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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-
bij vooral Nigtevecht en Vreeland het
zwaar te verduren hadden, maar ook
Loenen, Nieuwersluis, Breukelen en
Maarssen ontkwamen niet aan deze over-
stroming.1) In de dorpen Nigtevecht,
Vreeland, Loenen en de buurtschappen
Mijnden en Oud Over - de buurtschappen
behoorden toen nog bij de gemeente
Loosdrecht - ontstond grote schade aan ge-
bouwen en landerijen.2) Zo’n overstro-
ming was al wel vaker voorgekomen,
maar deze was van een grote omvang. Het
is dan ook niet te verwonderen, dat na
deze grote overstroming initiatieven ont-
stonden om maatregelen te nemen.

Initiatief van de burgemeester 
van Breukelen
Op voorstel van de burgemeester van
Breukelen, mr. M. P. Thomassen à Thues-
sink van der Hoop van Slochteren, overleg-
den de burgemeesters van verschillende
gemeenten in de Vechtstreek op 14 decem-

ber 1928 over de ontstane situatie. Zij be-
sloten om hun bevindingen in een brief
voor te leggen aan de colleges van gedepu-
teerde staten van de provincies Noord-
Holland en Utrecht. In die brief vroegen zij
aandacht voor het nemen van  tijdige
maatregelen ter beveiliging tegen de zo nu
en dan voorkomende ongekende hoge wa-
terstanden. In afwachting van de definitie-
ve verbeteringen, die van de uitvoering
van de Zuiderzeeplannen, met name van
de afsluitdijk en van de vorming van het
IJmeer konden  worden verwacht, stelden
zij een aantal maatregelen voor:
- bemaling van de Vechtboezem, bijvoor-
beeld door een gemaal bij Muiden;

- tijdelijke vergroting van de Vechtboezem
door het aftappen op de polder Loender-
veen, eventueel nog uit te breiden met de
Loosdrechtse plassen en een gedeelte van
het Naardermeer;

- sluiting van een overeenkomst met de
hoogheemraadschappen Rijnland of
Amstelland voor de afvoer van een ge-
deelte van het water; 

- vaststelling van een zogenoemd maal-
peil voor de polders, wier water op de
Vecht komt;

- beperking c.q. verbod van het spuien
door de Weerdsluis te Utrecht;

- opslag van noodmateriaal en inrichting
van magazijnen, alsmede voorbereiding
van een organisatie als dijkleger, te ge-
bruiken en in te schakelen bij een water-
snood;

- verscherping van het toezicht op de pol-
derbesturen, voor zover het betreft on-
derhoud van kaden of andere onder hun
beheer staande werken voor waterke-
ring;

- beveiliging van woningen, die buiten de
polders gelegen zijn en bijzonder aan over-
last van hoog water zijn blootgesteld en

- bevordering van versnelde uitvoering
van de Zuiderzeewerken.

Overstroming van de Vecht in 1928 (3-slot)

Actiecomité en gemaal te Muiden
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Het resultaat van dit overleg was het begin
van acties ter bestrijding van de gevolgen
van een toekomstige hoge waterstand in
de Vecht. De eerste concrete actie was een
particulier initiatief met als doel te onder-
zoeken welke maatregelen nodig waren
om een dergelijke  overstromingsramp te
voorkomen.

Particulier initiatief
Het hoofdbestuur van de Vereeniging
voor Vreemdelingenverkeer en Behoud
van Natuurschoon  ‘De Vechtstreek’ (VVV-
BN) stelde in het vroege voorjaar van 1929
een commissie in met als opdracht ‘te on-
derzoeken op welke wijze hooge Vechtwater-
standen, als zich in November en December
1928 hebben voorgedaan, in de toekomst zou-
den zijn te voorkomen’. De onderzoekscom-
missie bestond uit de volgende leden: mr.
N. J. C. M. Kappeyne van de Coppello (voor-
zitter en vertegenwoordiger van de Vere-
niging ‘De Vechtstreek’), A. J. Middag (se-
cretaris en eveneens vertegenwoordiger
van de VVVBN), J. G. Suring (lid van de
Tweede Kamer der Staten-Generaal), Joh.
Timmerman (lid van Provinciale Staten,
tevens wethouder van de gemeente
Loosdrecht), H. Kingma (wonende in
Bussum) en D. O de Vries (lid van het be-

stuur van de Horstermeerpolder). Het on-
derzoek resulteerde begin juni in een aan-
tal conclusies en voorstellen, neergelegd
in het  ‘Rapport van de Commissie tot onder-
zoek van het vraagstuk der hooge Vechtwater-
standen, waaraan is toegevoegd eene uitgebrei-
de kostenberekening’.

