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PIONIERSROL VOOR WATERSCHAP REGGE E N D I N K E L

Nieuwverdeelwerk in
deDinkelkanweer
jarenmee
DeDinkeliseenonschuldigogendDuits/Nederlandsriviertjevanintotaal513kilometerlang,
waarvanongeveerdehelft doorhetTwentselandschapwordtafgelegd.Ditkleineriviertjezorgdein
hetverledenvoorbehoorlijkeoverlastbijdeomwonendeboeren.Bijelkegoeieregenbuioverstroomde
zo'n15vierkantekilometerlandbouwgebied.Deboerenkloptenteneinderaadaanbijdebeheerder
vandeDinkel,hetWaterschapReggeenDinkel.
Naaraanleidingvanonderzoek ini960
door hetWaterloopkundigLaboratorium is
in 1964tenzuidenvanBeuningeneen
omleidingskanaalgegravenenwerd tussen
dit kanaalendeBeneden-Dinkel eenverdeelwerkgebouwd.Ditverdeelwerk bestond
uiteenmeteenschuifafsluitbare duikeren
eenbredeoverlaatdrempel naarhetomleidingskanaal.
Het waterschap dacht hiermeedeproblemen rehebbenopgelost,maaralna bijna
driejaar vertoonde hetbeton vanhetverdeelwerkscheuren,veroorzaakt doorde
enormeopstuwing vandeBoven-Dinkel.
Doordejaren heenheeft het verdeelwerk
verschillende aanpassingen ondergaan.
Naastdenoodzakelijke betonreparaties isin
15)67deduikeropeningvergrooreniseen
bredereschuifaangebracht. In 15176isde
overlaathoogtevandedrempelnaar het
omleidingkanaal verlaagdenvoorzienvan
eenverstevigingsbalk, waaropeenbeweegbareklepwerdgemonteerd omhet water
sneller aftelatenvoeren.Ookwerdindie
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tijd deschuifvoordeduikeropeninggeautomatiseerd.Tenslotte isin 15194indeduikeropeningeenkleinebeweegbareklep
geplaatst, waardoorzeerkleineafvoeren op
deDinkelgemeren konden worden.
Doordeaanhoudende problemen adviseerdedewerkgroepDinkelin 1515)5)het
waterschap omhetoudeverdeelwerkgeheel
tevervangen.Hetstuwdehetwater tehoog
op(demaximaleafvoer wasongeveer50
kubiekemeterperseconde)endaardoor blevendeklachtenoverwateroverlast.Ookwas
het nietmogelijk omde waterhoeveelheden
testuren entemeten.Daarbij verkeerdeher
betonwerkvandeoverlaat,deduikerende
raludbescherming rondom inzeerslechte
staat,tradenerbijgrotewaterafvoeren zeer
srerkerrillingen opvandepijlers endeloopbrug,wasdestalen klepoverdeoverlaarnier
meerbeweegbaar enlektehet waterlangsde
afdichtingen.Almet alredenengenoegom
heroudeverdeelwerk revervangendooreen

Een intelligent kunstwerk
Het waterschap verlangdedathet nieuweverdeelwerk iniedergevalzou voldoen
aandevolgendeeisen:
- Eenmaximalehoeveelheid watervan30
kubiekemeterpersecondemoerongehinderd door het verdeelwerk naarde
Beneden-Dinkel kunnen stromen (regen
detwaalfkubiekemeter inhetoudeverdeelwerk);
- Het maximalepeilindeDinkel mocht
27meter bovenNAPbedragen;
- Dewaterhoeveelheden moesten onder
alleomsrandigheden meetbaarzijn en
beheersbaargesruurd kunnen worden;
- Deheleconsrrucriezouzoveel mogelijk
moeten opgaan inhetnatuurlijke landschap.
Vorigjaar nam hetWaterschapReggeen
Dinkelhetnieuweverdeelwerk in gebruik.
Omaanallegenoemdeeisentekunnen voldoenisgekozenvooreennieuwestuw,
bestaande uiteenstalenstuwklep indeDinkel,eenbalgstuw inhet omleidingskanaal
enslimme'spionnen'onder wateromde
waterhoeveelheden rekunnen meten.

De stuwklep
HetteveelaanwaterindeBoven-Dinkel
wordt naar hetomleidingskanaal gedirigeerddoor eensralenstuwklep,dieinde
Dinkel isaangebrachr ondereenbrug.Deze
sruwklepheeft eenafmeting vanongeveer
zevenbijdriemeterenligt'slapend'opde
bodem vandeDinkel.Alsgrotehoeveelhedenwater afgevoerd moerenworden, bijvoorbeeld rijdens eenregenachtigeperiode,
kandeklepzoveralsnoodzakelijk isworden
opgetrokken om hetgewenstedebiet,inde
prakrijk nietmeerdan rienkubieke meter,
door telaten.Deresterende hoeveelheid
water,maximaal40kubiekemeter, wordt
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oogpunt enomdat hetwaterschap afwilde
vandeopzichtige betonnen bouwwerken
methogehekken.Debalgstuwdoet het
landschapgeengeweld aan.

