarin gelegen de Nieuwe Revesluis
Doornse Sluis
(langs de westelijke oever)

de ringdijk van Oostelijk Flevoland, van de Roggebotsluis af zuidwaarts
Ketelmeer, Vollenhovermeer en Vollenhoverkanaal (langs de
westelijke oevers)

Meerdijk van de Noordoostpolder, van de Kadoelersluis noordwaarts
tot de Keersluis in Blokzijl
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Figuur 10. Waterkeringen in de Noordoostpolder

Dijkvakken, in beheer en onderhoud bij:
1. Rijk; 2. Waterschap Salland; 3. Gemeente Deventer; 4. Waterschap De Zwarte-Waters-en Vechtdijken; 5. Waterschap De Zuiderv~chtdijken; 6. Waterschap De Noordervechtdijken; 7. Waterschap
Hasselt en Zwartsluis; 8. Waterschap Vollenhove; 9. Provincie;
10. Waterschap De Blokzijleruiterdijken; 11. Waterschap De
Barsbekeruiterdijken; 12. Belanghebbende eigenaren; 13. Waterschap De Noorde; 14. Waterschap De Pieper; 15. Waterschap
Mastenbroek; 16. Gemeente Genemuiden; 17. Gemeente Kampen;

18. Waterschap De Zuiderzeepolder bij Genemuiden; 19. Waterschap De Bedijking langs Dronthen; 20. Waterschap De IJssellanden; 21. Waterschap Zalk; 22. Polderdistrict Veluwe; 23. Polder
de Nijenbeker en Wilpse Klei.
Dijkvakken, vallende onder de Buitengewone Riviercorrespondentie (B.R.C.)
1. Hoofdstation Zwolle; 1I. Hoofdstation Wijhe; lIl. Hoofdstation
Zutphen.
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Omschrijving

Ressort
!l.R.C.

Hoogte in m
-I- N.A.P.

In beheer en onderhoud bij

(langs de oostelijke oevers)

Blokzijlerdijk van de schutsluis te Blokzijl tot de kade van het 'waterschap De Blokzijleruiterdijken
de kade van het waterschap De Blokzijleruiterdijken tot de Blokzijlerdijk benoorden Vollenhove
waarin gelegen de uitwateringssluis bij het gemaal A. F. Stroink
Blokzijlerdijk tot de hoge gronden van Vollenhove
Bentdijk van de Voorst tot de Kadoelersluis

±

1,50

± 1,50

Wp. Vollenhove

4,10-4,30
4,50-5,30

Wp.
Wp.
Wp.
Wp.

De Blokzijleruiterdijken
Vollenhove
Vollenhove
Vollenhove

3,20-3,80

Wp. De Noordervechtdijken

3,60-3,80

Wp. De Zuidervechtdijken

Vecht (langs de rechteroever)
Vechtdijk, van de hoge gronden bij Dalfsen tot de Gennerdijk bij de
uitmonding van de Vecht in het Zwarte Water
(langs de linkeroever)

de dijk van de hoge gronden bij het Kasteel Rechteren tot de Nieuwe
Vecht
de dijk van de Nieuwe Vecht tot de hoge gronden ten noorden van
Berkum waarin gelegen het Nieuwe Verlaat, dat in beheer en onderhoud is bij de gemeente Zwolle.
Langenholterdijk tot de uitmonding van de Vecht in het Zwarte
Water

± 3,30
± 3,30

Wp. De Zwarte-W'aters- en Vechtdijken
Wp. De Zwarte-Waters- en Vechtdijken

Nieuwe Wetering (langs de linkeroever)
de dijk langs de oostzijde van het waterschap Sekdoorn tot de Sekdoornse Dijk
Sekdoornse Dijk aan de noordzijde van het waterschap Sekdoorn tot
de uitwateringssluis van het waterschap
uitwateringssluis

2,60-2,80

de dijk, die tevens de bedijking VOl'mt aan de linkeroever van de
Soestwetering, stroomafwaarts tot Zwolle
waarin gelegen de Mars- of Geertjeszijl

2,60--3,00

Wp. Salland
Gem. Zwolle (het toezicht berust bij
het Wp. Salland)

2,60-3,00

Wp. De Zuidervechtdijken
Gem. Zwolle

0,90-1,10

Wp. Vollenhove
Provincie

± 2,60

Wp. Salland
Wp. Salland
Wp. Sekdoorn (het toezicht berust
bij het Wp. Salland)

(langs de rechteroever)

de dijk van de Linthorsterbrug tot de Wezensluis in de Nieuwe Vecht
bij Zwolle
Wezensluis
Meppelerdiep (langs de rechteroever)
Zomerdijk, van de provinciale grens zuidwaarts tot de Grote Sluis
nabij Zwartsluis
waarin gelegen de Beukerssluis en een schutsluis
(langs de linkeroever,!

Staphorsterstouwe, van de provinciale grens tot het uitwateringskanaal bij Zwartsluis
de bekading van het uitwateringskanaal tot de uitwateringssluis bij
Zwartsluis
uitwateringssluis van het Meppelerdiep

Wp. Hasselt en Zwartsluis

1,50

Wp. Hasselt en Zwartsluis
Rijk

(aan de zuidelijke oever)

de dijk van de uitwateringssluis tot aan de Grote Sluis

Wp. Hasselt en Zwartsluis

Linde (langs de oostelijke en Zuidelijke oever)
de dijk, achtereenvolgens genaamd Lindedijk, Buitenbroekse Dijk,
Tussenbroekse Dijk, Markerbroekse Dijk en Oosterbroekse Dijk,
aanvangende bij Kuinre, noordwaarts en noordwestwaarts lopend
tot de provinciale grens

Wp. Vollenhove

Nieuwe Kanaal (langs de oostelijke'oever)
de dijk van Kuinre tot de provinciale grens nabij Slijkenburg, achtereenvolgens genaamd Sleep en Slijkenburgerdijk

Wp. Vollenhove
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3.

Hieronder volgt een beknopte omschrijving van de bedijkingen langs de kust der voormalige Zuiderzee, van
het ontstaan van de Noordoostpolder en van de tot stand
gekomen droogmakerijen in de provincie.
Bedijkingen langs de kust der voormalige Zuiderzee
Beneden Kampen was de IJ ssel- en Ketelmond onbedijkt,
terwijl langs het tegenwoordige Ketelrneer en Zwarte
Meer van de Ketelmond tot aan de uitmonding van het
Zwarte Water vruchtbare zeekleigronden liggen.
De bovenmond van het Ganzendiep en die van het
Rechterdiep, voormalige IJsselmonden, werden respectievelijk in 1871 en in 1873/1874 voorzien van dammen,
welke de natuurlijke uitmondingen belangrijk vernauwden. Het doel van deze vernauwing was, het IJsselwater
bij normale afvoer te dwingen via de Ketelmond af te
stromen en slechts bij hoge rivierstanden ook door de
nauwe uitmondingen. Hierdoor werd onder meer bereikt, dat de Ketelmond op diepte bleef en dat tussen de
uitmondingen van het Ganzendiep en het Rechterdiep de
aanwas werd bevorderd.
Het Noorderdiep, een voormalige zij arm van het Ganzendiep, werd reeds tussen 1837 en 1839 afgesloten zowel
van het Ganzendiep als van de Zuiderzee.
De gronden tussen het Ganzendiep en het Rechterdiep,
waarvan de stad Kampen eigenaresse is, werden Kampereiland genoemd en die tussen het Rechterdiep en de
Zuiderzee, Kattenwaard ; de gronden tussen het Ganzendiep en de Goot kregen de naam Mandjeswaard.
De bekading van het Kampereiland en de Mandjeswaard
had een hoogte, variërend van N.A.P.
2,00 m tot 2,50 m,
zodat bij de toenmalige hoge buitenwaterstanden deze
gebieden onderliepen. Buiten deze kaden had nog steeds
aanwas plaats. Deze gronden werden omkaad, waarmede
in 1932 een begin is gemaakt. De bekading had een hoogte
van N.A.P.
0,95 tot 1,25 m.
Het gebied tussen De Goot en het Zwarte Water is eveneens uit bedijking ontstaan, waarmede vermoedelijk in
1904 werd aangevangen.
Aangezien sedert de afsluiting van de Zuiderzee het peil
op het tegenwoordige Ijsselmeer beheerst kan worden,
bleven de uitgevoerde bedijkingen sindsdien gevrijwaard
tegen overstromingen en werden zij successievelijk in
cultuur gebracht. Thans wordt in ruilverkavelingsverband de bekading langs de kuststrook gebracht op
N.A.P. + 1,50 m.
Aangezien het peil op het Ijsselmeer bij opwaaiing ter
plaatse niet hoger komt dan N.A.P.
1,20 m, zijn deze
bedijkingen thans volledig beschermd tegen het buitenwater.
Langs de kust tussen de provinciale grens met Friesland
en de uitmonding van het Zwarte Water had eveneens
aanwas plaats. Ook de Buitenpolder achter Kuinre, in

+

+

+

Bedijkingen en droogmakerijen

1852 opgericht, en het waterschap De Blokzijleruiterdijken, in 1877 opgericht, omvatten gebieden, die uit
bedijkingen zijn ontstaan. Kleiner van omvang zijn de
bedijkingen, gelegen tussen Kadoelen en Zwartsluis;
hiermede werd omstreeks 1906 een aanvang gemaakt.
Ook langs deze kuststrook wordt de bekading verbeterd
en gebracht op N.A.P. + 1,50 m.
Van oudere datum is de bedijking van een deel van het
tegenwoordige waterschap Mastenbroek.
De bedijking in het noorden was reeds in 1349 voorbereid en kwam in de jaren 1350-1364 tot stand. Tussen de
Goot en Genemuiden werd de waterkering dichter naar
zee verplaatst. Aanvankelijk een overlaatkade, werd deze
kering in 1857 tot zeedijk opgewerkt.
Hieronder volgt een alfabetisch overzicht van de bestaande bedijkingen langs de kust van de voormalige
Zuiderzee, waarbij opgemerkt moet worden, dat nog
steeds aanwas plaats heeft.
Benaming

Barsbekeruiterdijken
Biesvelden
Blokzijleruiterdijken
Broekenpolder
Buitenpolder
achter Kuinre
Kampereiland
Kardoezen
Ketelpolder
Mandjeswaard
Noorde
Pieper, De
Raasje
Rechterveld
Stikkenpolder
Willem Meijerpolder
Zwarte-Meerpolder
Zuiderzeepolder bij
Genemuiden

Oppervlakte In beheer of
in ha
onderhoud bij

55
80

275
70
630
1930
15
55
575
55
290
170
190
170
102
40
520

Wp. Barsbekeruiterdijken
Gem. Genemuiden
Wp. Blokzijleruiterdijken
Gem. V ollenhove
Wp. Buitenpolder
achter Kuinre
Gem. Kampen
Gem. Kampen
Gem. Kampen
Gem. Kampen
Wp. Noorde
Wp. De Pieper
Gem. Kampen
Gem. Kampen
Gem. Kampen
Gem. Kampen
Gem. Kampen
Wp. Zuiderzeepolder
bij Genemuiden

De Noordoostpolder (47250 ha)
Het algemene plan voor de droogmaking van de noordoostelijke polder werd op 5 september 1932 door de
Minister van Verkeer en Waterstaat in de Tweede Kamer
der Staten-Generaal toegelicht. De vorm van de polder
werd en is bepaald in verband met de geaardheid en de
diepteligging van de zeebodem ter plaatse en de aansluiting op de bestaande kust tussen Lemmer en Vollenhove. In het ontwerpplan is rekening gehouden met
voorzieningen ten behoeve van de belangen der omliggende landen van het vasteland ten opzichte van de ontwatering, de scheepvaart enz.
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Tot deze voorzieningen behoren o.a. een afvoer-, tevens
scheepvaartweg van Blokzijl naar het Zwarte Water en
het Ijsselmeer, een onbelemmerde afvoer van het bemalen waterschap Vollenhove en een afleiding van de uitmonding van de Tjonger door Frieslands Boezem naar
Lemmer.
In het ontwerpplan werd de polder in twee afdelingen gesplitst: afdeling I met een grootte van 12 575 ha en afdeling II met een oppervlakte van 34 675 ha, waarvan het
toekomstige peil respectievelijk N.A.P. - 4,50 m en
N.A.P. 5,50 m zou worden. Hiervoor werden ontworpen één gemaal voor afdeling I, gelegen nabij De Voorst,
en twee gemalen voor afdeling II, respectievelijk gelegen
op Urk en nabij Lemmer.
V olgens schema zou in vijf jaar de bedijking gereed zijn,
in het zesde jaar de polder drooggemalen en acht jaar
later het werk voltooid, dus totaal veertien jaar na de
aanvang, terwijl de ontginning van het land in het
twaalfde jaar beëindigd zou kunnen zijn. In 1933 is een
plan ontworpen voor geo-hydrologisch onderzoek in de
polder, dat in 1934-1935 in uitvoering kwam onder leiding van het Rijksbureau voor de Drinkwatervoorziening; over dit onderzoek is door voornoemd bureau een
rapport uitgebracht.
Met de uitvoering van het ontwerpplan werd in april
1936 een begin gemaakt, t.W. de werkhavens met opslagterreinen op Urk en te Lemmer.
Van het oorspronkeliike plan werd onder meer afgeweken ten aanzien van:
het dijktracé nabij Lemmer. Bij de z.g. Steile Bank
werd de scheepvaartweg verbreed in verband met de
mogelijkheid tot opstopping bij ijsgang;

a.

b. het dijktracé Urk-Schokland-Ramspol. Dit tracé
werd iets zuidelijker aangelegd, waardoor de dijklengte
een weinig werd vergroot;
c. het randkanaal van Vollenhove. Dit kanaal werd zodanig gewijzigd, dat Blokzijl een rechtstreekse verbinding kreeg naar Kadoelen en het Zwarte Water;

d. indeling en het peil der afdelingen. Door een gewijzigde indeling is de mogelijkheid opengelaten een derde
afdeling te vormen voor de laagst gelegen gebieden tot
een peil van N.A.P. - 6,00 m.
Het peil van afdeling I bleef gehandhaafd op N.A.P. 4,50 m; het peil van afdeling II werd gewijzigd in N.A.P.
- 5,70 m.

Op 24 februari 1937 had de aanbesteding plaats van de
eigenlijke dijkbouw, aanvangende bij de werkhaven in
Lemmer en voortgaand naar het zuiden en aanvangende

Droogmakerijen
1. Giethoornse Polder; 2. Polder Giethoorn; 3. Polder Geldringen;
4. Polder Halfweg; 5. Polder Wetering-Oost; 6. Polder WeteringWest; 7. Polder Kalenberg-West, in 1959 nog niet in uitvoering;
8. Polder Kalenberg-Oost, in 1959 nog niet in uitvoering.

bij Urk, zowel in noordelijke als in oostelijke richting
lopende. In 1938 werd met de dijkbouw begonnen, vanuit Voorst noord- en zuidwaarts en vanuit Kadoelen
noordwest- en zuidwestwaarts. Bovendien werd in 1938
een proefterrein aangelegd nabij Kraggenburg ten behoeve van het landbouwkundig onderzoek in en van de
Noordoostpolder.
De laatste dijkopening tussen Lemmer en Urk werd op 3
oktober 1939 gedicht; zij lag op ongeveer 9100 m noordwaarts van Urk. Tussen Blokzijl en De Voorst werd de
laatste dijkopening gedicht op 29 november 1940 en
tussen Urk-Ramspol en Kadoelen op 13 december 1940.
Het dijklichaam van de polder was op 1 oktober 1941 in
eerste aanleg voltooid. De totale lengte van de dijk tussen Lemmer en Urk bedraagt ongeveer 54,5 km; de
theoretische hoogte van de dijkkruin over een groot gedeelte bedraagt N.A.P.
4,25 m.
De bekading langs het V ollenhoverkanaal en de KadoeIersluis kwam eveneens in dat jaar gereed.
Intussen werd op 17 januari 1940 met de droogmaking
van de polder aangevangen door middel van de spuisluis
te Lemmer; het peil in de polder bedroeg op dat tijdstip
N.A.P. 0,07 m. Toen het gemaal bij Lemmer op 7
januari 1941 in bedrijf werd gesteld, bedroeg het polderpeil N.A.P. - 0,12 m. Het droogmaken geschiedde toen
èn door het gemaal èn door de spuisluis. Op 3 februari
moest het spuien worden gestaakt; de waterstand in de
polder was intussen gedaald tot N.A.P. - 0,36 m.
Bij een waterstand van N.A.P. - 0,76 m in de polder
kwam op 22 april 1941 het gemaal bij De Voorst voor het
eerst in bedrijf.
De waterstand daalde in januari 1942 tot N.A.P. - 3,60 m,
de bemaling moest toen wegens vorst worden gestaakt
tot half maart. Het peil van N.A.P. - 4,50 m voor afdeling I werd op 1 september bereikt; eerst op 9 september
werd een gemiddelde stand van N.A.p. - 4,40 m in de
gehele polder bereikt, overeenkomend met de hoogteligging van het laagst gelegen terrein binnen de polder.
De datum van droogvallen van de polder werd aldus
vastgesteld op 9 september 1942.
Het gemaal bij Urk had te kampen met vele storingen en
na diverse onderbrekingen kwam het in november 1942
in bedrijf, zij het slechts met 1 stoommachine, welke later
door dieselmotoren werd vervangen.
De scheidingsdam tussen de afdelingen I en II werd op 19
december 1942 voltooid en de waterstand in afdeling II
bedroeg toen N.A.P. - 5,00 m. Wegens beschadiging
van deze scheidingsdam moest het peil echter worden
verhoogd tot N.A.P. - 4,50 m. Na herstel van de dam
kon op 23 augustus 1943 een peil van N.A.P. - 5,50 m
voor afdeling II worden bereikt. Het voorgeschreven

+

Bedijkingen
a. Buitenpolder achter Kuinre; b. Blokzijleruiterdijken; c. Barsbekeruiterdijken; d. Broekenpolder; e. Noarde; f. Biesvelden;
g. Zuiderzeepolder bij Genemuiden; h. Pieper; i. Mandjeswaard;
j. Zwarte-Meerpolder; k. Kampereiland; 1. Stikkenpolder; m. Willem Meijerpolder; n. Rechterveld; o. Raasje; p. Ketelpolder;
r. Kardoezen.
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peil van N.A.P. - 5,70 m werd op 17 januari 1944 bereikt.
In januari 1942 werd aangevangen met de kartering en
kadastrale inmeting van de polder, alsmede met de bepaling der poldergrenzen. De metingen werden verricht
door het Bureau Buitengewoon Landmeetkundig Werk
te Delft.
Bij besluit van de Secretarissen-Generaal van de Departementen van Binnenlandse Zaken, van Verkeer en Waterstaat, van Landbouw en Visserij en van Financiën van 28
juli 1942, afgekondigd in de Nederlandse Staatscourant
van 6 augustus 1942, nr. 152, werd opgericht het openbaar lichaam 'De Noordoostelijke Polder'. Dit besluit
trad in werking op 7 januari 1942. Een Landdrost werd
aangesteld als hoofd van dit publiekrechtelijk lichaam en
belast met de gemeentelijke taak in de Noordoostpolder.
In verband met de geprojecteerde peilverlaging van het
Ijsselmeer tot N.A.P. - 0,40 m en een te verwachten
groot verval bij opwaaiing tussen het Zwarte Meer en
het Ijsselmeer moesten verschillende voorzieningen
worden getroffen.
De afwatering van de Ijssel moest rechtstreeks op het
IJsselmeer worden gebracht, waarvoor de volgende
wijzigingen werden uitgevoerd. Het Ganzendiep werd
aan de bovenmond afgedamd. Aangezien de scheepvaart onbelemmerd moest doorgaan, werd een omleidingskanaal gegraven ter plaatse van de afdamming en in
dit omleidingskanaal een schutsluis gebouwd. De IJsselmond tussen Kampen en het Keteldiep werd verruimd en
verdiept, de bochten werden verflauwd, het Noorderdiep werd afgedamd, het voormalige Rechterdiep gedicht en een nieuwe uitmonding gegraven door de
Kattenwaard, thans het Kattendiep genaamd. In de gemeente Kampen moest de Hagenpoortsluis worden verdiept en de bekading gewijzigd.
De peilverlaging van het IJsselmeer bracht tevens een
peilverlaging van het Zwarte Water mede. Het gevolg
hiervan was, dat ook hier voorzieningen moesten worden
getroffen.
De grachten in Zwolle werden verdiept en de bekading
werd gewijzigd. De Nieuwe Wetering tussen de Hoevenbrug en de Soestwetering werd met 0,40 m verdiept en
tussen de Hoevenbrug en de Linthorsterbrug met 0,30 m.

In Friesland moest, vanwege de afleiding van de Tjonger
naar Lemmer, zowel de Linde als de Bijlinde nabij Kuinre
worden verdiept. Deze werkzaamheden kwamen in 1941
vrijwel gereed.

Droogmakerijen
Van het voormalige veengebied tussen Kuinre, Oldebroek, Steenwijk, Zwartsluis en Blokzijl waren uitgestrekte plassen overgebleven, waarvan de bodemdiepte
sterk varieerde. Naast de toenmalige vaarwegen ontstond een net van diepe plassen, zoals het Giethoornse
Meer, de Beulakerwijde, de Belterwijde en andere.
Er werden plannen gemaakt dit gebied droog te maken
en in cultuur te brengen, waarvoor werd opgericht de
N.V. 'Landontginning Mij. Land van Vollenhove'.
Allereerst werd overgegaan tot verbetering der vaarwegen, die later tevens dienst zouden moeten doen voor
de afwatering van het droog te maken gebied. Daarna
werd begonnen met het droogmaken van een klein gebied, namelijk de tegenwoordige Giethoornse Polder ter
grootte van 130 ha, waarvan het peil werd vastgesteld op
N.A.P. - 2,40 m. Eerst in 1928 werd aangevangen met de
droogmaking van een groter gebied, namelijk de polder
Giethoorn ter grootte van 1390 ha met hetzelfde peil van
N.A.P. - 2,40 m. Het buitenwater van deze polders is
tevens het boezemwater van het waterschap Vollenhove
en had oorspronkelijk een zomerpeil van N.A.P.-O,60 m,
hetwelk op 11 maart 1930 werd verlaagd tot N.A.P.
-0,70m.
Tussen 1928 en 1959 kwamen de volgende droogmakerijen tot stand:
Naam

Polder Gelderingen
Polder Halfweg
Polder Wetering-Oost
Polder Wetering-West

Peil in m
t.O.V. N.A.P.

Oppervlakte
in ha

2,602,602,80-2,40 ~~

800
940
950
685

De eerstvolgende projecten omvatten de inpoldering van
gebieden, gelegen ten noorden en ten zuiden van de
Kalenbergergracht, alsmede de inpoldering Dwarsgracht, gelegen ten zuiden van de Tijssengracht.
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4.

Stromende wateren, kanalen en vaarten

In dit hoofdstuk zijn de voornaamste wateren in de provincie beschreven, waarbij het accent is gelegd op de
waterstaatkundige gegevens. Voor gegevens, de scheepvaart betreffende, wordt verwezen naar de 'Wegwijzer
voor de Binnenscheepvaart', Deel I (uitgave Rijkswaterstaat, directie Algemene Dienst).
De gebezigde afkortingen in dit hoofdstuk zijn:
N.A.P.

= Normaal Amsterdams Peil;

N.R. = Normale Rivierstand, overeenkomend met het
jaargemiddelde der waarnemingen;

Middelbare Rivierstand, overeenkomend met
het gemiddelde der waarnemingen gedurende de zomermaanden mei tjm oktober;

M.R. =

K.P. =

Kanaalpeil in m t.O.V.

N.A.P.

Vollenhoverkanaal, Vollenhovermeer, Kadoelermeer
Deze wateren liggen in elkaars verlengde en zijn tot
stand gekomen door het ontstaan van de Noordoostpolder. Zij worden omsloten: ten oosten door het vasteland vanaf de Kadoelersluis tot aan de schutsluis bij de
haven van Blokzijl, ten westen en ten zuiden door de
Noordoostpolder van voornoemde schutsluis tot de Kadoelersluis. De lengte bedraagt 12 km en de breedte varieert van 12 tot 70 m.
De Kadoelersluis staat meestal open, waardoor deze
wateren in open verbinding staan met het Zwarte Meer.
Indien het peil op het Zwarte Meer echter stijgt boven
N.A.P.
1,00 m, wordt de Kadoelersluis gesloten. In
het tijdvak 1941-1950 werd ter plaatse een hoogste
waterstand van N.A.p.
1,08 m en een laagste van
N.A.P. 1,00 m gemeten.
De Kadoelersluis heeft een opening voor de scheepvaart
met een dagwijdte van 10,50 m en drie openingen voor
de afwatering, elk met een dagwijdte van 5,35 m; de
vloer ligt op N.A.P. - 3,70 m. Alle openingen zijn afsluitbaar met schuiven.
Aan de westzijde ontvangen deze wateren het overtollige
water van afdeling I van de Noordoostpolder en aan de
oostzijde het overtollige water van het bemalen waterschap V ollenhove.
Beheer en onderhoud berust bij het rijk.

+

+

Ijssel, Kattendiep, Keteldiep, Ketelrneer
De Ijssel is een Rijntak, aanvangende bij het vertakkingspunt aan de Neder-Rijn tegenover Huisen, genaamd IJsselkop, en eindigende bij Kattendiep en Keteldiep, welke te zamen de uitmonding van de IJssel op het
Ketelrneer vormen.

De IJssel doet behalve als scheepvaartweg tevens dienst
voor de afwatering. De lengte bedraagt ca. 123 km, de
breedte op M.R. varieert van 75 tot 165 m.
In het winterbed zijn verscheidene inpolderingen tot
stand gekomen, die echter bij hoge waterstanden onderlopen. De N.R. van de Ijssel tussen Deventer en Kampen
bedroeg over het tijdvak 1941-1950 van N.A.P. + 2,43 m
tot N.A.P. - 0,04 m.
Het Kattendiep kwam in de jaren 1938-1940 tot stand en
is uitsluitend bestemd voor afvoerverruiming van de
Ijssel.
Het Keteldiep heeft een lengte van ca. 4 km bij een
breedte van 100 m tussen de leidammen, die in 1826 werden aangelegd. De tegenwoordige lengte kwam in 1896
tot stand.
Het Ketelmeer is een deel van het Ijsselmeer. Het verkreeg zijn naam door het ontstaan van de Noordoostpolder en Oostelijk Flevoland, waardoor het IJsselmeer
werd ingesnoerd ter plaatse van de Zwolse Hoek in de
Noordoostpolder en de Kamperhoek in Oostelijk Flevoland. Het peil op het Ketelrneer bedraagt 's zomers
N.A.P. 0,20 men 's winters N.A.P. - 0,40 m; door opwaaiing kan dit peil belangrijk hoger komen.
De voornaamste zijtakken van de Ijssel in de provincie
zijn:
De Koerhuisbeek ten zuiden van Deventer; deze beek is
de samenvloeiing van de Schipbeek en de Dortherbeek.
De Willemsvaart bij Zwolle; deze scheepvaartweg is de
verbinding van de Ijssel met het Zwarte Water, hij doet
vrijwel geen dienst voor de afwatering.
Het Ganzendiep, lang ± 10 km, een zijarm beginnende
bij het separatiepunt tegenover Kampen, waar het door
een schutsluis is afgescheiden van de IJssel en uitmondt
in het Zwarte Meer.
De Goot, lang ± 6 km, een zijtak van het Ganzendiep
beginnende bij het splitsingspunt nabij de Mandjeswaard
en uitmondend in het Zwarte Meer.
Beheer en onderhoud van bovengenoemde wateren berust bij het rijk.
Zwarte Water, Zwarte Meer
Het Zwarte Water is ontstaan in Zwolle uit de samenvloeiing van de Sallandse Weteringen en de stadsgrachten van Zwolle; hiervandaan stroomt het noord- en
noordwestwaarts verder en mondt onder de naam Zwolse Diep ten noordwesten van Genemuiden in het Zwarte
Meer uit. De lengte bedraagt ca. 22 km en de breedte
varieert van 45 m tot 265 m. Het peil ligt op N.A.P. 0,20 m tot N.A.P. Bij opwaaiing komen echter standen
voor van N.A.P.
1,00 m tot N.A.P.
1,20 m.

+

+
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Het Zwarte Water ontvangt op de rechteroever het water
van de Vecht, de Dedemsvaart en het Meppelerdiep. Op
de linkeroever is de Willemsvaart de scheepvaartverbinding tussen het Zwarte Water en de Ijssel. Voor de
ontwatering is deze vaart van weinig belang.
Het Zwarte Meer is het deel van het IJsselmeer, gelegen
tussen de Noordoostpolder en het Kampereiland en de
overige bedijkingen van het vasteland; het staat bij Ramspol in open verbinding met het Ketelmeer.
Beheer en onderhoud berust bij het rijk. Langs de oevers
van het Zwarte Meer heeft nog steeds aanwas plaats
(zie Hoofdstuk 3).

Linde
De Linde begint bij het gehucht Het Ronde ten zuiden
van Makkinga in de provincie Friesland, stroomt hiervandaan zuidwestwaarts, vormt tussen Het Wijde en
Slijkenburg de provinciale grens en eindigt bij de afsluitbare duiker ten zuiden van Kuinre.
Opmerking: De afsluitbare duiker bezuiden Kuinre is niet uitgevoerd zoals zij voorkomt op de Waterstaatskaart. De Linde is
vanaf de voormalige schutsluis bij Kuinre in noordelijke richting
voor een deel gedempt.

Zij is voor een groot deel gekanaliseerd en dient behalve
voor de afwatering ten dele ook voor de scheepvaart, nl.
vanaf de weg Oldeberkoop-Noordwolde tot aan Kuinre.
De totale lengte bedraagt 36,5 km, waarvan 30,5 km
voor de scheepvaart.
Dit deel is door twee schutsluizen in drie panden verdeeld. zoals aangegeven in tabel 4.1.
De voornaamste zijtakken zijn:
Op de linkeroever:
De Zandhuizerwetering. Zij ligt geheel in de provincie
Friesland en er wateren geen Overijsselse gronden op af.
De Noordwoldervaart, met als zijtakken de Splittinge en
de Finkegasloot, die in de provincie Friesland ontspringen. De Noordwoldervaart is 5,6 km lang en mondt
uit bezuiden Nije-Holtpade op het Middenpand van de
Linde. Op 500 m van de benedenmond bevindt zich een
schutsluis, het IJkenverlaat; het peil van het Bovenpand
bedraagt N.A.P.
1,45 m. In de Splittinge bevindt zich

+

TabeI4.1.

een stuw; het peil boven de stuw bedraagt N.A.P.
2,55 m.
Beheer en onderhoud berust bij het waterschap De Linde.

+

De Steggerdavaart, die vanaf de uitmonding over 2 km bevaarbaar is en hierna uitsluitend voor de afwatering
dienst doet. Zij begint op Overijssels gebied ten zuiden
van Willemsoord en mondt uit in het Middenpand van de
Linde.
Beheer en onderhoud berust bij het waterschap De Linde.
Het Mallegat, lopende vanaf de haven in Oldemarkt en
uitmondende in het Middenpand van de Linde. Behalve
scheepvaartweg is het tevens voor de afwatering bestemd. De lengte bedraagt 1,5 km en het is in beheer en
onderhoud bij de gemeente Oldemarkt.
De Ossenzijlersloot, een voortzetting van het kanaal Steenwijk-Ossenzijl en in beheer en onderhoud bij de provincie (zie ook Boezemwateren van Vollenhove).
Het Stroomkanaal, uitsluitend bestemd voor de afwatering
van het Midden- en Bovenpand van de Linde naar de
Heloma- of Jonkersvaart. Hiertoe bevindt zich op de
rechteroever van de Linde op ca. 100 m bovenstrooms
van de Helomavaart een uitwaterings-, tevens keersluis,
bestaande uit één opening, afsluitbaar met stoneyschuif
en een stel houten puntdeuren, bestemd voor noodkering. Deze noodkering is thans buiten gebruik.
Beheer en onderhoud berust bij het waterschap De
Linde.
Op de rechteroever:
De Heloma- ofJonkersvaart. Deze vaart is behalve scheepvaartweg tevens bestemd voor de afwatering en ligt geheel in de provincie Friesland. Zij begint bij de driewegsluis in de Linde, die tevens de waterscheiding vormt
tussen Frieslands en Vollenhovens boezemwateren.
Beheer en onderhoud berust bij de provincie Friesland.
In het Middenpand van de Linde nabij Het Wijde bevindt zich een keersluis, bedoeld als noodkering. Zij
staat echter altijd open en doet sinds de afsluiting van de
Zuiderzee geen dienst meer als noodkering. De Linde is
vanaf de oorsprong tot aan de driewegsluis in beheer en
onderhoud bij het waterschap De Linde, vanaf de driewegsluis tot en met de afsluitbare duiker bezuiden Kuinre
(zie opmerking) bij de provincie Overijssel.

Onderverdeling van de gekanaliseerde Linde

Volgorde der
panden

Ligging

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

Benedenpand
Middenpand
Bovenpand

Lengte
in km
~

~ -

Tussen de afsluitbare duiker (zie opmerking) en de Helomasluis
(driewegsluis)
Tussen de Helomasluis en de Lindesluis
Tussen de Lindesluis en de weg Oldeberkoop-Noordwolde

-

Peil in m
t.O.V. N.A.P.

Behorende tot de
afwateringseenheid

0,70 0,30 0,55 +

Vollenhove
Frieslands Boezem
Frieslands Boezem

-----

11,2
14,4
4,9
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Nieuwe Kanaal en Bijlinde
Het Nieuwe Kanaal begint bij de afsluitbare duiker bezuiden Kuinre (zie opmerking) en eindigt bij Slijkenburg, vervolgens loopt het verder west- en noordwaarts,
heet dan Bijlinde en eindigt bij de Oude Schoterzijl in de
provincie Friesland. De gezamenlijke lengte bedraagt
4,8 km en het peil is gelijk aan het Fries Zomerpeil of
N.A.P. 0,66 m.
Het Nieuwe Kanaal is in beheer en onderhoud bij het
waterschap Vollenhove, de Bijlinde bij de administratie
van het Fonds der voormalige Schoter-en Slijkenburgerzijl.
Wateren in het waterschap Vollenhove
De hieronder volgende kanalen, vaarten en meren behoren tot de wateren van het waterschap V ollenhove. Zij
staan in open verbinding met elkaar en wateren af naar
het Ettenlands Kanaal, waar zich het gemaal van het
waterschap Vollenhove bevindt. De wateren hebben een
zomerpeil van N.A.P. - 0,70 m en een winterpeil van
N.A.P. 0,80 m; een deel ervan is behalve afvoerleiding
tevens bestemd voor de scheepvaart. De kunstmatige
lozing geschiedt via de Ettenlandse kolk op het Vollenhovermeer.
De belangrijkste meren zijn: Beulakerwijde, Belterwijde,
Bovenwijde, Giethoornse Meer en Duiningermeer.
De voornaamste wateren zijn:
De Arembergergracht, van de Arembergersluis bewesten
Zwartsluis tot aan Belterwijde, als vaargeul loopt zij dan
verder tot aan de Walengracht. De lengte bedraagt met
inbegrip van de vaargeul 0,1 km.
Beheer en onderhoud berust bij de provincie.
De Beukersgracht, lopende van het Meppelerdiep naar
Belterwijde. De lengte bedraagt 1,9 km. Zij is van het
Meppelerdiep gescheiden door een schutsluis voor de
scheepvaart en de z.g. Beukersschutsluis, een in 1958 tot
stroomsluis omgebouwde schutsluis voor de afwatering
van het overtollige water op het Meppelerdiep. Gelijk
met de verbouwing van de stroomsluis werd aangevangen met de verruiming van de Beukersgracht.
Beheer en onderhoud berust bij de provincie.
De Cornelisgracht, lopende van de Walengracht bij Jonen
naar het Kanaal Beukers-Steenwijk en verder naar de
Dorpsvaart in Zuideinde. De lengte bedraagt ca. 5 km.
Beheer en onderhoud berust bij de gemeente Giethoorn.
Het Dolderkanaal, lopende van het Kanaal Beukers-Steenwijk naar de gekanaliseerde Steenwijker A; deze verbinding kwam in 1952 tot stand. Vanaf de Steenwijker A
tot de spoorbrug dient het kanaal uitsluitend voor de
afwatering, voorbij de spoorbrug tevens voor de scheepvaart. De lengte bedraagt ca. 3 km. Een zijarm loopt
naar de haven van Steenwijk.
Beheer en onderhoud vanaf de weg Steenwijk-Vledder
tot aan het Kanaal Beukers-Steenwijk berust bij de gemeente Steenwijk.

