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Flehite 'zwaar met ijs bezet en bovenmate met water bezwaard.' qq Op 5 maart 1855 brak de Grebbedijk voor de laatste keer totde huidige tijd door. Binnen vierentwintig uur stond hetgebied tussen Rhenen, Wageningen en Veenendaal hele-maal onder water. Na de doorbraak van de Slaperdijk liepenook de lage gronden van Renswoude, Scherpenzeel, Wou-denberg, Leusden, Stoutenburg en Amersfoort geleidelijkonder. (Afb.x) Hoe kon dit gebeuren en wat waren de gevol-gen? De hoogteverschillen in het landschap maken hetValleigebied kwetsbaar voor overstromingen. Dat is ook nu nog zo. In dit artikel wordt ingegaan ophet verloop van de overstroming in 1855 en de waterhuis-houding in de Vallei, die door het landschap wordt bepaald. Medaille voor hulpbij de watersnoodvan 1855 (MuseumFlehite). Een dijkdoorbraak veroorzaaktdoor ijsgang op de Rijn Het was een lange en erg koude winter van 1854 op1855. Er was veel sneeuw gevallen. Rond de jaarwis-seling stond het water op de Nederrijn en Lek alhoog. Op de eerste dag van het

nieuwe jaar deedzich een stormvloed voor op de Zuiderzee; toennog niet door een afsluitdijk afgeremd. Het waterrees in Spakenburg tot 2.75 meter+ap, maareenpaar centimeters onder het peil van de beruchtevloed van 1825. In Eemnes viel er bijna een door-braak in de Wakkerendijk in de Noordpolder. Ookin Amersfoort steeg het water tot 1.93 meter +ap.Het gewoon dagelijks hoog water was daar 0.27meter +a p. Heel het laag gelegen deel vanEemlandaan de oostkant van de Eem stond onderwater door overloop van de Slaagse dijk onderHoogland, die expres laag werd gehouden vanuitde foutieve gedachte dat Amersfoort dan mindergevaar zou lopen. Het water liep over de Laakkadenaar Arkemheen, en werd daar gedeeltelijkgeloosd door de Nijkerkersluis. Zoiets kwam regel- matig voor, daarom keek niemand er echt van op.Het water bleef niet langen de polders warenonbewoond, behalve op hoger gelegen plekken. Op 17 januari 1855 werd er al drijfijs gezien opde Rijn bij de Grebbe. Een week later was de rivierdichtgevroren van de Grebbe

tot Schoonhoven.Begin februari kon men bij Wijk bij Duurstede hetwater oversteken met rijtuigen op het ijs. Er volgdeeen korte periode met sterke dooi. Dan wast hetwater altijd. Maar de vorst viel opnieuw in en derivier raakte bij Vreeswijk van dijk tot dijk bedektmet een schild van ijs, dat daar een dikte van 36,5centimeter bereikte. Er werd vrolijk gereden metschaatsen en sleden van Vreeswijk tot Rotterdam. Bij het invallen van de dooi op 25 februari wasde Nederrijn &quot;zwaar met ijs bezet en bovenmatemet water bezwaard&quot;. Omdat het 's nachts bleefvriezen, nam het ijs maar weinig af in sterkte. Nogop 4 maart kon men per ijsschouw de rivier over-steken. Ondertussen bleef het water stijgen. Diedag deed zich een verandering voor in de toestandop de bovenrivieren, waardoor het achter de ijs-









