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In de loop van de tijd trad de rivier de
Vecht vele malen buiten haar oevers. De
laatste keer dat dit gebeurde was in 1928,
waarbij de gehele Vechtstreek onder wa-
ter kwam te staan met grote schade voor
mens en dier. Als gevolg van een zeer zwa-
re noordwesterstorm op 17 november van
dat jaar werd het water van de Noordzee
de Zuiderzee ingeblazen. Dit kon gebeu-
ren omdat de  Afsluitdijk er nog niet was.
De afsluiting van de Zuiderzee zou nog en-
kele jaren op zich laten wachten. Door het
opstuwende water in de Zuiderzee bereik-
te ook het water bij Muiden een hoge
stand, veel hoger dan normaal, zodat de
Vecht niet kon lozen. Door hevige regen-
val in de weken daarna steeg het water in
de rivier, waardoor de dorpen langs de
Vecht te maken kregen met ernstige wa-
teroverlast en grote schade aan huizen en
landerijen. Rond 26 november over-
stroomde de Vecht op vele plaatsen, waar-
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De voormalige tuinmans-
woning met een mangel-
en biljartkamer, vroeger be-
horend tot de buitenplaats
Nieuwerhoek. Het gebouw
is ook in gebruik geweest
als koetshuis. Dit pand -
sinds vele jaren in gebruik
als eigen woning - had ook
te lijden van de overstro-
ming van de Vecht in no-
vember 1928. Het huidige
adres is Rijksstraatweg 80.
De foto is genomen vanaf
het balkon van
‘Sunnyhome’, het woon-
huis van de toenmalige
burgemeester E.A.H.A. van
de Velde. Coll.: W. Mooij.

Overstroming van de Vecht in 1928 (2)
Schade aan huizen en landerijen



bij vooral Nigtevecht en Vreeland het
zwaar te verduren hadden, maar ook
Loenen, Nieuwersluis, Breukelen en
Maarssen ontkwamen niet aan deze over-
stroming.1)

Nigtevecht
De hoge waterstand hield ongeveer vier
dagen aan: van maandag 26 tot en met
donderdag 29 november 1928. Op 30 no-
vember schreef het raadslid H. Petrus aan
burgemeester L. Schiethart van Nigte-
vecht, die tevens burgemeester van Vree-
land was, een brief met de vraag om “bij de
eerstvolgende raadsvergadering in dezen ge-
meente, een punt op de agenda te plaatsen,
waarin ondergeteekende de raad verzoekt eeni-
ge inlichtingen aan B&W te mogen vragen be-
treffende de dagen van 26 Nov. j.l. en daarop
volgende, waarbij Nigtevecht door een hoogen

Vechtstand geteisterd werd.” Die eerstvolgen-
de vergadering vond plaats op 16 januari
1929. Het raadslid Petrus vroeg toen waar-
om het bestuur van de Aetsveldse polder
niet voldoende had ingegrepen en wat het
college van burgemeester en wethouders
had gedaan ter beperking van de geleden
schade. En ... dat was niet onbelangrijk,
wat stelde men zich voor te doen om in de
toekomst een herhaling van een dergelij-
ke ramp te voorkomen. Uit het besluit dat
over dit punt is genomen, blijkt hoe de ge-
meenteraad tegen de zaak aankeek. Het
bestuur van de polder had zeer onvol-
doende maatregelen getroffen om de wo-
ningen van vele ingezetenen voor overs-
troming te vrijwaren en daardoor het
Vechtwater te laten stromen door de vele
percelen en over de bestrating van de
Dorpsstraat. Het dagelijks bestuur van de
gemeente heeft toen ingegrepen door het
water te keren door het aanbrengen van
kistdammen en zandzakken achter de wo-
ningen. Met deze maatregelen waren aan-
zienlijke uitgaven gemoeid. Volgens een
schatting van het gemeentebestuur kon
het totale schadebedrag wel oplopen tot
3.000 gulden: tenminste 1.300 gulden
voor het keren van het water en ruim
1.600 gulden voor het herstellen van de
Dorpsstraat (materiaal en loonkosten).
Voor een zo hoge schadepost moest het ge-
meentebestuur een lening afsluiten,
waarvoor de  aflossing (incl. betaling van
de rente) werd vastgesteld op zes jaarlijkse
termijnen, te voldoen in de jaren 1930 tot
en met 1935. Volgens de burgemeester
had het polderbestuur met terstond in-
grijpen veel schade kunnen voorkomen
en die mening werd ondersteund door de
hoofdingenieur-directeur van provinciale
waterstaat en de hoofdopzichter van het
hoogheemraadschap Amstelland (H.A.J.F.
Hissink, 1864-1933). De vraag hoe men een
dergelijke ramp kon voorkomen, kwam
niet meer aan de orde.2)