Het Kanaal Beukers-Steenwijk, lopende van Beukers naar
het Steenwijkerdiep en het Dolderkanaal; de lengte bedraagt 9,1 km.
Beheer en onderhoud berust bij de provincie.
Het Kanaal Steenwijk-Ossenzijl, lopende van het Steenwijkerdiep tot Ossenzijl, waarna het de naam krijgt van
Ossenzijlersloot. Het mondt uit in het Benedenpand van
de Linde. De lengte bedraagt 11,7 km tot aan Ossenzijl,
hiervandaan tot de Linde 900 m.
Beheer en onderhoud berust bij de provincie.
De Kalenbergergracht, vormt te zamen met de Heuvengracht en de Wetering de verbinding tussen het Giethoornse Meer en het Kanaal Steenwijk-Ossenzijl. De
lengte bedraagt 11,8 km.
Beheer en onderhoud berust bij de provincie.
De Linde, waarvan het Benedenpand deel uitmaakt van
het boezemwater (zie de beschrijving van de Linde).
Het Noorderdiep en de Valse Trog, te zamen vormende de
verbinding van het Giethoornse Meer met het V ollenhoverkanaal bij Blokzijl. Lengte 2,5 km. Van het V ollenhoverkanaal is de boezem gescheiden door de schutsluis
te Blokzijl. Zuidelijk van Blokzijl bevindt zich een omgebouwde keersluis, welke thans als inlaatsluis dienst doet.
Beheer en onderhoud berust bij de provincie.
Het Steenwijkerdiep, lopende van het Dolderkanaal bij
Steenwijk naar de Wetering bij het gehucht Eind van 't
Diep met een lengte van 9,3 km.
Beheer en onderhoud berust bij de provincie.
De Tijssengracht, lopende van het Giethoornse Meer naar
het Kanaal Beukers-Steenwijk en verder naar de Dorpsvaart in Noordeinde met een lengte van 5 km.
Beheer en onderhoud berust bij de gemeente Giethoorn.
De Walengracht, een verbinding tussen de Beulakerwijde
en het Giethoornse Meer met een lengte van 2,6 km.
Beheer en onderhoud berust bij de provincie.
Bovendien ontvangen deze wateren het water van:

1. de Steenwijker A en haar bovenloop, welke in de
provincie Drenthe is gelegen;
2. de Waterplassloot, in de bovenloop Nieuwe Vaart en
Dwarsgracht genaamd met als voornaamste zijtakken de
Stouwsloot, de Kolderveense Wester- en Oostergrift en
de Nijeveense Grift; alle voornoemde leidingen behorende tot het waterschap Nijeveen-Kolderveen, gelegen
in de provincie Drenthe;
3. het Meppelerdiep, bij veel waterbezwaar op dit diep.
Voor nadere bijzonderheden zie de beschrijvingen elders
in dit hoofdstuk onder Meppelerdiep en het boekje:
Beschrijving van de provincie Drenthe, behorende bij de
Waterstaatskaart.
Steenwijker A
Dit stroompje ontspringt op de ca. 20 m hoge Bosberg
bij Appelscha. Hiervandaan tot de samenvloeiing met de
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Wapserveense A wordt het Vledder A genoemd, vervolgens tot aan de provinciale grens tussen Overijssel en
Drenthe heet het Wapserveense A, waarna het ten slotte
de naam Steenwijker A aanneemt.
De Wapserveense A ontvangt het water van de Kwasloot, de Slingegrup en de Zekte, die hun oorsprong
hebben in de hoge gronden van Drenthe ten westen van
de Drentse Hoofdvaart. De lengte bedraagt ca. 21 km.
Aan de rechteroever ontvangt de Steenwijker A het water van de Nijenslekerschipsloot, die haar oorsprong
eveneens in Drenthe heeft. In uitvoering zijnde verbeteringsplannen zullen wijziging brengen in de bestaande leidingen en zijtakken van de Steenwijker A. Op de
linkeroever, zuidelijk van de nieuwe rijksweg om Steenwijk heen, mondt de Kallenkoterwetering uit.
De Steenwijker A mondt uit in een nieuw gegraven kanaal, dat in het verlengde ligt van het Dolderkanaal, hetwelk in open verbinding staat met het kanalenstelsel van
het waterschap V ollenhove en tot de boezemwateren
daarvan behoort. Vanaf dit nieuwe kanaal tot aan de
eerste stuw in de Steenwijker A behoort zij dus tot de
wateren van het waterschap V ollenhove, waarvan het
peil op N.A.P. - 0,70 m ligt.
Aan de rechteroever van dit nieuw gegraven kanaal
mondt bezuiden de weg Steenwijk-Wolvega de Eesveense
Wetering uit.
In 1951 werd een aanvang gemaakt met de verbetering en
normalisering van de Steenwijker A en haar bovenloop.
Beheer en onderhoud berust bij de gemeente Steenwijkerwold.

Meppelerdiep
Het Meppelerdiep begint bij de Galgenkampsbrug te
Meppel en stroomt hiervandaan zuidwaarts tot aan
Zwartsluis, waar het uitmondt in het Zwarte Water. Het
is naast een scheepvaartweg de voornaamste afwatering
van zuidwestelijk Drenthe. Het ontvangt het water van
de Drentse Hoofdvaart, de Oude Vaart, de Wold A, de
Hogeveense Vaart en de Reest, waarmede het in open
verbinding staat, en zorgt daarnaast voor de voeding van
de voornaamste Drentse kanalen door middel van opmalingsinstallaties. Van het Zwarte Water is het gescheiden door de Grote Sluis, twee ontlastsluizen in
de Hasselterdijk en de in 1957 gebouwde uitwateringssluis te Zwartsluis, de z.g. Meppelerdiepsluis. De Grote
Sluis, een schutsluis, zal worden ingericht als spuisluis en doet dan tevens dienst voor de afwatering, terwijl
de Meppelerdiepsluis tevens bestemd is voor de scheepvaart. De lengte van het Meppelerdiep bedraagt 10,8 km,
de breedte op K.p. varieert van 24 tot 45 m. Het peil op
het Meppelerdiep varieert van N.A.p. - 0,70 m tot
N.A.p.
0,65 m, t.w. 's zomers van N.A.p. - 0,37 m tot
- 0,20 men 's winters van N.A.p. - 0,70 m tot 0,65 m.
Indien alle verbeteringswerken aan het Meppelerdiep
voltooid zullen zijn, zijn standen mogelijk van N.A.p.
- 0,70 m tot N.A.p.
0,50 m. Gestreefd wordt het peil
van N.A.p.
0,65 m, gemeten bij de Kaapbrug in Meppel, niet te overschrijden.
De lozing van het Meppelerdiep geschiedt als volgt:

+

+

+

+

1. Bij standen op het Zwarte Water van N.A.!'. - 0,37 m
tot N.A.p. + 0,50 m staat de Meppelerdiepsluis open, zodat dan vrije lozing plaats heeft.
2. Stijgt het peil van het Meppelerdiep bij de Beukerssluis tot boven N.A.p. - 0,10 m, dan wordt door deze
uitwateringssluis water afgelaten op de wateren van
Vollenhove. Het is echter mogelijk, dat bij deze stand
van het Meppelerdiep nabij de Beukerssluis ook de Meppelerdiepsluis bij Zwartsluis open staat, zodat gelijktijdig
wordt afgevoerd èn op het Zwarte Water èn op de wateren van Vollenhove.

+

0,50 m
3. Indien het peil van het Zwarte Water N.A.!'.
bereikt, wordt de Meppelerdiepsluis gesloten en heeft de
lozing uitsluitend plaats op de wateren van Vollenhove.
De Beukerssluis is de in 1958 gereedgekomen omgebouwde oude schutsluis. Ten zuidwesten hiervan werd een
nieuwe schutsluis gebouwd, die uitsluitend voor de
scheepvaart bestemd is. Beide kunstwerken liggen op de
rechteroever van het Meppelerdiep nabij Beukers.
Door een inlaatwerk in de westelijke dijk van het Meppelerdiep kan water aan het Meppelerdiep worden onttrokken t.b.v. het waterschap Nijeveen-Kolderveen, gelegen
in Drenthe.
Op de linkeroever van het Meppelerdiep kon voorheen
water worden afgelaten via de schutsluis in het stroomkanaal naar het waterschap Hasselt en Zwartsluis. Sinds
januari 1959 wordt echter geen water meer afgelaten op
dit waterschap, zodat de afstroming uitsluitend plaats
heeft op het Zwarte Water en op de wateren van Vollenhove.
Voor het aflaten van overtollig water uit het Meppelerdiep zijn overeenkomsten gesloten tussen belanghebbenden, waarbij onderscheid is gemaakt tussen zomer- en
winterbemaling n.l. :

Zomerbemaling

In een overeenkomst, gesloten in mei 1937 tussen de
waterschappen Vollenhove en Hasselt en Zwartsluis
enerzijds en het waterschap Het Meppelerdiep anderzijds
is o.m. bepaald, dat bij een peil van N.A.p. - 0,10 m, gemeten bij de Beukersschutsluis (oude toestand), het water
van het Meppelerdiep moet worden ontvangen en verwerkt door eerstgenoemde waterschappen.
Opgemerkt wordt, dat sinds 1946 de zomerbemaling uitsluitend verzorgd werd door het waterschap Vollenhove
en dat deze vrijwel de gehele zomer plaats heeft en reeds
in werking treedt zodra het Meppelerdiep boven N.A.p.
- 0,20 m komt. Over het tijdvak januari tot en met
april 1958 bedroeg de afstroming naar het waterschap
VOllenhove 1974384 m 3 .
Het ligt in de bedoeling het waterschap Het Meppelerdiep op te heffen zodra alle verbeteringswerken aan het
Meppelerdiep gereed zullen zijn, met inbegrip van de
ruilverkavelingsplannen ter plaatse. Tevens zal hiervan
het gevolg zijn, dat bovengenoemde overeenkomst komt
te vervallen, aangezien deze regeling van afstroming dan
overbodig zal zijn.
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Winterbemaling

Een ontwerp-overeenkomst tot regeling van onderhoud,
exploitatie en vernieuwing van werken tot voorkoming
van een te hoog peil op het Meppelerdiep is opgemaakt
tussen Gedeputeerde Staten van Overijssel en die van
Drenthe enerzijds en het dagelijks bestuur van het waterschap Vollenhave anderzijds. De overeenkomst is op 10
april 1959 alleen door Gedeputeerde Staten van Overijssel
goedgekeurd en behoeft alsnog de goedkeuring van
Gedeputeerde Staten van Drenthe.
Hierin is o.m. bepaald, dat:
a. het waterschap Vollenhave zich verbindt om het water van het Meppelerdiep te ontvangen zolang een waterstand van N.A.P.
0,65 m aan de Kaapbrug bij Meppel
wordt of dreigt te worden overschreden;

+

b. gedurende de maanden november tot en met februari
de boezemstand in het waterschap zoveel mogelijk zal
worden gehandhaafd op ten hoogste N.A.P. - 0,80 m en
gedurende de overige maanden op ten hoogste N,A.P.
-0,70 m;
c. op verzoek van het waterschap de waterinlaat vanuit
het Meppelerdiep buiten werking zal worden gesteld en
gehouden zodra en zolang de boezemstand hoger is dan
N.A.P. 0,60 m (de peilen te meten aan de rijkspeilschaal
te Blauwe Hand);
d. het in deze overeenkomst gestelde slechts van kracht
is, zolang het IJsselmeerpeil 's winters niet hoger is dan
N.A.P. 0,35 m en 's zomers niet hoger dan N.A.P. en
voor zover het sluitingspeil aan de keersluis te Kadoelen
ten minste N.A.P. + 1,00 m bedraagt (zie ook beschrijving
Noordóostpolder, hoofdstuk 6).

Alhoewel deze overeenkomst nog niet van kracht is,
wordt sinds 1 januari 1959 aan bovengenoemde voorwaarden de hand gehouden, aangezien de oude overeenkomst met ingang van die datum is komen te vervallen.
Over het tijdvak 1940-1951 bedroeg de jaarlijkse gemiddelde waterhoeveelheid, welke werd afgevoerd naar het
waterschap Vollenhove 2349416 m 3 en naar het waterschap Hasselt en Zwartsluis 1 121 198 m 3 .
Aanvankelijk was het Meppelerdiep een nietig stroompje.
Het werd in de jaren 1861-1862 en daarna in 1882 verbeterd. In 1920-1921 werd het verruimd en kreeg ten
slotte, na in 1951-1952 nogmaals verruimd te zijn, de
tegenwoordige afmetingen. In 1957-1958 kwam de doorgraving bij Zwartsluis met de daarin gelegen kunstwerken tot stand en in 1959 de nieuwe schutsluis op de rechteroever nabij Beukers. De bestaande uitwateringssluizen
op het Zwarte Water, gelegen ten westen van deze doorgraving, blijven voorshands gehandhaafd. Zij hebben
een gezamenlijke capaciteit van 40 m 3 /sec., terwijl de
nieuwe Meppelerdiepsluis een capaciteit heeft van 37
m 3 /sec, zodat er totaal 77 m 3 /sec op natuurlijke wijze kan
worden afgestroomd op het Zwarte Water, indien dit nodig mocht zijn.
Beheer en onderhoud van het Meppelerdiep, de Grote
Sluis, het afwateringskanaal en de Meppelerdiepsluis

berust bij het rijk, van de Beukersschutsluis en de Beukerssluis bij de provincie.
Voor nadere bijzonderheden betreffende het stroomgebied van het Meppelerdiep op Drents grondgebied zie
het boekje: Beschrijving van de provincie Drenthe, behorende bij de Waterstaatskaart.

Reest
Deze stroom was aanvankelijk de natuurlijke afwatering
van de thans vergraven hoogvenen van Slagharen en
Lutten. Zij begint als schouwbare waterleiding van het
waterschap Drogteropslagen ten westen van de Ongelukswijk, stroomt vandaar westwaarts en mondt nabij
Meppel uit in het Meppelerdiep, waarmede zij in open
verbinding staat. Voor een overgroot deel vormt zij de
provinciale grens tussen Overijssel en Drenthe.
In de bovenloop ontvangt zij het water van de Braambergersloot en van verscheidene watergangen van Drentse
waterschappen. Op de zuidelijke oever ontvangt zij het
water van de Streilenvaart en de Molensloot. Ruilverkavelingsplannen, die ten dele reeds zijn uitgevoerd in
dit gebied, brengen echter wijzigingen in de gehele waterafvoer met zich mede.
In 1951 werd een aanvang gemaakt met het verbeteren en
normaliseren van de benedenloop van de Reest, waarmede
een betere afvloeiing naar het Meppelerdiep werd beoogd.
De Reest is in beheer en onderhoud bij aangelande eigenaren en staat onder toezicht van de gemeentebesturen
van: De Wijk, Ruinen en Meppel, allen in Drenthe gelegen, en Avereest en Staphorst in Overijssel.
Plannen bestaan om het stroomgebied van de Reest belangrijk te verkleinen, waardoor zij als zijarm van het
Meppelerdiep een voor de afwatering onbelangrijk
stroompje zal worden.

Wateren in de Noordoostpolder
Het kanalencomplex in de Noordoostpolder is behalve
scheepvaartweg tevens bestemd voor de afwatering en
ten dele voor de voeding van de infiltratiegebieden. De
polder is verdeeld in twee afdelingen, elk met een eigen
boezempeil, respectievelijk afdeling I, N.A.P. - 4,50 m,
en afdeling 11, N.A.P. - 5,70 m.
De voornaamste wateren zijn:
De Lemstervaart. Deze vaart begint bij de Friese Sluis te
Lemmer, een schutsluis tussen het Ijsselmeer en de Lemstervaart, en eindigt bij het punt van samenkomst met de
Zwolse Vaart en de Urkervaart nabij Emmeloord. De
lengte bedraagt 15,5 km en het peil is N.A.P. - 5,70 m.
De zijtakken hiervan zijn:
Op de westelijke oever: de Ruttense Vaart naar Rutten en
verder, lang 5,7 km, waarin verscheidene tochten en
watergangen uitmonden; de Ruttense Vaart staat in open
verbinding met de Polentocht,die uitmondt in de Lemstervaart; de Creilervaart naar Creil, lang 6,9 km, met als
zijtakken de Creilertocht, de Vuurtacht en de Klutendwarstacht.
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Op de oostelijke oever: de Kuindervaart naar Kuinre,
lang 6,1 km; voorts de Schotertocht, de Wellerzandtocht,
de Burchttocht, de Casteleijnstocht en de Munttocht.
De Urkervaart. Deze vaart begint bij de Urkersluis, een
schutsluis in de haven te Urk, en eindigt bij het punt van
samenkomst met de Lemstervaart en de Zwolse Vaart
nabij Emmeloord. De lengte bedraagt 12,8 km en het
peil is N.A.P. - 5,70 m. De zijtakken hiervan zijn:
Op de zuidelijke oever: de Nagelervaart naar Nagele,
lang 5,7 km, waarop verscheidene tochten uitmonden; de
Zuidervaart, lang 2,5 km, in de bovenloop de Zuidertocht genaamd, met als zijtak de Bomentocht; voorts de
Zuidermeertocht, de Han Stijkeltocht, de Johannes Posttocht, de Hannie Schafttocht, in de bovenloop Vliegtuigentocht genaamd.
Op de noordelijke oever: de Espelervaart naar Espel,
lang 7,7 km, waarop verscheidene tochten uitmonden;
voorts de Vormtocht, de Steenbanktocht en de Pilotentocht.
De Zwolse Vaart. Deze vaart begint aan het Vollenhoverkanaal bij De Voorst en eindigt op het punt van samenkomst met de Lemstervaart en de Urkervaart nabij Emmeloord. De lengte bedraagt 13,2 km. Zij is door twee
schutsluizen in drie panden verdeeld (zie tabel 4.2).
Eerste pand. De voornaamste zijtakken op de noordelijke
oever zijn:
de Luttelgeestervaart naar Luttelgeest, lang 4,8 km, met
als zijtakken de Luttelgeestertocht, de Blankenhammertocht en de Lindetocht; voorts de Kalenbergertocht en
de Kuindertocht.
Op de zuidelijke oever: de Kleeftocht met als zijtak de
Kleitocht.
Tweede pand. De voornaamste zijtakken op de noordelijke
oever zijn:
de Marknesservaart, lang 3,2 km, met als zijtakken de
Marknessertocht, de Hoge Blankenhammertocht, de
Hoge Kalenbergertocht, de Baarlose Tocht en de Steenwijkertocht; voorts de Voorstertocht met als zijtak de
Blokzijlertocht.
Op de zuidelijke oever: de Enservaart naar Ens, lang
9,5 km, met als zijtakken de Ensertocht, de Ramstocht,
de Schokkertocht, de Gieterse Tocht, de Zwijnstocht, de
Neushoorntocht en de Hertentocht; de Leemvaart naar
Kraggenburg. lang 1 km, met als zijtakken de Leemtocht,
de Zwarte-Meertocht en de Paardentocht; voorts de Kadoelertocht.
Tabel 4.2.

De lozing geschiedt kunstmatig op het IJsselmeer en het
V ollenhovermeer, waaruit ook water kan worden ingelaten.
Beheer en onderhoud van waterwegen en kunstwerken
berust bij het rijk (Dienst der Zuiderzeewerken).
Wateren in het waterschap Hasselt en Zwartsluis
De hieronder volgende kanalen, vaarten en grachten behoren tot de wateren van het waterschap Hasselt en
Zwartsluis. Het peil bedraagt 's zomers N.A.P. - 0,60 m
en 's winters N.A.P. - 0,70 m.
De voornaamste wateren zijn:
Het Stroomkanaal, lang 7 km. Dit loopt van de schut-,
tevens stroomsluis aan het Meppelerdiep bij Zwartsluis
zuidwaarts, heet dan Kostverlorenstreng, vervolgens
Kanaal Conrad en eindigt in de haven van Rouveen. Het
doet behalve voor de ontwatering tevens dienst als
scheepvaartweg. De Kostverlorenstreng staat in verbinding met één der gemalen van het waterschap, gelegen
ten zuiden van Zwartsluis.
De Rechterensgracht, een zijarm van de Kostverlorenstreng, begint in het Oosterslag, loopt hiervandaan zuidwaarts, kruist de Kostverlorenstreng en eindigt in het
Zuideindigerslag. Een zijarm van de Rechterensgracht,
genaamd Kloosterzielstreng, loopt naar het andere gemaal van het waterschap, gelegen ten noorden van Hasselt.
De Nieuwe Sloot, een zijtak van de Rechterensgracht,
loopt tot aan de spoórweg Meppel-Zwolle, waarna hij
Maatsloot heet. De lozing geschiedt kunstmatig op het
Zwarte Water.
Bovendien ontving het waterschap tot ultimo 1958 het
overtollige water uit het Meppelerdiep. Deze waterinlaat
vanuit het Meppelerdiep mocht buiten werking gesteld
worden, zodra en zolang de waterstand in het waterschap
hoger was dan N.A.P. - 0,25 m; als waterstand gold de
stand in open water van de Stadswijk bij de ZwarteWaterdijk in het buurtschap De Velde. Sinds 1 januari
1959 werd geen water meer ontvangen van het Meppelerdiep ; de betrokken overeenkomsten zijn niet meer
verlengd. Uitgevoerde verbeteringsplannen in de waterbeheersing van dit gebied veroorzaakten wijzigingen in
het leidingennet.
Beheer en onderhoud berust bij het waterschap Hasselt
en Zwartsluis.

Onderverdeling van de Zwolse Vaart
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Volgorde der
panden

Ligging

Eerste pand

Tussen het punt van samenkomst met de Urkervaart en de
Lemstervaart nabij Emmeloord en de Marknessersluis
Tussen de Marknessersluis en de Voorstersluis
Tussen de Voorstersluis en de uitmonding op het Vollenhoverkanaal

Tweede pand
Derde pand

Lengte
in km

t.o.V. N.A.P.

Behorende tot de afwateringseenheid

6,4
6,6

5,704,50-

Afd.
Afd.

0,2

0,20-/0,40-

Peil in m

II
I

Noordoostpolder
Noordoostpolder
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Sallandse Weteringen
De hieronder volgende, van 1 tlm 4 genummerde weteringen zijn de hoofdafvoerleidingen van het stroomgebied van de Sallandse Weteringen, w~artoe tevens behoren het eerste tot en met het vierde pand van het
Hoofdkanaal Zwolle-Almelo van de Overijsselse Kanalen (zie hiervoor elders in dit hoofdstuk).

1. Nieuwe Wetering
Deze wetering is ontstaan nabij het buurtschap Broekland, stroomt hiervandaan west- en noordwestwaarts
tussen Wijhe en Raalte door naar Zwolle, waar zij bij de
Schoenkuipenbrug in de stadsgracht uitmondt, die in
open verbinding staat met het Zwarte Water.
Vanaf de Linthorsterbrug stroomafwaarts is de Nieuwe
Wetering over een afstand van ca. 7 km gekanaliseerd.
Het eerste pand van het Hoofdkanaal Zwolle-Almelo van
de Overijsselse Kanalen mondt er in uit en ligt er mee gemeen.
Vanaf de Linthorsterbrug tot de stadsgracht in Zwolle is
de Nieuwe Wetering behalve afwateringskanaal tevens
scheepvaartweg. Het peil ligt in de regel tussen N.A.P.
- 0,20 m en N.A.P. De lengte vanaf de oorsprong tot de
Schoenkuipenbrug bedraagt ca. 20 km.
De voornaamste zijtakken zijn:
De Rechterschotsleiding, bestaande uit twee delen nl. de
bovenloop, die ontstaan is in het Heterveld en uitmondt
in het Zijkanaal Lemelerveld-Deventer, en de benedenloop, die, vanaf de Rechterschotsmars noordwestwaarts
stromende, nabij de Nieboerweg in de Nieuwe Wetering
uitmondt.
De Rameierleiding, met als linkerzijtak de Schoonhetense
Leiding; de eerste is ontstaan in het Achterveld en de
tweede in het Schoonheterbroek. Beide leidingen kruisen
het Zijkanaal Lemelerveld-Deventer met een grondduiker
en komen in het Reegsterveld tezamen, waar zij onder de
naam Ramelerleiding ten zuiden van de Achterhuisbrug
in de Nieuwe Wetering uitmonden.
De Stobbenbroeksleiding, ontstaan in het Boetelerveld;
zij kruist het Zijkanaal Lemelerveld-Deventer met een
grondduiker en mondt ten noordwesten van de Velnerallee in de Nieuwe Wetering uit. Zij ontvangt door een
ontlastsluis in de westelijke kanaaldijk van het Zijkanaal
Lemelerveld-Deventer het overtollige water uit dit kanaal.
De Raalterwetering, in de bovenloop Wooldwetering en
Elskampenwaterleiding genaamd. Zij is ontstaan aan de
voet van de Hellendoornse berg en mondt ten westen
van Nijenhuis in de Nieuwe Wetering uit. Op de rechteroever neemt zij de Waterleiding door het Schanenbroek
op en op de linkeroever de Oosterbroeksleiding en de
Hondemotswetering. De Oosterbroeksleiding dient voor
de afwatering van het buurtschap Linderte en de Hondemotswetering komt uit het Haarlerveld en mondt bij de
Wooldhuisbrug in de Raalterwetering uit. Vijf grondduikers leiden voornoemde leidingen onder het Zijkanaal Lemelerveld-Deventer door.

Door een aflaatinrichting in de Sennipmanssluis in het
Zijkanaal Lemelerveld-Deventer kan overtollig water
worden afgelaten op de Wooldwetering (zie ook: Overijsselse kanalen, elders in dit hoofdstuk).
De Vloedgraven, ontstaan in de Wolthaarshoek en uitmondend ten westen van Heino in de Nieuwe Wetering.
De Nieuwe Kolkwetering, in de bovenloop ook wel
Oude Kolkwetering genaamd. Zij is ontstaan ten noordoosten van Heino, stroomt aan de oostzijde van de weg
Wijtmen-Heino noordwaarts en mondt uit in een leiding,
die parallel en ten zuiden van het Hoofdkanaal ZwolleAlmelo loopt; deze leiding mondt in de Nieuwe Wetering uit en is in beheer en onderhoud bij de N.V. Mij.
Overijsselse Kanalen.
De Marswetering, ontstaan ten zuiden van Vilsteren en
uitmondend door de Linterzijl in de Nieuwe Wetering.
Zijtakken zijn o.m. de Eerste Milligerwaterleiding en de
Eerste- en Tweede Milligerdwarssloot. In uitvoering
zijnde verbeteringsplannen zullen wijzigingen veroorzaken in de zijarmen van de wetering, zowel in het aantal
als in de loop ervan.
Beheer en onderhoud van de Nieuwe Wetering berust bij:
a. het waterschap Salland, vanaf de oorsprong tot aan de
Linthorsterbrug over een lengte van 12,8 km;
b. de N.V. Mij. Overijsselse Kanalen, vanaf de Linthorsterbrug tot aan de stadsgracht in Zwolle over een lengte
van 7 km.

2. Oude Wetering
Deze wetering, een zij arm van de Nieuwe Wetering, is
ontstaan bij Middel in de gemeente Olst, stroomt hiervandaan noordwaarts en mondt bij Laag- Zuthem in de
Nieuwe Wetering uit. De lengte bedraagt ca. 13 km.
Beheer en onderhoud berust bij:
a. de ingelanden, onder toezicht van de gemeente Olst,
vanaf de oorsprong tot de grens van de gemeente Olst;
b. het waterschap Salland, vanaf de grens van de gemeente Olst tot aan de uitmonding in de Nieuwe Wetering.
3. Soestwetering
Deze wetering is ontstaan ten westen van Holten, stroomt
hiervandaan westwaarts tot de Wevershoek, vervolgens
noordwaarts tot bezuiden de stad Zwolle, waar zij in de
Nieuwe Wetering uitmondt. De Soestwetering bestaat
uit twee delen, n.l. de bovenloop vanaf de oorsprong tot
de uitmonding in het Zijkanaal Lemelerveld-Deventer en
de benedenloop vanaf de ontlastsluis in de westelijke
kanaaldijk van het Zijkanaal Lemelerveld-Deventer tot
aan de uitmonding in de Nieuwe Wetering. De lengte
bedraagt ca. 36 km. Overtollig water van het zijkanaal
kan worden afgelaten op de Soestwetering door voornoemde ontlastsluis (zie ook: Overijsselse Kanalen, elders in dit hoofdstuk).
De voornaamste zijtakken zijn in de bovenloop:
De Koordeswaterleiding en de Koeweidewaterleiding,
beide ontstaan ten westen van de Holterberg ; de laatste
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mondt ten zuidoosten van Okkenbroek in de eerste uit
en deze mondt ten westen van de weg Bathmen-Okkenbroek weer in de Soestwetering uit.
De Koeweidewaterleiding ontvangt op de rechteroever
het water van de Holterbroekswaterleiding, in de bovenloop ook wel Klaphekkewaterleiding genaamd, die ten
zuiden van Nieuw-Heten begint.
De Kalverbeldsleide, ontstaan nabij de Oerdijk en uitmondend ten noorden van de Spanjaardsdijk in de Soestwetering.
In de benedenloop:
De Averlose Leide, ontstaan in de Alfrinkshoek en uitmondend nabij de brug in de voormalige spoorweg
Deventer-Ommen in de Soestwetering.
De Grote Vloedgraven, met als zijtakken de Kleine
Vloedgraven en de Bleerhorsterwaterleiding. Zij is ontstaan ten zuiden van Nieuw-Heten, stroomt hiervandaan
westwaarts, kruist met een grondduiker het Zijkanaal
Lemelerveld-Deventer en mondt uit in de Soestwetering
bij de Wolbroeken. De Bleerhorsterwaterleiding kruist
het Zijkanaal Lemelerveld-Deventer eveneens met een
grondduiker.
Beheer en onderhoud berust bij:
a. het waterschap Salland, vanaf een punt, gelegen op 400
m beneden de Kranekampsbrug in de weg Raalte-Deventer, tot de uitmonding in de Nieuwe Wetering, over een
lengte van 23,5 km;
b. de gemeente Diepenveen, vanaf de oorsprong tot
voornoemd punt beneden de Kranekampsbrug.
4. Zandwetering
Deze wetering is ontstaan ten noordoosten van Bathmen,
stroomt hiervandaan westwaarts, kruist met een grondduiker het Zijkanaal Lemelerveld-Deventer, stroomt vervolgens noordwaarts en mondt bij Hoog-Zuthem in de
Soestwetering uit. De lengte bedraagt ca. 35 km.
De belangrijkste zijtakken zijn:
De Leide door de Essenermars, ontstaan ten noordwesten
van Colmschate en uitmondend nabij de Stramp in de
Zandwetering.
De Douwelerleide, ontstaan ten noordoosten van Colmschate kruist het Zijkanaal Lemelerveld-Deventer met
Tabel 4.3.

een grondduiker en mondt uit ten noorden van de weg
Lettele-Deventer in de Zandwetering.
De Lettelerleide, ontstaan ten noorden van de weg Almelo-Deventer nabij Pieriksmars, kruist het Zijkanaal
Lemelerveld-Deventer met een grondduiker en mondt
ten noorden van Schalkhaar in de Zandwetering uit.
De Borgerleide, ontstaan in het Wechelerveld en uitmondend ten noorden van Borgele in de Zandwetering.
Beheer en onderhoud berust bij:
a. het waterschap Salland, vanaf een punt gelegen op ca.
800 m ten westen van het Zijkanaal Lemelerveld-Deventer, tot aan de uitmonding in de Soestwetering ;
b. de gemeente Diepenveen, vanaf de oorsprong tot eerder genoemd punt.
Plannen bestaan om de zijtakken van de weteringen oostelijk van het Zijkanaal Lemelerveld-Deventer, een andere
uitmonding te geven.
In 1959 is een aanvang gemaakt met de uitvoering van
waterbeheersingsplannen in het zuidoostelijk deel van
het waterschap Salland, waarbij verscheidene weteringen
zijn betrokken.
Dedemsvaart en Ommerkanaal
De Dedemsvaart begint bij schutsluis nr. 1 in Hasselt,
welke op ca. 100 m van de uitmonding ligt; over de
eerste 700 m heet zij ook wel Stadsgracht en eindigt nabij
de rijksweg Hardenberg-Coevorden.
Van Hasselt tot Lutten is deze vaart behalve scheepvaartweg tevens bestemd voor de afwatering; nabij Lutten is
zij afgedamd; hiervandaan tot aan het eindpunt zal zij in
de toekomst worden gedempt. De lengte bedraagt ca.
40 km; zij is, zoals blijkt uit tabel 4.3, door zes schutsluizen in zeven panden verdeeld.
Eerste pand. Schutsluis nr. 1, tussen dit pand en het
Zwarte Water, staat open bij een stand van N.A.P. op het
Zwarte Water en wordt gesloten, wanneer het peil op dat
water hoger of lager komt dan N.A.P. Zij kan naar beide
kanten keren.
Door stroomduikers naast de schutsluizen, met uitzondering van sluis nr. 4 waarvan de puntdeuren zijn voorzien
van tolkleppen, ontvangt het eerste pand het overtollige
water van de hoger gelegen panden tot en met het vierde
pand.
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Volgorde der
panden

Ligging

Eerste pand

Tussen schutsluis nr. 1 te Hasselt en schutsluis nr. 2 te De Lichtmis
Tussen schutsluis nr. 2 en schutsluis nr. 3 te Den Hulst
Tussen schutsluis nr. 3 en schutsluis nr. 4
Tussen schutsluis nr. 4 en schutsluis nr. 5 (Veenschut) te Balkbrug
Tussen schutsluis nr. Sen schutsluis nr. 6 te Rheze
Tussen schutsluis nr. 6 en schutsluis nr. 7
Tussen schutsluis nr. 7 en de rijksweg Coevorden-Hardenberg
(gedeeltelijk gedempt)

Tweede pand
Derde pand
Vierde pand
Vijfde pand
Zesde pand
Zevende pand

Lengte
in km

Peilinm
t.O.V. N.A.P.

Behorende tot de
afwateringseenheid

7,9
4,9
4,8
3,0
8,5
2,7

0,02-/0,00
1,41 -I2,89 -!4,33 -!6,13 -I6,92 -I-

Dedemsvaart
Dedemsvaart
Dedemsvaart
Dedemsvaart
Vecht
Vecht

8,5

7,80 -I-

Vecht
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De lozing van het eerste pand geschiedt als volgt:
1. bij waterstanden omstreeks N.A. P. op het Zwarte Water
door schutsluis nr. 1 en door de uitwateringssluis in de
noordelijke kanaaldijk bij Hasselt;
2. bij waterstanden, hoger of lager dan N.A.P. op het
Zwarte Water, door de uitwateringssluis in de noordelijke kanaaldijk bij Hasselt;

3. bij een stand van N.A.P. + 0,60 mofhoger op het eerste pand, komt een heveloverlaat in de zuidelijke kanaaldijk nabij Streukel in werking, die het water aflaat op de
bemaling van het waterschap de Noorder-Vechtdijken.
De uitwateringssluis in Hasselt blijft ook dan in bedrijf.
De voornaamste zijtakken op de zuidelijke oever zijn:
Het Lichtmiskanaal, nagenoeg evenwijdig lopend met de
weg Zwolle-Meppel, een voormalige scheepvaartweg,
die thans uitsluitend dienst doet voor de afwatering. Het
neemt het water op van de Tolgracht, die een samenvloeiing is van de Ankumerdijksloot, de Knijperwaterleiding,
de Veldsloot, de Veldwaterleiding, de Gernerwaterleiding en de Elsbroekerwaterleiding. Deze leidingen vinden hun oorsprong in de omgeving van Oud-Leusden,
Gerner en Ankum.
In ruilverkavelingsverband aangevangen in 1957, zijn in
deze omgeving belangrijke verbeteringswerken uitgevoerd, die verschillende wijzigingen in voornoemde waterlopen hebben veroorzaakt.
Op de noordelijke oever ontvangt dit pand het water van
een leiding, die parallel loopt met het kanaal en waarvan
de vertakkingen in de bovenloop zijn ontstaan in Staphorster Oosterslag. Ook hier zijn sinds 1957 verbeteringswerken in uitvoering.
Tweede pand. Zowel aan de noord-, als de zuidzijde lozen
verscheidene leidingen hun water op dit pand. Vanwege
de uitgevoerde verbeteringswerken zullen zij hier verder
niet beschreven worden.
Derde pand. Op de zuidelijke oever loost de Vinkebuursterwaterleiding op dit pand. Zij is een samenvloeiing
van verschillende leidingen, die zijn ontstaan ten zuiden
van Vinkeburen. Door reeds uitgevoerde verbeteringswerken is dit thans ook gewijzigd.
Op de noordelijke oever wateren leidingen op dit pand
af, welke zijn ontstaan in het Kievietshaar en het Huisingerveld.
Vierde pand. Op dit pand watert een samenstel van leidingen af, dat in de omgeving van Ommerschans aanvangt.
Vijfde pand. Dit pand is van het vierde pand gescheiden
door het Veenschut of schutsluis nr. 5 bij Balkbrug; deze
sluis vormt de waterscheiding. Het vijfde pand ontvangt
het overtollige water van de hoger gelegen panden van
de Dedemsvaart en de Lutterhoofdwijk. De lozing van
het overtollige water geschiedt door een zijarm, het Ommerkanaal, op de Vecht. Verscheidene wijken liggen met
dit pand gemeen en de voornaamste zijtakken zijn:
Het Ommerkanaa/, aanvangende op ruim 1 km boven de
mond van de Lange Wijk en uitmondend in de Vecht tus-

sen de stuw te]unne en die te Vilsteren. Onder de weg Ommen-Hardenberg bevindt zich in dit kanaal een uitwateringssluis, die het kanaal in twee delen splitst. Het noordelijke deel tot aan de Dedemsvaart is behalve afwateringskanaal tevens scheepvaartweg ; de lengte bedraagt 9,9 km
en het peilisN.A.p.
6,13 m. Het zuidelijke deel, lang 400
m,met een peil van N.A.P. +2,20 m tot 2,60 m, is uitsluitend
bestemd voor de afwatering. In 1866 werd dit kanaal voltooid, in 1876 werd de uitwateringssluis verruimd en in
1890 werd het kanaal op het vereiste profiel gebracht
ten behoeve van de afwatering.
Plannen bestaan, de uitmonding van het Ommerkanaal
op de Vecht meer westwaarts te verleggen ten behoeve
van een betere afwatering, gepaard gaande met een peilverlaging op het Ommerkanaal.
De Van Roijenswijk waarop verscheidene zijwijken afwateren en welke in open verbinding staat met het Ommerkanaal Minder belangrijke zijwijken zijn de Schutwijk en de Saamswijk.
De Lange Wijk of Kruisinga's Wijk, lopende op 500 m
ten noorden van en nagenoeg parallel aan de Dedemsvaart
en uitmondende even beneden sluis nr. 6.
Op de Lange Jacht, een zijtak van de Kruisinga's Wijk,
wateren verschillende wijken af. Een uitlaatwerk in het
zesde pand van de Dedemsvaart kan zo nodig de waterbehoefte van aangrenzende percelen aanvullen, hiervoor
is echter vergunning nodig van de provincie.

+

Zesde pand. Op de noordelijke oever ontvangt dit pand
het water van de Ongelukswijk, een samenvloeiing van
verscheidene leidingen, die hun oorsprong hebben ten
noorden van Drogteropslagen en ten noordoosten van
de Schuine Sloot.
Op de zuidelijke oever liggen verscheidene wijken met
dit pand gemeen. Plannen bestaan de ontwatering van dit
gebied te wijzigen.
Zevende pand. Over 700 m voorbij de Lutterhoofdwijk is
dit pand bevaarbaar; plannen bestaan het resterende deel
te dempen. Dit pand ligt gemeen met het eerste pand van
de Lutterhoofdwijk.
De voeding van de Dedemsvaart geschiedt behalve door
het water van het gebied, dat hierop afwatert, tevens via
de Lutterhoofdwijk door de Vecht (zie de beschrijving
aldaar).
Met het graven van de Dedemsvaart werd op 9 juli 1809
aangevangen en op 4 februari 1854 werd de vaart in gebruik genomen. Deze liep van Hasselt tot in de Vecht nabij Ane; deze verbinding met de Vecht werd echter in
1957 verbroken. Verbeteringswerken aan de Dedemsvaart werden uitgevoerd in de jaren 1857, 1863, 1886,
1888, 1901-1902, 1924-1928.
Beheer en onderhoud berust bij de provincie, met uitzondering van de Stadsgracht en sluis nr. 1, die bij de gemeente Hasselt in beheer en onderhoud zijn. Plannen bestaan om de Dedemsvaart te verbeteren en voor een deel
te verleggen, de uitmonding op het Zwarte Water ten
zuiden van Hasselt te brengen en enkele schutsluizen te
vernieuwen en te verleggen en voor de voeding gebruik
te maken van water uit het Zwarte Water, dat door mid~
del van opmalingsinstallaties zal worden opgepompt.
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gereed tot in de buitengracht van deze stad, in 1872 tot in
de binnengracht. Het eerste pand van de Lutterhoofdwijk
werd verbeterd in de jaren 1890-1893.
Beheer en onderhoud van Lutterhoofdwijk met de daarin
gelegen schutsluizen berust bij de provincie.