De 'spionnen' onder water
Beidestuwen (deklepende balgstuw)
wordenaangestuurd door metingen vande
hoeveelheid kubiekemeterwaterdieineen
secondedoorderivierstroomt.Vroegerwerd
ditgemeten doormiddelvanpeilingvande
waterhoogte.IndeDinkelligtechter het
nieuwste snufje vanTwentseontwerpers:de
Argonaut,eenonderwatersensor diede
stroomsnelheden opmeetmet behulpvan
hetdopplereffect. Omdat hetwaterineen
riviernietopelkediepteevensnel stroomt,
ishetmeetapparaatje zelfgemonteerd op
eenrailophettalud vandeoever.Eenklein
motortje zorgtdatdeArgonaut overderail
schuift.Afhankelijk vandegemeten waterstand schuift demeter vanzelfnaarde
gewenstediepte.Degemiddelde stroomsnelheid wordtgemeten opeenderdevandeaanwezige waterstand.

Debalqstuw

doordegedeeltelijk omhoogstaande stuwkleptegengehouden enafgevoerd naar het
zijwaarts gelegen omleidingskanaal.
Dewaterstand indeBeneden-Dinkel
wotdt zoveelmogelijk beneden het maaiveld
gehouden.

De balgstuw
Vootaan inhetomleidingskanaal iseen
balgstuwaangelegd,dieomlaaggaatomde
extrawateraanvoer door telaten.Debalgstuwzelfiseenflexibele rubber balgdie,
gevuld metwater,doormiddelvan stalen
profielen waterdicht bevestigdisopeen
betonnen ondetbouwenovetdegehele
breedteinderivierligt.Debreedtevaneen
balgstuw isbijna onbeperkt enmededoorde
toepassingvanschuinewanden isergeen
vernauwing vandedoorsttoomopening(wat
welhetgevalisbijeenstuwdievoorzienis
vaneenklepofschuif),zodarhet water
gelijkmatig door herkanaalsrroomt.De
balgisaangesloten opeen automatisch
regelsysteemdataandeoeverisgeïnstalleerd.Doormiddelvaneen onderwaterpomp
wordtdebalggevuldenbij hetdalenvande
balgwordthetvulwatet weerafgevoerd naar
derivier.Hetwaterniveau wordtelektronischgeregelddooreen besturingsinsrallatie.Naaraanleidingvandewaterstand geeft
eenregelaar(PLC)commando's aan het
regelsysteemomdevullingvandebalgte
veranderen.Doorderondevormvandebalg

vloeithet waterheelgelijkmatig overde
stuw,ookbijmeerdere compartimenten,
waardoorweinigwervelingen rond destuw
voorkomen.
Dekeuzevooreenbalgstuwwasniet
nieuwvoorReggeenDinkel.Eenpaarjaar
eerder,in 1996, had hetWaterschapReggeen
Dinkeleenpioniersrolopzichgenomen en
deallereerstewatetgevuldebalgstuw in
Nederland latenaanleggen indeBornse
Beek:stuwStroomesch.
VolgensHenkLansink, waterbouwkundigadviseutvanhetWaterschapReggeen
Dinkel,isdestijds voordebalgstuwgekozen
vanwegedegroteeenvoud,uit veiligheids-

Bijhetverdeelwerk indeDinkel liggen
tweeonderwaterspionnen:éénindeBovenDinkelenéénindeBeneden-Dinkel. Het
verschil indemetingvandezetweeArgonauten geeft dehoeveelheid waterdat richtinghetomleidingskanaal wordt gestuurd.
Allemetingen worden dooreenPLCingelezenenverwerkttotopdrachten aanbalgen
klepomhetdebietnaarwensteverdelen.