Vreeland
Voor Vreeland zond burgemeester Schiet-
hart op 14 december 1928 aan de hoofdin-
genieur-directeur van provinciale waters-
taat op diens verzoek een schriftelijk ver-
slag van de hoge Vechtstand (gedurende
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Wateroverlast in de
Dorpsstraat in Loenen.

Links op de foto staat de
drinkwaterpomp, die 

toentertijd voor de 
gereformeerde kerk stond

en in 1929 is opgeruimd
door Teeseling, die de

pomp ook had geplaatst.
Coll.: W. Mooij.



26 tot en met 29 november) met daarbij
een schatting van de geleden schade. Als
eerste meldde Schiethart dat de gemeente
voor de kering van het water geen uitga-
ven had hoeven te doen. Die kosten waren
betaald door de belanghebbende polder-
besturen. Bij de strijd tegen het hoge wa-
ter had het bestuur van het Hoekerwater-
schap hulp gekregen van ongeveer 40 ge-
niesoldaten. Voor het overige had de ge-
meente nog niet zoveel kosten gemaakt,
alleen voor het aanleggen van noodbrug-
gen over de straten, die onder water ston-
den, en voor het opruimen van aangeleg-
de dammen: totale kosten 90 gulden.
Wegen en straten in Vreeland hadden na-
melijk niet noemenswaard geleden, om-
dat het Vechtwater er langzaam gestegen
was en er gedurende die dagen vrijwel
geen verkeer over de straten was geko-
men. Verder deelde de burgemeester mee,
dat ongeveer 40 percelen waterschade
hadden opgelopen. Enkele bewoners wa-
ren zelfs genoodzaakt geweest hun hui-
zen tijdelijk te verlaten. Op dat moment
was een raming van de schade aan de ge-
bouwen niet precies te maken, omdat pas
later zou blijken of de fundamenten van
de percelen waren aangetast. Bij een voor-
lopige schatting ging de burgemeester uit
van een bedrag 40 gulden per perceel,
waarbij de schade aan huisraad nog niet
was meegerekend. Tenslotte vroeg de bur-
gervader aandacht voor mogelijke plan-
nen van diverse polderbesturen tot aanleg
en verhoging van waterkeringen die in de
bebouwde kom vreemde toestanden zou-
den kunnen veroorzaken, bijvoorbeeld
wanneer een waterkering langs wonin-
gen en deels op een weg zou komen te lig-
gen. Schiethart drong er op aan, dat het
college van Gedeputeerde Staten aan de
polderbesturen zou vragen welke plan-
nen zij zouden wilden  gaan ontwikkelen
ter bescherming van de polders tegen
hoge waterstanden van de Vecht.3)

Loenen
De schade in Loenen werd in de loop van
december 1928 opgenomen door de ge-
meente-veldwachter. Hij maakte een over-
zicht van de woningen die in november
1928 min of meer  in het water hadden ge-

staan met een opgave van de daarin aan-
gerichte schade. In zijn overzicht van 8 ja-
nuari 1929 nam hij woningen op vanaf
molen ‘De Hoop’ tot het einde van de ge-
meente Loenen in Nieuwersluis, uiteraard
alleen aan de westkant van de Vecht, want
de oostzijde - de buurtschap Oud Over - be-
hoorde toen nog tot de gemeente Loos-
drecht. De schade in de toenmalige ge-
meente Loenen bedroeg ruim 7102 gul-
den. Om een globaal inzicht van de scha-
de te geven volgen enkele voorbeelden. De
molenaar J. B. Treure gaf 140 gulden scha-
de op wegens bedorven veevoeder. 
Fourage- en kunstmesthandel van H.
Griffioen Gzn.  leed in zijn pakhuis scha-
de door bedorven veevoeder en kunst-
meststoffen tot een bedrag van 900 gul-
den. Vele inwoners ondervonden schade
aan hun meubilair die kon oplopen tot
een paar honderd gulden. In enkele hui-
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Op deze foto zien we Frank
Mooij (1903-1974), de 
75-jarige Jacomijntje van
Appel, weduwe van
Lammert Bouwmeester,
voor velen opoe
Bouwmeester, naar een
droger gebied brengen. Zij
woonde reeds in 1890 in
de buurtschap Oud Over
(toen gemeente
Loosdrecht sectie B num-
mer 142). Coll.: W. Mooij.