In het rapport wordt nog eens duidelijk
omschreven hoe belangrijk het was om
goede  maatregelen te nemen ter voorko-
ming van nieuwe overstromingen, overs-
tromingen waar de mensen in de
Vechtstreek al vele eeuwen mee te maken
hadden. Maatregelen waren van groot be-
lang, in de eerste plaats voor de mensen
die tussen de rivier en de dijk woonden.
Bij een overstroming als in november
1928 - de hoogste waterstand van de Vecht
was toen gemiddeld 90 centimeter boven
NAP - kwamen hun huizen, wat de bene-
denverdieping betreft, onder water te
staan. Volgens de commissie mag dit niet
worden onderschat, omdat het grootste
deel van de dorpen langs de Vecht in het
gebied tussen rivier en dijk is gebouwd.
Grote hinder van de wateroverlast onder-
vond ook een zeer groot aantal buiten-
plaatsen. In het gebied tussen de rivier en
de dijk bevinden zich ook industrieën, die

De overstroming in het 
najaar van 1928 nabij de
buitenplaats ‘Oud Over’.
Geheel rechts de buiten-

plaats ‘Oud Over’. Tussen
het ingangshek smid-

rijwielhandelaar Dirk van
der Geer, wiens bedrijf was

gevestigd in het huidige
pand Oud Over 39. Links

van hem met bakkersmand
op de transportfiets bakker

Jan van Angeren, wiens
zaak was gevestigd in het
huidige pand Dorpsstraat

28. Staande op de weg
kruidenier G.J.H.M.

Burghart, wiens winkel was
gevestigd in het huidige

pand Dorpsstraat 45.
(Coll. W. Mooij)
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Het rapport van de 
onderzoekscommissie.

gedurende de hoogwaterperiode moesten
worden stopgezet. De commissie wijst ook
op het belang van de hygiëne. Bij een gro-
te  overstroming dringt het Vechtwater in
de riolen met als gevolg dat het rioolvuil
vermengd met rivierwater dagenlang in
de huizen komt te staan. In dit verband
herinnert de commissie aan één van de
laatste cholera-epidemieën in de
Vechtstreek, toen in de jaren negentig van
de negentiende eeuw de ziekte zich na
een hoge waterstand aanzienlijk heeft ver-
spreid. Daarnaast wijst de commissie op
het belang van de land- en tuinbouw. Zo
leden kwekerijen in Naarden veel schade
door de gestremde lozing als gevolg van
de met regelmaat voorkomende hoge wa-
terstanden. Om dit in de toekomst te voor-
komen onderzocht de commissie een aan-
tal mogelijke oplossingen: 1. ophoging van
de dijken, 2. bemaling te IJmuiden door lo-
zing van de Vechtboezem op Amstellands
boezem, 3. boezemvergroting, 4. vaststel-
ling van een maalpeil waarboven de pol-
dergemalen niet meer op de Vecht mogen
lozen  en 5. bemaling te Muiden. Vier van
deze mogelijkheden wees de commissie af.

Ophoging van de dijken wees de commis-
sie van de hand. De hoofdingenieurs van
provinciale waterstaat in Utrecht en
Noord-Holland waren van mening, dat
overstromingen in de toekomst zouden
kunnen worden voorkomen door opho-
ging van de waterkeringen tot 1,10 meter
boven NAP. De commissie stelde daarte-
genover dat deze maatregel geen oplos-
sing kan zijn voor de vele bewoners van de
huizen tussen de rivier en de dijk. Ook
voor de land- en tuinbouw zal ophoging
van de dijken geen oplossing zijn, omdat
de bedrijven in deze sector  bij hoge water-
standen steeds weer last zullen ondervin-
den van het kwelwater en van  gestremde
waterlozing. Ook wees de commissie erop
dat de hoofdingenieurs in hun voorstel-
len geen oplossing hadden aangedragen
voor de noodzakelijke verbetering van
zwakke plekken in de  waterkeringen, zo-
als de Mijndensedijk en Oud Over waar in
november 1928 ernstig voor dijkbreuk
werd gevreesd. De commissie kwam tot de
conclusie dat met klem moet worden ge-

ageerd tegen elke ophoging van de dijken:
“de voorgestelde maatregelen zouden leiden tot
een zoodanige verergering van waterbezwaar
in de Vechtstreek, dat daardoor de bestaansze-
kerheid van die streek wordt ondermijnd.”

Bemaling in IJmuiden was een mogelijk-
heid, omdat daar een elektrische centrale
zou worden gebouwd, die veel koelwater
nodig heeft. De pompinstallatie van de
centrale zou ruim 400 m3 water per mi-
nuut kunnen oppompen en via het koel-
systeem van de centrale kunnen spuien in
bijvoorbeeld de haven van het Hoogoven-
bedrijf. Voor het realiseren van deze moge-
lijkheid zou een overeenkomst met de
centrale gesloten kunnen worden. Na be-
studering van deze mogelijkheid bleek
echter dat de kosten voor het aanleggen
van een buisleiding en de nodige wijzigin-
gen in de bouw van de circulatiepompen
erg hoog zouden oplopen. Men zou waar-
schijnlijk duurder uitkomen dan bij ande-
re oplossingen, waarvan een meer afdoen-
de verbetering was te verwachten.
Daarom zag de commissie ook van deze
mogelijkheid af.
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Als derde mogelijke oplossing voor water-
overlast in de Vechtstreek onderzocht de
commissie boezemvergroting. Bij een ex-
treem hoge waterstand zou Vechtwater
kunnen worden afgevoerd naar het uitge-
strekte plassengebied ten oosten van de
Vecht. Tegen dit plan verzette zich echter
het waterleidingplan van de gemeente
Amsterdam. Dit plan omvatte onder meer
het stichten van een winplaats van drink-
water in Loenderveen en het vormen van
een bezinkingsreservoir in Loosdrecht en
Breukelerveen-Tienhoven. Het belang van
Amsterdam verzette zich tegen het inla-
ten van Vechtwater op de plassen, omdat
hierdoor het water van de winplaatsen
voor lange tijd onbruikbaar zou worden.  

