
Waterschap Regge en Dinkel trots op gemaal onder de waterspiegel 
 
Vernuftig uitgedacht gemaal zorgt voor verbetering wateraan- en –afvoer 
 
Sinds kort beschikt het Waterschap Regge en Dinkel over een nieuw gemaal; gelegen in het 
Vriezenveensche Veenkanaal aan de Hoofdstraat in Westerhaar-Vriezenveensewijk (onder de rook 
van Almelo). Dit nieuwe gemaal kan niet alleen zorgen voor de inlaat van water in droge perioden, 
maar kan ook overtollig water snel afvoeren.  
En deze combinatie is eigenlijk nieuw in het gebied tussen de Regge en de Dinkel.  
 
De noodzaak 
Voor de komst van dit bijzondere, voor het 
oog weinig opvallende, gemaal is vooraf goed 
nagedacht over de knelpunten en over 
mogelijke oplossingen. Na de enorm hoge 
waterstanden in 1998, waarbij grote stukken 
land onder water kwamen te staan, heeft het 
bestuur van het Waterschap in 2000 besloten 
het stroomgebied rond het Nieuwe 
Stroomkanaal aan te pakken. Een niet zo 
eenvoudige taak, omdat er meer kanalen met 
verschillende waterpeilen in dit stroomgebied 
liggen (NAP +9,10 m voor de kanalen 
Almelo-De Haandrik en het Vriezenveensche 
Veenkanaal, NAP +9,20 m voor het Nieuwe 
Stroomkanaal en NAP +10,00 m voor het 
Geesters Stroomkanaal), die  niet allemaal 
met elkaar in verbinding staan en die elkaar 
ongelijkvloers kruisen. Voor deze aanpak is 
het Verbeteringsplan Nieuwe Stroomkanaal – 
Mariënberg/Vechtkanaal opgesteld; een in 
totaal negen miljoen kostend project, dat in 
2001 is gestart en dat in 2008 moet zijn 
afgerond.  
 
Knelpunt ter plekke 
Het gebied rond het Nieuwe Stroomkanaal en 
het Mariënberg/Vechtkanaal (tussen 
Vriezenveen, Mariënberg en de Duitse grens) 
is van origine een hoogveengebied met 
verschillende kanalen ten behoeve van de 
vervening. Vooral langs het Nieuwe 
Stroomkanaal zorgen de veenrijke oevers 
voor knelpunten bij de opvang van het vele 
afvoerwater, met name door de open 
verbinding met het scheepvaartkanaal 
Almelo-de Haandrik.  
Het Verbeteringsplan is opgedeeld in zes 
deelplannen, waarin onder meer het Nieuwe 
Stroomkanaal gekoppeld moet worden aan het 
Mariënberg/Vechtkanaal, enkele stuwen met 
vistrap moeten worden aangebracht, het 

Mariënberg/Vechtkanaal en het Nieuwe 
Stroomkanaal verbreed moeten worden en een 
nieuw inlaatgemaal gebouwd moet worden. 
 
Het deelplan Wateraanvoer 
Om de situatie goed in kaart te kunnen 
brengen heeft projectmanager ing. Jan Rikus 
Limbeek eind 2003 het “Verbeteringsplan 
Deelproject: Wateraanvoer” laten opstellen en 
met deze rapportage als leidraad is hij samen 
met zijn collega, civiel- technisch adviseur 
ing. Frank Tijhuis in 2004 aan de klus 
begonnen. 
In dit deelplan is besloten het bestaande 
inlaatpunt vanuit het scheepvaartkanaal 
Almelo-de Haandrik op het Nieuwe 
Stroomkanaal af te sluiten en ter vervanging 
hiervan de inlaatvoorziening te verplaatsen 
naar het Vriezenveensche Veenkanaal. 
 
Meer wensen 
Daarnaast heeft het Waterschap zich in haar 
Waterbeheerplan 2002-2005 ten doel gesteld 
dat aanvoer alleen mag plaatsvinden als het 
water aan bepaalde kwaliteitseisen voldoet. 
Effluent van RWZI’s mag niet worden 
gebruikt voor wateraanvoer en waar het nu 
nog wordt gebruikt, moet naar vervanging 
worden gestreefd. Daarom is in het deelplan 
Wateraanvoer onderzoek gedaan of en hoe dit 
nieuw te bouwen gemaal hieraan kan voldoen. 
“Voorheen werd het grondwater in het gebied 
tijdens droge perioden op peil gehouden door 
de inlaat van water uit het Lateraalkanaal, 
maar dat is water afkomstig uit stedelijke 
gebieden en daarom niet echt geschikt voor 
dit landelijke gebied. Bij de dimensionering 
wordt daarom rekening gehouden met het 
vervangen van het huidige water door water 
van goede kwaliteit. Zo kan in droge perioden 
in totaal bijna 4.500 hectare grond, gelegen in 
de Westervenen, 



Oosterweilanden/Weitemanslanden en 
omliggende gebieden voorzien worden van 
“eigen” water: uit het Vriezenveensche 
Veenkanaal”, aldus Limbeek.  
 