Flehite 'zwaar met ijs bezet en bovenmate met water bezwaard.' 103 veen ter dikte van een voet (ongeveer 30 cm) doorhet water opgelicht. Stukken ter grootte van driemorgen (2,5 hectare) dreven weg. Onder Manengebeurde dat meteen bunder veen (een hectare).Enkele stukken waren begroeid met lies en strui-ken, zodat ze eruit zagen als vaste grond. Dit doetdenken aan de drijvende eilanden (mogelijk in hetMeer Flevo, de voorloper van Almere en laterZuiderzee), beschreven door Plinius. Het centrumvan Veenendaal, dat in de i6e eeuw is gesticht alswoonplaats voorde turfarbeiders, ligt hoger, optwee zandbulten de Grote en de Kleine Veenlogenaamd, op een maaiveldhoogte van ongeveer 9meter+NAP. De overstroming komt hier pas lateren minder hoog, ongeveer een halve meter natwee dagen. In 1855 steeg de waterstand inVeenendaal van 5.17 meter +A P op 5 maart tot 9.05meter+AP op 10 maart. Zes mensen uiteen gezin,waaronder vijf kinderen, verdronken, toen hunboot omsloeg. Veel huizen stortten in. De Slaperdijk In de vroege

ochtend van 6 maart begon het waterbij de Slaperdijk ten noorden van Veenendaal testijgen. Deze dijk is in de ve eeuw aangelegd doorde Utrechters onder leidingvan Amersfoort, juistom na doorbraak van de Grebbedijk het water tekeren uit de provincie Utrecht. Hij ligt daarom gro-tendeels op de provinciegrens. Waterstaatkundigis dat niet de beste plek, maar kennelijk was hettoen de beste oplossing. In de dijk lagen bij devoormalige herbergde Roode Haan een drietalduikers (buizen door de dijk) voor de afwateringvan het zuidelijker, hoofdzakelijk Gelderse, gebiednaarde Lunterse beek en zo verder naar Amers-foort. Deze duikers of heulen waren bewust teklein gemaakt in 1714, omdat de Utrechters al veelwateroverlast hadden en niet zaten te wachten opnog meer water uit Gelderland. Dat was onder deRepubliek eigenlijk een ander staatje. Naast de drieheulen was in 1847/48 in het kader van het herstelvan de Grebbelinie een inundatiesluis gebouwd, Bovenrijn in Duitsland waren en6 dijkdoorbraken.Ongeveer honderd dorpen raakten

overstroomden minstens dertien mensen verdronken. In de Vallei loopt de helling van de bodem vanzuidoost naar noordwest. Amersfoort ligt zo'n 5.5meter lager dan de Nude. Het gevolg is dat na eendoorbraak in de Crebbedijk de hele Vallei lang-zaam volloopt tot aan het Randmeer toe, als erniets tegen gedaan zou worden. Het idee van deCrebbelinie als waterlinie is op deze hoedanigheidgebaseerd. De overstroming verloopt wel traag,zodat er tijd is om maatregelen te nemen. Latenwij volgen wat er in maarti855 gebeurde: Drie uur na de dijkbreuk op 5 maart begonnende lage gedeelten van Rhenen, Bennekom, Gel-ders Veenendaal, Ede en Lunteren onder te lopen.In de nacht gebeurde dit ook in Stichts Veenen-daal. Het maaiveld (d.i. de hoogte van de bodem)in het zuidoosten van Veenendaal, het Binnenveld,ligt tegenwoordig op een hoogte van 6.3 meter+NAP. Bij overstroming komt de hoogste waters-tand hierop zo'n drie a vier meter. Het laagst gele-gen deel van het gebied ter weerszijden van deBisschop Davidsgrift is daarom nu door het

water-schap Vallei 8c Eem aangewezen als bergingster-rein voor overtollig water bij overvloedige regen-val, zodat andere delen van de Vallei dan droogkunnen blijven. De bodem ligt hier zo laag, omdater in de i6e eeuw veel turf is gestoken, waardoorhet maaiveld meters lager is komen te liggen. In1855 wel&quot;d van sommige hooilanden in Achterbergdoor het overstromingswater de bovenste laag Pagina 102 boven Situatietekening van de doorbraak in de Grebbedijk in 1855. Uit: Sloet en Fijnje, 1856. Pagina 102 onder Lengteprofieltekening van de door-braak in de Grebbedijk in 1855.Uit: Sloet en Fijnje, 1856.



