Het stellen van een maalpeil, waarboven
de poldergemalen niet meer zouden mo-
gen lozen, bleek ook geen oplossing te
zijn. Voor een aantal waterschappen zou
een dergelijke beperking van de waterlo-
zing grote problemen kunnen veroorza-
ken. Voor de Horstermeerpolder was het
bijvoorbeeld van belang onbelemmerd te
kunnen bemalen. De bemaling van bij-
voorbeeld het Grootwaterschap beoosten
de Vecht zou door deze maatregel prak-
tisch worden uitgeschakeld. Het voor-

naamste bezwaar tegen deze oplossing
was dat beperking van de lozing van de
uitwaterende polders door het stellen van
een maalpeil voor een deel van de
Vechtstreek een gunstig effect zou hebben
en voor een ander deel een nadelig effect.
Daarom werd ook deze oplossing van de
hand gewezen.

Als vijfde en laatste mogelijkheid onder-
zocht de commissie een voorstel be-
treffende  bemaling te Muiden. Aanvan-
kelijk was een aantal leden van de com-
missie tegen deze oplossing, omdat reali-
sering van het plan erg kostbaar zou wor-
den. Tijdens het onderzoek bleek echter,
dat deze mogelijkheid “niet slechts het eenig
afdoende middel, maar ook op den duur het
minst kostbare middel zou blijken te zijn.” De
commissie omschreef het bemalingsplan
als volgt: “Over de zogenoemde Stille Sluis te
Muiden wordt een bemalingsinrichting ge-
bouwd met een capaciteit van 1600 m3 per mi-
nuut. Zoowel aan- als afvoerbuis worden tot
buiten de sluiskom geleid, zoodat de fundee-
ring der sluiswerken geen gevaar loopt. De sluis
zelf blijft intact. De commissie meent redenen te
hebben om aan te nemen, dat het betreffende
Hoogheemraadschap daartoe medewerking
wil verleenen. Een ruwe berekening van een wa-

De Vecht bij Vreeland 
buiten haar oevers 
getreden in 1928.

(Coll. W. Mooij)
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terbouwkundig ingenieursbureau (Ingenieurs-
bureau De Wit te Amsterdam) noemde als be-
grootingscijfer een bedrag van 250.000 gul-
den.” De financiering was natuurlijk nog
wel een punt van zorg. Daarom stelde de
commissie een begroting op voor de kos-
tenverdeling, waarbij rekening werd ge-
houden met rentebetaling, aflossing en
bedrijfskosten. De commissie nam aan dat
het rijk het stichtingskapitaal renteloos
zou voorschieten, zodat er geen rente ver-
schuldigd zou zijn. Bij een aflossingster-
mijn van tien jaar waren de jaarlijkse kos-
ten te stellen op 25.000 gulden en volgens
een schatting van het ingenieursbureau
zouden de jaarlijkse bedrijfskosten uitko-
men op 7.000 gulden, dus in totaal 32.000
gulden per jaar. Die kosten zouden ver-
deeld kunnen worden over diverse belang-
hebbenden: het rijk, de provincies
Utrecht en Noord-Holland, de gemeenten
in de Vechtstreek, de gemeente Amster-
dam (als de boezemvergroting in de rich-
ting van het plassengebied wordt losgela-
ten en dit gebied vrijkomt voor de  drink-
watervoorziening), de waterschappen, de
eigenaren van buitendijks gelegen huizen
en de land- en tuinbouwers in de omlig-
gende streken, speciaal ook de kwekers in
Naarden.

De commissie tekende nog wel aan, dat
het stichten van een bemaling te Muiden
van tijdelijke aard zal zijn in verband met
de voortgang van de Zuiderzeewerken,
met name het gereedkomen van de
Afsluitdijk. Volgens een berekening van
de commissie - ondersteund door vele des-
kundigen - zou het risico van grote water-
overlast nog zeker acht à negen jaar op de
Vechtstreek blijven drukken. Mocht na on-
geveer tien jaar de bemaling te Muiden
overbodig blijken, dan zullen de machi-
nes door het betrekkelijk gering aantal ar-
beidsuren bij goed onderhoud nog “een
zoodanige verkoopwaarde hebben, dat wellicht
een niet onbelangrijk deel van de stichtingskos-
ten zullen kunnen worden terug verkregen.” De
commissie drong er op aan, “dat de noodzake-
lijkheid van de stichting van een zoodanig ge-
maal (—-) ten spoedigste door de betrokken au-
toriteiten onder het oog wordt gezien.” 3) 