Het nieuwe gemaal 
Het nieuwe gemaal is gebouwd ter hoogte van 
de vroegere sluis tussen het Vriezenveensche 
Veenkanaal en het Geesters Stroomkanaal. 
Het gemaal voert het water uit het 
Vriezenveensche Veenkanaal 0,90 m op  naar 
het Geesters Stroomkanaal. En om ook de 
achterliggende natuurgebieden van water te 
kunnen voorzien, heeft het een maalcapaciteit 
hebben van tenminste 1,04 m3/s. Limbeek: 
“complicerend is dat er op het punt van het 
gemaal nu een aflaat aanwezig is van 
maximaal 4 m3/s, die intact moet blijven”. 
Frank Tijhuis laat een enorme tekening zien: 
“rondom deze voormalige sluis ligt een lange 
stalen duiker in de grond. Het nieuwe gemaal 
is op deze lange duiker aangesloten. Die 
duiker is vooraf helemaal gecontroleerd, met 
een camera en wanddiktemetingen.” Jan 
Rikus Limbeek vult aan: “daarna is het 
ontwerp verder uitgewerkt; rekening houdend 
met veenlagen in de ondergrond en de 
bebouwing dicht bij de oude sluis. 
Om de kosten laag te houden is er gewerkt 
met prefab elementen, die in den natte worden 
geplaatst.” Eerst zijn er enkele palen in de 
bodem gespoten om zo de drie grote betonnen 
putten van elk 7 x 2,25 x 3,4 meter op de 
juiste hoogte te kunnen plaatsen. Deze 35 ton 
wegende kelders zijn ’s morgens in alle 
vroegte per vrachtwagen vanuit Brabant in 
Twente afgeleverd en met een hijskraan in het 
water op de fundering getakeld. Tegen de 
avond lagen de kelders in het water. Limbeek 
laat een kopie zien van een krantenartikel, 
met een grote foto. “Behalve de krant 
kwamen er die dag veel mensen een kijkje 
nemen. De kelders zijn onder water door 
middel van een op maat gemaakt stalen 
passtuk aangesloten op de lange duiker. Een 
precisiewerkje, dat door een goede 

voorbereiding vlekkeloos verliep. Voor een 
waterdichte aansluiting tussen het passtuk en 
de bestaande duiker, is rondom de aansluiting 
een betonnen kraag gestort en voor een goede 
belastingafdracht naar de ondergrond, is de 
ruimte tussen de bodem en de onderkant van 
het gemaal met een groutmengsel 
volgespoten, zodat het gemaal in de 
definitieve situatie op staal gefundeerd is. In 
twee kelders bevinden zich de pompen en in 
de derde is een schuif voor het aflaten van 
water geplaatst. Het ontwerp en de 
begeleiding van de bouw van het gemaal is 
uitbesteed aan het ingenieursbureau Pro 
Project uit Koekange.” 
 
De elektro-technische installatie 
De elektro-technische installatie is onder-
gebracht in een stalen buitenopstellingskast. 
Limbeek: “deze installatie is door onze eigen 
mensen ontworpen en aangelegd en wordt 
ook door onszelf onderhouden. De 
besturingsunit is aangesloten op het 
telemetriesysteem. De twee pompen worden 
aangedreven middels frequentie omvormers. 
De pompen zijn onder water opgestelde 
(dompelpompen) vertikale open 
schroefpompen, elk met een maximum 
capaciteit van 750 l/sec.  
 
De omgeving verandert niet 
Het nieuwe gemaal zelf is zo opgezet, dat er 
in de omgeving weinig is veranderd en ook 
tijdens de bouw is rekening gehouden met de 
omgeving. Limbeek: “de dragende palen zijn 
niet geheid, maar in de bodem van de vaart 
gespoten en nagetrild.”  
Verder liggen de toegangsluiken van de 
kelders verzonken in het dek van het gemaal 
ter voorkoming van ongelukken van 
passerende voetgangers. De damwand is 
bekleed met milieuvriendelijk FSC-hout. Het 
Waterschap werkt er nu ongeveer een half 
jaar mee en volgens zowel Jan Rikus Limbeek 
als Frank Tijhuis naar alle tevredenheid. 

 
  


