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Voorwoord
Als. a:f'studeerprojektaan de afdeling; der Civiele Techniek
van de Technische Hogeschool te Delft wordt de rivierdijkverbetering van het dijkvak "de Poll." lans de Gelderse IJssel
bestudeerd.
Binnen de mogelijkheden van de.afstudeerrichting Algemene
Civiele Techniek is in het kader van dit afstudeerprojekt
naast de vele technische aspekt en ruimschoots aandacht beateed,mede uit persoonlij,ke helangstelling, aan onder meer
de historische aspekten van de rivier de Gelderse IJssel.
Het ontstaan en de ontwikkeling van de Gelderse IJssel en
het :funktioneren van de huidige rivier zijn bestudeerd,
waarhij door een uitgebreide literatuurstudie vooral uitvoerig is ingegaan op de vele d.ljkdoorcbr-akenen overstromingen langs de rivier; de resultaten hiervan zijn opgenomen in de bij,lagen.
In eerste instantie

ZlJn de genoemde studies verricht om
een beter inzicht te verkrijgen in het ontstaan van de huidige si~atie, die vanuit meerdere disciplines als bijzonder
waardevol wordt beooz-dee.Ld, Dit inzicht kan als basis dienen
bdj de verdere uitwerking van het afstudeerprojekt.
Gezien de diepgang, de omvang en de resultaten van de studies is besloten dit gedeelte over de rivier de Gelderse
IJssel, behorend bij het vooronderzoek, als zelfstandig
onderwerp in deze appendix te presenteren.
P.J.

Stouten

Oost-Souburg,oktober

1981
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1. Inleiding ...