De toekomst
Tochblijft deBoven-Dinkelnogwelmet
enigeregelmaatoverstromen, tegenwoordig
metgoedkeuringvanhetwaterschapende
boereninhetDinkeldal.Het Waterschap
ReggeenDinkelheeft inhetkadervanhet
verdeelwerkDeLuttezelfseenspeciaalterrein,natuurterrein Beverborg,lateninrichten."Westrevenernu naaromhetstroomdalgraslandzoveelmogelijk telaten
overeenkomen metdeoudesituatie,zodatde
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inmiddelszeldzaamgeworden stroomvegetatiealssteenanjer, kleinebevernel,wilde tijm,
geelwalstroenkaalbreukkruid opnieuween
kanskrijgt",aldusHenkLansink.
Metbehulpvanhetnieuwe verdeelwerk
kandewateroverlastvandeDinkeldus
beheersbaar blijven.Washet natuurterrein
Beverborgvoorheen een verwaarloosd
gebied;sindsdekomstvanhet nieuweverdeelwerk kandenatuurliefhebber zijn of
haar hartophalen aandebijzondere, specifieke beplanting ofaande majestueuze
zwartepopulier;eeninmiddels zeldzaam
geworden boomsoort,diekarakteristiekis
voorditrivierenlandschap.Ookzijn bijzonderevogelstezien,zoalsdeijsvogel ende
gelekwikstaart.
NietalleenhetWaterschapReggeen
Dinkel,maarookdegemeente Losseristrots
opdit fraaie stukje natuurschoon. DegrilligeDinkelenhet fraaie Dinkeldal zorgen
vooreenuniek landschappelijk karakter.
Onder het credoVerslingerdaandeDinkel'
heeft degemeentesamen met het waterschapmaatregelengenomen omhetriolerings-enwaterbeheer duurzaam te maken.
Demaatregelen diezevoorogen hebben,
zullenzowelopkortealsoplange termijn
worden ingevoerd engeldenvoor riolering,
transport enzuiveringvanhet afvalwater.
Nu stroomt opverschillende plaatsen nog
rioolwater vandegemeente Losserinde
Dinkel.
Ditjaar wordr begonnen methet maken
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Onderhoudsvrij
Overhetonderhoudvanhetnieuweverdeelwerkinhetriviertje deDinkelisvoorafgoednagedachr:ophet'kruispunt' vanhetverdeelwerk,tussendeafslagnaarhetomleidingskanaalen
destuw,ligtindeomgevingvandestuweneennatuutlijkebeschoeiingvanDuitsezandsteen,
waarbijzoveelmogelijkdevormvanderivierwordtgevolgd.Deze'zachte'zandkeienkomen
vannatureveelvoorinbergrivierenenblijven liggeninhetwater,zodatderivierzoweinig
mogelijkgripkrijgtopdeoevers.Tussendekeieneninhetzandnestelenzichspontaanverschillendeplanten,diehiermeebijdragen aanextraversteviging.Debrugoverdestuw heeft
roestvrijstalen brugleuningen,evenalsde'slapende'stuwklep,dieonderdebruginderivier
ligt,deonderwaterspionnen,derailsinhetwaterendepompen.Diepompenliggengeheel
ondergrondsendeputtenzijnafgedekt metzware,roestvrijstalendeksels.
Dewaterbalgstuw inhetomleidingskanaal functioneert naartevtedenheid.Hetrubbervande
balgenblijft goedenvertoontgeenscheurenofanderongemak.Dezebalgiszelfsgemaaktvan
eenextradik,metspecialekeramiekdeelrjes gewapendrubberommechanischebelastingenen
menselijk ingrijpen teweerstaan.Debalgstuwzietervriendelijkuitenvormrgeengevaarvoor
zwemmersenbootjes:dejeugdgebruiktdebalgopzomersedagenalsspringplankende
kano'sgaanermoeiteloosoverheen,zonderdatditbeschadigingenoplevertaanbalgofkano.
Hetbesturingssysteem vanhetverdeelwerkiseentechnischhoogstandje:geheelcomputergestuurdenopafstand,bijvoorbeeld vanuithetkantoor inAlmelo,metlaptopofPCtebedienen.
Vanuitdezevoorzieningenkandedebietverdelinggeregeldengewijzigdwordenenkunnende
diversealarmniveausingesteldworden.Dealarmenworden24uurperdagdoorgemeldaan
eenwachtdienst.
Totnutoeheeft hetbesturingssysteem zelfgeennoemenswaardigonderhoudgevergd,net
zominalsdedikke,dubbelwandigestalenkastdieomhetbesturingssysteem heengebouwdis.

vaneenextrawaterberging in het bestaande
afwateringsstelsel. Degemeente Losserwil
detechnischeuitgangspunten vanhet basisrioleringsplan zodanigvaststellen,datde
vuiluitstoot uit hetrioolsrelsel metde helft
kanwordenverminderd. Dit ambitieuze
planbevatechter nogalwathaken enogen;
zomoetmet allegrondeigenaren vande

gebieden waardeDinkeldoorheen stroomt,
overeenstemming wordenbereikt,zowelin
Nederland alsinDuitsland.Tochisde
gemeentevoornemens omin2010deuitstootvanvuilindeDinkelmet80procent te
hebben teruggebracht. <f
Voormeerinformatie:(0546]83 2525.