Actiecomité
Op 14 juni 1929 werd in Nieuwersluis een
vergadering gehouden ter bespreking van
het rapport, dat door de Nieuwe Rotter-
damsche Courant werd getypeerd als het
rapport aangaande de Vechtbemaling in
verband de hoge waterstanden op de ri-
vier tussen Utrecht en Muiden. De verga-
dering was belegd door het bestuur van de
Vereeniging voor Vreemdelingenverkeer
en Behoud van Natuurschoon (VVVBN)
‘De Vechtstreek’, die het initiatief tot het
onderzoek had genomen. Volgens de
krant was er veel belangstelling, onder an-
dere van de burgemeesters van verschil-
lende gemeenten in de Vechtstreek. Ook
was een vertegenwoordiger van de minis-
ter van Waterstaat aanwezig. De voorzit-
ter van de VVVBN, de heer J. D. Bastert,
bracht in zijn openingswoord hulde aan
het Depot Militaire Politietroepen te
Nieuwersluis en aan de militairen uit het
Utrechtse garnizoen voor hetgeen zij had-
den gedaan om de bewoners van de
Vechtstreek te helpen tijdens de overstro-
ming. De voorzitter van de commissie gaf
een toelichting op het rapport en ging
vooral in op de financiering van het elek-
trische gemaal te Muiden, waarvoor de
kosten een kwart miljoen gulden zouden
bedragen. Maar daar stond tegenover dat
de jaarlijkse uitgaven zeer gering zouden
zijn. Wanneer het rijk bereid zou zijn het
stichtingskapitaal renteloos voor te schie-

Mr. dr. N.J.C.M. Kappeyne
van de Coppello, voorzitter
van het actiecomité.
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ten en bovendien gerekend zou mogen
worden op financiële medewerking van
de provincies Utrecht en Noord-Holland,
zou het gemaal zichzelf kunnen bedrui-
pen.  Mocht de medewerking van rijk en
provincies tegenvallen, dan zou een be-
roep gedaan kunnen worden op de ge-
meenten en waterschappen in de
Vechtstreek. De  commissie wist verder
nog te melden, dat bij teleurstellende me-
dewerking van de overheden niet tever-
geefs een beroep zou kunnen worden ge-
daan op de steun van particulieren.
Tenslotte deelde mr. Kappeyne van de
Coppello mee, dat de commissie - inmid-
dels omgedoopt tot comité van actie - een
adres tot Hare Majesteit de Koningin, met
andere woorden tot de Kroon als hoogste
overheidsinstantie, wilde richten met het
verzoek om het grote waterstaatsbelang
van de Vecht vóór de aanstaande winter te
willen regelen. Met de bouw van een be-
malingsinstallatie zou ongeveer acht
maanden gemoeid zijn. Tien maanden
waren nodig om de inrichting te kunnen
laten draaien. In het eerstvolgende najaar
zou dan nog wel een riskante situatie kun-
nen ontstaan, maar het comité achtte het
noodzakelijk toch enige druk op de over-
heden uit te oefenen. Bij de Kroon drong
het aan om “het waterstaatsbelang op zooda-
nige wijze te willen regelen, dat vóór den ko-

menden winter een bemaling van voldoende ca-
paciteit op de Vechtsluis te Muiden wordt aan-
gebracht.”4) Haast was geboden in het be-
lang van de gehele Vechtstreek, omdat
men wilde voorkomen dat in de nabije
toekomst door hoge Vechtstanden op-
nieuw een noodsituatie zou ontstaan. Het
provinciaal  bestuur van Utrecht was zich
bewust van de noodzaak om op zo kort
mogelijke termijn een oplossing te vin-
den. Als de andere belanghebbenden ook
zouden meewerken konden snel beslui-
ten worden genomen, mede dankzij het
feit dat het comité van actie als actieve
partner optrad in de rol van intermediair
tussen het provinciaal bestuur en de be-
langhebbenden (overheden en particulie-
ren). De samenstelling van het comité van
actie was inmiddels veranderd. Nu het
werk van de commissie van onderzoek
was afgerond hadden de heren Suring (lid
van de Tweede Kamer) en Timmer (lid van
Provinciale Staten) zich terug getrokken.
Aan het actiecomité waren als nieuwe le-
den toegevoegd: J.D. Bastert (voorzitter
VVVBN), H.J. Pos (Nederhorst den Berg) en
J. Weijland (Loenen), beiden penning-
meester en J. Molenkamp (wethouder van
Breukelen), secretaris naast de heer A.J.
Middag, die al secretaris van de onder-
zoekscommissie was.