De rivier de Gelderse IJssel is als zijtak van de rivier
de Nederrijn een vrij afstromende rivier met een lengte
van ongeveer 120'kilometer. De rivier begint zijn loop
bij het splitsingspunt met de Rijn te Westervoort,
de IJsselkop geheten. Vroeger mondde de rivier uit in
de Zuiderzee; na de aanleg van de Afsluitdijk en het
droogleggen van de IJsselmeerpolders mondt de IJssel
tegenwoordig via he~ Ketelmeer uit in het IJsselmeer.
De breedte van de rivier tussen de kribkoppen wordt
stroomafwaarts gaande steeds groter: bij Westervoort
bedraagt deze breedte ca. 75 m ; bij Deventer ca. 100 lil;
bij Katerveer ca. 13? m ; en bij de monding bedraagtde breedte ca. t8? m.
De Gelderse IJssel stroomt door één van de oudste rivierdalen van ons land. Het is een oerstroomdal waardoor
ook de Rijn zijn,loop gedurende bepaalde perioden heeÎt
gevonden.
In hoofdstuk 2 worden de ontwikkelingen met betrekking
tot het aerstroomdal van de IJssel nader beschreven.
Na de afbuiging van de Rijn naar het westen is de verbinding met de Gelderse IJssel eeuwenlang verbroken geweest. Eerst na het herstel van deze verbinding, ongeveer 1000 jaar geleden, is de IJssel weer een zijrivier
van de Rijn geworden.
In hoofdstuk 3 wordt nader ingegaan op het ontstaan
van de verbinding tussen de Rijn en de Gelderse IJssel.
De Gelderse IJssel slingert zich in vele bochten bijzonder fraai door het IJsseldal, en is in vergelijking
met de andere Nederlandse rivieren een vrij ongerepte
rivier. Eet LJsseldal vormt dan ook met zijn vele
prachtige Luterwaarden en de kronkelende rivier een ~an
de mooiste Nederlandse rivierlandschappen. De kronkelige rivierbandijken met de vele wielen en
doorbraakkolken hebben een grote cultuurhistorische
waarde
0
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Het verloop van de dijken, hun vorm en à,especiale
voorzieningen, zoals uitwateringssluizen, op- en
afritten van veerponten en van vroegere schipbruggen,
de oude loswallen en kaden, en de begroeiing en de bebouwing langs en o~)de dijken, geven ons een goed inzicht in de historie en de ontwikkeling van de bedijking langs de IJssel en het omrineende landschapo
. De IJssel heeft zich in het verleden reeds ontwikkeld
tot een b:elangrijke scheepvaartroute. Dit blijkt duidelijk uit de groei en bloei van de Hanzesteden langs de
LJ)ssel van de t 1e tot· 1:(6)e
eeuw. Hierna werd de bevaarbaarheid van de rivier slechtero Na vele werkzaamheden
die de verdeling van het Rijnwater over de verschillende
.riviertakken beinvloedden, is de.LJssel tegenwoordig
weer een belangrijke scheepvaartrouteo Bij Doesburg,
- het drukste punt, passeren jaarlijks ongeveer 45.000
schepen met een totaal laadvermogen van 18 miljoen ton.
De laatste jaren.is ook de recreatievaart op de rivier
de IJssel toegenomen.
In hoofdstuk 4; wordt nader ingegaan op de historie van
de ···GelderseIJssel.•
.Langs de gehele rivier de Gelderse IJssel komen zowe L
·.:voor.alsachter de rivie.rbandijken vele wielen en doorbraakkolken voor. Zij vormen de stille getuigen van de
vele dijkdoorbraken en overstromingen die in het verleden zijn opgetreden.
Een uitgebreide literatuurstudie is verricht, waarbij
de overstromingen langs de gehele rivier zijn geinventariseerd. Hierbij is een onderverdeling gemaakt in
~verstromingen ten gevolge van stormvloeden, oorlogsi.nundaties, en rivieroverstromingen.
In hoofdstuk 5 wordt aandacht besteed aan deze verschillende overstromingsvormen, terwijl de uitvoerige gegevens
die bij de literatuurstudie zijn verkregen, worden weer-gegeven in respektievelijk de bijlagen 1, 2, en 3.
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Ten gevolge van de configuratie van de beddingen van
de verschillende riviertakken v~n de Rijn, wijzigt zich
de verhouding tussen de maximu~ en minimum afvoeren
op deze riviertakkeno De Idissel is een riviertak, die
bij lage Rijnafvoeren een in vergelijking gering deel
van de totale Rilnafvoe~' verwerkt, en bij hoge Rijnafvoeren een procentueel groter dèel van de totale
Rijnafvoer krijgt toegedeeld~
Voor de uitgevoerde Rijnkanali@atie was de bekende verhouding, dat 9 delen Hovenrijnwater werd verdeeld in 6
delen op de Waal en J delen op het Pannerdens· Kanaal, wat
later bij Westervoort weer verdeeld werd in 2 delen op
de Nederrijn en '[deel op de rivier de IJssel; deze verdeling ging echter slechts bij gemiddelde afvoeren op.
Kreeg de IJjss~l dus bij gemiddelde afvoeren 1/9 deel
van de totale Bovenrijnafvoer, bij hoge afvoeren was dit
1/6:deel, en bij lage afvoeren was dit slechts 1/13 deel.
De hoogst bekende afvoer van de IJssel bedraagt ongeveer
230nm3!sec. en de laagste; waargenomen afvoer bedraagt
ca. 5Gm3!sec. De gemiddelde afvoer was voor de Rijnkanalisatie 266_m3!sec. en heeft na de Rijnkanalisatie afhankelijk van het stuwprogramma een toename ondergaan van
.20 à 32 % tot ongeveer 320 à 350 m3/seco'
De IJssel en in mindere mate ook de Nederrijn verkeerden