Lutterhoofdwijk
Dit kanaal begint bij het zevende pand van de Dedemsvaart bij Lutten en eindigt bij de Trageldijkse Sluis, een
schutsluis tussen dit kanaal en de gracht van Coevorden.
De lengte bedraagt 15 km. Het vormt met de Dedemsvaart de scheepvaartverbinding tussen Hasselt en Coevorden en dient tevens voor de afwatering; het bestaat uit
twee panden.

Vecht
De Vecht is een regenrivier waardoor grote peilverschillen in alle jaargetijden kunnen voorkomen. Zij ontspringt aan de westzijde der Baumbergen, in het bekken
van Münster ten zuiden van Horstmar in de Kreis Steinfurt in Duitsland op een hoogte van ca. N.A.P.
105 m
en komt ten westen van Laar op een hoogte van ca.
N.A.P.
10 m de rijksgrens over. Hoofdzakelijk westwaarts stromende door de gemeenten Gramsbergen,
Hardenberg, Ommen, Dalfsen en Zwollerkerspel mondt
zij nabij Genne uit in het Zwarte Water, waarmede zij in
open verbinding staat.
De lengte bedraagt ca. 177 km, waarvan ca. 117 km op
Duits en ca. 60 km op Nederlands gebied ligt. Het gedeelte op Nederlands gebied, Overijsselse Vecht genoemd, is door zeven stuwen in acht panden verdeeld
(zie tabel 4.4) ; naast vier van deze stuwen bevindt zich
een schutsluis t.b.v. de scheepvaart.

Eerste pand, aanvangende bij het zevende pand van de
Dedemsvaart, waarmede het in open verbinding staat, en
eindigend bij de schutsluis te Slagharen. Het kanaalpeil
bedraagt N.A.P.
7,80 m; de lengte is 2,2 km. Met dit
pand lagen verschillende wijken gemeen, zowel aan de
noordelijke als aan de zuidelijke oever; door uitgevoerde
verbeteringsplannen is dit thans geheel gewijzigd.

+

+

+

Tweede pand, aanvangende bij de schutsluis te Slagharen
en eindigende bij de Trageldijkse of Coevordersluis, een
schutsluis bij de uitmonding in de grachten van Coevor9,10 m, de lengte 12,8
den. Het peil bedraagt N.A.P.
km.
De Coevordersluis staat meestal open; zij wordt gesloten,
wanneer het peil op de Coevordergrachten stijgt boven
N.A.P.
9,30 m. Overtollig water op dit pand kan worden afgelaten op het eerste pand door een stroomduiker
bij de schutsluis te Slagharen.
Verschillende wijken liggen met dit pand gemeen, waarvan de voornaamste de Dommerswijk is. Verbeteringswerken in het gebied van het Hollandse Veld in Drenthe,
aangevangen in 1958, zullen hier talrijke wijzigingen in
de bestaande afvoeren teweegbrengen.

+

+

De voornaamste zijtakken van de Vecht zijn:
Op Nederlands gebied: de Regge, de Overijsselse Kanalen,
(de Radewijkerbeek) de Lee, een samenvloeiing van de
Rand- en Middenwaterleiding op de linkeroever; het
Ommerkanaal, het Afwateringskanaal van Coevorden
naar de Vecht, het Coevmden-Vechtkanaal op de rechteroever;

De voeding van de Lutterhoofdwijk en de Dedemsvaart
vanaf het zevende tot en met vijfde pand geschiedt behalve door de zijtakken, die hierop hun water lozen, door:
1. het overtollige water van Drents gebied, dat op de
grachten van Coevorden loost;
2. de Vecht langs het Coevorden-Vechtkanaal en de
grachten van Coevorden
(zie hiervoor de beschrijving elders in dit hoofdstuk).

Op Duits gebied: de Dinkei op de linkeroever, het Emlichheimerafwateringskanaal, de Leebach en de Steinfurter A op de rechteroever.
De Overijsselse Vecht is voor een deel scheepvaartweg,
maar zij is geheel bestemd voor de afwatering en zorgt
tevens voor de voeding van de Overijsselse Kanalen gedurende de zomermaanden.

De Lutterhoofdwijk is gedeeltelijk gegraven tussen 1825
en 1845. De doortrekking naar Coevorden kwam in 1867
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Tweede pand
Derde pand
Vierde pand
Vijfde pand
Zesde pand
Zevende pand
Achtste pand

.

Tussen de stuw te Vechterweerd en die te Vilsteren, met schutsluis
Tussen de stuw te Vilsteren en die te Junne
Tussen de stuw te Junne en die te Mariënberg
Tussen de stuw te Mariënberg en die te Hardenberg
Tussen de stuw te Hardenberg en die te Ane, met schutsluis
Tussen de stuw te Ane en die te De Haandrik, met schutsluis
Tussen de stuw te De Haandrik en de rijksgrens

buiten de hoogwa_
terkering
gelegen
gebied
Vecht
Vecht
Vecht
Vecht
Vecht
Vecht
Vecht
_

0,40-/0,00

.

11,1

~

Tussen het Zwarte Water en de stuw te Vechterweerd, met schutsluis

Eerste pand

_

Behorende tot de
afwateringseenheid

.

PeiJinm
t.O.V. N.A.P.
aan de stuw

Ligging

_

Lengte
in km

Volgorde der
panden

-

Tabel 4.4.
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Bovendien ontvangt de Vecht het water van:
1. Drents gebied dat afwatert op het zevende en achtste
pand van de Verlengde Hogeveense Vaart, die haar
overtollig water gedeeltelijk loost op de grachten van
Coevorden (zie ook hoofdstuk 6) ;
2. Duits gebied dat afwatert op een deel van het SüdNord Kanal, door een ontlastsluis ten oosten van Frenswegen en een ontlastsluis in de zuidelijke kanaaldijk op
het Emlichheimerafwateringskanaal. Dit water is afkomstig van het Kanaal Coevorden-Alte Picardië, waarmee het Süd-Nord Kanal nabij Georgsdorf in open verbinding staat.
De stuw te De Haandrik en die te Ane werden in 1853 gebouwd ten behoeve van de scheepvaart en de watervoorziening, de overige tussen 1907 en 1914. De stuwen te De
Haandrik en te Ane werden van 1919-1921 verbeterd en
verruimd.
In droge jaren is de afvoer van de Vecht nauwelijks voldoende om de panden op peil te houden. Bij hoge afvoeren en soms bij ijsgang worden de stuwen getrokken,
zodat de Vecht het karakter van vrijstromende rivier herkrijgt. Winterbevloeiing (slibbemesting) van aanliggende
landen komt sinds 1940 niet meer voor, de landbouw
stelt er, mede door toenemend gebruik van kunstmest,
geen prijs meer op. Wel wordt incidenteel water ingelaten ten behoeve van de landbouw terwijl voorts de opstuwing van invloed is op de drinkwatervoorziening van
het vee (grondwaterstand in drinkwaterputten).
De eerste zomerbedverbetering van de Vecht kwam tot
stand tussen 1896 en 1907, de tweede werd in 1932 aangevangen en in 1957 vrijwel voltooid, het z.g. 'Plan Walland'. Bij de eerste verbetering werd de lengte van de
Overijsselse Vecht van ca. 90 km teruggebracht tot ca.
60 km, het dwarsprofiel bij de rijksgrens op 53 m 2 en bij
Dalfsen op 112 m 2 gebracht. De tweede verbetering gold
voornamelijk het vergroten van het dwarsprofiel; bij de
rijksgrens werd het vergroot van 53 m 2 tot 88 m 2 en bij
Dalfsen van 112 m 2 tot 180 m 2 ; tevens werden de oevers
met zinkstukken en puin verdedigd.
Dit zomerbed is het eigendom van het rijk.
Het winterbed is op Nederlands gebied particulier bezit;
hier zijn o.m. bovenstrooms van Hardenberg in ruilverkavelingsverband diverse indijkingen uitgevoerd en zullen nog meerdere volgen. Op Duits gebied is het behoudens enkele normalisaties vrijwel in natuurlijke staat gebleven. Tussen Laar en Echteler werd het winterbed vergroot door middel van bedijking van een laag gelegen
strook, Umflut-Mulde genaamd. Bij veel waterbezwaar
op de Vecht zal één derde deel van het water worden
omgeleid door de Umflut-Mulde. Dit werk kwam medio
1959 nagenoeg gereed.
Tussen de rijksgrens en Hardenberg bedroeg de grootte
van het winterbed in 1930 ca. 2170 ha, hiervan zal door
uitgevoerde en nog uit te voeren bedijkingen ca. 190 ha
overblijven; een juiste oppervlakte is momenteel niet
vast te stellen. Tussen Hardenberg en Dalfsen is het ca.
2480 ha groot en gemiddeld 740"m breed, tussen Dalfsen
en het Zwarte Water ca. 540 ha en gemiddeld 360 m
breed.

Bij de wet van 15 juli 1896, Staatsblad nr. 131, is de Overijsselse Vecht onder rijkszorg geplaatst. In de rivierenwet van 9 november 1908, Staatsblad nr. 339, is deze rivier opgenomen onder 'de voorname rivieren en stromen', waarop deze wet van toepassing is.
Tussen Nederland enerzijds en Pruisen anderzijds is een
overeenkomst gesloten betreffende de afwatering van de
Dinkel en de Vecht (Grenstraktaat gesloten te Berlijn op
17 oktober 1905, goedgekeurd bij K.E. van 14 augustus
1906, Staatsblad nr. 221). Dit traktaat werd nimmer herzien of gewijzigd en is heden ten dage van weinig betekenis vanwege de sterk veranderde omstandigheden
van de waterstaat in het betrokken gebied.
Overijsselse Kanalen
De Overijsselse Kanalen bestaan uit:
A. Hoofdkanaal Zwolle-Almelo;
B. Zijkanaal Vroomshoop-De Haandrik;
C. Zijkanaal Lemelerveld-Deventer.
A. Hoofdkanaal Zwolle-Almelo
Dit kanaal loopt van de Stadsgracht in Zwolle tot in de
stad Almelo; vanaf het punt van samenkomst met de
Nieuwe Wetering tot aan de Stadsgracht in Zwolle heet
het ook wel Nieuwe Wetering (zie Sallandse Weteringen).
Het doet, behalve als scheepvaartweg, tevens dienst voor
de afwatering. De lengte bedraagt ca. 49 km en het is
door zes schutsluizen in zeven panden verdeeld, als aangegeven in tabel 4.5.
Het eerste pand staat via de Nieuwe Wetering in open verbinding met het Zwarte Water.
Het tweede, derde en vierde pand lozen (sinds de afsluiting
van de verbinding tussen het vierde pand en de MiddenRegge in 1957) via het Zijkanaal Lemelerveld-Deventer
op de Sallandse Weteringen.
De hogere panden stromen het overtollige water naar de
lager gelegen panden af (zie ook onder C).

De voornaamste zijtakken van het tweede pand zijn:
De Eerste Stappenbelterwaterleiding op de zuidelijke
oever met als zijtak de Tweede Stappenbelterwaterleiding, die ontstaan is nabij Steenhaar en het Zijkanaal
Lemelerveld-Deventer met een grondduiker kruist.
Even beneden sluis nr. 2 mondt de Eerste Stappenbelterwaterleiding in dit pand uit.
Beheer en onderhoud berust bij de gemeente Dalfsen.
De Dalmsholterwaterleiding op de noordelijke oever,
beginnende ten zuidwesten van Lemele en eindigende op
ongeveer 1800 m beneden sluis nr. 2 bij het gemaal van
het waterschap Daimsholte, loost het overtollige water
op het tweede pand van het Hoofdkanaal Zwolle-Almelo.
Een uitwateringssluis bij het gemaal biedt de mogelijkheid tot vrije lozing. In 1959 is hierin wijziging gekomen.
Het gemaal werd verplaatst naar de Nieuwe Wetering nabij de uitmonding van de Marswetering op de Nieuwe
Wetering; tevens werd het leidingennet van het waterschap Daimsholte gewijzigd.
Beheer en onderhoud berust bij het waterschap DaImsholte.
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Tabel 4.5.

Onderverdeling van het Hoofdkanaal Zwolle-Almelo
----------------

Volgorde der
panden

Ligging

Eerste pand
Tweede pand
Derde pand
Vierde pand
Vijfde pand
Zesde pand
Zevende pand

Van de
Tussen
Tussen
Tussen
Tussen
Tussen
Tussen

-

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

Peil in m

Lengte
in km
Stadsgracht in Zwolle tot schutsluis nr. 1 te Linthorst
schutsluis nr. 1 en schutsluis nr. 2
schutsluis nr. 2 en schutsluis nr. 3
schutsluis nr. 3 en schutsluis nr. 4
schutsluis nr. 4 en schutsluis nr. 5
schutsluis nr. 5 en schutsluis nr. 6
schutsluis nr. 6 en het eindpunt in Almelo

t.O.V. N.A.P.

7,1
7,5
3,1
9,8

0,20-/0,00
2,04 +
4,05 +
5,60 +
7,35 +
9,10 +
10,00 +

7,8
11,2
2,6

Behorende tot de
afwateringseenheid
Nieuwe Wetering
Nieuwe Wetering
Nieuwe Wetering
Nieuwe Wetering
Vecht
Vecht
Twentekanalen

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

Het vijfde pand loost door een ontlastsluis in de zuidelijke kanaaldijk even boven sluis nr. 4 op de Midden-Regge
en deze loost het water op de Vecht (zie ook Regge).
Door schutsluis nr. 4 mag niet worden afgestroomd.
Het zesde pand loost overtollig water door een suatiesluis
op ± 50 m boven sluis nr. 5 op de Linderbeek (zie ook
Regge) en door een ontlastsluis in de westelijke kanaaldijk van het Zijkanaal Vroomshoop-De Haandrik op het
Mariënberg-Vechtkanaal (zie onder B).
De voornaamste zijtakken van het zesde pand zijn:
Het Vriezenveense Veenkanaal, lopende van Paterswal
en uitmondend nabij Daarlerveen in dit pand. Dit kanaal
is door een schutsluis in twee panden verdeeld; het benedenpand, lang 3,1 km, heeft een peil van N.A.P.
9,10
m. Op ongeveer 100 m boven de schutsluis bevindt zich
een suatiesluis in de noordelijke kanaaldijk, die tweederde deel van het overtollige water van het bovenpand aflaat op het Nieuwe Stroomkanaal (zie onder B). Eén derde deel van het overtollige water van het bovenpand
wordt afgelaten op het benedenpand door een stroomduiker bij de schutsluis.
Het Vriezenveense Veenkanaal werd gegraven tussen
1890 en 1895 ten behoeve van de vervening en de afwatering; de schutsluis werd gebouwd in 1926 om het
peil in het kanaal te verhogen ten behoeve van de vervening.
Onderhoud en beheer berust bij de gemeente Vriezenveen.
Het Vriezenveense Veenkanaal heet in de bovenloop het
Geesterse Stroomkanaal, een samenvloeiing van verscheidene beken en sprengen, die ontspringen op de
hoge gronden ten noorden en noordwesten van Vasse en
op de hoge gronden op Duits gebied. De lengte van dit
kanaal vanaf de tweede stuw beneden de Itterbeek tot
aan de ophaalbrug bij Paterswal, waar het in open verbinding staat met het Vriezenveense Veenkanaal, bedraagt 3,8 km en het peil is N.A.P.
10,10 m. Zij armen
van dit kanaal zijn: de Broekbeek met op de linkeroever
de Getelerbeek, de Plasbeek en de Mosbeek.

+

+

Op de rechteroever ontvangt het Geesterse Stroomkanaal het water van de Broekbeek en de afgesneden bovenloop van de Itterbeek, in de bovenloop ook wel Haarsloot genoemd, en de afgesneden bovenloop van de
Schipsloot.
Beheer en onderhoud van het Geesterse Stroomkanaal en
voornoemde beken, alsmede van de suatiesluis naar het

Nieuwe Stroomkanaal, berust bij het waterschap De
Regge.
Het zevende pand staat in open verbinding met het Zijkanaal Wiene-Almelo van de Twentekanalen (zie Twentekanalen).
Beheer en onderhoud van het Hoofdkanaal ZwolleAlmelo berust bij de N.V. Mij. Overijsselse Kanalen.

B. Zijkanaal Vroomshoop-De Haandrik
Dit kanaal loopt vanaf het separatiepunt met het Hoofdkanaal Zwolle-Almelo bij Vroomshoop naar de Vecht bij
De Haandrik, waarin het uitmondt boven de stuw te De
Haandrik. Dit zijkanaal is in twee panden verdeeld door
een schutsluis nabij De Haandrik, die meestal open staat.
Zij wordt gesloten wanneer het peil op de Vecht boven
de stuw te De Haandrik hoger of lager komt dan N.A.P.
9,10 m. De lengte bedraagt 21,5 km en het peil op
beide panden is N.A.P.
9,10 m. De voornaamste zijtakken zijn:

+

+

Op de oostelijke oever:
het Nieuwe Stroomkanaal, beginnende bij de suatiesluis
in de noordelijke kanaaldijk van het bovenpand van het
V riezenveense Veenkanaal en uitmondend ten zuiden
van Kloosterdijk in dit zijkanaal, waarmede het in open
verbinding staat. Dit stroomkanaal, lang ca. 6,2 km, is
uitsluitend bestemd voor de afwatering (zie onder A).
Het is in beheer en onderhoud bij het waterschap De
Regge.
De Bruchterbeek, oorspronkelijk onstaan door de vervening in het Bruchterveld, wordt via een grondduiker,
ten noorden van Bergentheim, onder het Zijkanaal
Vroomshoop-De Haandrik doorgevoerd en mondt ten
Zuiden van Hardenberg in het vijfde pand van de Vecht
uit; zij is in beheer en onderhoud bij het waterschap de
Bovenvecht.
Op de westelijke oever:
het Mariënberg-Vechtkanaal, beginnende bij de ontlastsluis in de westelijke kanaaldijk van het Zijkanaal
Vroomshoop-De Haandrik op ca. 400 m benoorden de
uitmonding van het Nieuwe Stroomkanaal en uitmondende ten noorden van Mariënberg in de Vecht tussen de
stuw te Junne en die te Mariënberg. Het heeft een lengte
van ca. 2 km, een peil van N.A.P.
4,00 m en is uitsluitend bestemd voor de afwatering. Dit afwateringskanaal
werd gegraven in de jaren 1925-1930 als onderdeel van

+
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de verbeteringswerken van het Reggegebied. Beheer en
onderhoud van dit kanaal en de ontlastsluis berust bij het
waterschap De Regge.
Beheer en onderhoud van het Zijkanaal VroomshoopDe Haandrik berust bij de N.V. Mij. Overijsselse Kanalen.
C. Zijkanaal Lemelerveld-Deventer

Dit kanaal begint bij het vierde pand van het Hoofdkanaal Zwolle-Almelo te Lemelerveld en eindigt bij Deventer in de genormaliseerde Schipbeek; het staat met beide
in open verbinding. Een schutsluis, de Sennipmansluis,
verdeelt dit zijkanaal in twee panden; deze sluis staat
meestal open en wordt gesloten, wanneer het peil op het
vierde pand N.A.P.
5,70 m dreigt te worden. De lengte
bedraagt 25 km en het peil op beide panden is N.A.P.
5,60 m. Het is behalve scheepvaartweg tevens bestemd voor de afwatering van een deel der Overijsselse
Kanalen (zie onder A), die het water lozen op de Sallandse
Weteringen (zie onder Sallandse Weteringen). Het kanaal kan bij Deventer (Snippeling) door middel van schotbalken worden afgesloten van de stadsgrachten.
Op de oostelijke oever ontvangt dit zijkanaal het water
van enkele weteringen en beken; op de westelijke oever
bevinden zich in de kanaaldijk drie ontlastsluizen, die het
overtollige water afvoeren op de Sallandse Weteringen.
Deze ontlastsluizen voeren het water af op de Wooldwetering, de Stobbenbroeksleiding en de Soestwetering ;
normaal wordt alleen gebruik gemaakt van de ontlastsluis
op de Soestwetering.
De gekanaliseerde Schipbeek, waarmede dit zijkanaal in
open verbinding staat, is van de IJssel gescheiden door
de Prins Bernhardsluis en van de Schipbeek door een
kistdam in Deventer.
Het zijkanaal is in beheer en onderhoud bij de N.V. Mij.
Overijsselse Kanalen.

+

+

Plannen bestaan het Zijkanaal Lemelerveld-Deventer te
verruimen en te voorzien van een bemalingsinstallatie in
verband met de ontwateringsplannen van het waterschap
Salland.
Tabel 4.6.

De Overijsselse Kanalen ontvangen hun water van:
1. het Hoofdkanaal Zwolle-Almelo, vanaf het eerste
pand tot en met het vierde pand en het Zijkanaal Lemelerveld-Deventer, vanuit de zij armen, indien nodig uit de
hoger gelegen panden;

1I. het Hoofdkanaal Zwolle-Almelo, vanaf het vijfde
pand tot en met het zesde pand en het Zijkanaal Vroomshoop-De Haandrik, behalve vanuit de zijarmen ook vanuit de Vecht;
lIl. het zevende pand van het Hoofdkanaal ZwolleAlmelo vanuit het Kanaal Almelo-Nordhorn (zie Kanaal
Almelo-N ordhorn).
De lozing heeft plaats:
1. door de Sallandse Weteringen naar het Zwarte Water;

1I. door de Regge, de Linderbeek en het MariënbergVechtkanaal naar de Vecht;
lIl. door het Zijkanaal Wiene-Almelo naar de Twentekanalen (zie onder Twentekanalen).
Het hoofdkanaal werd voor de scheepvaart opengesteld
in 1855, het Zijkanaal Vroomshoop-De Haandrik in 1856
en het Zijkanaal Lemelerveld-Deventer in 1858.

Regge
De Regge begint ten zuiden van Goor, kruist bij Hankate
met een grondduiker het Hoofdkanaal Zwolle-Almelo
van de Overijsselse Kanalen en mondt uit in de Vecht
tussen de stuw te Junne en die te Vilsteren.
Zij is als volgt in drie delen te onderscheiden:
De Boven-Regge, lang ca. 13 km, vanaf het beginpunt
tot aan de hofstede 't Ekso;
De Midden-Regge, lang ca. 21 km, vanaf de hofstede 't
Ekso tot aan de grondduiker bij Hankate;
De Beneden-Regge, lang ca. 12 km, vanaf de grondduiker
bij Hankate tot de uitmonding in de Vecht.
In de Regge bevinden zich acht stuwen, genoemd in
tabel 4.6.

Overzicht van de stuwen in de Regge

Kunstwerk

Ligging

Aantal
openingen

Peilinm
+N.A.P.

drie
twee
drie

9,15
8,55
8,10

Schotbalkstuw

In de Boven-Regge
Bovenstrooms van de uitmonding van de Potlee
Benedenstrooms van de uitmonding van de Hagmolenbeek
Benedenstrooms van de uitmonding van de Twikkelse Vaart
Benedenstrooms van de uitmonding van de Entergraven, voorzien van een schuif
Bovenstrooms van de uitmonding van de Eksose A

één
vier

8,44
7,65-7,80

Betonstuw

In de Midden-Regge
In de Zuiderboeilanden

zeven

6,17

Betonstuw
Schotbalkstuw

In de Beneden-Regge
Benedenstrooms van de grondduiker bij Hankate
Bovenstrooms van de uitmonding van de Linderbeek

drie
zeven

5,60
4,35

Schotbalkstuw
Schotbalkstuw
Schotbalkstuw
Betonstuw
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Van de Boven-Regge zijn de voornaamste zijtakken:
Op de linkeroever: de Holtd!Jksbeek, in de bovenloop
ook wel Potbeek genoemd, ontstaan bij De Pol onder
Markelo en uitmondende ten noordwesten van Goor.
Op de rechteroever; de benedenloop van de Poelsbeek,
beginnende bij het Hoofdkanaal Zutphen-Enschede en
uitmondende ten zuiden van de weg Markelo-Goor.
De Potlee, gevormd door samenvloeiing van de Zeldammerbeek en de benedenloop van de Bentelerbeek en de
Bolscherbeek.
De Twikkelse Vaart, ook wel Schipvaart of Nieuwe Beek
genoemd, begint in de voormalige Karelshaven ten oosten van Delden, kruist met een grondduiker het Zijkanaal naar Almelo en mondt uit ten noordoosten van Enter. Ten noorden van de weg Borne-Delden bevindt
zich in de oostelijke oever van de Twikkelse Vaart een
overlaat, die bij hoge waterstanden op de Oelerbeek het
overtollige water van deze beek aflaat op de Twikkelse
Vaart. Een zijarm van de Twikkelse Vaart is de Vossenbrink, die ook wel Oelerbinnenbeek wordt genoemd en
in de bovenloop Flierleiding heet; de Oelerbinnenbeek
kruist het Hoofdkanaal Zutphen-Enschede ten zuiden
van Delden met een grondduiker.
De Twikkelse Vaart werd in 1771-1775 aangelegd en
diende tot 1873 als scheepvaartweg, thans is zij uitsluitend voor de afwatering bestemd.
Van de Midden-Regge zijn de voornaamste zijtakken:
Op de linkeroever: de Entergraven, met als zijtak de Elsgraven, ontstaan in de hoge gronden ten noorden van de
Holtdijksbeek en uitmondende ten noordoosten van
Rijssen.
De Maatgraven, waarop verscheidene leidingen en watergangen uitmonden, die het water afvoeren van een
uitgestrekt gebied, gelegen ten oosten van Rijssen. Voorts
monden de volgende leidingen op de Midden-Regge uit:
de Brandgoot, de Paalsleiding en de Koningsleiding.
Op de rechteroever: de Eksose A, een samenvloeiing
van een uitgestrekt leidingen-complex, waarvan de
oorsprong in de hoge gronden van Ootmarsum, Oldenzaal, Enschede en Duitsland ten noorden van Alstätte
ligt, en uitmondende ten noordoosten van Rijssen. Een
zijarm, de Bornerbroekse Waterleiding, is ontstaan ten
oosten van Bornerbroek. De Eksose A is de voortzetting van de Nieuwe Graven, in de bovenloop Almelose A genoemd, met als zijtakken de Wierdense A en
de Wezebeek.
De Almelose A stroomt door de stad Almelo, waar zij
vanaf de Schuttenbrug tot aan de Lolee, ook wel BovenLolee genoemd, de naam Hagen of Schuttenbeek draagt.
De Hagen is in de stad Almelo een smalle en diepe insnijding met een geringe afvoercapaciteit, waardoor het niet
mogelijk is de waterafvoer van de gehele Lolee op de
Hagen af te laten, zonder gevaar van gedeeltelijke inundatie van de stad Almelo. De waterhoeveelheid, op de
Hagen afgelaten, bedraagt 5 m 3 /sec (zie verder onder Lolee).
De Kleine Hagen is een noordelijke zijtak van de Hagen
en staat in verbinding met de grachten van het Kasteel
"Huis Almelo", ten einde de grachten van het kasteel op

peil te houden. Hiervoor is een overeenkomst gesloten
tussen het waterschap De Regge, de gemeente Almelo en
de eigenaar van het kasteel, op 21 juli 1903 (machtiging
tot het sluiten van deze overeenkomst werd aan het
waterschap De Regge verleend bij besluit van G.S. van
Overijssel dd. 2 juli 1930 nr. 2881/1885-3e afd., nader
gewijzigd op 30 september 1933 en 1 april 1936). Het peil
in de gracht om het kasteel moet worden gehandhaafd op
N.A.P. + 10 m, gemeten bij de z.g. Weteringbrug in
Almelo, waartoe zich in de Hagen beneden de Schuttenbrug in de z.g. Schuttenkolk een stuw met stoneyschuif
en in de bovenmond van de Kleine Hagen een regelbare
stuw bevindt.
De Wezebeek, in de bovenloop Bornse Beek genaamd,
met als zijtak de Azelerbeek, die in de bovenloop Oelerbeek heet. De Oelerbeek is een samenvloeiing van de
Boekelerbeek en de Twekkelerbeek, die ontstaat op de
hoge gronden nabij de rijksgrens ten zuiden van Enschede en het water ontvangt van de Houwbeek en de
stadsriolering van Enschede.
Op het punt van samenvloeiing van de Boekelerbeek en
de Twekkelerbeek bevindt zich een verdeelwerk. Normale en hoge afvoer van de Boekelerbeek heeft plaats op
de Zandboersleiding. Deze leiding voert het water af
naar het derde pand van het Hoofdkanaal ZutphenEnschede van de Twentekanalen. Bij geringe afvoer, samengaande met ernstige vervuiling van de Boekelerbeek,
wordt afgelaten op de Oelerbeek.
De Boekelerbeek is een samenvloeiing van de Rutbeek en
de Slagersbeek; deze is ontstaan op de hoge gronden tussen Enschede en Alstätte in Duitsland. Op de rechteroever ontvangt de Boekelerbeek het water van de Veldbeek, in de bovenloop Bruninkbeek genaamd, en van de
Nieuwe Beek.
Op het punt van samenkomst van de Hegebeek, de Rutbeek en de Hagmolenbeek bevindt zich een verdeelwerk.
Normale afvoer heeft plaats op de Hagmolenbeek, die
uitmondt op het tweede pand van het Hoofdkanaal
Zutphen-Enschede van de Twentekanalen. Door het
verdeelwerk kan ook water worden afgelaten op de Rutbeek.
De Oelerbeek, aanvangende bij het verdeelwerk op de
samenvloeiing van de Twekkelerbeek en de Boekelerbeek, kruist het Hoofdkanaal Zutphen-Enschede met een
grondduiker en eindigt bij de stuw ten noorden van de
weg Borne-Delden, waarna zij Azelerbeek heet. Bovenstrooms van deze stuw bevindt zich de overlaat, die overtollig water van de Oelerbeek aflaat op de Twikkelse
Vaart. De Oelerbeek en de Azelerbeek zijn voor de eerste
maal verbeterd tussen 1910 en 1913 en voor de tweede
maal in 1933.
De Bornse Beek, een samenvloeiing van de Weusthagbeek, de Herselerbeek, in de bovenloop de Houtmaatleiding genoemd, en de Elsbeek met als zijtakken de Esbeek, de Drienerbeek en de Woolderbeek, waarop de
stadsriolering van Hengelo loost, is een voortzetting van
de Wezebeek. Voornoemde beken zijn alle ontstaan op
de hoge gronden tussen Oldenzaal, Enschede en Hengelo. Op de rechteroever ontvangt de Bornse Beek het
water van de Deurningerbeek met als zijtak de Gammel-
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kerbeek. Op de linkeroever ontvangt de Deurningerbeek
het water van de Slangenbeek, een samenvloeiing van de
Hesbeek en de Hasselerbeek. Een zijtak van de Slangenbeek is de Schalbeek.
De Wezebeek is met de Lolee, ook wel Boven-Lolee genoemd, verbonden door de Dennebomerlee. In de bovenmond hiervan bevindt zich een stuw, die de afvoer van de
Boven-Lolee zodanig regelt, dat 4,44 m 3 jsec kan worden
afgelaten op de Dennebomerlee. De Lolee had een afvoercapaciteit van 9,44 m 3 jsec; hiervan werd 5 m 3 jsec
afgelaten op de Hagen en 4,44 m 3 jsec via de stuw in de
Dennebomerlee op de Wezebeek.
In 1958 werd de Lolee verruimd en een elektrisch gemaal met een capaciteit van 10 m 3 /sec gebouwd op de
zuidelijke kanaaldijk van het Kanaal Almelo-Nordhorn.
Bij veel waterbezwaar wordt thans het water afgelaten
door middel van het gemaal op het KanaalAlmelo-Nordhorn tot een hoeveelheid van 10 m 3 /sec, terwijl de resttot
een maximum van 5 m 3 /sec op de Hagen wordt afgevoerd. Via de Dennebomerlee kunnen hoeveelheden
boven de 15 m 3 /sec dan nog worden afgelaten, hetgeen
in zeer bijzondere gevallen zou kunnen voorkomen.
De Lo/ee, wordt door het Kanaal Almelo-Nordhorn
doorsneden en heeft daarmede geen open verbinding.
Noordelijk van het kanaal behoudt zij de naam Lolee, het
zuidelijke deel wordt ook wel Boven-Lolee genoemd. Op
het snijpunt met het Kanaal Almelo-Nordhorn zijn zowel op de noordelijke als de zuidelijke kanaaldijk aflaatwerken aanwezig. Deze doen echter geen dienst meer
bij de normale ontwatering. De Boven-Lolee is een voortzetting van de Spikkersbeek, die een samenvloeiing is
van de Esmedenbeek, de Lemselerbeek en de Saasvelderbeek. De zijtakken op de rechteroever van de BovenLolee zijn: de Strootmansbeek, de Middensloot, in de
bovenloop Stouwebeek genoemd, met als zijtak de Rossumerbeek, alle ontstaan op de hoge gronden ten noorden van Oldenzaal. Voorts de Fleringermolenbeek, die
een samenvloeiing is van de Schoehuisbeek en de Baasdammerbeek. Op de linkeroever ontvangt de Fleringermolenbeek het water van de Frontrotsbeek en Haverkampsbeek, in de bovenloop Vos beek genaamd. Deze
beken zijn ontstaan op de hoge gronden tussen Tubbergen en Ootmarsum. Op de rechteroever ontvangt zij het
water van de Kloosterbeek. De Fleringermolenbeek
kruist het Kanaal Almelo-Nordhorn met een grondduiker.
De Wierdense A, een zijarm van de Nieuwe Graven is ontstaan ten noorden van de rijksweg Wierden-Almelo en
kruist met een grondduiker het Zijkanaal naar Almelo
van de Twentekanalen.
Voorts ontvangt de Midden-Regge het water van een
aantal watergangen, die aanvangen op de hoge gronden
tussen Wierden en Daarle.
Van de Beneden-Regge zijn de voornaamste zijtakken:
Op de linkeroever: de Nieuwe Brekkenwaterleiding,
ontstaan onder Lemele, met als zijtak de Korteveldswaterleiding. en de Matenwaterleiding, eveneens op de
Beneden-Regge uitmondende.

Op de rechteroever: de Linderbeek, lang ca. 10 km, aanvangende ten oosten van het Zijkanaal VroomshoopDe Haandrik van de Overijsselse Kanalen; deze kruist dit
kanaal met een grondduiker en mondt uit bij Archem.
Op de linkeroever ontvangt zij het water van de Piksenwaterleiding en de Veneleiding. Bovendien ontvangt de
Linderbeek het overtollige water van het zesde pand van
het Hoofdkanaal Zwolle-Almelo door een suatiesluis,
gelegen op ca. 50 m boven sluis nr. 5 van dat kanaal (zie
ook Overijsselse Kanalen).
De Vene/eiding, een genormaliseerde leiding, begint bij
de grondduiker onder het Hoofdkanaal Zwolle-Almelo
ten zuiden van Adorp, kruist met een afsluitbare grondduiker nabij sluis nr. 5 wederom het Hoofdkanaal Zwolle-Almelo en mondt ter p1aatse van de grondduiker in de
Linderbeek uit. Het stuwpeil bij de grondduiker be7,25 m tot
7,40 m.
draagt van N.A.P.
Aan weerszijden neemt de Veneleiding verscheidene
watergangen op, waarvan de voornaamste die leidingen
zijn, die hun oorsprong hebben zuidelijk van Vriezenveen. Met grondduikers worden zij onder het Hoofdkanaal Zwolle-Almelo doorgevoerd. In verband met de
uitvoering van het ruilverkavelingsplan Vriezenveen,
waarmede in 1958 een aanvang is gemaakt, zal het bestaande leidingencomplex geheel worden gewijzigd.
Onder meer is tot stand gekomen een verbindingsleiding, gedeeltelijk parallel lopend met het Geesterse
Stroomkanaal (zie onder Overijsselse Kanalen).
De Veneleiding werd verbeterd tussen 1925 en 1930, in
de jaren 1954--1955 genormaliseerd en in 1958 gedeeltelijk verruimd.
De Hollandergraven, een voortzetting van de Veneleiding, beginnende bij het Vriezenveense Veenkanaal,
waar zij de naam van Schipsloot draagt, en eindigende bij
de afsluitbare grondduiker in het Hoofdkanaal ZwolleAlmelo ten zuiden van Adorp.
Het stuwpeil ter plaatse van de grondduiker bedraagt
N.A.P. + 8,60 m tot + 8,80 m. Een zijarm van de
Schipsloot begint bij de in 1958 tot stand gekomen verbindingsleiding Itterbeek-Veneleiding. Op de linkeroever ontvangt de Schipsloot het water van de Nieuwe
Sloot en de Geesterse Molenbeek met als zijtak de benedenloop van de Itterbeek. Een voormalige zijtak van de
Schipsloot in de Weitemanslanden is de Vriezenveense
A, die nabij het Hoofdkanaal Zwolle-Almelo uitmondt in
de Hollandergraven; de Vriezenveense A werd in 1958
door een dam van de Schipsloot gescheiden.
Op de linkeroever ontvangt de Hollandergraven het water van de benedenloop van de Lolee en het rioolwater
van de stad Almelo. In de Lolee mondt uit de Markgraven, ook wel Braakmansbeek genoemd en in de bovenloop Onderbeek met als zijtak de Eggepoelsbeek.
De Hollandergraven werd in 1952 verbeterd en genormaliseerd en in 1958 werd zij in de Weitemanslanden
door middel van een dam afgescheiden van de Schipsloot; in verband met de in uitvoering zijnde werken in
ruilverkavelingsverband zal deze afscheiding eveneens
worden gewijzigd.
De Beneden-Hammerwetering, komende uit het oostelijk gelegen Hammervlier met op de rechteroever de
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Bevert en uitmondende tegenover 'Huis Archem' . Voorts
ontvangt de Beneden-Regge op de rechteroever het water van verscheidene leidingen en watergangen, die zijn
ontstaan in het gebied, gelegen tussen de Vecht en het
Zijkanaal Vroomshoop-De Haandrik, zoals de Hammerwetering, de Kostergreppel, de Slagrep of Damwetering
e.a.
De Regge werd voor de eerste maal verbeterd tussen
1894 en 1908 en voor de tweede maal tussen 1930 en 1935
Zij is thans uitsluitend bestemd voor de afwatering.
Beheer en onderhoud berust bij het waterschap De Regge,
behoudens de grondduiker bij Hankate, die in beheer en
onderhoud is bij de N.V. Mij. Overijsselse Kanalen.