Militairen van het Depot
Militaire Politietroepen uit

Nieuwersluis dragen zand-
zakken aan om het water

van de stijgende rivier 
tegen te houden.
(Coll. W. Mooij)
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De overstroming op 26
november 1928 in de
buurtschap Oud Over.
(Coll. W. Mooij)

De activiteiten volgden elkaar snel op. Op
woensdag 19 juni 1929 hadden vier leden
van het actiecomité (Bastert, Kappeyne
van de Coppello, Pos en Middag) een on-
derhoud met de Commissaris van de
Koningin in Utrecht, waarin men tot de
conclusie kwam dat de verdeling van de
kosten de grootste moeilijkheid zou ople-
veren. Maar juist daarvoor wilde het actie-
comité zich volledig inzetten. Provinciale
Staten van de provincie namen op 26 juli
het principebesluit tot de bouw van een
elektrisch gemaal te Muiden op voorwaar-
de dat de financiering tijdig rond zou ko-
men, waarbij al wel gerekend kon worden
op medewerking van het rijk voor wat be-
treft het verstrekken van een renteloze le-
ning ter grootte van het stichtingskapi-
taal. Voor de verdeling van de jaarlijkse ex-
ploitatiekosten met inbegrip van de aflos-
sing van de lening moesten nog voorzie-
ningen getroffen worden. In de ‘Mededelin-
gen van het Comité van Actie inzake bemaling
bij Muiden’ van 1 september werd opge-
merkt, dat het ingenieursbureau De Wit
kon garanderen dat het ontworpen ge-
maal de Vecht op een peil van 45 cm. bo-
ven NAP zou kunnen houden. Hiervoor
zouden volgens de hoofdingenieur van
provinciale waterstaat van Utrecht 200
maaluren nodig zijn. Op grond van dit uit-
gangspunt en het feit dat men het gemaal
over een periode van acht jaar (1930 tot en
met 1937) wilde afschrijven, berekende
waterstaat de jaarlijkse bemalingskosten
op 46.000 gulden. Provinciale Staten wil-
den hiervan 15.000 gulden voor hun reke-
ning nemen. De overige 31.000 gulden
moesten gedurende die acht jaar door de
belanghebbende lagere overheden en par-
ticulieren worden opgebracht. Het was er
al spoedig achter gekomen dat de provin-
cie Noord-Holland niet bereid was finan-
cieel bij te dragen, maar  dat Noord-
Holland wel toestemming wilde geven om
op provinciaal grondgebied een gemaal te
bouwen. Op 26 juli 1929 namen provin-
ciale staten van Utrecht het principebe-
sluit om al het nodige te doen “voor de stich-
ting en de exploitatie van eene inrichting tot be-
maling van de Vecht te Muiden” op voorwaar-
de dat vóór 1 oktober 1929 anderen dan de
provincie Noord-Holland zich tegenover

Gedeputeerde Staten van Utrecht “zullen
hebben verbonden aan de provincie
Utrecht gedurende de jaren 1930 tot en
met 1937 jaarlijks 31.000 gulden te zullen
afdragen” ten behoeve van de jaarlijkse
bemalingskosten.” 5) Eind augustus 1929
waren er al toezeggingen van de gemeen-
ten Loenen, Vreeland en Zuilen. In een
buitengewoon goed bezochte vergadering
van 31 augustus, belegd door het actieco-
mité, bleek dat ook gerekend kon worden
op positieve besluitvorming van de ge-
meenten Breukelen (de twee gemeenten
gecombineerd), Loosdrecht en Maarssen-
Maarsseveen evenals van een aantal wa-
terschappen. 

Op 22 oktober 1929 deed het dagelijks be-
stuur van de provincie Utrecht aan de
Staten het voorstel om voorbereidende
maatregelen te treffen voor de bouw van
het gemaal in Muiden.6) Een definitieve be-
slissing kon om verschillende redenen
nog niet genomen worden, omdat het
streefbedrag aan toezeggingen (31.000
gulden) op dat moment nog niet was ge-
haald. Er lagen toezeggingen tot een to-
taalbedrag van 16.000 gulden. Daarnaast
was er een bereidverklaring van burge-
meester en wethouders van Amsterdam
voor een jaarlijkse bijdrage  van 9200 gul-
den, maar de definitieve beslissing daar-
over hing nog af van de goedkeuring van
de gemeenteraad en van provinciale sta-
ten van Noord-Holland. Conclusie was dat
er in ieder geval gerekend moest worden
met een jaarlijks tekort van 5800 gulden.
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De waterschappen Kortenhoef en Horster-
meer, alsmede de gemeenten Nederhorst
den Berg en Bussum (alle in Noord-
Holland) hadden voorwaardelijke toezeg-
gingen gedaan tot een totaalbedrag van
1465 gulden, maar de vraag was of deze
voorwaarden (een maximum peil van 45
cm boven NAP en een gemiddelde jaarwa-
terstand niet hoger dan 20 cm boven NAP)
wel verbonden kunnen worden aan het
verlenen van een bijdrage. In zeer bijzon-
dere gevallen zouden deze voorwaarden
niet altijd gehandhaafd kunnen worden.
Hetzelfde gold ook voor de voorwaardelij-
ke toezegging van de gemeente Zuilen ten
bedrage van 649 gulden per jaar. Het was
dus nog afwachten of het tekort zou  kun-
nen worden weggewerkt. Voor een defini-
tieve beslissing was het echt nodig dat ook
voor het ontbrekende bedrag nog toezeg-
gingen zouden binnenkomen.