in perioden van grote droogten met lage rivierafvoeren
zcwe'h.op het purrt van de scheepvaartmogelijkheden als
van zoetwatervoorzi~ning in zeer ongunstige omstandigheden. Dit laatste was des te meer het geval voor de
IJssel, daar zij voor een groot gedeelte de voeding van
het IJ.sselmeer a.La zoetwaterbassin verzorgd.
~_ de kanalisatie van de Nederrijn en enkele bochtafsnijdingen in de rivier de IJssel zijn de problemen voor
beide riviertakken opgelost.
Het functioneren van de huidige rivier de Gelderse IJssel
wordt in hoofdstuk 6 nader toegelicht.
De belangen van de rivier de IJssel worden behartigd door
de Directie Bovenrivieren van de Rijkswaterstaat te Arnhem.
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Deze dienst is onder andere verantwoordelijk voor het
in orde houden van de vaarweg. Uit scheepvaartoogpunt
moet die liefst zo gelijkmatig mogelijk van diepte en
breedte zijn, en nu tegenwoordig dat ideaal ongeveer bereikt is, moet er voor gewaakt worden dat dit zo blijft.
Een andere belangrijke waterstaatstaak is de zorg voor de
verkeersregeling te water. Bakens op de oevers en kribben
en tonnen in het water zijn als verkeerstekens nodig om
de ligging van de vaargeul aan tegeven.
Verder is de Directie verantwoordelijk voor het hele gebied tussen de kruinen van de beide bandijken. Daarbinnen.heeft men vooral bemoeienis met de waterafvoer, de
waterkwaliteit, en zoals reeds vastgesteld met de scheepvaartbelangen.
Voor de Directie Bovenrivieren zijn de rivierbandijken
dan ook niet zozeer van belang als beveiliging van het
achterliggende land, maar als mogelijke belemmering voor
een vlotte waterafvoer. Veranderingen aan de dijken worder.
dan ook vooral vanuit dat oogpunt bekeken, en er wordt
zorgvuldig voor gewaakt dat het waterbergend en stroomvoerend vermogen van de hele rivierbedding niet verkleind
wordt.
Bij de huidige rivierdijkverbeteringen mogen dan ook geen
stukken uiterwaard worden ingepolderd. Kleinere afsnijdingen van de uiterwaarden als gevolg van het rechttrekken van rivierdijken moeten worden gecompenseerd door
aanpassingswerken in het winterbed van de rivier, zodat
het totale afvoerend vermogen gelijk blijft.
In principe is de Directie tegen elke afvoerbelemmering
in de uiterwaard, en wordt dan ook elke vorm van nieuwe
bebouwing en beplanting in de uiterwaarden afgewezen.
Verder geeft de Directie Bovenrivieren met het oog op het
waterbergend vermogen van gedeelten van de uiterwaarden
ook de maximale hoogten van de zomerkaden langs de rivier
aan.
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20 Het oerstroomdal van de Gelderse IJssel.
GedUrende het Plioceen en het Pleistoceen stroomden
rivieren als de Rijn en de Maas reeds door het gebied
dat zich later tot het huidige Nederland zou ontwikkelen~ Waarschijnlijk is dan ook dat de rivier de Rijn,
-of -één van haar zijtakken, gedurende bepaalde perioden
door het IJsseldal stroomde.
In Europa kennen we vier ijstijden in het Pleistoceen,
hoewel ook reeds in het Onder-Pleistoceen koude perioden
herkenbaar zijn, Biber en Donau genaamd. De vier ijstijden
zijn achtereenvolgens: het Gtinz-glaciaal ( tijdens het
Menapien ), het Mindel-glaciaal ( tijdens het Elsterien ),
het Riss-glaciaal ( tijdens het Saalien ), en het Würmglaciaal ( tijdens het Weichselien ); zie figuur 2.1.
'-Tijdens de ijstijden lag een groot gedeelte van het Noordzeebekken droog. Het zeeniv~~u lag tijdens de ijstijden
ongeveer 100 meter lager dan het huidige zeeniveau yanwege de accumulatie van grote hoeveelheden water in het
landijs. Zowel tijdens het Gtinz- en het Mindel-glaciaal
stroomden de rivieren Rijn, Maas en Schelde, verenigd met
de Thames veel verder naar het noorden om daar, evenals
de Eems, de Elbe en de Weser, in de oceaan uit te monden;
___
zie figuur 2.2. In deze perioden heeft ook het IJsseldal
waarschijnlijk een funktie vervuld in de afvoer van rivierwater ~aar de oceaan.

