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r u u d  W i l d e k a m p

Het Koordekanaal
Deel 2 Tijdens de bezetting

Het Koordekanaal was, in tegenstelling tot het 

Defensiekanaal, niet voorbestemd voor de 

afwatering van het aanliggende deel van het 

Peelgebied. Het diende alleen de verdediging 

van ons land. De bestaande afwateringslopen 

van het doorsneden terrein zouden in duikers 

onder het kanaal worden doorgeleid maar door 

het uitbreken van de oorlog werd ook dat deel 

van het plan niet uitgevoerd 1.

Dientengevolge bleef de ontwatering van de 

Jodenpeel, het Beestenveld en de sijp danig 

verstoord. Door de aanleg van het Defensie-

kanaal waren de Blaarpeel en het noordelijke 

deel van de Jodenpeel, dat behoorde tot het 

waterschap “de maaskant”, van hun oorspron-

kelijke afwatering afgesneden. Overtollig water 

daar zocht nu zijn weg naar het Koordekanaal 

door sloten van het waterschap “stroomgebied 

Het Koordekanaal liep over het terrein van de Duitse radarstelling Bazi. Voor de landmeters was het lange tijd 
verboden gebied.
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van de Aa” die daar niet op berekend waren. 

In het voorjaar na de winter bleven de lande-

rijen daarom langer nat dan voorheen 2. een 

andere bron van ergernis voor de aangrenzende 

landbouwers waren de opgeworpen zandwal-

len en gronddepots die als borstwering hadden 

gediend. Ook de gebouwde stellingen en draad-

versperringen beperkten hen in de bedrijfsvoe-

ring. Daardoor raakten meerdere van hen ook 

financieel gedupeerd. enkele maanden na de 

Nederlandse capitulatie werden de stellingen 

en draadversperringen aan de defensie- en 

koordekanalen op last van de bezetter geruimd. 

Voor deze werkzaamheden had de rijksdienst 

voor de Werkverruiming toestemming gegeven 

voor de inzet van werkelozen. De financiering 

werd gedaan door de afdeling Defensieschade 

van het Departement van Financiën.

 

Functie als afwateringskanaal
Over zowel de wateroverlast als over de niet ge-

ruimde grondbergingen, maar ook over de be-

perking in hun bedrijfsvoering, beklaagden de 

betrokken landbouwers zich bij hun gemeenten. 

Deze gaven de klachten door aan de provincie 

en het waterschappen. mede daarom is in juni 

1940, na de capitulatie waardoor de defensie-

functie van het kanaal was komen te vervallen, 

Landgoed De Dompt in de tijd van de mobilisatie.
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worden vervangen door beweegbare. Hierdoor 

zou een lager waterpeil in de winter en een 

hoger in de zomer kunnen worden gerealiseerd. 

December 1940 ging het Waterschap de Aa 

akkoord met het plan om het Koordekanaal te 

verbinden met de Landmeerseloop en zo af te 

laten wateren naar de rivier de Aa. De financie-

ring van 175.400 gulden voor deze verbinding 

zou ten laste van het waterschap komen, waar-

voor het bestuur ook de gelden reserveerde. 

Daarnaast werd een plan ontworpen om de 

capaciteit van de Landmeerseloop te verbete-

ren 4. Vanwege de gewijzigde omstandigheden, 

veroorzaakt door de oorlog, duurde het tot 28 

mei 1941 eer het Afwikkelingsbureau van het 

Departement van Defensie de genie toestem-

ming kon geven om het kanaal, volgens de 

oorspronkelijke plannen, geheel af te werken. 

door de betrokken waterschappen het voor-

stel gedaan om het Koordekanaal alsnog te 

bestemmen voor de afwatering van de streek 3. 