Intussen was er ook een twijfel gerezen
over de vraag of de totstandkoming van
het gemaal uit technisch-economisch
oogpunt wel gerechtvaardigd kon wor-
den. Naar de mening van de directeur-ge-
neraal van de Zuiderzeewerken kon een
eventuele bemaling van de Vecht slechts
dienst doen totdat de Afsluitdijk gereed
gekomen zal zijn. Hij schatte dat dit in de
zomer van 1933 gerealiseerd zou kunnen
zijn, maar het was - gezien de voorspoedi-
ge voortgang van de werkzaamheden -
ook mogelijk dat de Zuiderzee reeds in de
zomer van 1932 kon worden afgesloten.
Op grond van de door de directeur-gene-
raal verstrekte gegevens kwam de hoof-
dingenieur van provinciale waterstaat
van Utrecht, ir. A.A. Mussert 7), tot de con-
clusie dat bemaling van Vecht een te kost-
baar middel is, “nu wij aan den vooravond
staan van de afsluiting der Zuiderzee en deze
gebeurtenis volgens het meest competente ge-
zag in 1932 of 1933 is te verwachten.”8) Het pro-
vinciaal bestuur legde dit advies vervol-
gens voor aan het actiecomité en het ge-
meentebestuur van Amsterdam.  

Beide instanties kwamen tot de conclusie,
dat de directeur-generaal van de Zuider-
zeewerken in zoverre gelijk had, dat af-
sluiting van de Zuiderzee het gevaar van

overstroming van de Vecht verkleint.
Maar zij waren er nog meer van overtuigd
dat door de aanleg van de Afsluitdijk het
gevaar niet geheel werd uitgesloten. Naar
de mening van beide besturen had deze
deskundige een aantal factoren over het
hoofd gezien. Na  afsluiting van de Zuider-
zee zouden tegelijkertijd zodanige ongun-
stige omstandigheden kunnen optreden,
dat lozing van het Vechtwater onmogelijk
wordt. Die lozing komt in gevaar bij ex-
treem grote regenval, waardoor veel wa-
ter uit de Vecht bij Muiden moet kunnen
worden geloosd. Dit kan dan worden be-
lemmerd door twee andere factoren, na-
melijk door een hogere waterstand in het
IJsselmeer wegens opwaaiïng van het
IJsselmeerwater bij Muiden en door de tij-
delijke onmogelijkheid bij langdurig
stormweer IJsselmeerwater te lozen op de
Noordzee. Wanneer de waterstand van de
Vecht stijgt door aanvoer van veel water
vanuit de polders en vanuit de Weerdsluis
bij Utrecht, moet ook in de toekomst het
overtollige water uitgeslagen kunnen
worden op het IJsselmeer. Hoe hoger het
peil van het IJsselmeer, hoe lager de lo-
zingscapaciteit. Voor de Vechtstreek bleef
daar nog een groot gevaar bestaan. Het ac-
tiecomité en de stad Amsterdam wilden
daarom vasthouden aan hun voorstel,
omdat het totstandkomen van de Vecht-
bemaling bij Muiden echt iedere kans op
overstroming zou uitsluiten. Het actieco-
mité had zich bovendien nog afgevraagd,
of in de berekeningen van de directeur-ge-
neraal van de Zuiderzeewerken wel vol-
doende rekening was gehouden met on-
gunstige factoren als snelle dooi na zware
sneeuwval (“in ons land maar al te vaak voor-
komende”) en een lage temperatuur met als
gevolg geringe verdamping. Het actieco-
mité wilde tegenover de belanghebben-
den - waterschappen, gemeentebesturen
en particulieren die hun financiële mede-
werking hadden toegezegd - zekerheid
bieden ten aanzien van het niet meer kun-
nen voorkomen van overstromingen in de
Vechtstreek. Daarom drong het bij het col-
lege van gedeputeerde Staten van Utrecht
“met de grootste klem” aan om spoedig het
besluit te nemen tot het aanleggen van
het gemaal bij Muiden, omdat “bemaling te

ve
ch

tk
ro

ni
ek

 3
8



45

Muiden door de belanghebbenden in buitenge-
meen sterke mate wordt verlangd en het
Comité er met Uw hulp in geslaagd is de finan-
tiëele bezwaren uit de weg te ruimen.” 9)

Overtuigd door bovenvermelde argumen-
ten besloot het provinciaal bestuur van
Utrecht voorbereidende maatregelen te
treffen voor de bouw van een boezemge-
maal bij Muiden om zodoende in de toe-
komst de problemen met de afwatering
van de Vecht te kunnen voorkomen.

Pompgemaal bij Muiden
Hoofdingenieur van provinciale waters-
taat, Anton Adriaan Mussert, kreeg op-
dracht het gemaal te ontwerpen en de
bouw ervan te begeleiden. Het electrisch
aangedreven gemaal kostte met inbegrip
van de hoogspanningsaansluiting en in-
richting 221.000 gulden. Eind december
1930 werd het gemaal opgeleverd. Hierna
kon men het Vechtwater uitslaan op de
Zuiderzee. Het gemaal deed slechts enke-
le jaren dienst: volgens de provinciale ver-
slagen heeft het in 1930 en 1931 in totaal
165 uur met één pomp en 167 uur met bei-
de pompen dienst gedaan. Na het gereed-
komen van de Afsluitdijk op 28 mei 1932
hoefde het gemaal nauwelijks meer te
worden ingeschakeld. Vanaf die tijd kon
een Noordwesterstorm het zeewater niet
langer over een grote zogenaamde strijk-
lengte vanaf IJsland de Zuiderzee opbla-
zen, daar het water door de nieuwe dijk
werd tegengehouden. Uiteraard kreeg de
noordkant van de dijk wel hoge zeestan-
den te verduren.