~
~

zee
huidig vasteland

figuur 2.2
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Znwel tijdens het GUnz-Mindel interglaciaal als tijdens
het Mîndel-Riss interglaciaal hebban de rivieren een
enorme toename aan eroderend vermogen ondergaan, enerzijds door het afsmelten van de gletsjers in het Alpengebied, ande-rzijds door een vermeerdering van neerslag
gedurende deze perioden. Aangezien ook de uitstromingsbasis in de oceaan aanzienlijk lager lag dan de huidige,
hebben de rivieren zich enorm kunnen insnijden in het
landschap. Het IJsseldal is zeer waarschijnlijk ook in
~eze perioden veel dieper weggeërodeerdo
Bij het oprukken van het landijs vanuit het noorden tijdens het Riss-glaciaal werd de normale loop van de rivieren ernstig verstoord. De rivieren konden niet meer
vrijelijk naar het noorden stromen, doch werden door het
steeds verder oprukkende landijs gedwongen om westwaarts
af te buigen. Zo hebben rivieren als de Elbe en de Weser
in die tijd van oost naar west over Nederland gelopen,
sedimenten afzettend en erosiedalen achterlatend.
We noemen dit oerstroomdalen: riviergeulen die in een
ijstijd niet alleen smeltwater maar ook rivierwater afvoeren, dat door de aanwezigheid van landijs niet de
normale loop kon volgen. In de Riss-tijd zullen zulke dalen
zich diep hebb~ ingesneden, omdat de zeespiegel 100
__meter lager lag en ze veel water afvoerden. In ons land
zijn de oerdalen nog onvoldoende bekend, omdat ze later
--geheel zijn opgevuld en-daardoor gemaskeerd. Zeker is wel
dat het huidige IJsseldal een oerstroomdal is.
'

Het landijs bereikte tijaens de maximale uitbreiding
in het Riss-glaciaal ook ons land. Het trof hier de brede
erosiedalen van de rivieren aan, waarin de ijslobben eerst
vooruit schoven. Het drukte later waar nodig bestaande
sedimenten opzij en/of omhoog, dikwijls tot stuwwallen zoals onder andere de Veluv~, waar vanuit het oerdal van de
IJssel de stuwwal werd opgedrukt.
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ijskap
stuwmeer
huidig vasteland