Flehite 112 M. MIJNSSEN-DUTILH 26 december 1833-12 januari 1834 Dijkleger; nacht 3-10 maart 1844 Dijkleger. van 3i/i2opi/i 30 januari-7februari 1846 Dijkleger noodlottig 29 januari 1834 Dijkleger 14december 1836 Dijkleger 5-7maarti838 Dijkleger 17 februari 1841 Het water staat op en aan de Crebbedijk; overloop van de dijkbij Heteren. Deze is daarnaverhoogd 7-10 februari 1848 IJsgangopde Rijn, dijkleger 23 december 1849-19 januari 1850 IJsgangop de Nederrijn enLek december 1853-eind januari 1854 De Lek dichtgevroren 11 januari-2februari 1854 Dijkleger Ook tegenwoordig komen er inde Gelderse Vallei nog wel over-stromingen voor. Zij wordenniet veroorzaakt door een dijk-doorbraak, maar door zwareregenval. Daardoor stondenvroeger vrijwel elke winterenkele duizenden hectarenonder water. Maar na de aanlegvan het Valleikanaal is de water-huishouding flink verbeterd.Tegenwoordig lopen nog maarenkele honderden hectaren afen toe onderen dat gebeurtbovendien zeker niet meer elkewinter. Wel is het opvallend datde

wateroverlast op preciesdezelfde plaatsen voorkomt alsvroeger. Zo vreemd is dat niet,want het water stroomt natuur-lijk nog altijd naar de laagsteplekken. Bekende plaatsen zijnhet Binnenveld bij Veenendaalen de lage gronden net ten oos-ten van Amersfoort en Leusden.Het zijn de laagst gelegen delenvan het afwateringstraject van de Vallei en dus ook van devoormalige Crebbelinie. Bij deaanleg van deze waterlinie wistmen exact de laagste en daar-door gemakkelijkst inundeer-bare gronden te vinden.(Afb. xv en xvi) Vroeger waren de overstro-mingen door teveel regen- enkwelwater vooral schadelijkvoorde landbouw. Maar nu zijnde stedelijke gebieden in deVallei sterk uitgebreid.Overstromingen in zulke gebie-den richten veel meer schade enoverlast aan dan vroeger. Dathebben we gemerkt bij de over-stromingen van 1998. Daaromheeft Waterschap Vallei &. Eemnu de laagst gelegen gebieden(in totaal circa 850 hectare)aangewezen als waterbergings-gebied. Dat is nodig om de lagedelen van Veenendaal, Leusdenen Amersfoort te vrijwaren

vanwateroverlast. Doordat het klimaat veran- dert, zullen er in de toekomstvaker hevige regenbuien voor-komen en dan zullen de water-bergingsgebieden dus ook vakernodig zijn. De ligging van dezegebieden wordt vastgelegd inde keur van het waterschap enin de bestemmingsplannen vande gemeenten, zodat daar nietgebouwd mag worden. Deelsliggen de waterbergingsgebie-den op landbouwgronden.Hiervoor heeft het waterschapeen schaderegeling gemaakt.Voor een ander deel worden hetnieuwe natuur- en recreatiege-bieden. Samen met de gemeen-ten en natuurbeschermingsor-ganisaties maakt het water-schap daar nieuwe inrichtings-plannen voor. IrH.J.Nobbe Senior medewerker water-huishouding van WaterschapVallei & Eem
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Flehite 124 M' M|JNSSEN-DUTILH xii Schetskaart waarop de waterschei-ding (A-B) in de Vallei en de ligging vande Slaperdijk zijn aangegeven. Bron:Nederlands Instituut voor ToegepasteGeowetenschappen TNO. He//i'e'enberfi&quot;erb eek m Bisschop DavidfrGrirt 1470-1480)) 3 i ? ma»Wi.; xiii Figuratieve situatietekening vande Heiligenbergerbeek bij het HuisRandenbroek, gemaakt naar aanleidingvan de inspectie van de beek in 1841.Uit: Archief Dijkstoel RhenenscheNude en Achterbergsche Hooylanden.