Een maand voor de ingebruikneming van
het gemaal beleefde de Vechtstreek nog
angstige dagen. Het Utrechtsch Nieuws-
blad meldde op 13 november 1930, dat de
Vecht onrustbarend gestegen was tot 74
cm. boven N.A.P. Op de avond van 12 no-
vember stond het Jaagpad in Loenen reeds
geheel onder water. Op verschillende
plekken stroomde het water over de dij-
ken: “Tal van buitenplaatsen en vooral de villa
‘Calorama’ in Oud-Over, gemeente Loosdrecht,
ondervinden grooten overlast van het steeds
stijgende Vechtwater, dat boomgaarden en tui-
nen bedekt” (—-) “Ook te Vreeland maken de be-
woners der Vechtoevers angstige uren door. In

de Boterbuurt stroomt het Vechtwater van ach-
teren de woningen in en baant zich door gan-
gen en deuren een weg naar buiten, waar het
over den straatweg golft.” 10) Het Depot
Politietroepen in Nieu-wersluis  bood met
25 manschappen hulp om het meest be-
dreigde punt, de Mijn-densedijk, te ver-
sterken met het aandragen van zandzak-
ken en het leggen van kleidammen.
Mocht in de loop van die dertiende no-
vember het water nog meer stijgen, dan
stond het gehele depot van honderd man
klaar om hulp te bieden. Een dag later
meldde het Algemeen Handelsblad, dat
de voorspoedige bouw van het gemaal een
hoopvol teken was voor de Vechtstreek:
“De oeverbewoners van de Vecht worden dit na-
jaar wel zeer beproefd. Huizen op en buiten de
waterkeeringen zijn al voor de derde maal on-
der water geloopen, en de polderbesturen moe-
ten voortdurend op hun hoede blijven voor mo-
gelijke breuk van de doorsieperende dijken,
waar het Vechtwater overheen stroomt, of nau-
welijks in bedwang wordt gehouden door
schrale bekistingen. Elken keer dat de wind
naar het Noorden krimpt, slaat de menschen de
schrik om het hart, schiet hij naar het Zuiden,
dan herademt men weer een oogenblik.” 11) Na
vijf maanden bouwen kon eind van het
jaar het Vechtgemaal op de zeesluizen te
Muiden in gebruik worden genomen.

Op 30 december 1930 was het zover. De
plechtige overdracht van het gemaal aan
het provinciaal bestuur vond plaats met
de onthulling van een gedenksteen in één
van de wanden van het machinegebouw,
welke steen bedoeld was als huldeblijk
aan de ijverige leden van het actiecomité.
Onder de talrijke aanwezigen waren de
burgemeesters van Loenen, Loosdrecht,
Muiden en Nederhorst den Berg, alsmede
wethouder Molenkamp van Breukelen.
Het provinciaal bestuur was vertegen-
woordigd in de persoon van de hoofdinge-
nieur van provinciale waterstaat, de heer
Mussert. Het Depot Politietroepen in
Nieuwersluis, dat bij de hoge Vechtstan-
den en overstromingen vele malen hulp
had geboden, was vertegenwoordigd door
kapitein Vermeulen en sergeant-majoor
Muller. Burgemeester jhr. Q.J. van Swin-
deren van Loosdrecht, voorzitter van het
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huldigingscomité, hield een rede, waarin
hij onder andere memoreerde dat sinds
juli 1930 de Vecht tot vijfmaal toe een peil
had bereikt van 60 cm. boven NAP, de fei-
ten wel hadden aangetoond, “hoe noodza-
kelijk een gemaal was”. Van Swinderen: “Wij
herhalen onzen warme dank voor hetgeen het
Comité heeft gedaan en wij brengen onze op-
rechte hulde voor wat U, Mijne Heeren, hebt be-
reikt”, waarna de heer Kern, eveneens lid
van het huldigingscomité, een doek weg-
schoof. Op de witmarmeren gedenkplaat
werden toen de namen zichtbaar van de
leden van het actiecomié. De voorzitter
van het actiecomité, de heer Kappeyne
van de Coppello, sprak in een dankwoord
dat eendracht inderdaad macht bleek te
zijn: “er hadden 280 jaren moeten verloopen,
vóórdat de sluizen van Nederhorst den Berg ver-
plaatst waren naar Muiden en 80 jaren eer
men het gebracht had tot een flinke
Vechtbemaling.” De gedenksteen is op 7 fe-
bruari 1997 overgedragen aan het gemeen-
tebestuur van de toenmalige gemeente
Loenen en geplaatst aan de wand van de
ontvangstkamer bij de voordeur in het
monumentale gedeelte van het gemeente-
huis ‘Beek en Hoff. 12)