figuur

2.3

Tijdens de maximale uitbreiding van het landijs werd
niet alleen Nederland gedeeltelijk overdekt maar ook
een groot gedeelte van het Noordzeebekken en Engeland;
.zie figuur 2.3. Hierdoor werd de afvoer van de rivieren
-naa.r het noorden geheel geblokkeerd.
Waarschijnlijk is toen voor het landijs een stuwmeer
gevormd, waarin alle rivieren uitkw8~en. Het stu~@eer
.moet dus ook gedeeltelijk boven Nederland aanwezig zijn
~eweest. Deze theorie is echter nog niet onomstotelijk
bewezen, daar sedimenten uit zo'n meer niet duidelijk
zijn aangetoond. Door de uitbreiding van het meer moet
in het zuiden het Nauw van Calais zijn doorgebroken,
waarna dit door erosie enorm is vergroot. Sedimenten van
-de rivieren Rijn en l'laa$zijn inderdaad zuidwaarts aangetroffen, zodat de doorbraak naar het zuiden van het
water naar de oceaan vaststaat.
De theorie wordt verder bevestigd door het feit dat tijdens het Riss-Würm interglaciaal, volgend op de ijstijd
van het Saalien, de zee zowel vanuit het noorden als het
zuiden kon opdringen. Deze transgressie breidde zich uit
over het westelijk en noordelijk gedeelte van ons land,
.bekend als de Eemzee, waarvan mariene afzettingen zijn
terug te vinden; zie figuur 2.4 A.
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figuur 2.4
Na het afsmelten van het landijs van de Saalien-ijstijd
kreeg de Rijn haar loop door het diepe dal van de Gelderse IJssel ( in deze tijd is het IJsseldal aangetoond tot
diepten van 80 meter ). De Rijn heeft die loop gedurende
het gehele Eemien interglaciaal en een deel van de laatste ijstijd, in het Weichselien, behouden; zie figu_ux
2.4 A en B.
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Zowel in het dal van de huidige IJssel als is het gebied
~en oosten van het Montferland worden Rijnafzettingen uit
dezB tijden veelvuldig aangetroffen. Zij bestaan uit zand
o~ klei, geassocieerd met veen. Volledigheidshalve moet
worden opgemerkt, dat het klei- en veenpakket, dat tot
10 m. dïk kan zijn, onderbroken wordt door zandlagen.
Gezien de aard van de afzettingen is het aannemelijk dat
gedu~ende het Eemien het IJsseldal hetzelfde karakter
heeft gehad als de Betuwe voor de bedijking: een gebied
-opgebouwd uit stroomgordels en kommen.
Ook tijdens het hieropvolgende Würm-glaciaal heeft zich
het proces van aanwassende rivieren met een groeiend
erosie-vermogen weer ingesteld. Hoewel het landijs ons
land niet heeft bereikt ( het kwam slechts tot de rivier
de Elbe ) is het hier kouder en guurder geweest dan tij"~ens het Riss-glaciaal.
Bij de verslechtering van het klimaat, waardoor het be-gin van het Weichselien wordt gekenmerkt, zijn de omstandigheden snel veranderd. De bosbedekking uit het Eemien
maakte plaats voor een open, subarctisch landschap, waardoor de -bodem veel gevoeliger werd voor wind- en watererosie. De Rijn heeft hierdoor een extra toevoer van zand
en grind gekregen, waardoor de bedding in het IJsseldal
sterk werd opgehoogd.
Dit had tot gevolg, dat een niveau werd bereikt waarop het
Rijnwater tevens door de huidige Betuwe, voorlopig nog ten
noorden van het huidige Montferland langs, kon gaan afstromen; zie figuur 2.4 C.
De ombuiging van de hoofdstroom naar het westen moet gestimuleerd zijn door het grotere verhang dat de rivier op
deze wijze had. Er wordt te~~inste aangenomen dat reeds
in het Vroeg-Weichselien de Noordzee grotendeels droog lag
en de Rijn zijn water via het Nauw van Calais afvoerde.
Doordat het verschil in verhang gering was, zullen zowel
de afvoer door het IJsseldal naar het noorden en de afvoer
via de Betuwe naar het westen lange tijd naast elkaar zijn

-
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blijven bestaan. Het I~sseldal zal zeker nog tijdens hoge
rivierstanden veel water uit de Rijn hebben ontvangen;
geleidelijk is dit minder geworden.
Het is vrijwel zeker dat het IJsseldal in het Midden~Weichselien door de Rijn is verlaten. De afvoer van het
Rijnwater naar het westen heeft, zoals reeds eerder gesteld, eerst nog ten noorden van het Montferland langs
plaatsgehad.
De Rijnloop door de Liemers ( de streek ten westen van
Montferland, heeft alleen in het Midden-Weichselien bestaan. In de westelijke Liemers, en ook ten oosten van
het Montferland, wordt namelijk een dek van Laat-Weichselien fluviatiele overstromingsafzettingen aangetroffen,
dat behoort bij de Rijnloop door de Gelderse Poort.
Het is dan ook zeer waarschijnlijk dat de Gelderse Poort
aan het einde van het Midden-Weichselien door het Rijnwater werd geopend.
De Gelderse Poort is het laaggelegen, door de Rijn doorstroomde gebied tussen de zuidpunt van het Montferland
( de ·Elterberg ) en de Kleverberg .in de stuwwal NijmegenKleef. Beide heuvels vertonen zeer steile naar het Rijndal aflopende flanken, die ontstaan zijn door fluviatiele
aansnijding in het Holoceen.
De loop door de Gelderse Poort is aanzienlijk korter dan
die door de Liemers; vergelijk figuur 2.4 C en D.
Het is daarom aannemelijk dat de hoofdstroom van de Rijn
de Lie~ers heeft verlaten toen de Gelderse Poort ontstond,
en dat beide lopen dus slechts geringe tijd gezamenlijk in
gebruik zijn geweest. Het is echter wel zo dat de Liemers
en het gebied ten oosten van het Montferland nog tot aan
het eind van het Laat-Weichselien als overstromingsvlakte
hebben gefungeerd. Komafzettingen uit deze tijd worden
tot voorbij Zutphen aangetroffen.
Vanaf het Midden-Weichselien kan de IJssel dus gezien worden als een zelfstandige rivier, die vooral werd gevoed door