Het waterschap de Aa startte daarop bespre-

kingen met het Departement van Defensie dat 

welwillend tegenover deze gedachte stond. De 

gedachte ging daarbij in eerste instantie uit om 

het gehele Koordekanaal volgens het ontwerp 

te voltooien en in zijn volle lengte voor de ont-

watering te gebruiken. De kosten van verdere 

aanleg en onderhoud zouden daarbij voor 

rekening van het rijk blijven. Alleen diende 

het voltooide kanaal te worden opgenomen in 

nieuw bestaande ontwateringsplannen van de 

waterschappen.

Om de ontwateringsfunctie te kunnen realise-

ren dienden de aanwezige zes vaste stuwen te 

Beweegbare stuwen in het Koordekanaal bij het Beesteveld.
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tegen dit voornemen werden door enkele 

aanwonenden van het Koordekanaal bezwa-

ren aangetekend. Deze waren echter, zo bleek 

tijdens een inspraakbijeenkomst georganiseerd 

door het waterschap de Aa, voor het merendeel 

gebaseerd op het nog steeds niet ontvangen 

hebben van een compensatie voor de gevorder-

de gronden en de aanwezigheid van grote hoe-

veelheden uitgegraven zand op hun gronden. De 

noodzaak tot ontwatering van de Jodenpeel via 

het Koordekanaal werd ernstig in twijfel getrok-

ken door Johannes Bellemakers, hoofdopzichter 

van de Heidemaatschappij uit De rips en tevens 

bestuurslid van het waterschap. Hij toonde zich 

dan ook een tegenstander van de afwerking 

van het kanaal en stelde voor het te dempen 

waardoor meer cultuurgrond beschikbaar zou 

komen. Zijn voorstellen werden niet geaccep-

teerd door de Landbouwadviescommissie van 

de bezetter en werden ook door de betrok-

ken waterschappen verworpen. Deze discussie 

vertraagde echter de uitvoering van het herstel 

en de realisatie van de benodigde kunstwerken. 

Het gevolg was dat het Afwikkelingsbureau van 

Defensie eerst in februari 1942 de Grontmij 

verzocht een tweetal begrotingen op te maken 

voor de voltooiing van het noordelijke deel van 

het Koordekanaal. een om het niet gegraven 

deel af te werken in een verkleind en vereenvou-

digd profiel en een voor een volledige demping 

van dit deel. Daarop nam het Afwikkelingsbu-

reau de opnieuw beslissing het Koordekanaal te 

voltooien.

Een aangepast plan
Intussen was per 1 februari 1942 het onder-

houd van de defensiekanalen in Noord-Brabant 

en Limburg overgegaan van Defensie naar de 

diensten Bijzonder Beheer van rijkswaterstaat 

in deze provincies. De dienst van Noord-Bra-

bant inspecteerde op 15 en 16 april 1942 het 

Koordekanaal en kwam tot de conclusie dat 

het grotendeels gereed was. De niet volledig 

uitgegraven stukken waren wel gemarkeerd 

door oppervlakkige ontgraving maar behoefden 

bij voltooiing niet meer op de vereiste diepte te 

worden afgewerkt. een diepte van 1,20 m werd 

voldoende geacht voor de waterafvoer naar de 

Landmeerseloop. De kosten hiervoor zouden 

nog steeds voor rekening van het Departement 

van Defensie zijn. tijdens een voorbereidend 

overleg opperde rijkswaterstaat nog om in 

overweging te nemen het Koordekanaal zowel 

op de Landmeerseloop als op de Peelseloop 

aan te sluiten. tijdens een vergadering met de 

Provinciale Waterstaat van Noord-Brabant van 

19 mei 1942 werd het voorstel gedaan alleen 

het eerste, het zuidelijke, deel tot aan de krui-

sing met de weg elsendorp naar De rips af te 

werken en dit aan te sluiten op de Peelseloop. 