Radewijkerbeek en Lee
De Radewijkerbeek ontstaat door de samenvloeiing van
verscheidene watergangen, die hun oorsprong hebben op
de hoge gronden van Wilsurn in Duitsland. Zij komt nabij grenspaal 116 Nederland binnen, waar zij tot grenspaal 113 als grensbeek is genormaliseerd. Vanaf grenspaal 113 stroomt zij westwaarts, kruist met een grondduiker het Zijkanaal Vroomshoop-De Haandrik en
mondt ten noorden van Hardenberg uit in de Vecht
tussen de stuw te Ane en die te Hardenberg. Tussen de
grondduiker en de spoorweg Zwolle-Coevorden bevindt
zich een stuw, die in de zomer zorg draagt enig water op
te houden, ten einde de aanliggende gronden tegen uitdroging te behoeden.
De Lee ontstaat door samenvloeiing van de Randwaterleiding, de Middenwaterleiding en de Holthemerbroekwaterleiding. De Randwaterleiding, met op de linkeroever de zijtakken Lennelwaterleiding, Scheid- en Roelofsdijkwaterleiding, ontspringt op de Echtelerheide in
Duitsland, de zijtakken in het Radewijkerveld op Nederlands gebied. De Middenwaterleiding en de Holthemerbroekwaterleiding beginnen in Holthemerbroek en de
Kloostermaten op Nederlands gebied. De Midden- en
Randwaterleiding zijn in 1907 gegraven op grond van
een overeenkomst tussen Nederland en Pruisen, gesloten op 17 oktober 1905 (Grenstraktaat).
De Lee kruist met een grondduiker het Zijkanaal
Vroomshoop-De Haandrik en mondt uit in de Vecht
tussen de stuw te Ane en die te Hardenberg, ten noordwesten van Lozen.
Beheer en onderhoud van voornoemde beken berust bij
het waterschap De Bovenvecht, behoudens de Rand- en
Middenwaterleiding, die in beheer en onderhoud zijn bij
de provincie.
Plannen bestaan om de uitmonding van de Radewijkerbeek en de Lee meer benedenstrooms te leggen waardoor
een betere natuurlijke lozing van deze stromen wordt
verkregen. Dit is wenselijk in verband met in de toekomst te verwachten vergrote afvoeren uit Duitsland.

Dinkel
Deze rivier heeft haar oorsprong in de buurtschap Holtwick ten noordwesten van de stad Coesfeld in Duitsland.
Zij stroomt hiervandaan noordwaarts en komt ten zuiden

van Glane bij grenspaal 854 Nederland binnen, waar zij
tot grenspaal 853 grensrivier is. Hiervandaan noordwaarts
stromende, kruist zij ten noordwesten van Denekamp
met een grondduiker het Kanaal Almelo-Nordhorn en
verlaat bij grenspaal 72 ten noordwesten van Latrop Nederlands gebied. Zij mondt in de Vecht uit ten zuiden
van Neuenhaus op Duits grondgebied. De lengte bedraagt ca. 84 km, waarvan ca. 40 km op Nederlands gebied ligt; 36 km van de bovenloop en 8 km van de benedenloop ligt in Duitsland.
De voornaamste kunstwerken in de Dinkel zijn:

Op Nederlands gebied:
A. De stuw bij de watermolen te Singraven, bestaande
uit acht openingen, afsluitbaar met houten schuiven; vijf
dienen voor de afwatering en drie voor de aandrijving
van de watermolen. Het stuwpeil bedraagt N.A.P.
24,02 m.
B. De stuw in de bovenmond van de Bijdinkel, een zijarm van de Dinkel naar het zesde pand van het Kanaal
Almelo-Nordhorn, die dezelfde constructie en hetzelfde
peil heeft als de stuw, genoemd onder A.
C. De grondduiker onder het Kanaal Almelo-Nordhom, bestaande uit twee openingen, afsluitbaar met
stoneyschuiven. Het opgestuwde water bereikt hier normaal een peil van N.A.P.
21,60 m.
D. De nieuw gebouwde (1958) regelbare betonstuw in
de Horst, ten zuidwesten van Lattrop, waarvan het stuwpeil ligt op N.A.P.
19,60 m.
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Duits gebied:

E. De betonstuw tussen de Dinkel en de Lageromvloed, bestaande uit drie openingen, afsluitbaar met houten schuiven, waarvan het stuwpeil ligt op N.A.P.
18,31 m.
F. De houten stuw van de watermolen te Lage, bestaande uit zes openingen, afsluitbaar met houten schuiven; vier openingen dienen voor de afwatering en twee
voor de aandrijving van de watermolen. Het stuwpeil
bedraagt N.A.P.
18,29 m.
G. De houten stuw van de watermolen te Neuenhaus,
bestaande uit vijf openingen, afsluitbaar met houten
schuiven en waarvan het stuwpeil ligt op N.A.P.
16,50 m.
H. De houten stuw, bestaande uit twee openingen, afsluitbaar met houten schuiven, waarvan het stuwpeilligt
op N.A.P.
16,38 m.
De bovenloop van de Dinkel loost in normale omstandigheden via de grondduiker onder het Kanaal AlmeloNordhorn op de benedenloop van de Dinkel. Met de
stoneyschuiven in deze grondduiker wordt behalve de
afwatering van de bovenloop van de Dinkel tevens geregeld de waterhoeveelheid, benodigd voor het op peil
houden van het zesde pand van het Kanaal AlmeloNordhom (K.P. = N.A.P.
21,35 m).
Deze voeding geschiedt via de Bijdinkel, een zijarm van
de Dinkel, die in open verbinding staat met het zesde
pand.
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De ontlastsluis in de noordelijke kanaaldijk van het zesde
pand, recht tegenover de uitmonding van de Bijdinkel,
doet normaal geen dienst; zij kan echter bij veel waterbezwaar op de bovenloop van de Dinkei (waardoor ook
het peil op het zesde pand van het Kanaal Almelo-Nordhorn zou stijgen) in gebruik worden gesteld, zodat dus
water van de bovenloop via het zesde pand op de benedenloop van de Dinkel kan worden afgelaten. (Zie ook
beschrijving Kanaal Almelo-Nordhorn.)
Door de aanleg van een omleidingskanaal als onderdeel
van de verbeteringswerken in ruilverkavelingsverband,
waarmede in 1957 een aanvang is gemaakt, zal bovendien
een andere verbinding tussen de boven- en benedenloop
van de Dinkel tot stand komen. Dit omleidingskanaal
begint ten noorden van de Beverborgsbrug in de Dinkel
ten zuiden van Mekkelhorst, loopt hiervandaan noordwaarts, kruist het Kanaal Almelo-Nordhorn oostelijk
van de weg Denekamp-Nordhorn met een grondduiker
en mondt weer in de Dinkei uit ten noorden van de Postbrug, noordoostelijk van Tilligte.
In het omleidingskanaal zijn twee stuwen geprojecteerd,
respectievelijk één in de Achtermaten, waarvan het stuwpeil N.A.P.
23,60 m zal bedragen, en één ten zuidoosten
van Lattrop met een stuwpeil van N.A.P.
21,50 m.
In eerste aanleg is de benedenloop van het omleidingskanaal in open verbinding gebracht met het zesde pand
van het Kanaal Almelo-Nordhorn; hiervandaan noordwaarts lopende tot aan de Dinkel is zij gereed.
Bij traktaat is nl. vastgesteld, dat de Dinkel bij het passeren van de rijksgrens 43 m 3 fsec mag afvoeren, zodat grotere afvoeren zijdelings moeten worden afgeleid naar het
Dinkelkanaal. Ten einde hieraan te kunnen voldoen, is
een aflaatwerk geprojecteerd in het omleidingskanaal.
Plaats en afmetingen van dit werk zullen nader worden
vastgesteld. Indien het gehele plan gerealiseerd wordt, zal
door voornoemde verbeteringswerken een belangrijk
gebied ten zuiden van het Kanaal Almelo-Nordhorn worden toegevoegd aan het gebied, dat rechtstreeks zijn
water afvoert op de Dinkei boven de stuw te Lage, terwijl het gebied, dat het water afvoert op het Dinkelkanaal, dat beneden de stuw te Lage in de Dinkel uitmondt,
verkleind zal worden.
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De voornaamste zijtakken van de Dinkel boven de stuw te
Lage zijn:
Op de linkeroever: de Glanerbeek. Deze ontspringt in het
Amts Venn in Duitsland, stroomt hiervandaan noordwaarts, vormt tussen grenspaal 72b en 75a de grensbeek
en mondt uit ten noordoosten van Glane. Op de hoge
gronden tussen Enschede en Oldenzaal ontspringen de
volgende zijtakken: de Elsbeek, de Bethlehemse Beek, de
Snoeijinksbeek en de Bloemenbeek.
De Bijdinkel, een zij arm van de Dinkel, loopt vanaf de
stuw in de Dinkel boven de watermolen in Singraven
noordwaarts en mondt uit in het zesde pand van het
Kanaal Almelo-Nordhorn; een zijtak ervan staat in open
verbinding met de Dinkel boven de grondduiker onder
het Kanaal Almelo-Nordhorn. De Bijdinkei doet uitsluitend dienst als toevoerleiding van het zesde pand van
het Kanaal Almelo-Nordhorn.

Op de rechteroever: de Ruenbergerbeek. Deze ontspringt in het Strönfeld in Duitsland, stroomt vandaar
noordwaarts, steekt tussen de grenspalen 859 en 860 de
grens over en mondt uit ten zuidoosten van Losser.
Het Nieuwe Omleidingskanaal een zij arm van de Dinkel, die de boven-, met de benedenloop van de Dinkel zal
verbinden en waarop verscheidene waterleidingen zullen
afwateren; met de aanleg ervan is in 1957 een aanvang gemaakt. De Puntbeek ontspringt in Duitsland, komt tussen de grenspalen 22 en 23 Nederland binnen en zal in het
Beuninger Achterveld in het Nieuwe Omleidingskanaal
uitmonden.
De voornaamste zijtakken van de Dinkel beneden de stuw
te Lage zijn:
Op de rechteroever: Lageromvloed. Deze verruimde
beek is een verbindingsrivier van de benedenloop van de
Dinkel en ligt geheel op Duits grondgebied. Zij begint
bij de stuw in de benedenmond ten zuidwesten van Neustadt en verenigt zich weer met de Dinkel boven de stuw
van de watermolen in Neuenhaus. Het Dinkelkanaal, een
zijarm van Lageromvloed, ligt voor het overgrote deel
op Nederlands gebied en begint bij de grondduiker onder
de DinkeI. Het ontvangt op de rechteroever het water
van de Gele Beek met als zijtak de Rammelbeek. De Gele
Beek begint als waterleiding ten noorden van Denekamp, kruist met een grondduiker het Kanaal AlmeloNordhorn en het Omleidingskanaal en mondt uit over
een stuw, waarvan de stuwkruin ligt op N.A.P. 18,14 m,
op het Dinkelkanaal. Voor de aanleg van het Omleidingskanaal is gebruik gemaakt van een deel van de bovenloop
van de Gele Beek, waardoor zij belangrijk korter is geworden. De Rammelbeek ontspringt in het Bentheimerwald in Duitsland, stroomt vandaar noordwaarts, kruist
het Kanaal Almelo-Nordhorn in Frensdorferhaar nabij
de rijksgrens met een grondduiker, vormt daarna tot
grenspaal 48 de grensbeek en mondt vervolgens uit in de
Gele Beek ten noorden van Lattrop.
De Hollandse Graven, vroeger een zij arm van de Dinkel,
thans met een grondduiker hieronder doorgeleid naar het
Dinkelkanaal, is de bovenloop van het Dinkelkanaal.
Bovenstrooms van de grondduiker bevindt zich een
stuw in de Hollandse Graven, waarvan de stuwkruin
ligt op N.A.P. + 18,19 m.
In de bovenloop heet zij Tilligterbeek, die een samenvloeiing is van de Voltherbeek en de Roelinksbeek. De
Voltherbeek heet in de bovenloop Linderbeek; deze
kruist het Kanaal Almelo-Nordhorn met een grondduiker. Ook de Roelinksbeek, eveneens ontstaan ten zuiden
van het Kanaal Almelo-Nordhorn, kruist dit kanaal met
een grondduiker.
Door de in uitvoering zijnde verbeteringswerken in ruilverkavelingsverband zijn diverse voormalige beken Of
van loop veranderd of uitgeschakeld en nieuwe waterlopen zijn daarvoor in de plaats gekomen. De oude bestaande overlaat in de weg Ootmarsum-Denekamp blijft
gehandhaafd. Het is echter te betwijfelen of zij, na het tot
stand komen van de verbeteringswerken in het Dinkelgebied nog dienst zal doen.
In 1935 werd op Nederlands gebied aangevangen met de
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verbeteringswerken aan Dinkel, Lageromvloed en Hollandse Graven, welke in 1936 werden voltooid. In 1957
begon men met de uitgebreide verbeteringswerken in ruilverkavelingsverband welke thans nog in uitvoering zijn.
In 1942 werd het waterschap De Beneden-Dinkel opgericht, bij welk waterschap de Dinkei vanaf de Beverkopsbrug tot aan de rijksgrens in beheer en onderhoud kwam.
Bovenstrooms van de Beverkopsbrug tot aan de rijksgrens berust het beheer en onderhoud van de Dinkel bij
het rijk.
Het Dinkelkanaal is in beheer en onderhoud bij de gemeente Denekamp.
Coevorden-Vechtkanaal
Dit kanaal, lang ca. 5 km, begint bij de grachten van Coevorden, waarmede het in open verbinding staat, en mondt
uit in de Vecht boven de stuw te De Haandrik. Het is in
hoofdzaak scheepvaartweg, doch tevens bestemd voor de
afwatering.
Door een schut-, tevens keersluis, die meestal open staat,
is het verdeeld in een boven- en benedenpand, waarvan
de lengte respectievelijk 4,4 km en 0,6 km bedraagt. Het
peil op beide panden bedraagt N.A.P. + 9,10 m, overeenkomende met het peil van de Vecht boven de stuw te De
Haandrik. Door het openstaan van eerdergenoemde
sluis, kan worden aangenomen dat dit kanaal een aandeel
heeft in de afvoer van het overtollige water op het bovenpand met alle daarop in gemeenschap liggende wateren.
De schutsluis wordt gesloten wanneer:
1. het peil op de Overijsselse Vecht stijgt boven of daalt
beneden N.A.P. + 9,10 m, een stand die op het bovenpand zoveel mogelijk wordt gehandhaafd;
2. de watertoevoer uit Drenthe of vanuit de Laarwolderwetering dusdanig groot wordt, dat het benedenpand
van dit kanaal en dus de Overijsselse Vecht boven de
stuw te De Haandrik overbelast wordt. In dit geval kan
zijdelings worden afgevoerd door een ontlastsluis in de
westelijke kanaaldijk van het bovenpand naar het benedenpand van het afwateringskanaal van Coevorden naar
de Vecht. Deze ontlastsluis verkeert in vervallen staat en
kan als zodanig geen dienst meer doen.
Het kanaal werd voor de scheepvaart geopend in 1860 en
verbeterd in de jaren 1897-1898. In 1956-1957 werd het
verruimd. Aangenomen mag worden, dat het hierdoor
een groter aandeel heeft in de afwatering dan voorheen.
Beheer en onderhoud berust bij de provincie onder toezicht van het rijk.
Plannen bestaan dit kanaal te verruimen en de ontlastsluis in de westelijke kanaaldijk van het bovenpand te
vernieuwen en te vergroten tot een capaciteit van 25 m 3 f
sec in verband met de te verwachten grotere afvoeren van
Drents gebied ten gevolge van verbeterde waterbeheersingsplannen in zuidoost Drenthe.
Mwateringskanaal van Coevorden naar de Vecht
Dit kanaal begint bij de grachten van Coevorden, loopt
hiervandaan zuid- en zuidwestwaarts en mondt uit in de
Vecht tussen de stuw te Ane en die te Hardenberg. Het is

door een keersluis in een boven- en benedenpand verdeeld en dient uitsluitend voor de afwatering.
Het bovenpand, lang 3,8 km, met een peil van N.A.P.
+ 9,10 m, staat in open verbinding met de grachten van
Coevorden, welke gemeen liggen met het eerste pand van
het Kanaal Coevorden-Zwinderen, het eerste pand van
het Stieltjeskanaal, het eerste pand van het Kanaal Coevorden-Alte Picardië en het bovenpand van het Coevorden-Vechtkanaal.
Het ontvangt bovendien het water van zuidoost Drenthe,
afgevoerd door het Lodiep, het Drostendiep, de Oshaarse
Ruimsloot en het Schonebekerdiep.
Het benedenpand, lang 4,5 km, kruist met een grondduiker
de voormalige Dedemsvaart, die ter plaatse van de
grondduiker is gedempt, en mondt uit in de Vecht. Het
streefpeil in dit pand bedraagt's zomers N. A.P.
7,80 m,
het winterpeil is N.A.P.
7,10 m. Opstuwing van het
peil in dit pand door de schotbalkkering in de grondduiker heeft alleen 's zomers plaats. 's Winters wordt de kering buiten werking gesteld en staat dit pand in open verbinding met de Vecht tussen de stuw te Hardenberg en
die te Ane.
Bovendien ontvangt het benedenpand het water van enkele bemalen gebieden, aan weerszijden van het pand gelegen en van de zijtakken Kleine Vecht en de Laarwolderwetering, alsmede tweederde deel van het overtollige
water bij waterbezwaar op het zevende en achtste pand
van de Hogeveense Vaart, krachtens een besluit van
Gedeputeerde Staten van Drenthe van 18 mei 1938 nr.
99E en goedgekeurd bij K.B. van 4 mei 1938 nr. 44.
De Laarwolderwetering ontspringt in Duitsland, noordelijk van het Kanaal Coevorden-Alte Picardië, kruist
dan het Coevorden-Vechtkanaal met een afsluitbare
grondduiker en mondt uit in het benedenpand van het
afwateringskanaal. Op de rechteroever van deze wetering, waar zij parallel loopt met het Coevorden-Vechtkanaal, bevindt zich een ontlastsluis, recht tegenover de
ontlastsluis van het Coevorden-Vechtkanaal in de westelijke kanaaldijk.
Bij veel waterbezwaar op de wetering kan behalve door
de grondduiker ook nog water worden afgelaten via de
beide tegenover elkaar liggende ontlastsluizen in het
Coevorden-Vechtkanaal op het benedenpand van het afwateringskanaal. Dit kan echter alleen plaatshebben bij
9,10 m, op de Laarwolstanden, veel hoger dan N.A.P.
derwetering, aangezien het kanaalpeil dan eveneens gestegen zal moeten zijn en de ontlastsluis voorzien is van
een kleppenconstructie. Er zijn geen gegevens bekend of
ooit van deze methode van aflaten gebruik is gemaakt.
Sinds de verbetering van de bekading van de Vecht op
Duits gebied zal de Laarwolderwetering een bescheiden
stroompje blijven en van wateroverlast gevrijwaard zijn.
De ontlastsluizen in het Coevorden-Vechtkanaal zijn
hierdoor voor wat betreft de afwatering van de wetering
van generlei betekenis meer.
Het benedenpand kwam in 1860 gereed, het bovenpand
in 1925. Het benedenpand werd in 1922 verruimd en in
1923 werd de keersluis gebouwd.
Het bovenpand van het kanaal met de keersluis en het
gedeelte van het benedenpand, voor zover liggende bin-

+

+

+
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nen de provincie Drenthe, is in beheer en onderhoud bij
de provincie Drenthe. Het deel van het benedenpand, liggende in de provincie Overijssel, is in beheer en onderhoud bij de provincie Overijssel, terwijl de grondduiker
onder de voormalige Dedemsvaart in beheer en onderhoud is bij het rijk.
Plannen bestaan dit afwateringskanaal te verruimen in
verband met de te verwachten vergrote afvoeren uit
Drenthe. Deze plannen omvatten onder meer het verruimen en het verlengen van het benedenpand met ca.
2,5 km, waardoor de uitmonding meer benedenstrooms
van de Vecht wordt gelegd, het opruimen van de bestaande grondduiker onder de gedempte Dedemsvaart,
het vergroten en vernieuwen van het bestaande aflaatwerk in de westelijke dijk van het Coevorden-VechtkanaaI, alsmede de verbetering in de waterbeheersing rondom Coevorden.

Nieuwe Vecht of Binnenvecht
De Nieuwe Vecht vormt de verbinding tussen de Vecht
te Berkum en de Nieuwe Wetering te Zwolle. Deze was
voorheen hoofdzakelijk scheepvaartkanaal, thans doet zij
als zodanig nog dienst vanaf Zwolle tot aan de duiker onder de Centuurbaan om Zwolle over een afstand van 1,2
km; daar voorbij doet zij dienst voor de afwatering, zij
het van weinig betekenis. De lengte van de Nieuwe Vecht
bedraagt 3,5 km, het peil is afhankelijk van het peil op de
Nieuwe Wetering, n.l. van N.A.P. - 0,20 m tot N.A.P.
Van de Nieuwe Wetering is zij gescheiden door de Wezensluis, een keersluis, die meestal open staat, doch die
gesloten wordt bij een stand van N.A.P. + 0,75 m op de
Nieuwe Wetering, welke stand echter zelden of nooit
voorkomt.
Van de Vecht is zij gescheiden door het Nieuwe Verlaat,
een schutsluis, die echter als zodanig geen dienst meer
doet.
In de noordelijke kanaaldijk bevindt zich een afsluitbare
duiker, die dienst kan doen als uitwateringssluis van het
bemalen waterschap Dieze, en in de zuidelijke kanaaldijk
afsluitbare duikers, die dienst kunnen doen als uitwateringssluizen van het bemalen waterschap Herfte. Deze
duikers doen thans echter geen dienst meer. Een deel van
het rioolwater van de stad Zwolle loost op dit kanaal.
Omstreeks 1600 werd het kanaal door en vanwege de
stad Zwolle gegraven; in 1845 werd het door het rijk verbeterd. Het Nieuwe Verlaat werd in 1914 door de gemeente Zwolle vernieuwd.
Beheer en onderhoud van het kanaal en de kunstwerken
berust bij de gemeente Zwolle.
Koerhuisbeek en Dortherbeek
De Koerhuisbeek loopt vanaf het Verlaat, een aflaatwerk
van de Schipbeek ten zuiden van Deventer, tot aan de
Ijssel, waarmede zij in open verbinding staat. De Koerhuisbeek ontvangt het water van:
de Waterleiding van Colmschate, via een grondduiker
onder het Verlaat en de Schipbeek door;
de Schipbeek, over het Verlaat, en
de Dortherbeek, een zijarm van de Koerhuisbeek.
In de Koerhuisbeek zijn in 1957 twee schotbalkstuwen

gebouwd met een maximum-stuwpeil van N.A.P. + 3,60
m; zij doen uitsluitend dienst om bij lage I]sselstanden
uitschuring van de beek tegen te gaan. Bij hogere I]sselstanden worden deze stuwen overstroomd. (M.R. van de
I]ssel bij Deventer is N.A.P.
3,02 m; hoogste dagstanden omstreeks N.A.P.
6,50 m.)

+

+

De Dortherbeek, in de bovenloop Voorste Beek genoemd,
vormt voor een groot deel de provinciale grens tussen
Overijssel en Gelderland. Op Overijssels gebied ontstaat
de Spildijkswaterleiding, een rechter-zijtak van de Dortherbeek, die met een grondduiker de Schipbeek kruist.
Andere zijtakken liggen op Gelders gebied. Bij hoge
I]sselstanden wordt de Dortherbeek over een deel vanaf
de uitmonding stroomopwaarts, eveneens overstroomd.
Sinds de samentrekking in 1958 van de waterschappen
De Schipbeek en De Dortherbeek tot één waterschap De
Schipbeek, berust het beheer en onderhoud van de Dortherbeek en de Koerhuisbeek bij het waterschap De
Schipbeek.

Schipbeek
Deze rivier ontspringt in het Almsickerbrock in Duitsland, stroomt vandaar noordwaarts onder de naam A
langs Ahaus en Alstätte, komt ten zuidoosten van Buurse
Nederland binnen, kruist met een grondduiker het
Hoofdkanaal Zutphen-Enschede van de Twentekanalen
en eindigt bij de kistdam in Deventer, waarvan de kruinhoogte ligt op N.A.P. + 8,50 m. Zij is door deze kistdam
afgesloten van het gekanaliseerde deel, dat nog de naam
Schipbeek draagt en in open verbinding staat met de
grachten en binnenhavens van Deventer.
De lozing geschiedt over het Verlaat, een overlaat in de
zuidelijke oever van de Schipbeek bij Deventer, op de
Koerhuisbeek, die in open verbinding staat met de I]ssel.
De lengte van de Schipbeekop Nederlands gebied, die in
de bovenloop ook wel Buurserbeek heet, bedraagt ca. 63
km. De voornaamste kunstwer ken hierin zijn aangegeven
in tabel 4.7.
De voornaamste zijtakken van de Schipbeek zijn:
Op de linkeroever: de benedenloop van het Zuidelijk
Afwateringskanaal, met als zijtakken de benedenloop van
de Slinge, de Lindermansbeek, het Noordelijk Afwateringskanaa I en de Beusbergerwaterleiding (de twee laatste
kruisen met een grondduiker de Schipbeek), heginnende
bij het Hoofdkanaal Zutphen-Enschede en uitmondende
boven de Sandermansstuw in de Schipbeek.
De benedenloop van de Bolksbeek, met als zijtak de
Stoevelaarswaterleiding, aanvangende nabij de spoorweg
Zutphen-Enschede en uitmondende boven de Sandermansstuw.
Op de rechteroever: de Waterleiding van de Rondaalte,
aanvangende ten westen van de Achterhoek en uitmondende boven de Sandermansstuw.
De Oude Schipbeek, met als zijtakken de Aalpolswaterleiding, de Peterswaterleiding, de Boterbeek en de Rinkelaarswaterleiding, beginnende bij het inlaatwerk boven
de Wippertstuw en uitmondende boven de Bathmense
stuw. Het inlaatwerk bestaat uit een afsluitbare duiker,
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Tabel 4.7.

Overzicht van de voornaamste kunstwerken in de Schipbeek
-

Naam van het kunstwerk

Haaksbergse of Oostendorpse
watermolen
Markveldse Stuw
Nieuwe Sluis
Overlaat, westelijk van
grondduiker Hoofdkanaal
Zutphen-Enschede
Sandermansstuw

Wippertstuw

Temminkstuw

Bathmense Stuw
Banninkstuw
Verlaat, overlaat bij Deventer

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

Omschrijving

Hoogte in m

Stuw, bestaande uit acht openingen; afsluitbaar met houten schotten, dagwijdte van 0,63 m tot 1,05 m
Betonstuw, bestaande uit twee openingen; afsluitbaar met schotbalken, dagwijdte 5,85 m en 6,35 m
Betonstuw, bestaande uit drie openingen; de middelste afsluitbaar met een
stoneyschuif, dagwijdte 2 X 5 m en 1 X 6 m

Vaste betonoverlaat, overstortlengte 20 m
Betonstuw, bestaande uit drie openingen; de middelste afsluitbaar met een
stoneyschuif, de zijopeningen vaste overstorten, dagwijdte 2 X 5 men
1 X 6m
Betonstuw, bestaande uit drie openingen; de middelste afsluitbaar met een
stoneyschuif, de zijopeningen vaste overstorten, dagwijdte 2 X 5 m en
1 X 6m
Betonstuw, bestaande uit drie openingen; de middelste afsluitbaar met een
stoneyschuif, de zijopeningen vaste overstorten, dagwijdte 2 X 5 m en
1 X 6m
Betonstuw, tevens brug, bestaande uit drie openingen; de middelste met een
stoneyschuif, de zijopeningen vaste overstorten, dagwijdte 3 X 6 m
Betonstuw, bestaande uit drie openingen, de middelste met een stoneyschuif,
de zijopeningen vaste overstorten, dagwijdte 3 X 6 m
Betonoverlaat, één opening; afsluitbaar met een stoneyschuif, dagwijdte 5 m,
aan weerszijden vaste overstorten, gezamenlijke lengte 45 m (onder het Verlaat een grondduiker voor afwatering van Colmschate)

+

waarvan de drempelhoogte ligt op N.A.P.
8,60 m. In
de Oude Schipbeek bevindt zich een stuw, de Rinkelaarsstuw, waarvan het stuwpeil bedraagt N.A.P. + 9,20 m. De
bovenloop van de Schipbeek of Buurserbeek begint bij
de rijksgrens en eindigt bij de Nieuwe Sluis nabij de weg
Diepenheim-Nede.
In het reglement van het waterschap De Schipbeek is
vastgesteld, dat de Buurserbeek tot een hoeveelheid van
1,5 m 3 jsec zowel 's zomers als 's winters blijvend het water aflaat op de Diepenheimse Molenbeek door de uitwateringssluis op laatstgenoemde beek en dat met de
Nieuwe Sluis in de Buurserbeek de afvoer stroomafwaarts wordt geregeld van waterhoeveelheden boven de
1,5 m 3 jsec.
In verband met de grote hoeveelheden zandaanvoer
(slibzand) in de Buurserbeek is blijkbaar op de Schipbeek
een grotere waterhoeveelheid nodig dan reglementair
vastgelegd, ten einde de verzanding zoveel mogelijk tegen te gaan, terwijl de afvoer naar de Diepenheimse
Molenbeek, in hoofdzaak om een oude watermolen aan
te drijven, vrijwel is te verwaarlozen.
De voornaamste zijtakken van de Buurserbeek zijn:
Op de linkeroever: de Zoddebeek, ontstaan ten noorden
van Lünten in Duitsland en uitmondende ten zuidwesten
van Haaksbergen. De Elsbeek, in de bovenloop Nieuwe
Mallemse Veengoot genoemd, met als zijtakken de Elsgoot, de Bornegoorsgoot en de Rietmolense Waterleiding en uitmondende beneden de Markveldse Stuw. De
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N.A.P.

Drempel

Stuwpeil

23,14

25,37

13,00

14,70

13,20

8,03

9,98

7,45

9,40

6,81

9,00

5,60

7,90

5,15

7,10

4,20

5,44

Bornegoorsgoot ontstaat in het Eeftinkveld ten noorden
van de Buurserbeek en kruist deze met een grondduiker.
Op de rechteroever: de Diepenheimse Molenbeek, aanvangende bij de uitwateringssluis in de noordelijke dijk
van de Buurserbeek en uitmondende op het tweede pand
van het Twentekanaal. Zij dient in hoofdzaak als afvoerleiding van de Buurserbeek (zie ook onder Twentekanalen).
Door de aanleg van het Hoofdkanaal Zutphen-Enschede
dwars door het stroomgebied van de Schipbeek, zijn verscheidene zijtakken doorsneden, waardoor het voormalige stroomgebied van de Schipbeek is gewijzigd.
In 1957 werd naast de grondduiker onder het Hoofdkanaal een overlaat gebouwd, waarvan de overstorthoogte
ligt op N.A.P. + 13,20 m; overtollig water van de Schipbeek kan worden afgelaten op het tweede pand van het
Hoofdkanaal Zutphen-Enschede. De hoogst bekende
waterstand in de Schipbeek ter plaatse bedroeg N.A.P.
13,85 m. In 1893 werd aangevangen met de verbetering van de zomerafvoer van de Schipbeek en in 1906
met de verbeteringen aan de Buurserbeek. In 1937 werd
de Schipbeek opnieuw verbeterd, welk werk in 1939
nagenoeg voltooid was. De kistdam nabij Snippeling in
Deventer werd in 1950 gebouwd.
In het tijdvak 1940-1950 bereikte de Ijssel bij Deventer
de hoogst gemeten stand van N.A.P. + 6,59 m, waardoor
de Koerhuisbeek en een deel van het stroomgebied aan
de uitmonding van de Schipbeek en Dortherbeek werden overstroomd.

+
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Op 22 januari 1955 liep de stand van de Ijssel bij Deventer op tot N.A.P.
6,91 m; het overstromingsgebied
langs de Schipbeek bereikte het Vlierhos en langs de
Dortherbeek het gehucht Nijland.
.
Beheer en onderhoud berust bij het waterschap De Schipbeek, dat van het Verlaat bij de gemeente Deventer,
krachtens een bepaling van een concessie, verleend in
1921.

+

Twentekanalen
De Twentekanalen bestaan uit:
A. Hoofdkanaal Zutphen-Enschede;
B. Zijkanaal naar Almelo.
A. Hoofdkanaal Zutphen-Enschede
Dit kanaal begint bij het havencomplex van Enschede,
loopt vandaar west- en zuidwestwaarts langs Hengelo,
Delden, Goor, Lochem en Almen en eindigt in de Ijssel
benoorden Zutphen, waarmede het in open verbinding
staat.
Behalve scheepvaartkanaal doet het tevens dienst voor de
afwatering. De lengte bedraagt 50,1 km. Het kanaal is
door drie schutsluizen, zoals aangegeven in tabel 4.8, in
vier panden verdeeld.
De voornaamste zijtakken van het eerste pand zijn:

Op de noordelijke oever: de Eefse Beek, in de bovenloop
Harfsense en Verwoldse Beek genoemd, met als zijtakken
de Molenbeek en de Heurnerbeek, alle in de provincie
Gelderland gelegen.
De Noordelijke Afvoersloot, beginnende bij de weg
Almen-Harfsen en uitmondende ca. 200 m beneden de
schutsluis te Eefde. Zij ligt geheel in de provincie Gelderland.
Op de zuidelijke oever: de Polbeek, beginnende ten zuiden van de Voorster Allee en uitmondende ten noordwesten van de spoorweg Zutphen-Deventer. Bij IJsselstanden van N.A.P.
4,00 m en hoger is natuurlijke lozing van de Polbeek niet meer mogelijk; het gemaal aan
de uitmonding wordt dan in bedrijf gesteld. De Polbeek
ligt geheel in de provincie Gelderland.

+

Het Afleidingskanaal van de Berkel, aanvangende boven
de stuw te Warken en eindigende bij het Aflaatwerk te
Eefde. Dit kanaal, lang 2,7 km, doet uitsluitend dienst
voor de waterafvoer bij wateroverlast op de Berkel; normaal loost de Berkel met een uitwateringssluis in Zutphen
rechtstreeks op de IJssel. Het aflaatwerk te Eefde bestaat
Tabel 4.8.

uit twee openingen met een dagwijdte van 6,80 m, afsluitbaar met schuiven, waarvan de bovenkant ligt op
N.A.P.
8,00 m. Door het afvoerkanaal mag alleen worden afgestroomd bij IJsselstanden van N.A.P.
2,00 m
en hoger ter plaatse van het aflaatwerk te Eefde.

+

+

Afgestroomd wordt:
1. bij IJsselstanden van N.A.P. + 2,00 m tot N.A.P. +
5,50 m ter plaatse van het aflaatwerk en een peil van
N.A.P.
8,00 m te Warken, bij geheel geopende stuw. (De
afvoer van de Berkel vindt dan plaats èn op de IJssel nabij Zutphen èn op het IJsselpand van het Hoofdkanaal
Zutphen-Enschede bij Eefde);

+

+

5,50 m en hoger ter
2. bij IJsselstanden van N.A.P.
plaatse van het aflaatwerk en als het peil te Warken N.A.P.
8,00 m dreigt te worden, bij geheel gesloten stuw. (In dit
geval wordt het water van de Berkel geheel door het Afleidingskanaal afgevoerd op het IJsselpand van het
Hoofdkanaal Zutphen-Enschede bij Eefde).

+

Overeenkomsten tussen het rijk, de provincie en het
waterschap van de Berkel regelen het tijdstip en de
waterhoeveelheid, welke mag worden afgevoerd op het
Twentekanaal.
Beheer en onderhoud van dit afleidingskanaal met kunstwerken berust bij het waterschap van de Berkel.
De voornaamste zijtakken van het tweede pand zijn:
Op de noordelijke oever: De Aalsvoort, geheel in Gelderland gelegen en verbonden met de Tenkhorsterbeek. Een
zijtak van de Aalsvoort begint bij een inlaatwerk bij de
Berkel vóór de stuw in Lochem, kruist het Hoofdkanaal
met een grondduiker en mondt uit ten zuiden van de
spoorweg Zutphen-Enschede. Het benodigde water
voor deze leiding kan uit de Berkel worden betrokken.
De Vlierbeek, ontstaan ten oosten van Stokkum en uitmondende ten zuidwesten van Goor.
Het Zijkanaal naar Almelo (zie onder B).
Op de zuidelijke oever: De Nettelhorsterlaak met als zijtak
de Kleine Beek; beide liggen geheel in Gelderland.
De Bolksbeek, aanvangende bij het aflaatwerk bij de Berkel,
de zgn. Avinksluis, gelegen ten noordoosten van Haarlo
en uitmondende over een aflaatwerk in de zuidelijke kanaaldijk in het Hoofdkanaal. Dit aflaatwerk bestaat uit
zes met houten schotten afsluitbare openingen met een
overstort, tot een gezamenlijke lengte van 45 m en waar12,70 m. De
van de overstorthoogte ligt op N.A.P.

+

Onderverdeling van het Hoofdkanaal Zutphen-Enschede

Volgorde der
panden
Eerste of IJsselpand
Tweede pand
Derde pand
Vierde pand

Ligging

Lengte
in km

Peil in m
+N.A.P.

Behorende tot de
afwateringseenheid

M.R.