Flehite 120 M. MIJIMSSEN-DUTILH wnxiznrxcmt' waterbeheersplai i Grens Waterschap Vallei & Eem^^P WaterbergingsgebtedDeelstroomgebieden xv Kaart van de door het Waterschap Vallei& Eem aangewezen waterbergingsgebiedenin de Vallei. van de landen beneden de Slaperdijk. Maar degrondeigenaren daar wilden niet bijdragen. Inaugustus van ditzelfde jaar was door regenval dewaterstand hoog in het Valleigebied, zowel bovenals beneden de Slaperdijk. Op voorstel van Gede-puteerde Staten van Gelderland vond een opna-me plaats van het afwateringstraject vanaf het peilbij Geerestein onder Woudenberg tot aan deschotbalksluis aan de Kleine Koppel in Amers- Op 17 februari 1841 stond het water openaandeCrebbedijk. De Nederrijndijkaan de overkant bijHeteren liep over. Het Utrechtse College terDirectie van de Slaperdijk drong hierna aan opverhogingen verbreding van de Crebbedijk. DeExonererende Landen wilden wel meewerken aanhet leggen van een noodkadeop de dijk vangoede kleispecie, van zo'n 3 voet breed en 2 voethoog

op gezamenlijke kosten van hun gebied en















Flehite 'ZWAAR MET IJS BEZET EN BOVENMATE MET WATER BEZWAARD.' I?? Overstromingen in vroeger tijd Misschien is het aardig om te besluiten meteenlaatste uitstapje naarde overstromingen in hetverleden. Het zal wel toeval zijn, maar toch valthet op dat het Valleigebied in de i6e en ve eeuwnog wel eens in hetzelfde jaar werd getroffen dooroverstromingen vanuit zowel het noorden (deZuiderzee) als uit het zuiden (de Rijn). Het isoverigens niet zo, dat er altijd een samenhangwas. Zie bijlage i, die misschien niet helemaalvolledig is: geld worden en geleidelijker plaats vinden. Datbetekent wel dat bebouwing daar moet wordenuitgesloten. Voorbeelden van zulke retentiegebie-den zijn het Binnenveld ten zuiden vanVeenendaal, een strook aan de oostzijde van deGrebbelinie bij Asschat, en de Schammerpolderin Leusden. Het waterschapshuis staat daar inLeusden vlak naast, zodat een noodsituatiemeteen aan den lijve gevoeld wordt. En zo blijvende bebouwde delen van Veenendaal, Leusden enAmersfoort droog. BIJLAGE 1 Doorbraak of

overloop van de Grebbedijk Stormvloed op de ZuiderzeeOverstroming in Eemland 2/3 februari 20/21 augustus Datum onbeken Bunschoter Veer pastoor van Eem niet over de dijk Januari 1573 1595 Begin maart Datum onbekend. Aanbestedingen van herstel van deBunschoter Veendijk op 29 mei en 27 augustus. Depastoor van Eembrugge meldt, dat het water gelukkigniet over de dijk was gelopen. 1601 Voorjaar en december Oktober: doorbraken in de dijken van Bunschoten,Eemnes, Eemland en in de Vudijk. 1602 Februari: doorbraken in de Bunschoter Veldendijken de Arkemheense dijk. 1607 December Datum onbekend. Doorbraak van de Arkemheensedijk, de Bunschoter dijken zwaar beschadigd.Bunschoten en Duist ondergelopen. 1610 Januari Januari: doorbraak van de Wakkerendijk in Eemnes. Begin februari doorbraken in de Bunschoter Veldendijk, de Eemlandse dijk, de Slaagse dijk en de Vudijk. 1643 Februari: het grondwerk onder schotbalken bij Grote Koppelpoort in Amersfoort spoelt weg: de voorpoort en brug ernstig verzwakt, deze

moesten in 1645 vernieuwd worden Januari 2/3 december overloop Januari overloop 1644 1651 4/5 maart Sint-Pietersvloed, heel Eemland ondergelopen. 26 januari, ernstige schade aan de Bunschoter Veldendijk en aan de Kleine Slaagse dijk. 1682






