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Betreft: Waterinlaat gebied Dalmsholte 

Geacht bestuur en directie, 

Graag uw aandacht voor het volgende: 

Het gebied Dalmsholte, tussen het Overijssels Kanaal en het Landgoed Rechteren, heeft nog steeds geen water 

aanvoer vanuit het Overijssels Kanaal. 

Het s een sterk hellend gebied, vanuit vroegere jaren het stroomgebied van de Lemeler- en Archemerberg. 

We hadden in het verleden meestal voldoende water vanuit het hoger gelegen gebied. 

Het gebied viel destijds onder het Waterschap bezuiden de Vecht, met als grens het Overijssels Kanaal. 

Toen al werd door Waterschap Salland aan de zuidzijde water ingelaten in drogere perioden. 

Het jaar 1976 kwamen de eerste verdrogingsproblemen aan het licht. 

Mede doordat toevoer uit de hogere gebieden stagneerde door waterwinning uit de Archemerberg. 

Verdroging aan de oostzijde van de N348 werd erkend en vergoed door de waterleidingmaatschappij Vitens. 

Echter ons gebied ondervindt steeds meer problemen door droogvallende sloten. 

De laatste vijf jaar waren er vier die ernstige verdrogings verschijnselen hebben gegeven. 

Het gebied ondervindt veel schade van droogvallende sloten die gedeeltelijk voorkomen kan worden door een goed 

water aanvoersysteem. 

In het gebied zijn de laatste jaren veel retentie gebieden aangelegd die praktisch onbenut blijven. 

Tevens zijn er veel vispassages aangelegd die nu droog vallen, met tot gevolg dat veel waterleven het niet overleeft. 

Het gebied ervaart het als onredelijk dat de zuidzijde van het Overijssels Kanaal wel voorzien wordt van water, 

terwijl ons gebied verstoken blijft van aanvoer uit het Overijssels Kanaal. 

Wij ervaren het als positief dat wij vorig jaar aandacht kregen om via een cursus waterbeheer meer inzicht te krijgen 

in waterbeheersing. 

Wij ervaren het als onvoldoende als n droge tijden de sloten niet van water worden voorzien. 

Graag willen wij de discussie met uw waterschaps deskundigen vervolgen om tot oplossingen te komen. 

Met vriendelijke groet, 

Namens buurstschap Dalmsholte 
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