Tussen de Ijssel en de schutsluis te Eefde
Tussen de schutsluis te Eefde en de schutsluis te Delden
Tussen de schutsluis te Delden en de schutsluis te Hengelo
Van de schutsluis te Hengelo tot en met het havencomplex in Enschede

3,5
32,9
8,9

3,63
10,00
16,00

open water
Twentekanalen
idem

4,8

25,00

idem
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Bolksbeek is aan weerszijden bekaad en dient uitsluitend
voor de afwatering van overtollig water van de Berkel op
het Hoofdkanaal Zutphen-Enschede. Zij ligt geheel in
Gelderland. De Avinksluis in de noordelijke Berkeloever
bestaat uit een opening, afsluitbaar met een tweedelige
15,34 m en
schuif. De drempelhoogte bedraagt N.A.P.
de stuwhoogte N.A.P.
17,53 m. In deze sluis bevinden
zich twee heveloverlaten, waarvan de hevelhoogte ligt op
N.A.P.
17,54 m.
Bij Berkelstanden van N.A.P.
17,00 m en hoger ter
plaatse van de A vinksluis wordt water afgelaten op de
Bolksbeek door middel van de schuif; de hevels treden
in werking wanneer het peil N.A.P.
17,80 m bereikt.
18,00 m wordt de schuif
Bij Berkelstanden van N.A.P.
geheel geopend; met de hevels mee wordt hierdoor de
maximum toelaatbare afvoercapaciteit van 48 m 3 /sec bereikt op de Bolksbeek; de rest van het water wordt
afgevoerd op de Berkel. Dergelijke hoge standen komen
gemiddeld ca. 16 dagen per jaar voor. Het peil in de
Bolksbeek achter de Avinksluis loopt in dit geval op tot
N.A.P.
13,50 m.
Beheer en onderhoud van de Bolksbeek berust bij het
waterschap De Schipbeek en van de Avinksluis bij het
waterschap van de Berkel.
De bovenloop van de afgesneden 5linge, ontstaan oostelijk van de weg Borculo-Gerselaar, verbonden met het
Zuidelijk Afwateringskanaal en uitmondende over een
11,20 m.
stuw, waarvan de kruinhoogte ligt op N.A.P.
Het Zuidelijk Afwateringskanaal, een samenvloeiing van
het Noorddijkerkanaal, in de bovenloop Elsmansgoot
genoemd, en de Ravenhorsterwaterleiding, ontstaan ten
noorden van Eibergen en uitmondende over een stuw,
11,20 m. Een zijwaarvan de stuwkruin ligt op N.A.P.
tak op de zuidelijke oever is de Koningsbeek. Voornoemde beken liggen voor het overgrote deel in Gelderland.
De Diepenheimse Molenbeek, aanvangende bij het aflaatwerk van de Buurserbeek ten oosten van de weg Diepenheim-Nede en uitmondende ten westen van de weg
Diepenheim-Goor over een stuw, waarvan de kruinhoogte ligt op N.A.P.
10,20 m.
Behalve de reglementair vastgestelde waterhoeveelheid
van 1,5 m 3 /sec, afkomstig van de Buurserbeek, neemt zij.
op de linkeroever het water op van de zijtakken de
Leidebeek en de afgesneden Boven-Regge, die ontstaan
zijn in het gebied, gelegen tussen de Schipbeek en Diepenheim. Zij is in de praktijk als afvoerleiding van de
Schipbeek te verwaarlozen (zie ook Schipbeek).
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De Poelsbeek, in de bovenloop Markveldse Beek genoemd, ontstaan ten zuiden van Haaksbergen en uitmondende ten zuiden van Goor over een stuw, waarvan
de kruinhoogte ligt op N.A.P.
10,10 m.
De Bolserbeek, ontstaan in de omgeving van Haaksbergen en uitmondende ten zuidwesten van Goor over
een stuw waarvan de stuwkruin ligt op N.A.P.
10,75 m.
De riolering van Haaksbergen loost op deze beek.
De Bentelerbeek, aanvangende ongeveer op de gemeentegrens van Haaksbergen en uitmondende over een stuw,
10,75 m.
waarvan de kruinhoogte ligt op N.A.P.

+

+

+

De Hagmolenbeek, aanvangende bij het verdeelwerk bij
het punt van samenkomst van de Hagmolenbeek met de
Hegebeek en de Rutbeek, ten zuidoosten van de weg
Haaksbergen-Enschede en uitmondende even beneden
de schutsluis bij Delden. Zij neemt op de linkeroever de
volgende zijtakken op:
de Buitenbeek, de Drekkersstrang, in de bovenloop
Leiding van de Voorste Wissinkbrink genoemd, met als
zijtak de waterleiding langs de Schoolkaterdijk en op de
rechteroever de Nieuwlandsbeek, in de bovenloop Wolfkaterbeek genoemd. De Hagmolenbeek ontvangt bij
wateroverlast op de Hegebeek het overtollige water van
deze beek via het verdeelwerk.
De voornaamste zijtakken van het derde pand zijn:
Op de zuidelijke oever: de Zandboersleiding, aanvangende bij het verdeelwerk op het punt van samenkomst
met de Oelerbeek en Twekkelerbeek ten oosten van de
weg Beckum-Hengelo en uitmondende over een stuw ter
plaatse waar voornoemde weg het Hoofdkanaal kruist.
De Elsbeek en de Schoolbeek, ontstaan ten zuidwesten
van Enschede en uitmondende zuidelijk van Hengelo.
Op de noordelijke oever: een waterleiding, komende uit
het zuidelijke stadsdeel van Delden.
Het vierde pand bezit geen zijtakken: hierop watert alleen
het havencomplex van Enschede af.
De natuurlijke voeding van het Hoofdkanaal ZutphenEnschede geschiedt door het afvoerwater vanuit de zijtakken; bovendien wordt het overtollige water van de
Schipbeek (Buurserbeek) en de Berkel hierop afgelaten,
alsmede het overtollige water van een deel van het Reggegebied, dat afwatert op de Hegebeek die haar water afvoert op de Hagmolenbeek.
Het Hoofdkanaal wordt kunstmatig op peil gehouden
door elektrische opmalingsinstallaties bij de sluizen te
Eefde, Delden en Hengelo, die het benodigde water vanuit de IJssel opvoeren naar de hoger gelegen panden. Het
opgemalen water wordt ingelaten op de zgn. stroomkanalen, die zich naast de schutsluizen bevinden en afgesloten zijn door keersluizen van het lager gelegen pand.
De natuurlijke lozing geschiedt op de Ijssel; de gemalen
zijn voor de afwatering voorzien van stroomduikers, zodat water kan worden afgelaten van de hoger naar de lager gelegen panden.
Bij de schutsluis in Hengelo ontbreekt echter de stroomduiker, aangezien het vierde pand nagenoeg geen natuurlijke voeding heeft, zodat wateroverlast op dit pand
niet te verwachten is.
B. Zijkanaal naar Almelo
Dit Zijkanaal begint bij het tweede pand van het Hoofdkanaal nabij Wiene ten zuidwesten van Delden, loopt
vandaar noordwaarts en eindigt bij de uitmonding op het
zevende pand van het Hoofdkanaal Zwolle-Almelo van
de Overijsselse Kanalen, waarmede het in open verbinding staat. Het dient behalve voor de scheepvaart tevens
voor de afwatering. De lengte bedraagt 13,4 km en het
peil is N.A.P.
10,00 m.

+
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Op de oostelijke oever ontvangt het nabij Delden het
water van de Galgenvelderleiding en de afgesneden benedenloop van de Nieuwlandsbeek en de Hagmolenbeek.
Bovendien wordt het overtollige water van de eerste vijf
panden van het Kanaal Almelo-Nordhorn en van het
zevende pand van het Hoofdkanaal Zwolle-Almelo hierop afgevoerd (zie ook het kanaal Almelo-Nordhorn).
Met de aanleg van het Hoofdkanaal Zutphen-Enschede
werd in maart 1930 begonnen. Het werd in 1936 voltooid.
In dit jaar werd tevens aangevangen met de aanleg van
het Zijkanaal naar Almelo, waarvan de verbinding met
het Hoofdkanaal Zwolle-Almelo eerst in 1953 tot stand
kwam.
De Twentekanalen met de kunstwerken zijn in beheer en
onderhoud bij het rijk.

Kanaal Alme1o-Nordhorn
Dit kanaal begint bij het zevende pand van het Hoofdkanaal Zwolle-Almelo van de Overijsselse Kanalen in Almelo, waarmede het in open verbinding staat, loopt vandaar
oostwaarts, verlaat Nederlands gebied bij Frensdorferhaar nabij grenspaal 41, kruist vervolgens de Vecht nabij
Nordhorn en eindigt in het Ems-Vechte-Kanal op Duits
grondgebied.
Oorspronkelijk bedoeld als scheepvaartweg tussen Almelo en Nordhorn, is het thans op Nederlands gebied op
vele plaatsen verzand en vrijwel niet meer bevaarbaar;
het doet vrijwel uitsluitend nog dienst voor de afwatering.
De lengte op Nederlands gebied bedraagt 28,1 km en op
Duits gebied 4,9 km. Op Nederlands gebied is het door
vijf schutsluizen in zes panden verdeeld (zie tabel 4.9).
Behoudens enkele minder belangrijke zijleidingen, aan
weerszijden van het kanaal gelegen, die rechtstreeks het
water hierop lozen, is de belangrijkste zijleiding de Bijdinkel.
De Bijdinkel staat in open verbinding met het zesde pand
en doet uitsluitend dienst om dit pand op het gewenste
peil te houden, waartoe water aan de Dinkel wordt onttrokken (zie onder Dinkel).
Niettegenstaande sluis nr. 5 (koppelsluis in Fleringen) de
mogelijkheid biedt om water af te voeren naar lager gelegen panden, wordt zij in de praktijk aangemerkt als
waterscheiding. Indien door de industrie in Almelo water
Tabel 4.9.

wordt onttrokken aan het kanaal, waarvan echter een
spaarzaam gebruik wordt gemaakt, zal zo nodig afstroming plaats hebben naar de lager gelegen panden.
De voeding van de eerste vijf panden geschiedt vanuit de
zijtakken en de lozing vindt op natuurlijke wijze plaats op
het zevende pand van het Hoofdkanaal Zwolle-Almelo.
In de noordelijke kanaaldijk, recht tegenover de uitmonding van de Bijdinkel, bevindt zich in het zesde pand een
ontlastsluis, die overtollig water op dit pand kan afvoeren op de benedenloop van de Dinkel. Zolang het omleidingskanaal van de Dinkei in open verbinding staat met
het zesde pand van dit kanaal, zal deze ontlastsluis vrijwel geen dienst meer doen.
Het kanaal werd op 8 februari 1889 tot aan de rijksgrens
opengesteld voor de scheepvaart; in 1902 werd aangevangen met de doortrekking op Duits gebied, terwijl op
1 juli 1904 de opening plaats vond voor het internationale
scheepvaartverkeer. Het gebruik van de ontlastsluis van
het zesde pand en de bediening van de schuiven in de
grondduiker zijn geregeld bij overeenkomst tussen
Nederland en Pruisen (zie hoofdstuk 6).
In 1559 is men bovenstrooms van de Provinciesluis begonnen met de bouw van een stuw in dit kanaal, waardoor de Provinciesluis buiten dienst zal worden gesteld,
dan wel opgeruimd.
Willemsvaart
Dit kanaal vormt de verbinding tussen de stadsgrachten
van Zwolle en de IJssel te Katerveer ; het dient uitsluitend als scheepvaartweg en is voor de afwatering van
generlei betekenis.
Plannen om deze scheepvaartweg tussen het Zwarte
Water en de Ijssel meer noordwaarts te verleggen op ca.
800 m benedenstrooms van Katerveer zullen in 1960 in
uitvoering komen; dit kanaal verkrijgt dan de naam:
Kanaal Ijssel-Zwarte Water. Zij zal door een schutsluis
worden gescheiden van de IJssel maar blijft in open verbinding staan met het Zwarte Water. De lengte zal
± 2,9 km worden en de bodemdiepte komt op N.A.P.
-4,75 m, de bodembreedte wordt 25 m. De kanaaldijken tussen het Zwarte Water en de sluis krijgen dezelfde hoogten als de aansluitende keringen langs het
. Zwarte Water, waardoor zij dienst gaan doen als ZwarteWaterkering.
De Willemsvaart zal vermoedelijk blijven bestaan.

Onderverdeling van het Kanaal Almelo-Nordhorn

Volgorde der
panden

Ligging

Lengte
in km

Peil in m
+ N.A.P.*)

Behorende tot de
afwateringseenheid

Eerste pand
Tweede pand
Derde pand
Vierde pand
Vijfde pand
Zesde pand

Tussen het Hoofdkanaal Zwolle-Almelo en de Provinciesluis
Tussen de Provinciesluis en de Veldsluis
Tussen de Veldsluis en de Beunesluis
Tussen de Beunesluis en de Fleringersluis
Tussen de Fleringersluis en sluis nr. 5 (koppelsluis)
Tussen de koppelsluis en sluis nr. 6 in Frensdorferhaar
op Duits gebied

0,1
4,4
2,2
5,5
1,7

10,00
10,00 (10,50)
12,40
14,40 (14,50)
16,60

Twentekanalen
idem
idem
idem
idem

14,4

21,00 (21,35)

Vecht

*) In de praktijk wordt het tussen haakjes geplaatste peil gehandhaafd
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5.

Van de recente overstromingen in de provincie, die plaats
hebben gevonden in februari 1946, in augustus 1954 en in
augustus 1956, was die van 1946 wel de omvangrijkste.
Deze overstroming teisterde het gebied van Twente en
de Achterhoek zodanig, dat werd gesproken van een
watersnood in die gebieden. Om deze reden is dan ook
slechts de overstroming van 1946 beknopt weergegeven.

Dinkei
Door een vrij langdurige regenperiode en mede in verband met afgevoerd smeltwater van gevallen sneeuw in
de eerste dagen van februari 1946, was de bodem van het
stroomgebied van de Dinkel doorweekt; de afvoerleidingen in dit gebied waren tot nagenoeg de volle capaciteit benut. Op 9 februari viel er abnormaal veel regen, zowel op Duits als op Nederlands gebied. Grote hoeveelheden water moesten worden afgevoerd door de inmiddels buiten hun oevers getreden Dinkel, Gele Beek en
Rammelbeek, die hun oorsprong in Duitsland hebben.
Deze beken kruisen het Kanaal Almelo-Nordhorn op
Nederlands gebied met grondduikers, die een dergelijke
hoeveelheid water niet konden verwerken. Ter plaatse
werd het water dan ook hoog opgestuwd, waardoor het
omliggende land onder water werd gezet.
Het zesde pand van het Kanaal Almelo-Nordhorn, dat
door een zijarm van de Dinkei nabij de grondduiker ten
noorden van Denekamp in open verbinding staat met de
Dinkel, kan in bijzondere gevallen als bergboezem van de
Dinkel dienst doen. De schutsluis in Frensdorf tussen
het zesde en zevende pand van het Kanaal Almelo-Nordhorn kon het toestromende water uit Duitsland niet keren
en werd overspoeld. Dit water stroomde over de sluisdeuren het zesde pand binnen, waarbij de waterstand opliep tot K.P.
2,50 m of N.A.P. + 23,85 m. Gevolgen
bleven dan ook niet uit: zowel de zuidelijke als de noordelijke kanaaldijk bezweek op verscheidene plaatsen.
Het gebied ten noorden van het Kanaal Almelo-Nordhorn kwam hierdoor eveneens onder water; de overstroming bleef echter beperkt tot plaatselijke inundaties.
De toevloed van water op het zesde pand van het Kanaal
Almelo-Nordhorn, zowel vanuit Duitsland als van het
binnenstromende water vanuit het zuiden, was zo groot,
dat de koppelsluis tussen het zesde en vijfde pand eveneens werd overspoeld.
In westelijke richting vond het water een uitweg over de
laaggelegen gronden ten zuiden van het kanaal en overschreed ten slotte de waterscheiding tussen het Dinkelgebied en het Reggegebied. Deze waterscheiding wordt gevormd door de verbindingsweg tussen Oldenzaal en
Ootmarsum. Ten zuiden van het kanaal werd dus deze
verbindingsweg overspoeld, en wel over een afstand van
ongeveer 200 meter; het water stortte zich over deze weg
in de reeds overbelaste afvoerleidingen van het Reggegebied en op de omliggende gebieden.

+

Overstromingen

De watermassa bereikte op 10 februari de stad Almelo en
zette haar voor een groot deel onder water. Almelo met
omgeving is gelegen binnen het Reggegebied en voert
normaal het water af via de Almelose A, Wezebeek,
Nieuwe Graven en Eksose A op de Midden-Regge. Deze
beken waren toen eveneens overbelast en derhalve ongeschikt voor een snelle afvoer van het overstromingswater. Op de Almelose A zijn standen gemeten van N.A.P.
10,30 m tot
10,96 m. Gepoogd werd daarom de
watermassa af te voeren via de Lolee op het tweede pand
van het Kanaal Almelo-Nordhorn door een sinds lang
buiten gebruik zijnde uitwateringssluis in de Lolee. Vanuit het tweede pand werd het water afgevoerd via een
buiten gebruik zijnde keersluis in de noordelijke kanaaldijk naar de Beneden-Lolee en hier vandaan via de Hollandergraven en Veneleiding naar de Beneden-Regge.
Tevens werd getracht het water van het tweede pand van
het Kanaal Almelo-Nordhorn af te voeren naar het eerste
pand, door het openen van de rinketten in de sluisdeuren
van Sluis nr. 1. Dit eerste pand staat in open verbinding
met het zesde pand van het Hoofdkanaal Zwolle-Almelo
van de Overijsselse Kanalen, dat echter reeds een te hoog
peil had, waardoor de laaggelegen gronden die er op afwaterden, dreigden onder te lopen. Weliswaar werd water afgelaten door Sluis nr. 1, doch de afgestroomde hoeveelheid bleef beneden de verwachting. Eerst nadat het
zesde pand van het Homdkanaal Zwolle-Almelo werd
ontlast van het overtollige water, konden hierop grotere
hoeveelheden worden geloosd.
De stad Almelo heeft vanaf 10 tot 17 februari vrijwel
blank gestaan.

+

+

Regge
De enige natuurlijke uitweg voor het overstromingswater van Almelo en omgeving is de Almelose A, Wezebeek, Nieuwe Graven en Eksose A, zoals reeds eerder
werd vermeld. De Nieuwe Graven kruist het Zijkanaal
naar Almelo van de Twentekanalen met een grondduiker. Hier zijn standen waargenomen tot N.A.P.
10,48
m. Ook deze grondduiker kon het overstromingswater
niet verwerken, zodat ter plaatse het omliggende land
onder water kwam te staan.
Het Zijkanaal naar Almelo was in 1946 nog niet doorgetrokken tot Almelo, maar eindigde tegen de rijksweg
Almelo-Wierden. Het opgestuwde water in de Nieuwe
Graven, oostelijk van het Zijkanaal, vond in noordelijke richting een uitweg over de rijksweg Almelo-Wierden en kwam over deze weg ook westelijk van het Zijkanaal terecht, waar het de laaggelegen gebieden onder water zette. Noordelijk van de rijksweg werden standen gemeten van N.A.P.
10,27 m en zuidelijk ervan kwamen
standen voor tot N.A.P.
10,15 m.
Behalve Almelo heeft Hengelo eveneens wateroverlast
gehad, zij het in veel mindere mate.

+

+

+
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De Drienerbeek en de Elsbeek, die in verbinding staan
met de stadsriolering van Hengelo, traden buiten hun
oevers en zetten een deel van de stad onder water. Nadat
enige dammen ten zuiden van de stad waren doorgestoken, kon het overtollige water rechtstreeks worden afgevoerd naar het derde pand van het Hoofdkanaal ZutphenEnschede van de Twentekanalen. Een nooduitlaat van de
Woolderbeek op hetzelfde pand van de Twentekanalen
werd eveneens doorgestoken en vernield, waardoor overtollig water door dit ontstane gat rechtstreeks op het kanaal kon worden afgevoerd.
De beken in het Reggegebied, gelegen ten zuiden van het
Hoofdkanaal Zutphen-Enschede, konden vanwege de
zware regenval evenmin al het water verwerken. Zij traden buiten hun oevers en overstroomden het omliggende
land. Deze beken lozen hun water op het tweede pand
van het Hoofdkanaal Zutphen-Enschede.
Het overstromingswater heeft hier echter noch de kunstwerken noch de kanaaldijk vernield.

Schipbeek
In de Schipbeek zijn hoge waterstanden bereikt, doch
overstroming heeft vrijwel niet plaats gehad, behoudens
daar, waar de Schipbeek het Hoofdkanaal Zutphen-Enschede met een grondduiker kruist. Ter plaatse ontstond
hoge opstuwing van het af te voeren water, waardoor
enig land werd overstroomd; schade van betekenis kwam
echter niet voor.
Een groot deel van deze wateroverlast op de Schipbeek is
via de Diepenheimse Molenbeek afgevoerd op het tweede
pand van het Hoofdkanaal.
Bovendien moest de Schipbeek veel water ontvangen van
de Berkel, wegens overvloeiing van de bekading van deze
rivier nabij Eibergen.

het Hoofdkanaal Zutphen-Enschede. Dit aflaatwerk werd
vernield en in de zuidelijke kanaaldijk ontstond hier een
doorbraak over een lengte van circa 30 m. Het water
stortte zich door het ontstane gat in de dijk rechtstreeks
op het tweede pand van het Hoofdkanaal.
Deze doorbraak had tot gevolg, dat de Berkel benedenstrooms van Lochem binnen haar oevers bleef en het omliggend gebied gevrijwaard werd tegen overstroming.
Boven de stuw van de Berkel, in Lochem, zijn standen
gemeten van N.A.P. + 11,60 m tot + 12,20 m.

Hoofdkanaal Zutphen-Enschede van de Twentekanalen
Zoals hierboven beschreven, heeft het Hoofdkanaal
Zutphen-Enschede een belangrijke rol gespeeld in de afstroming van ondergelopen gebieden. Het overstromingswater van de gebieden, zuidelijk van het kanaal gelegen, werd snel afgevoerd, zij het ten koste van een dijkdoorbraak en van zandaanslibbing in het Hoofdkanaal.
waardoor de scheepvaart een tijdlang werd belemmerd,
De Twentekanalen hebben niettemin belet, dat:
a. het overstromingswater van Almelo en omgeving
meer land aan de westzijde van het Zijkanaal naar Almelo
inundeerde;
b. de noordelijk en westelijk gelegen gebieden van
Lochem, behorende tot het stroomgebied van de Berkel,
werden overstroomd.

Het wateroverschot op het tweede pand van het Hoofdkanaal, waarvan het peil normaal ligt op N.A.P. + 10,00
m, werd te Eefde eerst via de spuisluis afgelaten op de
Ijssel. Naderhand werden de schuifdeuren van de sluis
ongeveer 2 m opgetrokken ten einde een snellere afvoer
te bevorderen. Het peil in het tweede pand liep op 11
februari op tot N.A.P.
11,10 mof K.P.
1,10 m.

+

Berkel
De Berkel heeft vrijwel in haar gehele stroomgebied boven Lochem, met inbegrip van de stad, wateroverlast veroorzaakt.
Beneden de stuw te Rekken nabij de Duitse grens zijn
standen gemeten van N.A.P. + 23,38 m tot + 25,02 m en
boven de stuw van N.A.P. + 23,43 m tot + 25,17 m.
Bovendien kreeg de Berkel een extra hoeveelheid water
te verwerken, afkomstig van de tot het stroomgebied van
de Oude IJssel behorende Aaltense Slinge, die boven
Winterswijk buiten haar oevers trad. Dit overtollige water werd namelijk afgevoerd naar de Groenlose Slinge,
die in open verbinding staat met de Berkel. De zijdelingse afvoer van de Berkel op het tweede pand van het
Hoofdkanaal Zutphen-Enschede via de Bolksbeek heeft
normaal gefunctioneerd. De Bolksbeek voerde de maximum capaciteit van 48 m 3 /sec af. Deze afvoer bleek
echter niet voldoende om overstroming van het gebied
tussen de bekading van de Bolksbeek en Lochem te voorkomen. Op 9 februari bleek de hoogst gemeten stand bij
het aflaatwerk in de Bolksbeek N.A.P.
18,85 m te zijn.
Ten noordoosten van Lochem_ bevindt zich een aflaatwerk van de Nettelhorsterlaak op het tweede pand van

+

+

Vecht
In Duitsland waren de kanalen die op de Vecht afwateren,
en de Vecht met haar zijtakken, overbelast. De ontlastsluis op het Emlichheimerafwateringskanaal werkte op
volle capaciteit.
Nabij Emlichheim ontstond in de linker-Vechtdijk een
doorbraak, waardoor het Vechtwater langs de zuidelijke
Vechtdijk in westelijke richting een uitweg vond en zo de
rijksgrens passeerde. Het water stroomde vervolgens
over de oostelijke kanaaldijk van het Zijkanaal Vroomshoop-De Haandrik dit kanaal binnen. Door een ontlastsluis in Lozen werd dit overtollige water op de Lee afgelaten en ten slotte op de Overijsselse Vecht tussen de
stuw te Ane en die te Hardenberg. Tegenover de uitmonding van de Lee op de Vecht werd de bekading van het
waterschap De Molengoot doorbroken, waardoor een
deel van de gronden in dat waterschap blank kwam te
staan.
De onbekade gronden in het winterbed van de Vecht
werden uiteraard overstroomd.
Door overgrote toevloed van water uit de Laarwolder-
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wetering en Drents water werd de noordelijke en naderhand eveneens de zuidelijke kanaaldijk van het tweede
pand van het Afwateringskanaal van Coevorden naar de
Vecht op verscheidene plaatsen doorbroken. Een groot
deel van het waterschap De Mene kwam hierdoor blank
te staan.

Meppelerdiep
De hoge waterstand van het Zwarte Water was oorzaak,
dat het Meppelerdiep al het overtollige water zijdelings

moest afvoeren op de boezem van Vollenhove en op het
waterschap Hasselt en Zwartsluis. De waterstand van het
Meppelerdiep liep hierdoor hoog op, waardoor de linkerkade of Staphorsterstouwe het water niet kon keren en op
verscheidene plaatsen werd doorbroken. Het gevolg hiervan was, dat een groot deel van de gronden binnen het
waterschap Hasselt en Zwartsluis onder water werd gezet.
Uiteraard had een deel van de stad Meppel eveneens
wateroverlast door de hoge waterstand van het Meppelerdiep.

S2

6.

Afwateringseenheden

Op de Waterstaatskaart van Nederland zijn de zee, het
IJsselmeer met aangrenzende meren en de grote rivieren,
met uitzondering van een deel van de Maas, ongekleurd
gehouden; zij zijn de z.g. open wateren.
Onder een afwateringseenheid wordt verstaan een gebied, waarvan het overtollige water via één of meerdere
lozingspunten op open water wordt afgevoerd of op een
andere afwateringseenheid loost.
Voor het aangeven van zo'n afwateringseenheid geeft de
toelichting, die op ieder na 1954 verschenen blad van de
Waterstaatskaart aanwezig is, v()ldoende uitleg. De bladen, die vóór 1954 zijn verschenen, missen deze toelichting.
Bijlage 1 geeft een overzicht van de afwateringseenheden, voorkomende in Overijssel.
De geelgroene kleur op de bladen van de Waterstaatskaart is de speciale aanduiding voor gebieden met een al
of niet beheerst peil, die buiten de hoogwaterkering zijn
gelegen.
De voornaamste eenheden zijn voorzien van een korte
beschrijving, de overige zijn in staatvorm opgenomen.
Een deel van Overijssels gebied ligt binnen de afwateringseenheid Frieslands Boezem. Deze eenheid wordt
hier echter niet beschreven.
Voor nadere bijzonderheden, wordt verwezen naar het
boekje 'Beschrijving van de provincie Friesland, behorende bij de Waterstaatskaart'.

Afdeling I van de Noordoostpolder
Het gebied, dat tot deze afwateringseenheid behoort,
komt voor op de bladen der Waterstaatskaart SteenwijkWest en Zwolle-West. De grootte van dit gebied bedraagt 12575 ha. Het boezempeil is vastgesteld op N.A.P.

een maalpeil van N.A.P.
onder V ollenhove.)

Mdeling 11 van de Noordoostpolder
Het gebied van deze afwateringseenheid komt voor op
de bladen der Waterstaatskaart Lemmer, Urk, ZwolleWest en Steenwijk-West. De grootte van het gebied bedraagt 34 675 ha, met inbegrip van de twee onderbemalingen, waarvan de gezamenlijke grootte 555 ha bedraagt.
De lozing geschiedt kunstmatig door het gema'll 'Vissering' bij Urk en het gemaal 'Buma' bij Lemmer. Het
vastgestelde boezempeil bedraagt N.A.P. - - 5,70 m.
Uit het Ijsselmeer kan water worden ingelaten door een
inlaatwerk bij Lemmer en een hevelinlaat bij Urk, uit
Frieslands Boezem door een inlaatwerk bij Kuinre.
In bijzondere gevallen ontvangt deze eenheid het overtollige water van afdeling I (zie aldaar.)

Dedemsvaart
Het gebied, dat tot deze afwateringseenheid behoort,
komt voor op de bladen der Waterstaatskaart ZwolleOost en Coevorden-West.
Deze eenheid omvat een gebied, dat aan weerszijden van
de Dedemsvaart is gelegen vanaf de schutsluis nr. 1 in
Hasselt tot en met het vierde pand van de Dedemsvaart
en dat uit hoge gronden bestaat.
De oppervlakte bedraagt circa 11 535 ha en is als volgt
verdeeld:
Gebied afwaterend op:

Deze bijzondere gevallen ontstaan:

1. bij uitvallen van het gemaal 'Smeenge' van afdeling I;
2. indien de Kadoelersluis, een keersluis bij Kadoelen,
wordt gesloten; dit gebeurt bij een stand van N.A.P.
1,00 m op het Zwarte Water.
Het vaststellen van een maalpeilvoor deze afdeling is in
overweging; in de praktijk wordt sinds 14 januari 1958

+

Oppervlakte in ha
Polder- Hoge
Totaal
land
gronden

-4,50m.
De lozing geschiedt kunstmatig door het gemaal
'Smeenge' bij De Voorst op het Vollenhoverkanaal.
Water kan door inlaatwerken worden ingelaten uit het
Vollenhoverkanaal nabij Blokzijl en tegenover Vollenhove, en bij Ramspol uit het Zwarte Meer.
De Marknessersluis, een schutsluis in de Zwolse Vaan,
vormt de scheiding tussen de beide afdelingen van de
Noordoostpolder (tevens afwateringseenheden).
Stroomschuiven in de benedendeuren van deze schutsluis
maken het mogelijk in bijzondere gevallen het overtollige water van deze afdeling af te voeren naar afdeling Il.

+ 1,00 m aangehouden; zie ook

Eerste pand
Tweede pand
Derde pand
Vierde pand
Totaal

5280
3855
1960
440

5280
3855
1960
440

11535

11535

Deze eenheid is gescheiden van de afwateringseenheid
Vecht door het Veenschut, een schutsluis tussen het
vierde en vijfde pand van de Dedemsvaart bij Balkbrug.
De natuurlijke lozing geschiedt als volgt:
1. bij waterstanden omstreeks N.A.P. op het Zwarte Water, door schutsluis nr. 1 in Hasselt, die dan openstaat, en
door de uitwateringssluis in de noordelijke kanaaldijk in
Hasselt op het Zwarte Water;
2. bij lagere of hogere standen dan N.A.P. op het Zwarte
Water, door eerdergenoemde uitwateringssluis op het
Zwarte Water;
3. wanneer bij veel waterbezwaar op de Dedemsvaart het
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peil op het eerste pand N.A.P. -+ 0,60 m bereikt, komt een
heveloverlaat in de zuidelijke kanaaldijk benoorden
Streukel in werking. Deze heveloverlaat loost het overtollige water op de afwateringseenheid Noordervechtdijken. In dit geval loost deze eenheid èn op het Zwarte
Water door de uitwateringssluis in Hasselt èn op de afwateringseenheid Noordervechtdijken door de heveloverlaat; het peil op het Zwarte Water bij Hasselt moet
dan liggen op N.A.P. -+ 0,60 m of lager;
4. wanneer het peil op het Zwarte Water hoger ligt dan
N.A.P. -+ 0,60 m en het peil op het eerste pand van de
Dedemsvaart N.A.P. -+ 0,60 m bereikt, kan alleen afgelaten worden door de heveloverlaat op de afwateringseenheid Noordervechtdijken; dit komt echter zelden of
nooit voor.
Bovendien ontvangt deze eenheid een deel van het overtollige water van een gebied, groot 458 ha, gelegen in de
Hooislagen, dat naar twee zijden afwatert (zie ook onder
Noordervechtdijken).
In verband met de in uitvoering zijnde werken in ruilverkavelingsverband zal deze eenheid worden gewijzigd,
waarbij de grootte zal worden teruggebracht tot circa
9000 ha. Deze verbeteringswerken verkeren reeds in een
vergevorderd stadium.
Er bestaan plannen het stroomgebied van de Reest te
wijzigen, waardoor deze eenheid wederom zal worden
vergroot.
Dortherbeek
Het gebied, dat tot deze afwateringseenheid behoort,
komt voor op de bladen der Waterstaatskaart ZutphenOost, Groenlo-West en Hattem-Oost. Het omvat een gebied, dat voor het overgrote deel in Gelderland ligt en
uit hoge gronden bestaat.
De oppervlakte bedraagt 6580 ha. waarvan 2295 ha
Overijssels gebied.
De natuurlijke lozing heeft plaats op de Koerhuisbeek bij
Deventer, die in open verbinding staat met de Ijssel en
buiten de hoogwaterkering ligt.
Bij hoge IJsselstanden loopt een deel van deze eenheid bij
de uitmonding van de Dortherbeek onder water. De
jongste overstroming vond plaats op 22 januari 1955,
waarbij de Ijssel bij Deventer een stand bereikte van
N.A.P. -+ 6,50 m. De begrenzing van dit overstromingsgebied is op het blad Zutphen-Oost aangegeven.
Hasselt en Zwartsluis
Het gebied, dat tGt deze afwateringseenheid behoort,
komt voor op het blad van de Waterstaatskaart ZwolleOost. Het bestaat uit polderland met een zomerpeil van
N.A.P. 0,60 m, een winterpeil van N.A.P. - 0,70 men
een onderbemaling, waarvan het zomerpeil N.A.P.0,95 m en het winterpeil N.A.P. - 1,05 m bedraagt. De
oppervlakte bedraagt 9855 ha, waarvan 255 ha onderbemaling.
Deze afwateringseenheid is gescheiden van de afwateringseenheid Meppelerdiep door de schutsluis tussen het
Stroomkanaal en het Afwateringskanaal.

De lozing geschiedt kunstmatig door twee gemalen, respectievelijk gelegen aan het Kloosterzielstreng en aan het
Kostverlorenstreng, met een gezamenlijke capaciteit van
1500 m 3 /min.
Uit het Zwarte Water kan water worden ingelaten door
een inlaatwerk nabij het gemaal aan het Kostverlorenstreng.
In uitvoering zijnde verbeteringswerken in de waterbeheersing binnen dit gebied zullen de grootte van het gebied brengen op circa 10 500 ha.
Koekoek
Het gebied, dat tot deze afwateringseenheid behoort,
komt voor op het blad der Waterstaatskaart Z wolle-West.
Het bestaat uit polderland, waarvan de zomerstand in de
polder ligt op N.A.P. - 3,15 m, meteen hoger deel, waarvan de zomerstand ligt op N.A.P. - 0,90 m. De winterstand in de polder bedraagt N.A.P. - 3,60 m.
De grootte is totaal 765 ha.
Deze eenheid is gescheiden van de afwateringseenheid
Mastenbroek door een inlaatsluis in de Trekvaart ten
oosten van Ijsselmuiden.
De polder loost kunstmatig door het gemaal 'Rambonnet' op de Goot, het hoger deel loost door twee afsluitbare duikers op de polder.
Op het hoger deel van de polder kan water worden ingelaten uit de Trekvaart, dit geschiedt uitsluitend 's zomers.
Mastenbroek
Het gebied, dat tot deze afwateringseenheid behoort,
komt voor op de bladen van de Waterstaatskaart Z wolleWest en -Oost.
Het bestaat uit polderland, waarvan het zomerpeil N.A.P.
- 0,80 m en het winterpeil N.A.p. - 0,90 m bedraagt;
het heeft een grootte van 8170 ha.
Deze eenheid is gescheiden van de afwateringseenheid
Koekoek door de inlaatsluis van laatstgenoemde eenheid
in de Trekvaart.
De kunstmatige lozing geschiedt door twee gemalen, die
het water afvoeren op de Goot en de Veneriete.
Water kan worden ingelaten op de volgende wijzen:
1. uit de IJ ssel door de Kampersluis, een inlaatsluis in de
IJsseldijk bij Ijsselmuiden, op de Trekvaart;
2. uit het Zwarte Water door de schutsluis nabij de haven van Genemuiden op de Nieuwe Wetering (deze sluis
doet uitsluitend dienst als inlaatwerk) en de Rademakerszijl, een schutsluis nabij Frankhuis, op de Oude Wetering
(ook deze sluis dient uitsluitend als inlaatwerk).
In 1959 werd aangevangen met het vernieuwen van het
gemaal aan de Kloosterdijk als gevolg van het afstemmen
van ruilverkavelingsplannen voor dit gebied. Door de
voorgenomen bouw van een nieuw gemaal in Roebolligerhoek, zal een nieuwe afwateringseenheid ontstaan met
een oppervlakte van circa 600 ha, waardoor de afwateringseenheid Mastenbroek zal worden verkleind (op
bijlage 1 met een zwarte streeplijn aangegeven).
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Meppelerdiep
Het gebied, dat tot deze afwateringseenheid behoort,
komt voor op de bladen van de Waterstaatskaart Steenwijk-Oost, Assen-West, Beilen-West en -Oost, Roswinkel, Zwolle-Oost, Coevorden-West en -Oost en NieuwSchonebeek.
Deze eenheid omvat een gebied dat voor het overgrote
deel in Drenthe ligt en voor een kleiner deel in Overijssel.
Het bestaat uit hoge gronden en polderland en heeft een
totale oppervlakte van circa 115 500 ha, waarvan 5600 ha
polderland en 109900 ha hoge gronden. Van dit gebied
ligt circa 5900 ha in Overijssel en 109600 hain Drenthe;
het is verdeeld als is aangegeven in tabel 6.1.
Deze afwateringseenheid is gescheiden van de afwateringseenheid :
1. Vollenhove, door de Beukersschutsluis en de verbouwde stroomsluis tussen het Meppelerdiep en de Beukersgracht;
2. Frieslands Boezem, door de Damsluis, een schutsluis
tussen de Witte Wijk en het negende pand van de Appelschaaster- of Opsterlandse Compagnonsvaart ;
3. Electra, door de Koloniesluis, een schutsluis tussen
het eerste en tweede pand van het Veenhuizerkanaal;
4. Eemskanaal, door:
a. Sluis I, schutsluis tussen het eerste en tweede pand van
het N oord-Willemskanaal;
b. Sluis v, schutsluis tussen het vijfde en zesde pand van
het Kanaal Buinen-Schoonoord;
5. Westerwoldse A, door:
a. Sluis I, schutsluis tussen het derde en vierde pand van
het Scholtenskanaal;
b. de schutsluis tussen het derde en vierde pand van het
Compascuumkanaal;
6. het Emsgebied (Duits gebied), door de schutsluis in
het achtste pand van de Verlengde Hogeveense Vaart
even over de rijksgrens;
TabeI6.1.

7. Vecht, door:
a. Sluis II, schutsluis tussen het tweede en derde pand
van het Stieltjeskanaal ;
b. Sluis II, schutsluis tussen het tweede en derde pand
van het Kanaal Coevorden-Zwinderen;
8. Hasselt en Zwartsluis, door de schutsluis tussen het
Afwateringskanaal en het Stroomkanaal.
De natuurlijke lozing van deze afwateringseenheid heeft
plaats op het Zwarte Water bij Zwartsluis en bij Beukers
op het bemalen waterschap Vollenhove. Voor de regeling van de lozing wordt verwezen naar het Meppelerdiep in hoofdstuk 4.
Het Meppelerdiep heeft geen vast peil, het varieert van
0,37 m tot N.A.P.
0,65 m.
Permanent wordt water afgelaten op de afwateringseenheid Vecht (zie hierover onder Vecht).
Het Overijssels gebied van deze afwateringseenheid omvat in hoofdzaak de gronden die afwateren op de Reest
en het Meppelerdiep.
Plannen bestaan, het stroomgebied van de Reest te verkleinen.
Voor wat betreft het Drents gebied wordt verwezen
naar het boekje 'Beschrijving van de provincie Drenthe,
behorende bij de Waterstaatskaart'.