zen waren ook de tegelvloeren verzakt. De
gemeente Loenen gaf 1503 gulden ar-
beidsloon op voor werkzaamheden tij-
dens de overstromingsramp en het water-
schap Holland, Sticht en Voorburg decla-
reerde 2000 gulden voor geleden schade.
Al met al een hoog bedrag aan waterscha-
de. De burgemeester van Loenen, E.A.H.A.
van de Velde, stuurde het door de veld-
wachter opgemaakte overzicht aan de
heer Joh. Timmerman, lid van Provinciale
Staten, tevens wethouder van de gemeen-
te Loosdrecht.4)

Buurtschappen Mijnden en Oud Over
Van de schade in de buurtschappen
Mijnden en Oud Over aan de oostkant van
Vecht - toen nog behorend tot de gemeen-
te Loosdrecht - is geen goed beeld te krij-
gen. Het gemeentebestuur berichtte in de-
cember 1928 aan de hoofdingenieur-di-
recteur van provinciale waterstaat, dat
alle kosten van de overstroming op dat
moment nog niet bekend waren en daar-
over dus nog geen overzicht kon worden
verstrekt. Wel besprak de gemeenteraad

op 6 december 1928 de vraag wie de kos-
ten moest betalen van de werkzaamhe-
den, “tijdens den hoogen Vechtstand der vori-
ge week in Mijnden en Oud Over verricht?” De
voorzitter van de vergadering reageerde
met de mededeling dat slechts die kosten
voor rekening van de gemeente kwamen,
die voortvloeiden uit de werkzaamheden
die de gemeente zelf had uitgevoerd. Hij
herinnerde eraan dat men te maken had
met een noodtoestand, waarbij direct in-
grijpen geboden was zonder dat men zich
“vooraf angstvallig kon afvragen: wie zal de
kosten betalen?” De vergadering was het
eens met de visie van de burgemeester, dat
de gemeentekas zo weinig mogelijk moest
worden belast met de kosten van de overs-
troming. De kosten die de waterschappen
Mijnden en Loenderveen gemaakt had-
den, moesten zij ook zelf betalen. Op 16
maart 1929 schreef het college van burge-
meester en wethouders aan het bestuur
van het waterschap Mijnden, dat de ge-
meente 500 gulden beschikbaar stelde “als
tegemoetkoming in de gemaakte kosten tijdens
den watersnood van 23-26 november 1928, on-
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Militairen van het depot
Politietroepen uit de 

kazerne te Nieuwersluis
bieden in november 1928

hulp bij de Mijndensesluis.
Coll.: W. Mooij.



der aftrek van de kosten die door de gemeente
zijn gemaakt in het belang van het water-
schap.” Op 31 mei 1929 besloot de gemeen-
teraad een brief aan Provinciale Staten te
schrijven met het verzoek “zoo spoedig mo-
gelijk maatregelen te nemen tot het voorkomen
van hoogere Vechtstanden dan 0,50 plus NAP,
waardoor naar ‘s Raads meening het ophoogen
van de dijken overbodig wordt en met de belan-
gen der tachtig gezinnen, die buiten den dijk
wonen rekening wordt gehouden.” Het opho-
gen van de dijken zou voor rekening ko-
men van de beide waterschappen en dat
zou voor de besturen een te zware last
worden. Een dergelijke maatregel zou al-
leen gerealiseerd kunnen worden met
subsidie van de provincie. Bovendien zou
ophoging van de dijken niet helpen voor
de woningen die buiten de dijk waren ge-
legen. Vandaar dat het gemeentebestuur
voorstander was van een effectievere
maatregel ter voorkoming van hoge wa-
terstanden in de Vecht, namelijk het op
peil houden van de Vechtstand. In het ver-
zoekschrift aan de provincie deed de ge-
meente nog eens verslag van de noodtoe-
stand, die in november 1928 in de beide
buurtschappen was ontstaan: “dat reeds de-

zen winter meerdere woningen zijn ontruimd
en dat het water in woningen is binnengedron-
gen en aanzienlijke schade werd geleden voor-
al door de armere bevolking; dat het water, dat
in de woningen binnendringt voor de volksge-
zondheid zeer vele gevaren oplevert [en] dat de
bewoners der buiten den dijk gelegen huizen
verplicht zijn in de  ongunstige jaargetijden in
vochtige woningen door te brengen.” Al met al
reden genoeg om maatregelen te nemen
tegen de hoge waterstanden in de Vecht,
die regelmatig voorkwamen in het najaar
en de winter.5)