Het Vechtgemaal is na de afsluiting van de
Zuiderzee nog enkele keren in werking ge-
steld, zoals bijvoorbeeld in november
1936 toen het waterpeil tot 34 cm. boven

NAP was gestegen. Op dat moment scha-
kelde men de twee pompen van het ge-
maal in om het Vechtwater te lozen en op
het peil van 30 cm. te brengen. De schrij-
ver van het bericht in de Gooi- en
Eemlander daarover kon het niet nalaten
te vermelden, dat “in tegenstelling met de
door deskundigen geuite verwachtingen” het
Vechtgemaal toch weer in werking moest
worden gesteld. Het boezemgemaal deed
tot 1941 dienst als noodvoorziening. In
dat jaar werd het buitenwerking gesteld
en afgebroken.

Opnieuw hoge waterstanden
In het begin van de jaren zestig van de vo-
rige eeuw kwamen echter opnieuw pre-
caire vrij hoge Vechtstanden voor. Waarbij
het water bij de voormalige grind- en
zandhandel van J. Dolman net de hoogte
van het wegdek van de Vechtdijk (Oud
Over) bereikte. Wat was hiervan de oor-
zaak? Door de drooglegging van Oostelijk
Flevoland in 1958 werd het IJsselmeer ver-
vormd tot een langgerekte smalle water-
vlakte van Zuid-Friesland tot bij Muiden.
Wanneer hierop na een nat najaar heel
veel water uit de polders rond het
IJsselmeer was geloosd, kreeg het langge-
rekte gedeelte een vrij hoog waterpeil.
Trad daarna een vorstperiode in, dan kon
het gebeuren, dat er dagenlang een vrij
harde Noordoosten wind stond. Het ge-

Eén van de schroefpom-
pen wordt geplaatst in het
in aanbouw zijnde gemaal
in Muiden. Collectie Guus

Kroon, aanwezig bij het
Historisch Archief Muiden.
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volg was dat het water in het versmalde
IJsselmeer - dat zich uitstrekte van noord-
oost tot zuidwest, vanaf de Friese zuidkust
naar de uitmonding van de Vecht bij
Muiden werd geblazen en de waterstand
hier dermate hoog werd, dat lozing van de
Vecht op het IJsselmeer opnieuw onmoge-
lijk was. Door de bedrijfsleiding van de
Amsterdamse waterleiding werd dan aan
het bestuur van het Hoogheemraadschap
Amstelland verzocht om Vechtwater te
mogen lozen op Amstellands boezem.
Deze had dan dikwijls zelf ook met water-
overlast te maken, zodat het hoogheem-
raadschap er niet nog meer water bij kon
bergen. De op die manier ontstane hoog-
water perioden van de Vecht waren echter
minder precair dan in 1928. Na de droogleg-
ging van Zuidelijk Flevoland in 1968 was die
toestand van hoge waterstanden  bij Muiden
definitief voorbij. Door de aanleg van de dijk
Enkhuizen-Lelystad is het IJsselmeer in
tweeën gesplitst, namelijk in het IJssel- en
Markermeer, waardoor extreme peilverho-
gingen door opwaaiïng van het water hele-
maal tot het verleden behoren.  

Kees de Kruijter
Willem Mooij

Met dank aan ing. J. den Besten voor zijn
waardevolle aanvullingen, onder meer
over de hoge waterstanden door de droog-
legging van Oostelijk Flevoland.

NOTEN:
1. Zie voor het verslag over de watersnood van novem-

ber 1928 in de Vechtstreek: Vechtkroniek, nummer 36
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2. Zie voor een overzicht van de geleden schade als ge-
volg van deze ramp: Vechtkroniek, nummer 37 (mei
2012), 47-51.

3. Rapport der commissie tot onderzoek der hooge
Vechtwaterstanden, in: RHCVV te Breukelen, Archief
gemeente Loenen (1819-1943), inv. nr. 241 (corre-
spondentie 1929). 

4. Nieuwe Rotterdamsche Courant van 15 juni 1929.
5. HUA, Archief provincie Utrecht, Notulen van

Provinciale Staten van 26 juli 1929.
6. HUA, Archief provincie Utrecht, Voorstel van gedepu-
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1929 inzake bemaling van de Vecht. 

7. Anton Adriaan Mussert (1894-1946), hoofdingenieur
van provinciale waterstaat van Utrecht (1927-1934), in
1931 één van de oprichters en kort daarna leider van
de Nationaal-Socialistische Beweging (NSB).

8. Zie bijlage III bij het voorstel van GS van Utrecht van 22
oktober 1929 (zie noot 5).

9. Zie bijlage VI bij het voorstel van GS van Utrecht van 22
oktober 1929 (zie noot 5).

10. Utrechtsch Nieuwsblad van donderdag 13 november
1930.

11. Algemeen Handelsblad van vrijdag 14 november
1930.

12. VAR van 13 februari 1997.
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Gedenksteen van het hul-
digingscomité, aangebo-
den op 30 december 1930
aan de voorzitter van het
actiecomité.
(Foto: Aleid Smid)