+

N.A.P. -

Nieuwe Wetering
Het gebied, dat tot deze afwateringseenheid behoort,
komt voor op de bladen der Waterstaatskaart ZwolleOost, Coevorden-West, Hattem-Oost, Almelo-West en
Zutphen-Oost.
Het omvat het gebied, dat afwatert op:
1. de Sallandse Weteringen, vanaf de oorsprong tot aan
de uitmonding van de Nieuwe Wetering op de Stadsgrachten van Zwolle;
2. het Hoofdkanaal Zwolle-Almelo van de Overijsselse
Kanalen vanaf het eerste pand, dat gemeen ligt met en
uitmondt op de Nieuwe Wetering, tot en met het vierde
pand, met zijtakken. Het bestaat uit hoge gronden, boezemland en polderland en heeft een oppervlakte van circa
55 390 ha, waarvan 9618 ha polderland.

Onderverdeling van de afwateringseenheid Meppelerdiep

Gebied afwaterend op:

Oppervlakte in ha
Hoge gronden Polderland

1. Rechtstreeks lozend op het Meppelerdiep
2. Drentse Hoofdvaart, Beilervaart e.a., eerste tot en met vierde pand van het Oranjekanaal
3. Hogeveense Vaart, Oude Diep, vijfde pand van het Oranjekanaal
4. De Oude Vaart
5. De Wold A
6. De Reest
Totaal

Totaal

Overijssel

Drenthe

1492

508

2000

24244

1758

26002

26002

42807
14710
13660
13064

892
926
1418
72

43699
15636
15078
13136

5350

43699
15636
15078
7786

109977

5574

115551

5930

109621

580

1420

55

Het is onderverdeeld als volgt:
Gebied afwaterend op:

Oppervlakte in ha

---

Hoge
Polder- Totaal
gronden land
1. Rechtstreeks lozend op de Nieuwe
Wetering
35491
2. Marswetering
2185
3. Tweede pand Hoofdkanaal Zwolle-Almelo
2064
4. Vierde pand Hoofdkanaal ZwolleAlmelo
1100
5. Zijkanaal Lemelerveld-Deventer
4930
Totaal

45770

6717

42208
2185

2901

4965
1100
4930

9618

55388

Deze eenheid is gescheiden van de afwateringseenheid :
1. Vecht, door Sluis nr. 4, schutsluis tussen het vierde en
vijfde pand van het Hoofdkanaal Zwolle-Almelo;
2. Schipbeek, door de kistdam in de gekanaliseerde
Schipbeek in Deventer.
De natuurlijke lozing heeft plaats op de Stadsgracht van
Zwolle, waarmede de Nieuwe Wetering in open verbinding staat. De Stadsgracht van Zwolle staat in open
verbinding met het Zwarte Water.
Bij lage standen op het Zwarte Water en dus ook op de
Nieuwe Wetering, kan het polderland in de omgeving
van de uitmonding van de Nieuwe Wetering hierop natuurlijk lozen door middel van de ondervolgende uitwateringssluizen:
a. Munnekezijl, voor het bemalen gebied van het waterschap Sekdoorn, lozende op de Soestwetering ;
b. Linterzijl en Zalnese Sluis, voor het bemalen gebied
van het waterschap Herfte, lozende op de Nieuwe Wetering;
c. Mars- of Geertjeszijl, voor het bemalen waterschap
'De Vijf Marken', lozende op de Nieuwe Wetering.
Overtollig water van het Zijkanaal Lemelerveld-Deventer kan door drie ontlastsluizen worden afgelaten op de
Sallandse Weteringen; de meest gebruikte is die op de
Soestwetering (zie onder Sallandse Weteringen, hoofdstuk 4).
In 1958 werd het gemaal van het waterschap Daimsholte
Tabel 6.2.

verplaatst naar de nabijheid van de uitmonding van de
Marswetering. Het bemalen gebied van Daimsholte is
hierdoor vergroot en de lozing is gewijzigd; in plaats
van op het tweede pand van het Kanaal Zwolle-Almelo
loost het gebied thans op de Nieuwe Wetering.
Ultimo 1959 werd een aanvang gemaakt met de uitvoering van verbeteringsplannen in de waterbeheersing van
dit gebied, waardoor gebiedswijzigingen zijn te verwachten. (De juiste gegevens hieromtrent zijn vooralsnog niet
bekend.)

Noordervechtdijken
Het gebied, dat tot deze afwateringseenheid behoort,
komt voor op het blad der Waterstaatskaart Zwolle-Oost.
Het bestaat uit polderland, waarvan het polderpeil ligt op
N.A.P. 0,50 m. De grootte bedraagt 4345 ha.
De kunstmatige lozing geschiedt door het gemaal bij
Streukel op het Zwarte Water. De capaciteit van het gemaal bedraagt 570-640 m 3 /min.
Bij lage standen op het Zwarte Water kan ook natuurlijk
worden geloosd op het Zwarte Water door middel van
de uitwateringssluizen Streukelerzijl, Gennerzijl en de
sluis bij het gemaal.
Uit het Zwarte Water kan water worden ingelaten door
de sluis bij het gemaal en de Gennerzijl. Deze sluizen zijn
dus behalve uitwaterings-, tevens inlaatsluizen.
Bovendien ontvangt deze eenheid het overtollige water
van de afwateringseenheid Dedemsvaart door de heveloverlaat van het eerste pand van de Dedemsvaart nabij
Streukel en een deel van het overtollige water van een
gebied, groot 458 ha, gelegen in de Hooislagen, die naar
twee zijden afwatert. (Zie ook onder Dedemsvaart.)
In uitvoering zijnde verbeteringsplannen in ruilverkavelingsverband brengen wijzigingen met zich mede in het
leidingennet van deze eenheid. Het gebied gelegen in de
Hooislagen zal dan tot deze eenheid gaan behoren; de
grootte van deze afwateringseenheid wordt gebracht op
circa 7500 ha.
Schipheek
Het gebied, dat tot deze afwateringseenheid behoort,
komt voor op de bladen der Waterstaatskaart ZutphenOost, Groenlo-West en -Oost, Almelo-West en HattemOost.

Onderverdeling van de afwateringseenheid Schipbeek

Gebied afwaterend op

Oppervlakte in ha

-----

Hoge
gronden

Totaal

Overijssel Gelderland

3025
1. Buurserbeek, vanafde oorsprong tot aan de Haaksbergse watermolen 17795
17795
2. Buurserbeek, vanaf de Haaksbergse watermolen tot aan de Nieuwe
Sluis
2465
2465
915
1550
4110
4110
3920
190
3. Schipbeek, vanaf de Nieuwe Sluis tot de Sandermansstuw
3360
3360
3245
115
4. Schipbeek, vanaf de Sandermansstuw tot de Banninkstuw
5. Schipbeek, vanaf de Banninkstuw tot aan de Kistdam in Deventer (hierop wateren geen gronden af)

Totaal

27730

27730

11105

1855

Nederland Duitsland

3025

14770

1550
4110
3360

12960

14770

56

Deze eenheid omvat het gebied, dat afwatert op de Schipbeek, van de kistdam in Deventer tot de oorsprong in
Duitsland. Zij ligt zowel in Overijssel als in Gelderland
en bestaat hoofdzakelijk uit hoge gronden. De oppervlakte bedraagt 27 730 ha, waarvan 12960 ha Nederlands
en 14 770 Duits gebied. In Overijssel ligt 11 105 ha en in
Gelderland 1855 ha. (Zie voor de onderverdeling tabel
6.2.)
Deze afwateringseenheid is gescheiden van de afwateringseenheid :

1. Twentekanalen, door:
a. de uitwateringssluis in de bovenloop van de Schipbeek, ook wel Buurserbeek genoemd, naar de Diepenheimse Molenbeek,
b. de overlaat in de zuidelijke kanaaldijk van het Hoofdkanaal Zutphen-Enschede ter plaatse van de grondduiker
van de Schipbeek;
2. Nieuwe Wetering, door de kistdam in Deventer.
De natuurlijke lozing geschiedt via het Verlaat, een overlaat in de zuidelijke oever van de Schipbeek nabij Deventer, op de Koerhuisbeek, die in open verbinding staat
met de IJssel.
Bij hoge I]sselstanden loopt een deel van deze eenheid bij
de uitmonding van de Schipbeek onder water. De jongste overstroming vond plaats op 22 januari 1955, waarbij
de Ijssel bij Deventer een stand bereikte van N.A.P.
6,50 m; bij het Verlaat werd een stand waargenomen
van N.A.P.
6,91 m, terwijl de overstorthoogte van het
Verlaat ligt op N.A.P.
5,44 m (zie ook onder Dortherbeek).
Een deel van het afvoerwater van de bovenloop van de
Schipbeek, ook wel Buurserbeek genoemd, kan worden
afgelaten op de Diepenheimse Molenbeek door middel
van een uitwateringssluis (zie hiervoor onder Twentekanalen).

+

+

Tabel 6.3.

+

Het gebied, dat tot deze afwateringseenheid behoort,
komt voor op de bladen der Waterstaatskaart ZutphenOost, Groenlo-West en -Oost, Almelo-West en -Oost en
Denekamp. Het bestaat hoofdzakelijk uit hoge gronden
en omvat het gebied, dat afwatert op de Twentekanalen
met zijtakken boven de stuw te Eefde. Het ligt zowel in
Overijssel als in Gelderland en voor een klein deel in
Duitsland.
Het gebied heeft een totale grootte van circa 29 725 ha,
waarvan 28 785 ha Nederlands en 940 ha Duits gebied.
Op Nederlands gebied ligt 20 661 ha in Overijssel en
8124 ha in Gelderland.
Tabel 6.3 geeft een overzicht van de onderverdeling.
Deze afwateringseenheid is gescheiden van de afwateringseenheid :
1. Vecht, door:
a. de schutsluis tussen het zesde en zevende pand van het
Hoofdkanaal Zwolle-Almelo van de Overijsselse Kanalen;
b. Sluis nr. 5, koppelsluis tussen het vijfde en zesde pand
van het Kanaal Almelo-Nordhorn;
c. het verdeelwerk op de kruising van de Twekkelerbeek, Boekelerbeek en Zandboersleiding ;
2. Schipbeek, door de uitwateringssluis van de Schipbeek op de Diepenheimse Molenbeek, gelegen ten oosten
van dt> weg Diepenheim-Nede;
3. Berkel, door de Avinksluis, een aflaatwerk van de
Berkel naar de Bolksbeek, gelegen ten zuidwesten van
Nede.
Deze eenheid ontvangt een deel van het afgevoerde water van de Buurserbeek, behorende tot de afwateringseenheid Schipbeek, via de uitwateringssluis op de Diepenheimse Molenbeek (zie onder 2).

Onderverdeling van de afwateringseenheid Twentekanalen

Gebied afwaterend op

A.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Twentekanalen

Oppervlakte in ha
Hoge
gronden

Totaal

965
1205
2175
4470
16770
245

965
1205
2175
4470
16770
245

376
15440
245

20
3710

20
3710

20
3450

20
3450

165

165

165

165

29725

29725

20661

Overijssel Gelderland

Nederland Duitsland

Tweede pand Twentekanaal
Vlierbeek
Aalsvoort e.a.
Nettelhorsterlaak
Zuidelijk Afwateringskanaal
Zijkanaal naar Almelo, Hagmolenbeek e.a., Hegebeek
Kanaal Almelo-Nordhorn

965
1205
2175
4094
650

965
1205
2175
4470
16090
245

680

B. Derde pand Twentekanaal
1.
2.

Rechtstreeks lozend
Elsbeek e.a., Zandboersleiding, Boekelerbeek e.a.

260

C. Vierde pand Twentekanaal

Rechtstreeks lozend

Totaal

8124

28785

940

57

Bovendien ontvangt deze eenheid bij veel waterbezwaar
het overtollige water van:

1. de Schipbeek, via de overlaat ten zuidoosten van de
grondduiker onder het Hoofdkanaal Zutphen-Enschede.
De grootte van het gebied, dat vóór deze overlaat ligt,
bedraagt 20 260 ha, waarvan 5490 ha Duits gebied;
2. de Berkel, door het aflaatwerk van deze beek op de
Bolksbeek, waarvan de maximum-afvoercapaciteit 48
m 3 /sec bedraagt (plannen bestaan deze afvoercapaciteit
van het kunstwerk te vergroten);
3. de Lolee, die door bemaling overtollig water loost op
het tweede pand van het Kanaal Almelo-Nordhorn. (Dit
gemaal is in 1959 in bedrijf gesteld; gegevens ontbreken
vooralsnog. De capaciteit van het gemaal bedraagt 600
m 3 /min).
De lozing van deze eenheid heeft op natuurlijke wijze
plaats op de Ijssel ten noorden van Zutphen, waarmede
het eerste of IJsselpand van het Hoofdkanaal ZutphenEnschede in open verbinding staat.
Het stroomgebied van de Twentekanalen is uiteraard groter dan de afwateringseenheid, aangezien het eerste pand
van het Hoofdkanaal Zutphen-Enschede buiten die eenheid is gehouden. Het gebied, dat op dit pand afwatert,
heeft een grootte van 5085 ha, waarvan 455 ha kan worden bemalen; doorgaans heeft het vrije lozing. De totale
grootte van het stroomgebied bedraagt aldus circa 34810
ha. Bovendien ontvangt dit stroomgebied een deel van
het overtollige water, zoals beschreven bij de afwateringseenheid. Bij veel waterbezwaar ontvangt het stroomgebied het overtollige water van de reeds eerder beschreven
stromen, met dien verstande, dat het stroomgebied van
de Berkel belangrijk groter is dan dat deel, dat op de afwateringseenheid het overtollige water aflaat. Dit gebied
omvat n.l. het gebied, dat afwatert op de Berkel vanaf de
stuw te Warken tot aan de oorsprong. De grootte ervan
bedraagt circa 77 140 ha, waarvan 33 750 ha Nederlands
en 43 390 ha Duits gebied.

Vecht
Het gebied, dat tot deze afwateringseenheid behoort,
komt voor op de bladen van de Waterstaatskaart Groenlo-West en -Oost, Denekamp, Almelo-West en -Oost,
Zwolle-Oost, Coevorden-West en -Oost, Nieuw-Schonebeek en Beilen-West-en Oost.
Deze eenheid omvat het gebied dat afwatert op de Vecht,
vanaf de stuw te Vechterweerd tot aan de oorsprong in
Duitsland. Op het eerste of Zwarte-Waterpand van de
Vecht wateren geen gronden af. Het Nederlandse gebied
ligt zowel in Overijssel als in Drenthe en bestaat uit hoge
gronden en enig polderland. Tot de onderdelen van deze
eenheid op Nederlands gebied behoren behalve de gebieden, die rechtstreeks op de Vecht lozen:
a. de gebieden, die hun water lozen op:
de Overijsselse Kanalen vanaf het vijfde tot en met het
zesde pand van het Hoofdkanaal Zwolle - Almelo en
het Zijkanaal Vroomshoop-De Haandrik, het Ommer-

kanaal, de Dedemsv3art vanaf het vijfde tot en met het
zesde pand, het eerste en tweede pand van de Lutterhoofdwijk, het eerste en tweede pand van het Kanaal
Coevorden-Zwinderen, het eerste en tweede pand van
het Stieltjeskanaal, de grachten van Coevorden, het eerste pand van het Kanaal Coevorden-Alte Picardië, het
Coevorden-Vechtkanaal en het Afwateringskanaal van
Coevorden naar de Vecht, alle voornoemde wateren met
zijtakken;

b.

de stroomgebieden van:
de Lee, de Radewijkerbeek, de Regge, de Dinkel, het Lodiep, het Drostendiep, de Oshaarse Ruimsloot en het
Schonebekerdiep, alle met zijtakken.

Tot de onderdelen van deze eenheid op Duits gebied behoren behalve de gebieden, die rechtstreeks op de Vecht
lozen, de gebieden, die hun water lozen op het Kanaal
Coevorden-Alte Picardië en een deel van het Süd-NordKanal.
Het gebied heeft een totale grootte van 367420 ha, waarvan 182434 ha Nederlands en 184 986 ha Duits gebied.
Op Nederlands gebied ligt 154 036 ha in Overijssel en
28 398 ha in Drenthe.
Tabel 6.4 geeft de onderverdeling van dit gebied aan.
Deze afwateringseenheid is op Nederlands gebied gescheiden van de afwateringseenheid:
1. Meppelerdiep, door:
a. Sluis II, schutsluis tussen het tweede en derde pand
van het Stieltjeskanaal ;
b. Sluis II, schutsluis tussen het tweede en derde pand
van het Kanaal Coevorden-Zwinderen;

2. Dedemsvaart, door Sluis 5, schutsluis tussen het vierde en vijfde pand van de Dedemsvaart;
3. Nieuwe Wetering, door Sluis nr. 4, schutsluis tussen
het vierde en vijfde pand van het Hoofdkanaal ZwolleAlmelo;
4. Twentekanalen, door:
a. de schutsluis tussen het zesde en zevende pand van het
Hoofdkanaal Zwolle-Almelo;
b. Sluis nr. 5, koppelsluis tussen het vijfde en zesde pand
van het kanaal Almelo-Nordhorn;
c. het verdeelwerk tussen de Zandboersleiding en de
Twekkelerbeek en Boekelerbeek.
De natuurlijke lozing van deze eenheid heeft plaats nabij
Genne op het Zwarte Water, waarmede het eerste pand
van de Vecht in open verbinding staat.
Overtollig water van het Reggegebied, een onderdeel
van deze eenheid, kan worden afgelaten op de afwateringseenheid Twentekanalen door middel van het gemaal, ten noordoosten van Almelo gelegen, dat het water
uit de Lolee brengt op het Kanaal Almelo-Nordhorn,
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vanwaar het via het Zijkanaal naar Almelo stroomt
naar de Twentekanalen. (Het gemaal is in 1959 in bedrijf
gesteld; vooralsnog ontbreken betrouwbare gegevens
omtrent de af te laten waterhoeveelheden. De capaciteit
van het gemaal bedraagt 600 m 3 /min.)
Normale en hoge afvoer van de Boekelerbeek heeft plaats
op de Zandboersleiding. Door het verdeelwerk op de
Tabel 6.4.

kruising van de Boekelerbeek en de Twekkelerbeek
wordt slechts bij geringe afvoer, samengaande met ernstige vervuiling van de Boekelerbeek afgelaten op de
Twekkelerbeek.
Deze afwateringseenheid ontvangt bovendien bij veel waterbezwaar tweederde deel van het overtollige water van
het zevende en achtste pand vgn de Verlengde Hogeveense
Vaart, door afstroming via het Stieltjeskanaal en het

Onderverdeling van de afwateringseenheid Vecht

Gebied afwaterend op

Oppervlakte in ha
Hoge
gronden

A. Vecht, tussen de stuw te Vechterweerd en die te
Vilsteren
Rechtstreeks lozend

B.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Vecht, tussen de stuw te Vilsteren en die te Junne
Rechtstreeks lozend
Beneden-Regge *)
Midden-Regge
Boven-Regge
Tweede pand Lutterhoofdwijk
Eerste pand Lutterhoofdwijk en zevende pand
Dedemsvaart
7. Zesde pand Dedemsvaart
8. Vijfde pand Dedemsvaart

1115

Overijssel Drenthe

Nederland Duitsland

1115

1115

1115

10010
22015
55615
7680
2620

10010
22015
55615
7680
4459

5

79

10010
22015
55615
7680
4459

2292
2432

5
58
98

2350
2530

5
2235
2530

5350

57

5407

5407

5407

2720
12185

1495
6560

1495
6560

1225
5625

5019
2835

4534
2835

4534
2835

485

8835
4430
10780
2175
11471
3175
2763
2831
10545

1915
2075
2995
2175
11471
3175
2763
2115

1915
2075
2995
2175
11471
3175
2763
2115

6920
2355
7785

5271

2041

1750

3791

1480

60
23294

105945
41905

182434

184986

2720
12185

D. Vecht, tussen de stuw te Mariënberg en die te Hardenberg
1. Rechtstreeks lozend
2. Molengoot e.a.

5005
2835

F. Vecht, tussen de stuw te Ane en die te De Haandrik

Totaal

10010
21994
55615
7680
4380

C. Vecht, tussen de stuw te Junne en die te Mariënberg
1. Rechtstreeks lozend
2. Zijkanaal Vroomshoop-De Haandrik MariënbergVechtkanaal
3. Nieuwe Stroomkanaal*)

E. Vecht, tussen de stuw te Hardenberg en die te Ane
1. Radewijkerbeek
2. Lee
3. Schonebekerdiep
4. Tweede pand Stieltjeskanaal
5. Drostendiep en Oshaarse Ruimsloot
6. Lodiep
7. Tweede pand Kanaal Coevorden-Zwinderen
8. Grachten Coevorden
9. Duitse kanalen**)
10. Laarwolderwetering en benedenpand Afwateringskanaal van Coevorden naar de Vecht

Polderland

8835
4430
10780
2115
11380
3175
2725
2256
10545
4880

21

14

60
91
38
575

391

1839

115

5
2350
2530

716
10545

(hierop wateren geen gronden af)

G. Vecht, tussen de stuw te De Haandrik en de oorsprong
1. Rechtstreeks lozend
2. DinkeI

106005
65199

Totaal

365938

1482

106005
65199

60
23294

367420

154036

28398

*) Door een verdeelwerk in het Geesterse Stroomkanaal wordt het water van een gebied, groot 9285 ha, voor 4/11 deel afgevoerd naar de
Beneden-Regge (B2) en voor ruim 7/11 deel naar het Nieuwe Stroomkanaal (C3); het gebied is daarom opgenomen in C3.
**) Het Duitse kanalengebied is opgenomen in gebied E; bij veel waterbezwaar wordt het overtollige water bovenstrooms van Sluis 2 van
het Kanaal Coevorden-Alte Picardië afgelaten op de Vecht of gebied G1.
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Veluwemeer

Kanaal Coevorden-Zwinderen, die elk voor de helft het
overtollige water afvoeren naar de Vecht via de grachten
van Coevorden. Deze afstroming is vastgesteld bij Besluit der Provinciale Staten van Drenthe, van 20 januari
1938, en afgekondigd bij Provinciaal Blad nr. 13 van dat
jaar.

Het gebied, dat tot deze afwateringseenheid behoort,
komt voor op de bladen der Waterstaatskaart ZwolleWest, Hattem-West en Harderwijk. Deze eenheid omvat
een gebied, dat aan weerszijden van het Veluwemeer tussen de Roggebotsluis en de Hardersluis ligt en hierop afwatert.
Het bestaat uit hoge gronden, polder- en boezemland en
heeft een gezamenlijke grootte van circa 45 940 ha; hiervan is circa 4110 ha boezemwater. In Overijssel ligt
2030 ha en in Gelderland circa 43 910 ha. De boezem
heeft een zomerstand van N.A.P. - 0,10 m en een winterstand van N.A.P. - 0,40 m.
De natuurlijke lozing van het Overijssels gebied vindt
plaats door de Buiten-Reve, die door een keersluis, welke
meestal openstaat, op het Veluwemeer loost.
De kunstmatige lozing van Afdeling I van Oostelijk
Flevoland, groot circa 20 000 ha, op het Veluwemeer geschiedt door middel van het elektrisch gemaal 'Lovink'
nabij Harderwijk en door het gemaal 'Colijn' op het
Ketelmeer, die elk nagenoeg de helft van het overtollige
water voor hun rekening nemen. Uit het Ketelmeer kan
water worden ingelaten door een inlutwerk nabij het gemaal 'Colijn'.

De grootte van het Drentse gebied dat op het zevende en
achtste pand van de Verlengde Hogeveense Vaart afwatert bedraagt respectievelijk 22 694 ha en 8319 ha of
31013 ha in totaal. De grootte van de afwateringseenheid
Vecht dient dan te worden vermeerderd met 2/ 3 van
31013 ha of20 676 ha (dit gebied behoort onder E).
Voortschrijdende verbeteringsplannen in de waterbeheersing op Drents en Overijssels gebied zullen binnen
afzienbare tijd deze eenheid belangrijk vergroten. Het
plan tot doortrekking van de Braambergersloot geeft een
vergroting van circa 1945 ha, terwijl voor het waterschap
Lo en Drostendiep met een reglementaire grootte van
30 700 ha, waarvan thans reeds circa 18 000 ha op de
Vecht afwatert, nogmaals een vergroting van de tegenwoordige eenheid is te verwachten.
In verband met de aflopende verveningen in de omstreken van Rühlertwist in Duitsland is vergroting van deze
eenheid op Duits grondgebied eveneens te verwachten.
Tabel 6.5.

Onderverdeling van de afwateringseenheid Vollenhove

Omschrijving

Peil in m

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

-N.A.P.

Polderland

50
28

Het stroomgebied van de Steenwijker A
Het stroomgebied van de Kallenkoterwetering
Boezemland
Onderbemalingen
a. waterschappen:
De Baarlinger- en Noorderpolder
Het Bedijkte Rondebroek
De Binnenpolder aan het Noordeinde van Blankenham
De Binnenpolder in het Zuideinde van Blankenham
De Brandsma's Polder bij Ossenzijl
De Broeklanden
De Grote Polder bij Ijsselham
Het Hagenbroek
De Noorderpolder
De Zuiderpolder nabij Blokzijl
De Steenwijkerlaagveenontginning
b. droogmakerijen;
Giethoornse Polder
Polder Gelderingen
Polder Giethoorn
Polder Halfweg
Polder Wetering-Oost
Polder Wetering-West
c Overige kleinere onderbemalingen
Boezemwateren

Totaal

- - - - - ~

Hoge
gronden
boezemland

Totaal

Overijssel Drenthe

14570
1570
15940

14620
1598
15940

30
1343
12955

12730
255
2860

0,75
0,75/0,85

375
510

375
510

375
510

0,60
0,10/0,80
0,70
0,30/0,70
0,70
0,60
0,90
0,80
0,80

285
395
48
680
107
140
280
90
125

285
395
48
680
107
140
280
90
125

285
395
48
670
107
140
280
90
125

2,60
2,40
2,60
2,80
2,40

130
800
1390
940
950
685

130
800
1390
940
950
685

130
800
1390
940
950
685

720
2420

565
2420

155

2420
34500

43228

25233

16000

720

8728

Friesland

1860
125

10

1995
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Voor meerdere bijzonderheden, deze eenheid betreffende,
wordt verwezen naar het eerlang te verschijnen boekje:
Beschrijving van de provincie Gelderland, behorende bij
de Waterstaatskaart.

Vollenhove
Het gebied, dat tot deze afwateringseenheid behoort,
komt voor op de bladen van de Waterstaatskaart Herenveen-Oost, Assen-West, Beilen-West, Steenwijk-West en
-Oost, Zwolle-West en -Oost.
Deze eenheid ligt behalve in Overijssel ook ten dele in
Drenthe en Friesland; zij bestaat uit boezemland, polderland en hoge gronden.
Het Drentse gebied omvat het stroomgebied van de
Vledder A en Wapserveense A en de gronden van het
waterschap Nijeveen-Kolderveen. Het Friese gebied
omvat de zuidelijke strook van het waterschap De
Stroomkant en het gebied dat afwatert op de Vledder A.
De grootte bedraagt circa 43 200 ha, hiervan is 2420 ha
boezemwater en 8728 ha polderland. Van het gebied ligt
circa 25233 ha in Overijssel, 16000 ha in Drenthe en
1995 ha in Friesland.
Het is verdeeld zoals tabel 6.5 aangeeft.

•

Het peil van de boezemwateren bedraagt 's zomers
N.A.P. - 0,70 m en 's winters N.A.P. - - 0,80 m. Een officieel maalpeil is in overweging. Bij onderlinge afspraak
tussen de Dienst der Zuiderzeewerken en het waterschapsbestuur van Vollenhove, wordt een maalpeil van
N.A.P.
1,00 m op het Vollenhovermeer aangehouden
(zie onder Afd. I van de Noordoostpolder).
Deze afwateringseenheid is gescheiden van de afwateringseenheid :

+

1. Frieslands Boezem, door:
a. de Helomasluis, een driewegsluis tussen de Linde en
de Heloma- of Jonkersvaart ;
b. de uitwateringssluis van de Linde op de Heloma- of
Jonkersvaart, gelegen ten noordwesten van de driewegsluis ;

2. Meppelerdiep, door de Beukerssluis en de ontwateringssluis tussen de Beukersgracht en het Meppelerdiep ;
3. Afdeling I van de Noordoostpolder, door de voormalige Zuiderzeedijk tussen Blokzijl en Kuinre.
De kunstmatige lozing geschiedt door het stoomgemaal
'A. F. Stroink', gelegen bij de Ettenlandse Kolk, op het
Vollenhovermeer.
Uit het Vollenhoverkanaal kan water worden ingelaten
door de voor dat doel verbouwde uitwateringssluis ten
zuiden van Blokzijl.
Uit het Meppelerdiep kan water worden ingelaten door
een inlaatsluis van het waterschap Nijeveen-Kolderveen
op het leidingennet van het waterschap, dat tot het boezemland van deze eenheid behoort.
Bovendien ontvangt deze eenheid een deel van het overtollige water van het Meppelerdiep door de Beukerssluis,
afkomstig van Drents gebied (zie ook Meppelerdiep,
hoofdstuk 4). Over het tijdvak 1940-1951 bedroeg de

jaarlijkse gemiddelde waterhoeveelheid, welke werd
ontvangen van het Meppelerdiep, 2 349 416 m 3 .
Plannen bestaan om de onderbemalingen in deze eenheid
uit te breiden, waardoor het boezemland wordt verkleind. In vergevorderd stadium verkeert het plan van
bijv. de droogmakerij van de toekomstige polder Kalenberg-Oost (zie ook hoofdstuk 3), terwijl het Drentse
waterschap Nijeveen-Kolderveen tot een grootte van
circa 2735 ha zal worden bemalen.

Overige afwateringseenheden
Een overzicht van de afwateringseenheden, die gelegen
zijn aan of omsloten zijn door open water, wordt gegeven in tabel 6.6.
Verschil is gemaakt tussen eenheden met natuurlijke en
die met kunstmatige lozing. Onder de eerste categorie
zijn ondergebracht die eenheden, die hun water lozen
door middel van een regelbaar kunstwerk. Het peil in
deze gebieden is veelal niet vastgelegd of bekend.
Onder kunstmatige lozing zijn die gebieden ondergebracht, die hun water lozen door middel van bemaling.
Er zijn ook gebieden, die hun water lozen op beide bovenomschreven wijzen, de bemaling komt dan veelal in
bedrijf bij hoge buitenwaterstanden.
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Tabel 6.6.

Overige afwateringseenheden, gelegen aan of omsloten door open water

Naam

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

Oppervlakte in
ha

610
55
375
390
580
80
120

Lozing

Lozend op

Blad der Water
staatskaart

Kunstmatig
Natuurlijk
Kunstmatig
Kunstmatig
Kunstmatig
Kunstmatig
Natuurlijk

Zwarte Meer
Zwarte Meer
Kadoelermeer
Zwarte Water
Koerhuisbeek
Zwolse Diep
Vollenhoverkanaal
Zwarte Water
Ketelmeer
Koerhuisbeek
Zwarte Water
IJssel

Zwolle-West
Zwolle-West
Zwolle-West
Zwolle-Oost
Zutphen-Oost
Zwolle-West
Zwolle-West en
Steenwijk-West
Zwolle-West
Zwolle-West
Zutphen-Oost
Zwolle-Oost
Hattem-Oost

Ganzendiep en
IJssel
Ketelmeer
Ketelmeer
Ijssel

Zwolle-West

Barsbekerbinnenpolder
Barsbekeruiterdijken
Bentpolder
Benoorden de Willemsvaart
Bergweide en Douwelerwetering
Biesvelden
B lokzijleruiterdijken

~0,60/~0,90

Broekenpolder
Broeken en Maten
Colmschate
Dieze
Grote Wetering (dorpspolders Marle en Welsum)

-O,20/~0,40

+ 1,20/ + 1,35

70
1975
205
±1270
800

Kampereiland

~0,40/~0,70

1930

Natuurlijk
Kunstmatig
Natuurlijk
Kunstmatig
Natuurlijk of
Kunstmatig
Kunstmatig

Kardoezen
Ketelpolder
Laag-Zalk

---0,70/~1,00

15
55
545

Kunstmatig
Kunstmatig
Kunstmatig

-O,20/~0,40
-O,80/~1,10

zp+3,30
~0,80/~1,40

~0,40/-0,75
~0,10/~0,20

+0,10

95

Leeuwterkampen

Natuurlijk

Vollenhovermeer
Ganzendiep
Vollenhoverkanaal
Zwarte Water
IJ ssel

575
90

Kunstmatig
Kunstmatig

~0,30/~0,70

55
910

+5,20

20
290
170
190
170
155
65

Kunstmatig
Natuurlijk of
Kunstmatig
Kunstmatig
Kunstmatig
Kunstmatig
Kunstmatig
Kunstmatig
Natuurlijk
Natuurlijk

500
335
102
390

Kunstmatig
Kunstmatig
Kunstmatig
Kunstmatig

495
520
260
40
2985

Natuurlijk
Kunstmatig
Natuurlijk
Kunstmatig
Natuurlijk of
Kunstmatig

Rioleringsgebied van:
Deventer

515

Kunstmatig

Ijssel

Genemuiden
De Hoven
Kampen
Vollenhove

45
30
145
30

Kunstmatig
Kunstmatig
Kunstmatig
Kunstmatig

25
±350

Kunstmatig
Kunstmatig

Zwarte Water
Ijssel
Ijssel
Vollenhovermeer
Ijssel
Zwarte Water

Mandjeswaard
Middelste Uiterdijken
Noorde
Oude Ijssel
Petra
Pieper
Raasje
Rechterveld
Stikkenpolder
Stadsland en Stenenkamer
Vollenhoofse Uiterdijken
Vosje
Wendeligerweiden
Willem Meijerpolder
Westenholte
Zalk
Zuiderzeepolder bij Genemuiden
Zuurbekerkampen
Zwarte-Meerpolder
Buiten de hoogwaterkering gelegen gebieden

Ten zuiden van de nieuwe haven van Deventer
Zwolle

-0,50/--0,70
~0,20/-0,40

~0,70/-1,00

~0,60/+0,20
~0,30/-0,10
~0,50/-0,80
~0,20/-0,40
~0,20/-0,50
-0,50/~0,80
-0,70/~1,00

0,00/-0,10

-0,50/-0,80
-0,70/-1,00

Koerhuisbeek
Veneriete
Ijssel
Ketelmeer
Zwarte Meer
IJssel
Vollenhovermeer
IJssel
Zwarte Meer
Zwarte Meer
IJ ssel- Z warteWaterkanaal
IJssel
Veneriete
Kadoelermeer
Zwarte Meer
Open wateren

Zwolle-West
Zwolle-West
Zwolle-West en
Hattem-West
Zwolle-West
Zwolle-West
Zwolle-West en
Steenwijk-West
Zwolle-West
Zutphen-Oost
Zutphen-Oost
Zwolle-West
Zwolle-West
Zwolle-West
Zwolle-We~t

Zutphen-Oost
Zwolle-West
Zwolle-West
Zwolle-West
Zwolle-West
Zwolle-West en
-Oost
Zwolle-West
Zwolle-West
Zwolle-West
Zwolle-West
Zwolle-West en
-Oost, HattemOost, ZutphenOost
Hattem-Oost en
Zutphen-Oost
Zwolle-West
Zutphen-Oost
Zwolle-West
Zwolle-West
Zutphen-Oost
Zwolle-Oost

De afwateringseenheid Grote Wetering ligt voor het overgrote deel in Gelderland; de oppervlakte
Overijssels gebied is in de staat opgenomen.

van het

62

7. De grondwaterstand in de provincie Overijssel

In een gegraven gat van voldoende diepte zal water grondwater - vloeien, dat op een bepaalde hoogte - de
grondwaterhoogte - blijft staan.
Graaft men in een terrein een groot aantal van dergelijke
gaten, dan kan men zich de spiegels (oppervlakken) van
het 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.
Een watervoerend pakket, opgesloten tussen moeilijk
doorlatende lagen (klei- of leemlagen), bevat het zogenaamde spanningswater. Bij doorgraving of doorboring der afsluitende laag zal dit spanningswater in het
algemeen een andere stijghoogte hebben dan het freatische water.
De waterbeheersing van een gebied is vooral in verband
met de landbouw niet los te zien van de grondwaterstand.
Omstreeks de jaren 1935 was de gedachte met betrekking
tot opvoering van de produktiviteit van de grond door
middel van waterbeheersing van ondergeschikt belang
en was de aandacht meer gevestigd op bemesting. Het
waterhuishoudkundig onderzoek concentreerde zich
vrijwel geheel op de waterstroming in de grond. De
samenhang tussen vocht en opbrengst werd nog maar
in zeer beperkte mate bestudeerd. Zo werd de ontwateringsdiepte van de Wieringermeer in 1932 nog
geheel bepaald op grond van de technische eisen, gesteld
aan waterafvoer door draineerbuizen. Hoewel men
incidentele gevallen onderzocht, kwam men vóór 1943
nog niet tot het bepalen van opbrengst-ontwateringsdieptecurven.
In 1943 werd het eerste proefplekkenonderzoek naar de
meest gewenste ontwateringsdiepte op praktijkpercelen
zavelgrond van Schouwen uitgevoerd, in 1944 gevolgd
door een dergelijk onderzoek op dalgrond in Het
Hollandse Veld in Drenthe. De groeifactor water kwam
meer en meer in de belangstelling.
Het drainage-onderzoek werd op de landbouw afgestemd, terwijl aan de hand van het opbrengstonderzoek
in de Noordoostpolder en rondom Valkenswaard de
infiltratie nader werd bestudeerd en technisch verder
werd ontwikkeld.
Dat een goede regeling van de waterhuishouding tot
verhoging van de opbrengst kan leiden, werd door de
vele opbrengst-ontwateringsdieptecurven duidelijk aangetoond. Of het produktiviteitsonderzoek een nauwkeurig voorschrift van wateraanvoer- en -afvoerbehoefte
zal kunnen geven, valt echter nog te bezien. De vertraging, welke optreedt tussen het nemen van een maatregel tot wateraanvoer- of -afvoer met gemalen of
stuwen en het doordringen van het effect daarvan in de
grond is nog een principiële moeilijkheid, welke slechts

kan worden opgevangen op grond van weersvoorspellingen op lange termijn. Bovendien is het gewenst de
grondwaterdiepte of de vochttoestand in te stellen op dat
punt, waar aan de hand van de opbrengst-ontwateringsdieptecurven de maximale opbrengst werd gevonden.
Er is, volgens ir. W. C. Visser in zijn rapport 'De landbouwwaterhuishouding van Nederland', waaraan het
voorafgaande grotendeels is ontleend, een principieel
verschil tussen waterafvoer en wateraanvoer. Bij afvoer
kunnen ongecoördineerde plannen elkaar slechts weinig
hinderen. De zee kan het afgevoerde water steeds opnemen. Bij de wateraanvoer echter zal men bij de
verdeling - gezien de beperkte hoeveelheid water steeds van elkaar afhankelijk zijn en moeten de plannen
op elkaar zijn afgestemd.
De Waterstaatskaart brengt in beeld de aan- en afvoer
van het oppervlaktewater (inlaat- en uitwateringssluizen,
gemalen enz.). Het Archief van Grondwaterstanden
T.N.O., dat deze bijdrage heeft verzorgd, heeft tot taak
het verzamelen en registreren van gegevens inzake de
grondwaterstand, gemeten in putten en buizen. Een der
doelstellingen is voorts het aan belanghebbenden verstrekken van deze gegevens. Gegevens van de stijghoogte van het grondwater in een bepaald gebied kunnen bij
de al of niet goede afwatering van dat gebied verhelderend werken. Zo vullen de gegevens van het archief die
van de Waterstaatskaart aan, terwijl het inzicht in het
gedrag van het grondwater kan worden verdiept door
de kennis van de waterstaat.
In deze provincie wordt de grondwaterstand in 158
waarnemingsputten (freatisch water of spanningswater)
en 520 waarnemingsbuizen (in het algemeen freatisch
water) geregeld gepeild door 155 vrijwillige medewerkers, die de gegevens aan het archief doorzenden.
Het archief registreert de gegevens op voorbedrukte,
transparante formulieren. Hierdoor is het mogelijk op
zeer korte termijn afdrukken aan belanghebbenden te
verstrekken.
In een waarnemingsput wordt de stand van het diepe
grondwater tweemaal per maand (op de 14de en de 28ste
dag) opgenomen.
De waarnemingsbuizen of landbouwbuizen hebben een
lengte van 2 à 3 m en dienen om het ondiepe grondwater
te kunnen peilen, hetgeen in 293 zogenaamde stambuizen
tweemaal per maand geschiedt en in de overige zogenaamde peilbuizen viermaal per jaar (28 april, 28 augustus, 14 oktober en 14 december).
Om een indruk te krijgen van de spreiding der waarnemingspunten in dit gewest, zijn op bijlage 3 alle
putten en buizen aangegeven, waarin de grondwaterstand wordt opgenomen.
Voor wat de provincie Overijssel betreft, beschikte het
archief per 1 januari 1962 over circa 96 000 grondwater-

63

standen, waarvan de eerste op 14 januari 1950 werd
gepeild.
Aan deze bijdrage zijn twee grondwaterstandskaarten
toegevoegd, welke respectievelijk de gemiddelde winteren de gemiddelde zomertoestand weergeven. Beide kaarten zijn gemaakt door de 'Commissie Onderzoek
Landbouwwaterhuishouding Nederland T.N.O.' (C.O.
L.N.). Deze in 1951 geïnstalleerde commissie kreeg als
taak, in een landelijke verkenning de tekortkomingen
in de waterhuishoudkundige gesteldheid der landbouwgronden op te sporen en deze ten behoeve van de landbouw, de cultuurtechniek en de waterstaat op overzichtelijke wijze vast te leggen. Over elke provincie is
een afzonderlijk rapport verschenen, terwijl het eerste
deel, getiteld 'De landbouwwaterhuishouding van
Nederland', als een samenvatting der overige delen kan
worden beschouwd.
Het rapport over dit gebied was het vijfde en verscheen
in 1958 onder de titel 'De landbouwwaterhuishouding
in de provincie Overijssel', door ir. J. Freeve, die door
de C.O.L.N. met de uitvoering van het onderzoek in
Overijssel was belast. Het is uit dit rapport, dat de beide
grondwaterstandskaarten zijn overgenomen.
Over het archief is sinds de oprichting - naast het
verslag, dat jaarlijks verschijnt - onder andere het
volgende gepubliceerd:
Mededeling 1. Een onderzoek naar de verandering
van de grondwaterstand in de duinen in de gemeente Schoorl. 1952.
Het Archief van Grondwaterstanden T.N.O.
*) overdruk beschikbaar.