rijkswaterstaat accepteerde in juni 1942 dit 

plan waardoor de noodzaak tot verbetering 

van de Landmeerseloop verviel 5. Opnieuw zou 

een commissie van de provincie en het water-

schap De Aa, ingesteld op 14 juli 1942, deze 

mogelijkheid verder onderzoeken. Uiteindelijk 

werd wel besloten om 

het afwerken van de 

kunstwerken uit te voe-

ren. In augustus 1942 

waren van dit werk zes 

beweegbare stuwen en 

zes bruggen gereed, 

waarvan er een alweer 

was verzakt door zwaar 

Duits militair verkeer. 
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Alle benodigde duikers waren ook gereed met 

uitzondering van de grote duiker in de weg 

elsendorp naar De rips. De aanleg daarvan 

hing af van de beslissing over de toekomst van 

het noordelijke deel van het traject dat deel 

uitmaakte van een advies aan de directeur-ge-

neraal van rijkswaterstaat. Hierin werd gesteld 

de gegraven delen van het noordelijke tracé in 

drie afzonderlijke delen gecompartimenteerd 

zouden worden die ieder naar een andere wa-

terloop zouden afwateren. Langs deze compar-

timenten, gelegen in de gemeenten Wanroij en 

Gemert, dienden langs de zuidoever stroken van 

20 meter breedte te worden onteigend volgens 

het Algemeen Vorderingsbesluit 1940 om te 

dienen als opslag voor de vrijgekomen grond 

door de ontmanteling van de militaire stellingen 

en de eerdere grondbergingen van de aanleg. 

Financiering hiervan diende te gebeuren door 

de Afdeling Defensieschade van het Departe-

ment van Financiën. 

 
Het werk stagneert
De besluitvorming werd nog werd vertraagd 

door het gebrek aan materialen en brandstof 

dat intussen in het bezette Nederland was 

ontstaan. Probleem voor de uitvoering was 

echter de per 1 juni 1942 door de rijkscommis-

saris voor het bezette Nederland afgekondigde 

bouwstop. Hierdoor werd ook een groot deel 

van de projecten van rijkswaterstaat getroffen. 

Voor elk deel van een werk diende nu aparte 

aanvragen voor de materiaaltoewijzing te wor-

den ingediend. men dacht bouwstop te kunnen 

omzeilen door de inzet van werkkrachten in de 

werkverschaffing. Daarbij werd ook gedacht 

om de negentig Chinezen in het rijkswerk-

kamp in De rips hiervoor in te zetten. Om het 

werk in het kader van de werkverruiming te 

mogen uitvoeren werd toestemming gevraagd 

van het Departement van sociale Zaken. Voor 

de verdere afbouw van het Koordekanaal en 

de aansluiting op bestaande waterlopen werd 

een ontheffing van de bouwstop aangevraagd. 

Deze werd echter afgewezen als zijnde ‘nicht 

Kriegswichtig’, van geen belang voor de (Duitse) 

oorlogsvoering.

 

De inzet van personeel voor de aansluiting 

van het kanaal op bestaande waterlopen werd 

ook bemoeilijkt door de ‘Arbeitseinsatz’, de 

gedwongen inzet van Nederlandse arbeiders in 

Duitsland. er kon nauwelijks meer aanvullend 

personeel worden aangetrokken omdat dit, of 

in Duitsland werkte, of was ondergedoken. er 

was gewoonweg onvoldoende personeel be-

schikbaar voor de werken van het waterschap. 

Door alle discussies en de bouwstop voor niet 

‘Kriegswichtige’ projecten, tijdens  de tweede 

helft van de bezetting was er, behalve de bouw 

van een aantal bruggen en stuwen, nog niets 

van de voltooiing van het Koordekanaal gere-

aliseerd. Het beschikbare eigen personeel van 

rijkswaterstaat werd toch  zoveel mogelijk aan 

het werk gehouden om voor hen een uitzending 

naar Duitsland te voorkomen. een streven dat 

niet altijd lukte. toch heeft rijkswaterstaat over 

het algemeen getracht zoveel mogelijk van het 

eigen personeel buiten de ‘Arbeitseinsatz’ te 

houden 5. 

Andere plannen
Wel was intussen de gedachte ontstaan dat de 

beslissing om het gehele kanaal af te werken 

niet de juiste was geweest. Op 15 april 1944 

gaf de commissie, die op 14 juli 1942 was 