Volgende keer: actiecomité en pompge-
maal in Muiden (slot)

Kees de Kruijter
Willem Mooij

Met dank aan ing. J. den Besten voor 
zijn waardevolle adviezen.

NOTEN:
1. Zie voor het verslag over de watersnood van 1928 in de

Vechtstreek: Vechtkroniek, nummer 36 (november
2011), 32-34. 

2. Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen
(RHCVV) te Breukelen, Archief gemeente Nigtevecht
(1818-1942), raadsnotulen 1929 en correspondentie,
1928-1930;
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Aan het eind van de raadsvergadering
van 26 april 1860 deelde burgemeester
J.P.C. baron van Reede tot ter Aa, eige-
naar van de buitenplaats Rupelmonde,
mee dat de heer Van Beusekom van de
hofstede Sterreschans een kleine brand-
spuit heeft staan, die hij wel aan de ge-
meente wil afstaan op voorwaarde dat
“hetzelve in het dorp Ter Aa geplaatst worde.”

De notulen: “Aangezien dat gedeelte der ge-
meente geheel ontstoken is van blusmiddelen
die op Loenersloot voorhanden zijn, zo achtte
de burgemeester het wenselijk om van deze
gelegenheid gebruik te maken, ten einde

enigzints in eene behoefte te voorzien, doch
daar er vermoedelijk enige reparatiën gevor-
derd worden, verlangde Z. Ed. het gevoelen
van de Raad te kennen en wel gemagtigd te
worden tot het doen opnemen [in de begro-
ting] van de herstellingskosten en met het ge-
meentebestuur van Ruwiel te spreken ten ein-
de gezamentlijk de kosten van het herstel en
onderhoud te dragen. Hiertegen geen be-
zwaar bestaande, wordt de magtiging ver-
leend.”

Uit het archief van de
voormalige gemeente Loenersloot



3. RHCVV te Breukelen, Archief gemeente Vreeland
(1574-1964), correspondentie 1928-1930.

4. RHCVV te Breukelen, Archief gemeente Loenen (1819-
1943), correspondentie 1928-1930.

5. Streekarchief Gooi- en Vechtstreek te Hilversum,
Archief gemeente Loosdrecht (1592-1945), raadsno-
tulen 1928 en 1929 en correspondentie 1928 en 1929.

Huize Calorama (komt ook voor als
Kalorama) in de buurtschap Oud Over was
in de negentiende eeuw eigendom van on-
der meer Titus de Meester. Hij was één van
de vennoten van de glasfabriek, eveneens
gelegen aan de oostkant van de Vecht in de
bocht van de rivier tussen Loenen en
Vreeland op het terrein van Oostervecht.
Het rijtje woningen op die plek, de huidige

glashut, herinnert nog aan de tijd van de
bloeiende glasindustrie in Oud Over, vóór
1952 behorend tot de gemeente
Loosdrecht. Titus de Meester, bewoner van
de zogenoemde Herenhofstede ‘Calora-
ma’, overleed op 24 oktober 1879. Hij was
sinds 1848 gehuwd met Catharina
Henriëtte Cornelia de Ranitz. De glasin-
dustrie stond in die tijd bekend onder de
firmanaam ‘Van der Mersch en de Meester’
en bestond uit “twee glasfabrieken, benevens
pottenbakkerij met annex kantoor en drie hou-
ten loodsen, drie flessenschuren, vijf blokken
huizen waarvan één ingericht tot zeven wonin-
gen, één tot vijf woningen, één tot twee wonin-
gen, één tot zes woningen en één tot tien wonin-
gen, allen met derzelver erven en daarop staan-
de bomen, hakhout en verdere opstal, alles gele-
gen bijelkander op Oudover onder de gemeente
Loosdrecht aan de rivier de Vecht.” De illustra-
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Huize Calorama in Oud Over