T.N.O.-Nieuws nr. 104 (november 1954), blz. 421427 *).
Die Grundwasserstandsarchive T.N.O. (Niederlande). Zeitschrift der Deutschen Geologischen
Gesellschaft. Jahrgang 1954, Band 106, Seite 188191 *).
The Archives for groundwater levels in the Netherlands. Proceedings of the Symposium on Groundwater. Publication no. 4 of Central Board of Geophysics. 1955 *).
Enkele gegevens betreffende de groei van het
Archief van Grondwaterstanden T.N.O. Waterbouwkundig tijdschrift O.T.A.R., januari 1957,
blz. 182-185.
Grondwaterstanden. Rapport Agrohydrologische
profielen van Zeeland, blz. 95-106. 1957 *).
Het Archief van Grondwaterstanden T.N.O.
Water nr. 20, oktober 1958 *).
Inventarisatie van grondwaterstanden. Verslagen
en Mededelingen nr. 5 van de Commissie voor
Hydrologisch Onderzoek T.N.O. 1960.
Mededeling 2. Algemene opzet en werkwijze van
het Archief van Grondwaterstanden T.N.O. 1962.
Voor gedetailleerde inlichtingen over de werkwijze en
de activiteiten van het archief kunnen belangstellenden
zich in verbinding stellen met de conservator van het
archief.
Het telefoonnummer is 51 4441, netnummer 070.
Het adres luidt: Archief van Grondwaterstanden T.N.a.,
Parkweg 11, Postbus 5041, Scheveningen.
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8.

Grenstraktaten

Overeenkomst tussen Nederland en Pruisen, betreffende
de afwatering van de Dinkel en de Vecht, gesloten te
Berlijn op 17 oktober 1905, Koninklijk Besluit van 14
augustus 1906, Staatsblad nr. 221.

hoge gronden bij Echteler, met opgave van kruinhoogten;
2. aanleg door Nederland van de Midden- en Randwaterleiding mede in verband met de afvoer van overstromingswater van de Vecht, met opgave van afmetingen;

A. Inzake de afwatering van de Dinke!
De grondduiker onder het Kanaal Almelo-Nordhorn in
de Dinkel en de ontlastsluis in de noordelijke kanaaldijk
van het Kanaal Almelo-Nordhorn op de Dinkel mogen
slechts zolang gesloten blijven als vereist wordt om het
voor de scheepvaart nodige water in het kanaal te doen
toevloeien.
Voert de Dinkel meer water af dan het kanaal voor de
scheepvaart nodig heeft, dan moet al dat meerdere water
zolang naar de Beneden-Dinkel worden afgevoerd, totdat minstens 2 m 3 /sec naar de Beneden-Dinkel stroomt.
Het aflaten moet steeds zo geschieden, dat het buiten de
oevers treden van de Beneden-Dinkel zoveel mogelijk
voorkomen wordt.

6. Pruisen waarborgt, dat de scheepvaartsluis in het Kanaal Almelo-Nordhorn (Frensdorferhaar) niet zal worden
gebruikt voor afvoer van opperwater van de Vecht.

B. Inzake de afwatering van de Vecht
1. aanleg en onderhoud door Pruisen van een dijk langs
de linkeroever van de Vecht, van de rijksgrens af tot de

N.B. Dit traktaat is tot op heden noch gewijzigd, noch aangevuld.
Wegens de gewijzigde waterstaatkundige toestanden ter plaatse kan
aan dit traktaat niet meer de hand worden gehouden.

3. regeling door Pruisen van de waterafvoer uit de Vecht
ten behoeve van de kanalen links van de Ems;
4. regeling van de afwatering van het Laarwolderbroek;
5. Pruisen zal er voor zorgdragen dat het overtollige
water van het Kanaal Coevorden-Alte Picardië zoveel
mogelijk door het Emlichheimerafwateringskanaal wordt
afgelaten naar de Vecht;
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9.
Hieronder volgt een overzicht van de reglementen betreffende de waterstaat in de provincie met opgave van de
provinciale bladen, waarin het reglement en de daarop
betrekking hebbende wijzigingen zijn afgekondigd.
Algemeen Reglement voor de waterschappen in Overijssel.
1953 nrs. 22 en 61; 1956 nrs. 89 en 99; 1957 nr. 68.
Dit reglement, dat op 1 januari 1954 in werking is getreden (provinciaal blad nr. 62 van 1953), kan worden aangehaald als Algemeen Waterschapsreglement voor Overijssel.
Het Algemeen Reglement is van toepassing op de waterschappen, waarvan het gebied geheel in de provincie
Overijssel is gelegen.
Reglement op het beheer en onderhoud van de I]sseldijk
van de grens tussen de gemeenten Kamperveen en Kampen tot de Venepoort te Kampen.
1930 nr. 89.
Het beheer en onderhoud van de dijk berust bij de gemeente Kampen.
Reglement op het bouwen op of in de dijken, het graven
daarin en het daarop aanleggen van wegen.
1881 nr. 85; 1883 nr. 16; 1904 nr. 61; 1934 nr. 13; 1946
nr. 53.
Dit reglement is niet van toepassing op waterschappen,
welke gedeeltelijk in andere provincies zijn gelegen. De
handhaving van dit reglement is opgedragen aan de besturen der waterschappen.
Reglement op de waterleidingen in Overijssel.
1921 nr. 88; 1923 nr. 80; 1926 nr. 51; 1951 nr. 122; 1958
nr. 59.
Onder waterleidingen worden in dit reglement verstaan
alle waterwegen, dienende tot het ontvangen en afvoeren
van het water van hoger gelegen erven. De waterleidingen zijn verdeeld in twee soorten, al naar gelang zij

Algemene reglementen

meer of minder van belang zijn voor een geregelde waterafvoer.
Reglement voor de Dedemsvaart en de daartoe behorende zijtakken en wijken.
1899 nr. 5; 1902 nr. 103; 1908 nr. 62; 1915 nr. 24; 1920
nr. 7; 1923 nr. 20; 1925 nr. 60; 1929 nrs. 51 en 74; 1931
nr. 20; 1936 nr. 58; 1941 nr. 7; 1944 nr. 20; 1946 nr. 20;
1951 nr. 15.
Onder de daartoe behorende zijtakken wordt verstaan:
het Lichtmiskanaal, de Schotkampswijk, het OmmerkanaaI en de Lutterhoofdwijk, van de Dedemsvaart tot de
grens van de provincie Drenthe.
Reglement op enige wateren in de provincie Overijssel en
daarmede in verband staande werken.
1877 nr. 11; 1879 nr. 64 en 1895 nr. 62.
De tekst van het reglement, zoals deze na de daarin aangebrachte wijzigingen luidt, is opgenomen in het provinciaal blad nr. 9 van 1896. De hierna aangebrachte wijzigingen zijn afgekondigd in de provinciale bladen:
1899 nr. 62; 1904 nr. 60; 1935 nr. 18.
De bepalingen van dit reglement zijn toepasselijk op alle
wijken en boksloten, die met de Dedemsvaart, de kanalen
der Overijsselsche Kanalisatiemaatschappij of de kanalen
der Drentsche Kanaalmaatschappij of met de zijtakken
dier kanalen middellijk of onmiddellijk in verbinding
staan of gestaan hebben, alsmede op de daarmede in verband staande leisloten en werken, met uitzondering van
de wateren en waterkeringen, welke staan onder beheer
van het waterschap De Regge.
De in artikel 3 van het reglement bedoelde peilen zijn ter
algemene kennis gebracht in het provinciaal blad nr. 29
van 1880.
Reglement op de verveningen in de provincie Overijssel.
1946 nr. 13; 1947 nr. 43; 1949 nr. 17; 1955 nr. 26.
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10. Waterschappen
De zorg voor de waterstaatsbelangen in Overijssel is opgedragen aan 64 waterschappen, voor zover het grondgebied van de provincie in waterschapsverband is ondergebracht.
De waterschappen zijn al naar gelang hun taak te onderscheiden in:
A. 4 waterschappen, die uitsluitend de zorg hebben
over de waterkeringen, zogenaamde dijkschappen;
B. 4 waterschappen, die al of niet naast dijkbeheer bijzondere belangen behartigen;
C.

interprovinciale waters-crutppen;

D. 55 waterschappen, die hoofdzakelijk de belangen der
ontwatering in hun gebied behartigen;
E. 1 waterschap, kanaalschap De Fortwijk, dat verder
buiten beschouwing blijft.
De omschrijving van het in het algemeen gestelde doel
van de waterschappen onder B en C luidt als volgt:
de in het waterschap gelegen gronden tegen overlast van
buitenwater te beveiligen (dit geldt ook voor A);
de waterbeheersing in het waterschap te verzorgen, voor
zover deze taak uit de inrichting van het waterschap
voortvloeit en niet aan derden is of wordt opgedragen.
Een korte beschrijving is gegeven van de waterschappen,
die bijzondere belangen behartigen, de interprovinciale
waterschappen en de dijkschappen. In de beschrijving is
vermeld het jaar van oprichting en/of reglementering, de
provinciale bladen waarin het bijzonder reglement en de
wijzigingen zijn afgekondigd, de bladen van de Waterstaatskaart waarop de betrokken waterschappen voorkomen en de afwateringseenheden waartoe het gebied
van het waterschap behoort. De overige waterschappen onder C zijn in staatvorm opgenomen, met uitzonderinR van de waterschappen De Koekoek, het Zwijnsleger
en de Hagens, Mastenbroek en De Regge, die een korte
beschrijving hebben gekregen. De vetgedrukte jaartallen
en nummers slaan op de provinciale bladen, waarin het
besluit van inwerkingtreding is afgekondigd.
Gestreefd wordt het aantal waterschappen in de provincie tot 12 terug te brengen door concentratie van bestaande waterschappen, waarbij de gebieden, die thans
nog buiten waterschapsverband liggen, hierin zullen
worden opgenomen. De eerste concentratie kwam in
1957 tot stand, namelijk het waterschap De Bovenvecht,
de tweede het waterschap Het Ommerkanaal, in 1959.

A.

DIJKSCHAPPEN

(De dijkschappen komen op de Waterstaatskaart niet
voor)
Waterschap De Bedijking langs Dronthen (tevens
interprovinciaal)
Opgericht in 1872

Provinciale bladen van Overijssel 1949 nr. 25; 1959 nr. 4;
1959 nr. 6.
Het waterschap ligt in Overijssel en Gelderland en bestaat uit de navolgende dijkvakken:
1. de dijk, lopende van de Oosterwolderzeedijk tot de
grens tussen de provincies Gelderland en Overijssel;
2. de dijk, lopende van genoemde grens tot het punt
waar de Kardoezendijk begint;
3. de dijk van laatstbedoeld punt tot de IJsseldijk bij het
Keteldiep;
4. de IJsseldijk van het Keteldiep tot de schutsluis buiten de voormalige Hagenpoort te Kampen.
Het doel van het waterschap is het voeren van beheer
over en het uitoefenen van toezicht op voornoemde dijkvakken en de daarin gelegen kunstwerken. Het onderhoud van voornoemde dijkvakken en kunstwerken komt
ten laste van het waterschap, voor zover dat onderhoud niet ten laste van anderen komt. Het onderhoud
van de dijken onder 1 en 2 geschiedt tot een hoogte van
ten minste N.A.P. 1,97 m. Het onderhoud van de dijken
onder 3 en 4 geschiedt tot een hoogte, welke ten minste
gelijk is aan die van de dijk, genoemd onder 2, en komt
ten laste van de gemeente Kampen.
Met uitzondering van de gevallen, waarvoor in het reglement van het waterschap anders is bepaald, wordt voor
de toepassing van dat reglement onder Gedeputeerde
Staten verstaan, de Gedeputeerde Staten van Overijssel.
Aan het waterschap zijn omslagplichtig: de gemeente
Kampen en de waterschappen Kamperveen, Zalk, Broeken en Maten in Overijssel en het polderdistrict Noordwest-Veluwe, het polderdistrict Hattem in Gelderland.

+

Waterschap De IJsseIlanden
Opgericht in 1956
Provinciaal blad 1956 nr. 33; 1959 nr. 53.
Het waterschap is gelegen in de gemeenten Kampen en
IJsselmuiden en heeft een reglementaire grootte van circa 2200 ha.
Het doel van het waterschap is de in het waterschap gelegen gronden tegen overlast van hoog opperwater van de
Gelderse Ijssel te beveiligen.
Het waterschap tracht dit doel te bereiken onder meer
door:
1. een goed beheer van de IJsseldijk, met de daarin en/of
daartoe behorende kunstwerken, van de grens van het
waterschap Zalk, dit is van 20 m beneden de Grote
Zalker- of Kolksluis af, tot de Hoge Slaper;
2. het onderhoud van voornoemde IJsseldijk, zonder
de kunstwerken, die bij anderen in onderhoud zijn;
3. het uitvoeren van al die werken, van welke aard ook,

...-------------------------------------------------

---------
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die ter bevordering van het bovenomschreven doel kunnen dienen.
Waterschap De Zuidervechtdijken
Eerste reglement vastgesteld in 1887
Provinciaal blad 1956 nr. 83; 1956 nr. 97.
Het waterschap is gelegen in de gemeenten Zwolle,
Zwollerkerspel, Dalfsen en Heino. Het heeft een reglementaire grootte van circa 4925 ha.
Het doel van het waterschap is de in het waterschap gelegen gronden tegen overlast van buitenwater te beschermen.
Het waterschap tracht dit doel te bereiken onder meer
door:
a. een nauwkeurig toezicht op het waterkerend vermogen van de waterkeringen van het waterschap en de daarin gelegen kunstwerken.
Hieronder valt onder meer:

1. het onderhoud van de Vechtdijk aan de linkeroever
van de Vecht, van de hoge gronden bij het Kasteel Rechteren tot de Nieuwe Vecht;
2. het onderhoud van de dijk, gelegen aan de rechteroever van de Nieuwe Wetering, van de schutsluis in het
Overijssels Kanaal af tot de Wezensluis in de Nieuwe
Vecht bij Zwolle;
b. het uitvoeren van al die werken, van welke aard ook,
die kunnen dienen ter bevordering van het eerdergenoemde doel.
Binnen dit waterschap ligt een deel van het waterschap
Herfte en een deel van het waterschap Dieze, beide met
een bijzonder reglement.
Het waterschap is voortgekomen uit het voormalige
zesde dijkdistrict ; het ligt in de bedoeling dit waterschap
op te nemen in het nieuw op te richten waterschap
Bezuiden de Vecht.
Waterschap De Zwarte-Waters- en Vechtdijken
Eerste reglement vastgesteld 1885
Provinciaal blad 1956 nr. 84; 1956 nr. 97.
Het waterschap is gelegen binnen de gemeenten Zwolle
en Zwollerkerspel en heeft een reglementaire grootte van
circa 1355 ha.
Het doel van het waterschap is om binnen het waterschap gelegen gronden door waterkerende werken tegen
overlast van buitenwater te beveiligen.
Het waterschap tracht dit doel te bereiken onder meer
door:
a. een nauwkeurig toezicht op het waterkerend vermogen van de waterkeringen van het waterschap en de daarin gelegen kunstwerken.
Hieronder valt onder meer:

1. het onderhoud van de Vechtdijk aan de linkeroever
van de Vecht, vanaf de Nieuwe Vecht tot de Langholterdijk;

2. het onderhoud van de Langholterdijk langs de linkeroever, van de Vecht tot de Diezerdijk;
3. het onderhoud van de Diezerdijk langs de rechteroever, van het Zwarte Water tot aan Zwolle;
b. het uitvoeren van al die werken, van welke aard ook,
die kunnen dienen ter bevordering van het eerdergenoemde doel.
Binnen dit waterschap ligt een deel van het waterschap
Herfte en een deel van het waterschap Dieze, beide met
een eigen bijzonder reglement.
Het waterschap is voortgekomen uit het voormalige vijfde dijkdistrict en zal te zijner tijd worden opgenomen in
het op te richten waterschap Bezuiden de Vecht.

B. WATERSCHAPPEN, DIE BIJZONDERE
BELANGEN BEHARTIGEN
Waterschap De Noordervechtdijken
Eerste reglement vastgesteld in 1883
Provinciale bladen 1953 nr. 51; 1953 nr. 63; 1954 nr. 72;
1958 nr. 24; 1959 nr. 20; 1959 nr. 40.
Zwolle-Oost; Coevorden- West
Het waterschap is gelegen in de gemeenten Zwollerkerspel, Hasselt, Dalfsen, Nieuw-Leuzen, Staphorst,
Avereest en Ommen. Het heeft een reglementaire grootte
van ongeveer 13 890 ha. Het doel van het waterschap is
onder meer:
1. de in het waterschap gelegen gronden door waterkerende werken tegen overlast, zowel van IJsselmeer- en
rivierwater als van elders afkomend veldwater te beveiligen;
2. binnen zodanig gedeelte van het waterschap als zulks
van belang wordt geoordeeld de waterlossing te bevorderen en te regelen en door middel van bemaling de stand
van het binnenwater alsmede bij gestremde lozing van de
Dedemsvaart op het Zwarte Water de stand van het water op het eerste pand van de Dedemsvaart zoveel mogelijk op een vast peil te houden;
3. de openbare wegen en waterlopen met de daarbij behorende kunstwerken, behoudens enkele uitzonderingen
in goede staat te onderhouden;
4. het aanleggen van waterleidingen en kunstwerken,
welke nodig zijn om het waterpeil, mede door het inlaten
van water, te beheersen in een nader omschreven begrensd gebied nabij de Ommerschans.
Het waterschap is voortgekomen uit het voormalige derde dijkdistrict.

Het gebied van het waterschap behoort tot de afwateringseenheden De Noordervechtdijken en Dedemsvaart.
Waterschap Vollenhove
Eerste reglement vastgesteld in 1804
Provinciaal blad 1956 nr. 102; 1956 nr. 105; 1958 nr. 62.
Steenwijk-West en -Oost; Zwolle-West en -Oost
Het waterschap is gelegen in de gemeenten Kuinre, Blankenham, BlokzijI, Vollenhove, Zwartsluis, Wanneper-
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veen, Giethoorn, Steenwijk, Steenwijkerwold en Olde,
markt.
Het heeft een reglementaire grootte van circa 30 460 ha.
Binnen dit waterschap liggen 18 waterschappen, elk met
een eigen bijzonder reglement (zie onder C). Zij zijn be,
last met de zorg voor en het toezicht op de ontwatering
in hun gebied, voor zover die niet van algemeen belang
zijn verklaard.
Het doel van het waterschap is onder meer:
1. de in het waterschap gelegen gronden door waterke,
rende werken tegen overlast van buitenwater te bescher,
men;
2. de in het waterschap gelegen en op de algemene boe,
zem afwaterende gronden tegen overlast van boezemwa,
ter te beschermen;
3. de waterafvoer in het waterschap te bevorderen en de
waterstand op de boezem door bemaling en zo nodig
door het inlaten van water te regelen;
4. medewerking te verlenen om in het waterschap ge,
legen gronden door secundaire bemaling droog te leggen
en te ontginnen;
5. verbetering van de waterstaatkundige toestand van in
het waterschap gelegen gebieden.
In het bijzonder reglement zijn bijzondere bepalingen op'
genomen betreffende de Eesveense Wetering waaraan het
volgende is ontleend:
op de Eesveense Wetering mag worden geloosd:
a. ten hoogste 0,4 m 3/ sec water van een gebied van onge,
veer 300 ha, gelegen in Drenthe en afwaterende recht,
streeks op de Eesveense Wetering door één duiker op de
grens tussen Drenthe en Overijssel;
b. het water van een gebied van circa 1120 ha ten westen
van de weg Steenwijk,Drentse grens (richting Vledder);
c. het water van een gebied tussen voornoemde weg en
de Eesveense Wetering;
d. het water van een gebied van het waterschap De Ees,
veense Hooilanden, daarbij inbegrepen het bemalen ge,
bied van het waterschap De Steenwijkerlaagveenontgin,
ning.
Het waterschap is verplicht de hoeveelheid water, onder
a genoemd, zodanig te regelen, dat deze hoeveelheid niet
wordt overschreden, en de duiker op de grens tussen
Drenthe en Overijssel te onderhouden en in stand te hou,
den.
De Eesveense Wetering is van de grens tussen Drenthe
en Overijssel tot de duiker onder de provinciale weg
Steenwijk,Drenthe in beheer bij het waterschap Vollen,
hove en, tot ten minste de bij het bijzonder reglement
voorgeschreven afmetingen, in onderhoud bij het water,
schap De Eesveense Hooilanden.
Bovenstrooms van laatstgenoemde duiker, die in beheer
en onderhoud is bij het waterschap Vollenhove, mag
geen verbinding voor het doorstromen van water zijn
tussen de Eesveense Wetering en de verlegde Steenwijker

A.
Het boezempeil van het waterschap, oorspronkelijk vast,
gesteld op N.A.P. - 0,50 m, werd op 4 juni 1929 verlaagd tot N.A.P. - 0,60 m en op 11 maart 1930 nogmaals

verlaagd tot N.A.P. - 0,70 m, overeenkomend met het
tegenwoordige zomerpeil. Het winterpeil werd in 1942
vastgesteld op N.A.P. - 0,80 m.
Het gebied van het waterschap V ollenhove behoort tot
de afwateringseenheden Vollenhove, Frieslands Boezem,
Bentpolder, Wendeligerweiden, Barsbekerbinnenpolder,
Leeuwterkampen en Zuurbekerkampen.
.
Het oudste dijkrecht van het toenmalige Schoutambt
Vollenhove dagtekent van 1363. In 1411 werd een overeenkomst gesloten tussen IJsselham, Vollenhove en
Wanneperveen omtrent de Zeedijk in het land van Vollenhove. Eerst na 1795 kwam een centraal dijkbestuur
tot stand.
Waterschap Salland
Eerste reglement vastgesteld in 1883
Provinciaal blad 1956 nr. 101; 1956 nr. 106; 1958 nr. 60.
Zwolle-West en -Oost; Hattem-Oost,' Zutphen-Oost
Het waterschap is gelegen in de gemeenten Bathmen,
Dalfsen, Deventer, Diepenveen, Heino, Hellendoorn,
Holten, Olst, Ommen, Raalte, Wijhe, Zwolle en Zwollerkerspel. Het heeft een reglementaire grootte van ongeveer 48 060 ha.
Binnen dit waterschap liggen 6 waterschappen, elk met
een eigen bijzonder reglement (zie onder C). Zij zijn belast met de zorg en het toezicht op de ontwatering in hun
gebied, voor zover dit niet aan derden is opgedragen.
Het waterschap heeft het beheer en/of onderhoud van:
a. de waterkeringen ter bescherming van het waterschap
langs de Schipbeek, de Ijssel, de Mastenbroekerpolder
en het Zwarte Water, daaronder ook begrepen de dijk
door de buurtschappen Westenholte en Frankhuis, alsmede de Katwolderdijk;
b. de Blekerstraat te Zwolle als waterkering, de kade
door Assendorp en alle kaden binnen het waterschap gelegen langs de Sallandse Weteringen;
c. alle overige kaden binnen het waterschap dienende tot
wering van buitenwater;
d. de noodkering in de zuidelijke parallelleiding van het
Hoofdkanaal Zwolle-Almelo onder de gemeente Heino
(alleen beheer);
e. de Nieuwe Wetering als watergang van de Schoenkuipenbrug te Zwolle tot boven de Linthorsterbrug,
waar de zuidelijke parallelleiding langs het Hoofdkanaal
Zwolle-Almelo in de Nieuwe Wetering uitmondt (alleen
onderhoud) ;
f de Sallandse Weteringen en de leidegraven, voor zover
dat onderhoud niet geacht kan worden tot de zorg van
anderen te behoren;
g. de waterstaatswerken dienende tot opstuwing en/of
inlating van water in de onder toezicht van het waterschap staande wateren, voor zover een en ander niet aan
derden is of zal worden opgedragen.

Het beheer en onderhoud van de waterkering langs de
buitengracht van Zwolle, voor zover deze de grens van
het waterschap vormt, blijft ten laste van de gemeente
Zwolle.
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Het waterschap heeft volgens het bijzonder reglement de
verplichting het water te ontvangen van de Overijsselse
Kanalen bij de ontlastsluis in:
1. de zuidelijke kanaaldijk ten oosten van Sluis nr. 1 van
het Hoofdkanaal Z wolle-Almelo;
2. de westelijke kanaaldijk van het Zijkanaal Lemelerveld-Deventer bij de Sennipmansluis, de kruising van dit
zijkanaal met de Stobbenbroekswaterleiding en de kruising met de Soestwetering. Deze verplichting geldt voor
zolang er gronden binnen het waterschap, gelegen ten
oosten van dit kanaal, hierop afwateren. (Plannen bestaan binnenkort de afwatering in dit gebied te wijzigen.)
Als bijzonderheid moge hier worden vermeld, dat bij het
bijzonder reglement, naast de grensomschrijving van het
waterschap, nog twee grensomschrijvingen behoren, namelijk van het waterkerend en het waterregelend gebied.
Het gebied van het waterschap Salland behoort tot de afwateringseenheden Nieuwe Wetering, Benoorden de
Willemsvaart, Riolering Deventer, Riolering Zwolle
en Westenholte.
Het waterschap Salland dankt zijn ontstaan aan de samenwerking van verschillende marken ter behartiging van
gemeenschappelijke waterstaatsbelangen. Deze samenwerking is blijkbaar in het laatst van de dertiende eeuw
tot stand gekomen. De Sallandse Dijk langs de rechteroever van de Ijssel is reeds vóór 1308 aangelegd.
Waterschap Zalk
Eerste reglement vastgesteld in 1883
Provinciaal blad 1957 nr. 2; 1957 nr. 17.
Zwolle-West; Hattem-West

Het waterschap is gelegen in de gemeente IJsselmuiden
en heeft een reglementaire grootte van circa 1130 ha.
Binnen dit waterschap ligt het waterschap Laag-Zalk
met een eigen bijzonder reglement. Laatstgenoemdwaterschap is belast met de zorg voor en het toezicht op de ontwatering en de waterkeringen in zijn gebied. Dit gebied
omvat het gedeelte bezuiden de Uitvliet van het waterschap
Zalk.
Het waterschap Zalk is belast met de zorg voor en het
toezicht op de ontwatering en de waterkeringen van het
gebied benoorden de Uitvliet.
Het gebied van het waterschap behoort tot de afwateringseenheden Zalk en Laag-Zalk.
In het jaar 1431 heeft bisschop Rudolf van Diepholt een
brief, mede door de stad Kampen bezegeld, afgegeven
waarin reeds een dijkrecht voor de Zalkerdijk werd vermeld.

C. INTERPROVINCIALE WATERSCHAPPEN
Waterschap Drogteropslagen
Opgericht in 1921
Provinciaal blad van Overijssel 1921 nr. 37; 1953 nr. 55.
C7oevorden-West

Het waterschap is gelegen in de gemeenten Avereest in
Overijssel en Zuidwolde in Drenthe en heeft een reglementaire grootte van ruim 390 ha.

Voor zover niet anders is bepaald in het reglement van
het waterschap, zijn de reglementen op de waterleidingen
en op de wegen en voetpaden en het Algemeen Reglement voor de waterschappen in de provincie Drenthe op
dit waterschap van toepassing.
Al wat volgens de ter zake betrekkelijke wettelijke en
reglementaire voorschriften aan Gedeputeerde Staten is
opgedragen, wordt geacht voor de toepassing op dit
waterschap te zijn opgedragen aan Gedeputeerde Staten
van Drenthe.
Het gebied van dit waterschap behoort tot de afwateringseenheid Meppelerdiep.
Waterschap De Kleine Vecht
Opgericht in 1925
Provinciaal blad van Overijssel 1925 nr. 63; 1929 nr. 7;
1952 nr. 30.
C7oevorden-Oost

Het waterschap is gelegen in de gemeenten Coevorden in
Drenthe en Gramsbergen in Overijssel.
Het heeft een reglementaire grootte van ongeveer 1420
ha.
Voor zover bij het reglement niet anders is bepaald, zijn
de reglementen op de waterleidingen en op de wegen en
voetpaden en het Algemeen Reglement voor de waterschappen in de provincie Drenthe op dit waterschap van
toepassing.
Al wat volgens de ter zake betrekkelijke wettelijke en
reglementaire voorschriften aan Gedeputeerde Staten is
opgedragen, wordt geacht voor de toepassing op dit
waterschap te zijn opged~agen aan Gedeputeerde Staten
van Drenthe.
Het gebied van dit waterschap behoort tot de afwateringseenheid Vecht.
(Dit waterschap is in Drenthe opgeheven op een nader te
bepalen datum in het provinciaal blad van Drenthe
1958 nr. 69).
.Waterschap Het Meppelerdiep
Opgericht in 1916
Provinciaal blad van Overijssel 1929 nr. 29; 1930 nr. 14.
Steenwijk-Oost; Zwolle-Oost

De tekst van het reglement, zoals deze luidt na de daarin
aangebrachte wijzigingen, is bekendgemaakt in het provinciaal blad nr. 20 van 1932.
Het waterschap is gelegen in de gemeenten Staphorst,
Wanneperveen en Zwartsluis in Overijssel en Meppel en
De Wijk in Drenthe.
Het heeft volgens het jaarboekje van Overijssel een
grootte van circa 1038 ha.
Het doel van het waterschap is het voorkomen van overstroming van de, in het waterschap gelegen gronden,
van 1 mei tot 1 oktober.
Al wat volgens de ter zake betrekkelijke wettelijke en
reglementaire voorschriften aan Gedeputeerde Staten is
opgedragen, wordt geacht voor de toepassing op dit
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waterschap te zijn opgedragen aan Gedeputeerde Staten
van Overijssel.
Het gebied van het waterschap behoort tot de afwateringseenheid Meppelerdiep.
Buitenpolder De Nijenheker en Wilpse Klei
Eerste reglement vastgesteld in 1917
Provinciaal blad van Overijssel 1917 nr.14; 1922 nr. 1;
1923 nr.78; 1934nr.59; 1937nr.8; 1938nr.12; 1951 nr.30.
Zutphen-Oost
Het waterschap is een uiterwaardenpolder en ligt voor
het grootste deel in de gemeente Voorst in Gelderland en
voor een klein deel in de gemeente Deventer in OverijsseL
De grootte bedraagt volgens het jaarboekje van Overijssel 905 ha.
Alle handelingen, bij het reglement van het waterschap
opgedragen aan Gedeputeerde Staten, geschieden door
Gedeputeerde Staten van Gelderland, die op aanvraag
van Gedeputeerde Staten van Overijssel mededeling
doen van alle besluiten.
Het gebied van dit waterschap behoort tot de gebieden,
buiten de hoogwaterkering gelegen.

Waterschap De Schipheek
Opgericht in 1881
Provinciaal blad van Overijssel 1957 nr. 80; 1957 nr. 96;
1959 nr.77.
Hattem-Oost; Almelo-West; Zutphen-Oost; Groenlo- West
en -Oost
Het waterschap is gelegen in de gemeenten Haaksbergen,
Diepenheim, Markelo, Holten, Bathmen, Diepenveen en
Deventer in Overijssel en Eibergen, Nede, Borculo,
Laren en Gorssel in Gelderland.
Het heeft een reglementaire grootte van circa 24 300 ha.
Naast het in het algemeen gestelde doel is onder meer
aan het waterschap in het bijzonder opgedragen:
a. het onderhoud en zo nodig de verbetering als wateIlossing, alsmede het onderhoud en de bediening der
kunstwerken, van:

1. de Buurserbeek en Schipbeek met de daarlangs aanwezige waterkeringen, van de Duitse grens tot de
Snippeling;
2. de Dortherbeek, van de oorsprong in het Ampsensebroek tot de uitmonding in de Koerhuisbeek;
3. de Koerhuisbeek, van het Verlaat tot de uitmonding
in de Ijssel;
één en ander voor zover dit onderhoud en deze bediening
niet aan derden zijn of worden opgedragen;
b. het onderhoud van de rechteroever van de Bolksbeek,
voor zover gelegen tussen de Berkel en een lijn evenwijdig
aan en op 100 meter afstand ten noorden van de lengteas
van de rijksweg Lochem-Goor, getrokken vanaf de rechter bodemlijn en verder van de kade langs die oever, met
inbegrip van de kieltuin;

c. het onderhoud van de rechter-Berkelkade, vanaf en in
aansluiting met de rechter-Bolksbeekkade bij het verdeelwerk, tot de hoge gronden ten noorden van de stuw bij
Eibergen;
d. de wering van al het water, dat niet tot de stroomgebieden van de Schipbeek of de Dortherbeek behoort, behoudens de volgende in het reglement van het waterschap
opgenomen uitzonderingen:
1. zolang de aanvoer van water langs de Buurserbeek
boven de Nieuwe Sluis 1,5 m 3 /sec of minder bedraagt,
blijft de Schipbeek ter plaatse van de Nieuwe Sluis afgesloten, zodat al het water langs de Molenbeek naar
het Twentekanaal wordt afgevoerd; wanneer echter
de waterafvoer meer dan 1,5 m 3/sec bedraagt, wordt
de afsluiting zover opengesteld, dat minstens voornoemde hoeveelheid blijft afstromen naar de Molenbeek, terwijl het meerdere langs de Schipbeek wordt
afgevoerd;
2. het waterschap De Schipbeek is verplicht onder bepaalde omstandigheden via het verdeelwerk aan de
bovenmond der Bolksbeek water van de Berkel te
ontvangen tot een maximum van 48 m 3 /sec en dit
water langs de Bolksbeek naar het Twentekanaal af te
voeren.
Met uitzondering van al datgene, waartoe volgens de bepalingen van het reglement van het waterschap Gedeputeerde Staten van Overijssel en die van Gelderland beide
zijn geroepen, geschieden alle handelingen, bij dit reglement aan Gedeputeerde Staten opgedragen, door Gedeputeerde Staten van Overijssel.
Gedeputeerde Staten van Overijssel en die van Gelderland doen elkaar mededeling van alle besluiten en beschikkingen, door hen op grond van het reglement van
het waterschap genomen.
Het gebied van het waterschap behoort tot de afwateringseenheden Schipbeek, Dortherbeek en Twentekanalen.

Polderdistrict Veluwe
Opgericht in 1863
Provinciaal blad van Overijssel 1888 nr. 29; 1890 nr.60;
1893 nrA9; 1907 nrAO; 1916 nr.18 en 19; 1920 nr.103;
1937 nr.6; 1938 nr.13; 1941 nr.13; 1942 nr.93; 1948 nr.
43; 1952nr.l1.
Hattem-West en -Oost; Zutphen-West en -Oost
Het polderdistrict Veluwe bestaat uit 15 dorpspolders ;
hiervan liggen de dorpspolders Welsum, groot 559 ha, en
Marle, groot 232 ha, in Overijssel; de overige liggen in
Gelderland.
In het reglement van het waterschap is onder meer bepaald dat:
1. het polderdistrict en de dorpspolders, onder toezicht
van Gedeputeerde Staten, elk in de aangewezen kring,
het bestuur over alles hebben wat op de waterstaat en de
overige belangen van het district of de dorpspolders betrekking heeft, voor zover het niet aan derden is opgedragen;
2. alle handelingen, bij dit reglement aan Gedeputeerde
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Staten opgedragen, geschieden voor wat betreft het districtsbestuur door Gedeputeerde Staten van Gelderland;
voor wat het bestuur betreft van de dorpspolders Welsum en Marle door Gedeputeerde Staten van Overijssel;
3. beide colleges elkaar mededeling doen van alle beslissingen telkens wanneer die door het college der andere
provincie wordt gevraagd;
4. alle onderhoud en alle vereiste verhogingen en verzwaringen der dijken door het district geschieden;
5. de verbetering van bestaande, het aanleggen van
nieuwe en het onderhoud van watergangen en kunstwerken in het belang van de ontwatering van het district of
van de dorpspolders ten laste van het district of de
dorpspolders zijn.
Bij keur is bepaald welke kaden, binnenkaden en watergangen onder het districtsbestuur en welke onder het
dorpspolderbestuur staan.
Het gebied van de dorpspolders Welsum en Marle behoort tot de afwateringseenheid Grote Wetering in
Gelderland.

D. WATERSCHAPPEN, DIE HOOFDZAKELIJK
DE BELANGEN DER ONTWATERING IN HUN
GEBIED BEHARTIGEN
Waterschap De Koekoek, het Zwijnsleger en de
Hagens
Opgericht in 1913
Provinciaal blad 1957 nr. 67; 1957 nr. 74.
ZUJolle- West
Het waterschap is gelegen in de gemeente IJsselmuiden
en heeft een reglementaire grootte van circa 645 ha.
In het bijzonder reglement van het waterschap komen de
volgende bijzondere bepalingen voor:
A. Het dagelijks bestuur neemt op zich:
1. de voorwaarden na te leven, aan de 'Vereeniging ten
doel hebbende de vinding, daarstelling en verzekering der middelen tot droogmaking van de Koekoek
en verveening van het Zwijnsleger' opgelegd bij de
concessie haar verleend bij Koninklijk Besluit van 28
maart 1872 nr.5; gewijzigd in verband met de wet op
de verveningen van 13 juli 1895 (Staatsblad nr. 113)
bij provinciaal blad nr. 23 van 1904;
2. de verplichtingen na te komen tegenover het bestuur
van het waterschap Mastenbroek, door genoemde vereniging op zich genomen, zulks voor zover in deze
verplichtingen door een bepaling van dit bijzonder
reglement of van het bijzonder reglement voor het
waterschap Mastenbroek geen wijziging is gebracht.
B. Het waterschap Mastenbroek betaalt jaarlijks vóór
31 december aan het waterschap De Koekoek, het
Zwijnsleger en de Hagens een bedrag van f 800 als vergoeding voor de bemaling van het, tussen de westelijke
grenzen van beide waterschappen gelegen gebied, groot
ongeveer 100 ha.
C. Het ongeveer 2075 m lange gedeelte der ringsloot
met duikers en kunstwerken langs de westelijke ringdiik

van het waterschap, dat gebruikt wordt voor het inlaten
van water van het waterschap naar het tussen de westelijke grenzen van het waterschap Mastenbroek gelegen
gebied, groot ongeveer 100 ha, is in beheer, onderhoud
en bediening bij het waterschap Mastenbroek.
Het gebied van het waterschap behoort evenals het gedeelte van het waterschap Mastenbroek, onder B
genoemd, tot de afwateringseenheid De Koekoek.
Waterschap Mastenbroek
Opgericht in 1881
Provinciaal blad 1957 nr. 1 ; 1957 nr. 4.
Zwolle- West en -Oost
Het waterschap is gelegen in de gemeenten Genemuiden,
Hasselt, Kampen, Ijsselmuiden, Zwolle en Zwollerkerspel. Het heeft een reglementaire grootte van circa
8780 ha.
Binnen de grenzen van dit waterschap ligt het waterschap De Koekoek, het Zwijnsleger en de Hagens met
een eigen bijzonder reglement.
Bijzondere bepalingen in het reglement van dit waterschap zijn:
1. Het waterschap betaalt jaarlijks vóór 31 december aan
het waterschap De Koekoek, het Zwijnsleger en de Hagens een bedrag van f 800 als vergoeding voor de bemaling van het tussen de westelijke grenzen van beide waterschappen gelegen gebied, groot ongeveer 100 ha.
2. Het ongeveer 2075 m lange gedeelte der ringsloot met
de duikers en kunstwerken langs de westelijke ringdijk
van het waterschap De Koekoek, het Zwijnsleger en de
Hagens, dat gebruikt wordt voor het inlaten van water
naar het, tussen de westelijke grenzen van het waterschap en het waterschap De Koekoek, het Zwijnsleger en
de Hagens gelegen gebied, groot ongeveer 100 ha, is in
beheer, onderhoud en bediening bij het waterschap Mastenbroek.
3. Voor de toepassing van dit bijzonder reglement en het
Algemeen Waterschapsreglement voor Overijssel wordt
het grondgebied van het waterschap De Koekoek, het
Zwijnsleger en de Hagens zolang in het waterschap Mastenbroek geen dijklasten worden geheven, geacht niet tot
het waterschap Mastenbroek te behoren.
Het gebied van het waterschap behoort tot de afwateringseenheden Mastenbroek en De Koekoek.
De bedijking van het waterschap Mastenbroek werd in
1349 door de bisschop van Utrecht en de Heer van
V oorst voorbereid en kwam in de jaren 1350-1364 tot
stand. Het oudste dijkrecht van Mastenbroek dateert van
1390.

Waterschap De Regge
Opgericht in 1884
Provinciaal blad 1930 nr.66; 1937 nrs. 20 en 37; 1942 nr.
103; 1946 nr.33; 1949 nrA3.
Coevorden- West en -Oost j Almelo- West en -Oost j GroenloWest en -Oost j Denekamp
Het waterschap is gelegen in of omvat de gemeenten
Almelo, Borne, Ambt-Delden, Stad-Delden, Denekamp,
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Diepenheim, Enschede, Goor, Haaksbergen, Hardenberg, Den Ham, Hellendoorn, Hengelo, Holten, Lonneker, Losser, Markelo, Oldenzaal, Ommen, Rijssen, TubJ;,ergen, Vriezenveen, Weerselo en Wierden.
Het heeft een reglementaire grootte van ongeveer 114000
ha.
Aan het waterschap is in het bijzonder opgedragen:

1. de wering van het water van de Buurserbeek en van de
Tabel 10.1.

Schipbeek en het beheer, onderhoud en toezicht van de
binnen de waterschapsgrenzen vallende rechterkaden van
Buurserbeek en Schipbeek;
2. het onderhoud en de verbetering als waterlozing van
wateren, welke ten laste van het waterschap zijn;
3. het onderhoud en de verbetering van of het toezicht
op alle waterkeringen en overige waterstaatswerken,
voor zover het waterschap of één zijner afdelingen daarmede reeds was of zal worden belast;

Overzicht van de overige onder D vallende waterschappen

Naam en jaar van oprichting van het
waterschap

Reg!.
opp. in
ha ±

Provinciale bladen, waarin reglement en wijzigingen zijn afgekondigd

Voorkomende op
Behorende tot de af
blad der \Vaterstaats- wateringseenheid
kaart

439

1955 nr.29; 1955 nr.45

Steenwijk-West

Vollenhove

530

1956 nr.88; 1956 nr.97"

Zwolle-West

Barsbekerbinnenpolder

60

1956 nr. 17; 1956 Ol.53

Zwolle-West

520

1955 nr.30; 1955 nr.45

Steenwijk-West

Barsbekeruiterdijken
Vollenhove

12400

1956 nr.87; 1956 nr.97

Benoorden de Willemsvaart, 1885 (ligt in
Wp. Salland)

700

1955 nr.31; 1955 nr.45

Almelo-West en
-Oost; Denekamp
Zwolle-West en
-Oost

Bentpolder, De, 1862 (ligt in Wp. Vollenhove)
Binnenpolder aan het Noordeinde van Blankenham, De, 1838 (ligt in Wp. Vollenhove)
Binnenpolder in het Zuideinde van Blankenham, De, 1930 (ligt in Wp. Vollenhove)
Blokzijlerbuitenlanden, De, 1954
Blokzijleruiterdijken, De, 1877

730

1956 nr.18; 1956 Ol.53

Zwolle-West

Benoorden de Willemsvaart; Westenholte
Bentpolder

276

1955 nr.39; 1955 Ol.45

Steenwijk-West

Vollenhove

385

1955 nr.32; 1955 nr.45

Steenwijk-West

Vollenhove

300
290

1954 Ol.73; 1955 nr.77
1956 nr.19; 1956 nr.53

Steenwijk-West
Steenwijk-West;
Zwolle-West

19400

1957 nr.69; 1957 nr.73;
1959 nr.67

50

1954 nr.70; 1954 nr. 77

Coevorden-West en
-Oost; AlmeloWest en -Oost
Steenwijk-West

le afd. N.O.P.
Blokzijleruiterdijken en Middelste
Uiterdijken
Vecht

625
952

1956 Ol.20; 1956 nr.53
1954 nr.71; 1954 nr.77

Zwolle-West
Steenwijk-West

695
6430

1956 Ol.21; 1956 nr.53
1955 nr.34; 1955 nr.45;
1958 nr.12; 1959 nr.44

Dieze *, 1884
Dronthen (eerste reglement vastgesteld in
1877)
Eesveense Hooilanden, De, 1918 (ligt in Wp.
Vollenhove)

1480
550

1955 nr.35; 1955 nr.45
1955 nr.68; 1955 nr.78

Steenwijk-West
Zwolle-Oost;
Coevorden-West;
Hattem-Oost;
Almelo-West
Zwolle-Oost
Zwolle-West

Giethoornse Polder, De, 1940 (ligt in Wp.
Vollenhove)
Grote Polder bij IJsselham, De, 1948 (ligt in
Wp. Vollenhove)
Hagenbroek, Het, 1906 (ligt in Wp. Vollenhove)
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Baarlinger- en Noorderpolder, De, 1887 (ligt
in Wp. Vollenhove)
Barsbekerbinnenpolder, De, 1838 (ligt in
Wp. Vollenhove)
Barsbekeruiterdijken, De, 1927
Bedijkte Rondebroek, Het, 1851 (ligt in Wp.
Vollenhove)
Beneden-Dinkel, De, 1942

Boven-Vecht, De, 1957

Brandsma's Polder bij Ossenzijl, De, 1948
(ligt in Wp. Vollenhove)
Broeken en Maten, 1846
Broeklanden, De, 1851 (ligt in Wp. Vollenhove)
Buitenpolder achter KuiOle, De, 1852
Daimsholte *, 1944

460

108
140

1956 nr.86; 1956 Ol.97
(zie ook de beschrijving van het
Wp. Vollenhove)
1955 nr.36; 1955 Ol.45
1954 nr.69; 1954 nr.77
1954 nr.68; 1954 nr.77;
1956 nr.22

Vecht

Vollenhove
Broeken en Maten
Frieslands Boezem;
Vollenhove
Frieslands Boezem
Nieuwe Wetering

Steenwijk-Oost

Dieze
Broeken en Maten;
Veluwerneer
Vollenhove

Steenwijk-Oost

Vollenhove

Steenwijk-West
Steenwijk-West

Vollenhove
Vollenhove

werken der Overijsselse Kanalisatie Maatschappij betreft, niet aan het toezicht van het waterschap onderworpen het kanaal met zijn sluizen en bruggen, alsmede de
stuw te Hankate en de aangelegde of nog aan te leggen
over- en doorlaten, krachtens de wettig verleende of nog
te verlenen concessies.

4. het toezicht op alle niet bij het waterschap in onderhoud zijnde werken.
In afwijking van het bepaalde sub 1, kan afvloeiing van
water uit de Buurserbeek door de Molenbeek naar Goor
plaatsvinden volgens de voorschriften, daaromtrent door
Gedeputeerde Staten van Overijssel en Gelderland bij gemeenschappelijk besluit vastgesteld of nog vast te stellen.
In afwijking van het bepaalde sub 4 zijn, voor wat de

Het gebied van het waterschap behoort tot de afwateringseenheid Vecht. De overige waterschappen zijn vermeld in tabel 10.1.

Naam en jaar van oprichting van het
waterschap

Reg!.
opp. in
ha ±

Provinciale bladen, waarin reglement en wijzigingen zijn afgekondigd

Voorkomende op
blad der Waterstaatskaart

Behorende tot de afwateringseenheid

Hasselt en Zwartsluis, 1884

13640

1953
1954
1959
1956

Zwolle-Oost

Hasselt en Zwartsluis

Hattem-Oost

Buiten de hoogwaterkering gelegen
Nieuwe Wetering

Hengforderwaarden, De, 1930

90

nr.53;
nr.21;
nr.68;
nr.85;

1953
1956
1959
1956

nr.63;
nr.23;
nr.81
nr.97

Herfte *, 1926

2980

1956 nr.25; 1956 nr.53

Kamperveen (eerste reglement vastgesteld in
1883)
Leeuwterveld, Het, 1929 (ligt in Wp. Vollenhove)

1955

1956 nr.27; 1956 nr.53

1030

1956 nr.28; 1956 nr.53

Zwolle-Oost;
Hattem-West
Z wolle-West;
Hattem-West
Steenwijk-West;

630
1115

1956 nr.81; 1956 nr.97
1955 nr.69; 1955 nr.78

Zwolle-West
Zwolle-West
Hattem-Oost

Zalk
Nieuwe Wetering

240
60
270

1955 nr.37; 1955 nr.45
1955 nr.75; 1955 nr.78
1956 nr.29; 1956 nr.53

Hattem-Oost
Zwolle-West
Steenwijk-West

Nieuwe Wetering
Noorde
Vollenhave

CoevordenWest en -Oost

Vecht

Coevorden-West

Vecht
Dedemsvaart

235

1959 nr.66
(inwerkingtreding nog niet afgekondigd in prov. blad)
1953 nr.54; 1953 nr.63;
1955 nr.67; 1959 nr.21;
1959 m.41
1956 nr.30; 1956 nr.53

Zwolle-West

Broeken en Maten

265
434

1955 nr.70; 1955 nr.78
1955 nrAO: 1955 nr.45

Pieper
Nieuwe Wetering

135

1957 nr.3;

Zwolle-West
Zwolle-Oost;
Hattem-Oost
Steenwijk-Oost

Laag-Zalk, 1912
Lierder- en Molenbroek, Het (eerste reglement vastgesteld in 1864;ligtin Wp. Salland)
Molenpolder onder Windesheim en Herxen,
De (eerste reglement vastgesteld in 1846; ligt
in Wp. Salland)
Noorde, De, 1927
Noorderpolder, De, 1930 (ligt in Wp. Vollenhove)
Ommerkanaal, Het, 1959

2730

Ommerveld, Het, 1922

Onderdijkse Polder, De (eerste reglement
vastgesteld in 1862)
Pieper, De, 1930
Sekdoorn (eerste reglement vastgesteld in
1847; ligt in Wp. Salland)
Steenwijkerlaagveenontginning, De, 1919
(ligt in Wp. Vollenhove)
Vijf Marken, De, 1884 (ligt in Wp. Salland)
Wendeligerweiden, De, 1901 (ligt in Wp.
Vollenhove)
Westerhuizingerveld, Het, 1926
Wheren, De, 1953 (ligt in Wp. Vollenhove)
Zuiderpolder nabij Blokzijl, De
(eerste reglement vastgesteld in 1877; ligt
in Wp. Vollenhove)
Zuiderzeepolder bij Genemuiden, De, 1906
Zuthemerbroek, Het, 1928 (ligt in Wp. Salland)
Plannen bestaan de met

12500

1957 nr.17

Vollenhave
Nieuwe Wetering

1957 nr.6; 1957 nr.17

Wendeligerweiden

1953
1955
1953
1956

Zwolle-Oost;
Coevorden-West
Steenwijk-West
Steenwijk-West

Meppelerdiep ;
Dedemsvaart
Frieslands Boezem
Vollenhave

Zuiderzeepolder
bij Genemuiden
Nieuwe Wetering

1956 nr.32; 1956 nr.53

27

60
85

Vollenhave

Zwolle-Oost;
Hattem-Oost
Zwolle-West

1420

3400

Veluwemeer

nr.52; 1953 nr.63;
nrAl
nr.SO; 1953 nr.63
nr.34; 1956 nr.53

380

1956 nr.35; 1956 nr.53

Zwolle-West

152

1955 nrA2; 1955 nr.45

Hattem-Oost

* gemerkte waterschappen op te nemen in

het binnenkort op te richten waterschap Bezuiden de Vecht.

74

Alfabetische naaml~jst
Blz. Naam

A

44 Aalpolswaterleiding
46 Aalsvoort
50 Aaltense Slinge
46 Afleidingskanaal van de Berkel
52 Afdeling I van de Noordoostpolder,
Afwateringseenheid
52 Afdeling II van de Noordoostpolder,
Afwateringseenheid
43 Afwateringskanaal van Coevorden naar
de Vecht
39 Almelose A
34 Ankumerdijksloot
28 Arembergergracht
33 Averlose Leide
39 Azelerbeek
B

72
31
40
61
72
61
72
66
72
28
40
72
40
61
72
47
61
72
61
46
56
42
28
28
44
41
73
61
72
72
31

Baarlinger- en Noorderpolder, Waterschap De
Baarlose Tocht
Baasdammerbeek
Barsbekerbinnenpolder, Afwateringseenheid De
Barsbekerbinnenpolder,
Waterschap
De
Barsbekeruiterdijken,
Afwateringseenheid De
Barsbekeruiterdijken, Waterschap De
Bedijking langs Dronthen, Waterschap
De
Bedijkte Rondebroek, Waterschap Het
Belterwijde
Beneden-Hammerwetering
Beneden-Dinkel, Waterschap De
Beneden-Regge
Benoorden de Willemsvaart, Afwateringseenheid
Benoorden de Willemsvaart, Waterschap
Bentelerbeek
Bentpolder, Afwateringseenheid De
Bentpolder, Waterschap De
Bergweide en Douweierwetering, Afwateringseenheid De
Berkel
Berkel, Afwateringseenheid
Bethlehemse Beek
Beukersgracht
Beulakerwijde
Beusbergerwaterleiding
Bevert
Bezuiden de Vecht, Waterschap
Biesvelden, Afwateringseenheid
Binnenpolder aan het Noordeinde van
Blankenham, Waterschap De
Binnenpolder in het Zuideinde van
Blankenham, Waterschap de
Blankenhammertocht

Blz. Naam

Blz. Naam

33
42
72
31
61

72
41
42
28
35
61
28
44
53
33
47
29
39
69
72
43
28
28

Blecrhorsterwaterleiding
Bloemenbeek
Blokzijlerbuitenlanden, Waterschap De
Blokzijlertocht
Blokzijleruiterdijken, Afwateringseenheid De
72 Blokzijleruiterdijken, Waterschap De
39 Boekelerbeek
46 Bolksbeek
47 Bolserbeek
31 Bomentocht
33 Borgerleide
39 Bornerbroekse Waterleiding
45 Bornegoorsgoot
39 Bornse Beek
44 Boterbeek
39 Boven-Lolee
39 Boven-Regge
72 Boven-Vecht, Waterschap De
28 Bovenwijde
40 Braakmansbeek
30 Braambergersloot
39 Brandgoot
72 Brandsma's Polder bij Ossenzijl, Waterschap De
37 Broekbeek
61 Broeken en Maten, Afwateringseenheid
72 Broeken en Maten, Waterschap
72 Broeklanden, Waterschap De
61 Broekenpolder, Afwateringseenheid
37 Bruchterbeek
39 Bruninkbeek
47 Buitenbeek
72 Buitenpolder achter Kuinre, Waterschap De
31 Burchttocht
45 Buurserbeek
42 BijdinkeI
28 BijHnde

C
31
43
61
28
30
30

Casteleynstocht
Coevorden-Vechtkanaal
Colmschate, Afwateringseenheid
Cornelisgracht
Creilertocht
Creilervaart
D

72
36
40
33

52
40
39
45
61

Daimsholte, Waterschap
Damsholterwaterleiding
Damwetering
Dedemsvaart
Dedemsvaart Afwateringseenheid
Dennebomer ee
Deurningerbeek
Diepenheimse Molenbeek
Dieze, Afwateringseenheid

l

Dieze, Waterschap
Dinkei
Dinkelkanaal
Dolderkanaal
Dommerswijk
Dorpspolders Marle en Welsum
Dorpsvaart
Dortherbeek
Dortherbeek, Afwateringseenheid
Douwelerleide
Drekkerstrang
Drentse Hoofdvaart
Drienerbeek
Drogteropslagen, Waterschap De
Dronthen, Waterschap
Drostendiep
Duiningermeer
Dwarsgracht

E
46
54
32
32
36
72
29
40
39
54
39
34
45
39
32
47
35
31
31
39
39
40
31
28

Eefse Beek
Eemskanaal, Afwateringseenheid
Eerste Milligerwaterleiding
Eerste Milligerdwarssloot
Eerste Stappenbelterwaterleiding
Eesveense Hooilanden, Waterschap De
Eesveense Wetering
Eggepoelsbeek
Eksose A
Electra, Afwateringseenheid
Elsbeek
Elsbroekerwaterleiding
Elsgoot
Elsgraven
Elskampenwaterleiding
Elsmansgoot
Emlichheimerafwateringskanaal
Ensertocht
Enservaart
Entergraven
Esbeek
Esmedenbeek
Espelervaart
Ettenlands Kanaal
F

27 Finkegasloot
40 Fleringermolenheek
39 Flierleiding
54 Frieslands Boezem, Afwateringseen .
heid
40 Frontrotsbeek
G
48 Galgenvelderleiding
39 Gammelkerbeek
25 Ganzendiep
40 Geesterse Molenbeek
37 Geesterse Stroomkanaal

75

Blz. Naam

42
24
34
37
31
24
28
24
72
42
25
50
72
33
61

Gele Beek
Gelderingen, Droogmakerij Polder
Gernerwaterleiding
Getelerbeek
Gieterse Tocht
Giethoorn, Droogmakerij Polder
Giethoornse Meer
Giethoornse Polder, Droogmakerij De
Giethoornse Polder, Waterschap De
Glanerbeek
Goot
Groenlose Slinge
Grote Polder bij Ijsselham, Waterschap De
Grote Vloedgraven
Grote Wetering, Afwateringseenheid,
(Dorpspolders Marle en Welsum)
H

37
39
72
39
24
40
31
31
46
40
53

Haarsloot
Hagen- of Schuttenbeek
Hagenbroek, Watcrschap Het
Hagmolenbeek
Halfweg, Droogmakerij Polder
Hammerwetering
Hannie Schafttocht
Han Stijkeltocht
Harfsense Beek
Hasselerbeek
Hasselt en Zwartsluis, Afwateringseenheid
73 Hasselt en Zwartsluis, Waterschap
66 Hattem, Polderdistrict
40 Haverkampsbeek
39 Hegebeek
27 Heloma- of Jonkersvaart
73 Hengforderwaarden, Waterschap De
73 Herfte, Waterschap
39 Herselerbeek
31 Hertentocht
40 Hesbeek
46 Heurnerbeek
28 Heuvengracht
31 Hoge Blankenhammertocht
31 Hoge Kalenbergertocht
29 Hogeveense Vaart
40 Hollandergraven
42 Hollandse Graven
39 Holtdijksbeek
33 Holterbroekswaterleiding
41 Holthemerbroekwaterleiding
32 Hemdemotswetering
46 Hoofdkanaal Zutphen-Enschede
36 Hoofdkanaal Zwolle-Almelo
39 Houtmaatleiding
39 Houwbeek

37

Itterbeek

31

Johannes Posttocht

J

Blz. Naam

K

26
31
60
28
31
29
33
61
73
48
28
36
43
31
28
48
61
26
26
26
61
33
31
46
39
43
69
33
31
40
31
30
34
53
71
44
32
28
47
39
32
40
40
31
31
31
29

Kadoelermeer
Kadoelertocht
Kalenberg-Oost, Droogmakerij Polder
Kalenbergergracht
Kalenbergertocht
Kallenkoterwetering
Kalverbeldsleide
Kampereiland, Afwateringseenheid
Kamperveen, Waterschap
Kanaal Almelo-Nordhorn
Kanaal Beukers-Steenwijk
Kanaal Coevorden-Alte Picardië
Kanaal Coevorden-Zwinderen
Kanaal Conrad
Kanaal Steenwijk-Ossenzijl
Kanaal Ijssel-Zwarte Water
Kardoezen, Afwateringseenheid
Kattendiep
Keteldiep
Ketelmeer
Ketelpolder, Afwateringseenheid
Klaphckke-waterleiding
Kleeftocht
Kleine Beek
Kleine Hagen
Kleine Vecht
Kleine Vecht, Waterschap De
Kleine Vloedgraven
Kleitocht
Kloosterbeek
Kloosterzielstreng
Klutendwarstocht
Knijperwaterleiding
Koekoek, Afwateringseenheid
Koekoek, het Zwijnsleger en de Hagens, Waterschap De
Koerhuisbeek
Koeweidewaterleiding
Kolderveense Wester- en Oostergrift
Koningsbeek
Koningsleiding
Koordeswaterleiding
Korteveldswaterleiding
Kostergreppel
Kostverlorenstreng
Kuindertocht
Kuindervaart
Kwasioot
L

61
73
43
42
34
34
41
35
31
31
61

Laag-Zalk, Afwateringseenheid
Laag-Zalk, Waterschap
Laarwolderwetering
Lageromvloed
Lange Tacht
Lange Wijk of Kruisinga's Wijk
Lee
Leebach
Leemtocht
Leemvaart
Leeuwterkampen, Afwateringseenheid

Blz. Naam

73 Leeuwterveld, Waterschap Het
33 Leide door de Essenermars
47 Leidebeek
47 Leiding van de Voorste Wissinkbrink
40 Lemselerbeek
30 Lemstervaart
41 Lennelwaterleiding
31 Lettelerleide
34 Lichtmiskanaal
73 Lierder- en Molenbroek, Waterschap
Het
27 Linde
40 Linderbeek
44 Lindermansbeek
31 Lindetocht
59 Lo en Drostendiep, Waterschap
43 Lodiep
39 Lolee
31 Luttelgeestertocht
31 Luttelgeestervaart
35 Lutterhoofdwijk
M

39
31
27
61
37
40
31
31
47
61
32
53
71
68
40
51
29
54
69
61

30
37
37

Maatgraven
Maatsloot
Mallegat
Mandjeswaard, Afwateringseenheid
Mariënberg-Vechtkanaal
Markgraven
Marknessertocht
Marknesservaart
Markveldse Beek
Marle, Dorpspolder
Marswetering
Mastenbroek, Afwateringseenheid
Mastenbroek, Waterschap
Mastenbroekerpolder
Matenwaterleiding
Mene, Waterschap De
Meppelerdiep
Meppelerdiep, Afwateringseenheid Het
Meppelerdiep, Waterschap Het
Middelste Uiterdijken, Afwateringseenheid
Midden-Regge
Middensloot
Middenwaterleiding
Molenbeek
Molengoot, Waterschap De
Molenpolder onder Windesheim en
Herxen, Waterschap De
Molensloot
Mosbeek
Munttocht

31
46
31
39
40

Nagelervaart
Nettelhorsterlaak
Neushoorntocht
Nieuwe Beek
Nieuwe Brekkenwaterleiding

39
40
41
46
50
73

N
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Blz. Naam

Blz. Naam

Blz. Naam

39
28
32
45
42

40
31
37
39
24
24
24
60
59

70
37
39
40
31
43
47
32
31
39
73
39
40
40
44
29
42
32
40
44
27
33
36
61

31
37
28
44
32
54
48
47
61
73
46
44
28
73
55
67
52
52

66
27
70
29
60
28

Nieuwe Graven
Nieuwe Kanaal
Nieuwe Kolkwetering
Nieuwe Mallemse Veengoot
Nieuwe Omleidingskanaal van de Dinkel
Nieuwe Sloot
Nieuwe Stroomkanaal
Nieuwe Vaart
Nieuwe Vecht of Binnenvecht
Nieuwe Wetering
Nieuwe Wetering, Afwateringseenheid
Nieuwlandsbeek
Noorddijkerkanaal
Noorde, Afwateringseenheid De
Noorde, Waterschap De
Noordelijke Afvoersloot
Noordelijk Afwateringskanaal
Noorderdiep
Noorderpolder, Waterschap De
Noordervechtdijken, Afwateringseenheid De
Noordervechtdijken, Waterschap De
Noordoostpolder, Afwateringseenheid
Afdeling I van de
Noordoostpolder, Afwateringseenheid
Afdeling II van de
Noordwest-Veluwe, Polderdistrict
Noordwoldervaart
Nijenbeker en Wilpse Klei, Waterschap
De
Nijenslekerschipsloot
Nijeveen-Kolderveen, Waterschap
Nijeveense Grift

o
39
39
34
73
73
40
73
34
32
43
27
32
44
29
32
61
35

Oelerbeek
Oelerbinnenbeek
Ommerkanaal
Ommerkanaal, Waterschap Het
Ommerveld, Waterschap Het
Onderbeek
Onderdijkse Polder, Waterschap De
Ongelukswijk
Oosterbroeksleiding
Oshaarse Ruimsloot
Ossenzijlersloot
Oude Kolkwetering
Oude Schipbeek
Oude Vaart
Oude Wetering
Oude Ijssel, Afwateringseenheid
Overijsselse Vecht

59
66
70
46
30
39
39
42

Piksenwaterleiding
Pilotentocht
Plasbeek
Poelsbeek
Polder Gelderingen, Droogmakerij
Polder Giethoorn, Droogmakerij
Polder Halfweg, Droogmakerij
Polder Kalenberg-Oost, Droogmakerij
Polder Weteringen-Oost, Droogmakerij
Polder Weteringen-West, Droogmakerij
Polderdistrict Noordwest-Veluwe
Polderdistrict Veluwe
Polbeek
Polentocht
Potbeek
Potlee
Puntbeek
R

32
61
41
32
42
31
41
47
21
31
32
61
30
38
71
45
44
61
61
61
61
61
61
61
42
41
40
34
42
39
30

Raalterwetering
Raasje, Afwateringseenheid
Radewijkerbeek
Ramelerleiding
Rammelbeek
Ramstocht
Randwaterleiding
Ravenhorsterwaterleiding
Rechterdiep
Rechterensgracht
Rechterschotsleiding
Rechterveld, Afwateringseenheid
Reest
Regge
Regge, Waterschap De
Rietmolense Waterleiding
Rinkelaarswaterleiding
Rioleringsgebied van Deventer
Rioleringsgebied van Genemuiden
Rioleringsgebied van De Hoven
Rioleringsgebied van Kampen
Rioleringsgebied van Vollenhove
Rioleringsgebied ten zuiden van de
nieuwe haven van Deventer
Rioleringsgebied van Zwolle
Roelinksbeek
Roelofsdijkwaterleiding
Rossumerbeek
Royenswijk, Van
Ruenbergerbeek
Rutbeek
Ruttense Vaart
S

P
39
31
44
61
61
73

Paalsleiding
Paardentocht
Peterswaterleiding
Petra, Afwateringseenheid
Pieper, Afwateringseenheid De
Pieper, Waterschap De

40
68
32
40
41
44
55

Saasvelderbeek
Salland, Waterschap
Sallandse Weteringen
Schalbeek
Scheidwaterleiding
Schipbeek
Schipbeek, Afwateringseenheid De

31
51
31
28
73
28
31
27
35
43
61
32
44
40
30
27
31
60
40
28
36

Schipbeek, Waterschap De
Schipsloot
Schipvaart of Nieuwe Beek
Schoehuisbeek
Schokkertocht
Schonebekerdiep
Schoolbeek
Schoonhetense Leiding
Schotertocht
Schuttenbeek
Sekdoorn, Waterschap
Slagersbeek
Slagrep
Slangenbeek
Slinge
Slingegrup
Snoeijinksbeek
Soestwetering
Spikkersbeek
Spildijkswaterleiding
Splittinge
Stadsgracht
Stadsgracht van Zwolle
Stadsland en Stenenkamer, Afwateringseenheid
Stadswijk
Staphorsterstouwe
Steenbanktocht
Steenwijker A
Steenwijkerlaagveenontginning, Waterschap De
Steenwijkerdiep
Steenwijkertocht
Steggerdavaart
Steinfurter A
Stieltjeskanaal
Stikkenpolder, Afwateringseenheid
Stobbenbroeksleiding
Stoevelaarswaterleiding
Stouwebeek
Streilenvaart
Stroomkanaal
Stroomkanaal naar Hasselt
Stroomkant, Waterschap De
Strootmansbeek
Stouwsloot
Süd-Nord-Kanal

T
A6

28
42
34
32
36
39
44
56
39

Tenkhorsterbeek
Tijssengracht
Tilligterbeek
Tolgracht
Tweede Milligerdwarssloot
Tweede Stappenbelterwaterleiding
Twekkelerbeek
Twentekanalen
Twentekanalen, Afwateringseenheid
Twikkelse Vaart

u
31

Urkervaart

77

Blz. Naam

Blz. Naam

60
67
27
27
42
44
31
31
40
61
39
40
37
20
73

Valse Trog
Vecht
Vecht, Afwateringseenheid
Veldbeek
Veldsloot
Veldwaterleiding
Veluwe, Polderdistrict
Veluwemeer
Veluwemeer, Afwateringseenheid
Veneleiding
Veneriete
Verlengde Hogeveense Va&rt
Verwoldse Beek
Vinkebuursterwaterleiding
Vledder A
Vliegtuigentocht
Vlierbeek
Vloedgraven
Vollenhoofse Uiterdijken, Afwateringseenheid
Vollenhove, Afwateringseenheid
Vollenhove, Waterschap
Vollenhoverkanaal
Vollenhovermeer
Voltherbeek
Voorste Beek
Voorstertocht
Vormtocht
Vosbeek
Vosje, Afwateringseenheid
Vossenbrink
Vriezenveense A
Vriezenveense Veenkanaal
Vuurtocht
Vijf Marken, Waterschap De

Z

W

V

28
35
57
39
34
34
70
17
59
40
16
36
46
34
29
31
46
32
61

Blz. Naam

28
29
32
44
44
26
31
61
61
73
61
73
54
28
59
59
39
39
73
40
61
48
29
47
39
32
27

Walengracht
Wapserveense A
Waterleiding door het Schanenbroek
Waterleiding van Colmschate
Waterleiding van de Rondaalte
Waterplassloot
Wellerzandtocht
Welsum, Dorpspolder
Wendeligerweiden, Afwateringseenheid De
Wendeligerweiden, Waterschap De
Westenholte, Afwateringseenheid
Westerhuizingerveld, Waterschap Het
Westerwoldse A, Afwateringseenheid
Wetering
Wetering-Oost, Droogmakerij Polder
W etering-West, Droogmakerij Polder
Weusthagbeek
Wezebeek
Wheren, Waterschap De
Wierdense A
Willem Meijerpolder, Afwateringseenheid
Willemsvaart
WoldA
Wolfkaterbeek
W ooiderbeek
Wooldwetering
Wijde, Het
IJ

26 Ijssel
66 IJssellanden, Waterschap De
21 Ijsselmeer

61
69
39
27
33
29
39
45
44
31
73
31
31
67
61
73
73
61
26
61
31
26
67
26
31
31
38
47
37

Zalk, Afwateringseenheid
Zalk, Waterschap
Zandboersleiding
Zandhuizerwetering
Zandwetering
Zekte
Zeldammerbeek
Zoddebeek
Zuidelijk Afwateringskanaal
Zuidermeertocht
Zuiderpolder nabij Blokzij!, Waterschap De
Zuidertocht
Zuidervaart
Zuidervechtdijken, Waterschap De
Zuiderzeepolder bij Genemuiden, Afwateringseenheid De
Zuiderzeepolder bij Genemuiden,
Waterschap De
Zuthemerbroek, Waterschap Het
Zuurbekerkampen, Afwateringseenheid
Zwarte Meer
Z warte-Meerpolder, Afwateringseenheid
Zwarte-Meertocht
Zwarte Water
Zwarre-Waters- en Vechtdijken, Waterschap De
Zwolse Diep
Zwolse Vaart
Zwijnstocht
Zijkanaal Lemelerveld-Deventer
Zijkanaal naar Almelo
Zijkanaal Vroomshoop- De Haandrik

Bijlage 1. Overzichtskaart van de afwateringseenheden
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Bijlage 2. Afwateringseenheden in de Noordoostpolder
Bij het tcr perse gaan van dit boekwerk werd bekend, d:lt bij de wet van 19 januari 1962, Staatsblad nr. 11, dc gemeente Noordoostpolder
is ingesteld en voorlopig ingedeeld bij de provincie Overijssel. Om dc?c redenen werd de ovcr'l.ichlsk:1:lrt van de af\\ :llcringsccnhcdcn en die
van de waterkeringen alsnog opgenomen bij de betreffende hoofdstukken.
De Noordoostpolder, met een opperdakrc van :i- 48000 ha, is gelegen in het noordoostelijk gedeelte van de voormalige Zuiderzee. De polder
slUit tussen Lemmer en Blokzijl aan bij het ,oude land' cn is voons begrensd door een dijk ter lcng[c \'ao ± (iS km, waarvan de bouw in het
voorjaar van 1936 aanving en in december 1940 \\erd vultooid. l\lct het leegpompen van de polder, waarin vooraf de k:malen en tochten
grotcndeds waren gclxtggcrd, werd in januari 1941 begonnen. In september 1942 werd een peil van het water bereikt ....an N.A.P. - 4,40 Ol,
bij welk peil ook de bagstc gedeelten droogvielen.
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Bij het ter persc gaan van dit boekwerk werd bekend, dat bij de \\et van 19 januari 1%2, Staatsblad nr. 11, de gemeente Xoordoostpolder
is ingcstei<i en \'oorlopig ingedeeld bij de provincie Overijssel. Om de~c redenen werd de overzichtskaart van de afwateringscenhcden en die
van de waterkeringen ah.nog opgenomen bij de hctreffende hoofdstukken.
De I\.oordoostpolder, met een oppervlakte '·an i 48000 ha, is gelegen in het noordoostelijk gedeelte ,'an de voormalige Zuiderzee. De polder
slUIt tussen Lemmer en Blokzijl aan bij het ,oude land' en is voorts begrensd door een dijk t1;:r lengle van ± GS km, waarvan de houw in het
"oorjaar van 1936 aanving en in december 1940 werd voltooid. ~(et het leegpompen van de polder, waarin vooraf de kanalen en tochten
grotendeels waren gebaggerd. werd in januari 1941 begonnen. In september 1942 werd een peil van het water bereikt \-an KA.P. - 4,40 m,
bij welk pcil ook de laagste gedeelten droogvielen.
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Bijlage 5. Grondwatcrstandcn, winlcrtocstand
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