-
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de Oude IJssel, Berkel en Schipbeek, en die daarnaast
ook overstromingswater uit het Rijnstelsel ontving.
In het begin van het Holoceen moet aan dit laatste een
einde zijn gekomen.
In het gebied van de huidige bovenloop van de IJssel,
tussen Westervoort en Doesburg, werd in het Subboreaal
( vanaf 3.000 voor Christus ) door overstromingen van
de Rijn nog komklei afgezet. Het ontstaan van de bovenloop van de IJssel, dus het totstand komen van de nieuwe
verbinding tussen de Rijn en de IJssel, kan dan ook niet
eerder worden gesteld dan het begin van het Subatlanticum
( 900 voor Christus ).
Het ontstaan van deze verbinding wordt in hoofdstuk 3
uitgebreid behandeld.
Wa de WUrm ijstijd is de zeespiegel weer gerezen.
Daarbij speelt ec~ter ook een ander proces. Tijdens het
WUrm-glaciaal heeft de enorme ijsmassa het Scandinavisch
vasteland ingedrukt, waardoor onder andere Nederland en het
Noordzeebekken omhoog zijn gekomen. Na het terugtrekken
van het landijs is Scandinavië weeT omhoog gekomen, waardoo.r als "compensatie" o.a. het Noordzeebekken en Nederland weer dalen, een proces dat ook heden ten dage nog
doorgaat. Het Noordzeebekken iakt echter harder dan het
vasteland van Europa, waardoor het noordwesten van Nederland een grotere daling ondergaat dan het zuidoosten van
ons land.
De stand van de zeespiegel in ons land wordt dus bepaald
door een combinatie van de volgende faktoren:
- de isostatische bodemdaling als compensatie voor het
rijzend Scandinavië;
tektonische bewegingen, plaatselijk rijzing en elders
daling van de bodem;
- klink van de bodem als gevolg van bemaling, wateronttrekking en diagenese ( verdichting en verkitting van
korrels ).
~
Hierbij moet redacht worden dat de waterstand van de
oceanen gedurende de laatste 6000 jaar ongeveer gelijk
bleef.
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Ongeveer 10.000 jaar geleden viel het einde van het
Würm-glaciaal.- Hiermede wordt het Pleistoceen afgesloten en wordt de periode van het Holoceen begonnen.
In het begin van het Holoceen, het Atlanticum, drong de
zee, na steeds verdere zeespiegelrijzing, ons land weer
binnen.
Hiermede werd een periode van veenvorming in het westen
van ons land afgesloten, en werd dit basisveen bedekt
met wad- en kleiafzettingen van de zee. De veenvorming
werd nu meer naar het oosten van ons land verdrongen
( hoogveen ).
Ongeveer 8.000 jaar geleden vormde zich een eerste strandwal met duinen, die circa 5.000 jaar geleden zich naar
het oosten verplaatste. Er ontstond nu een meer afgesloten
gebied dat verlandde en opnieuw verveende ( dikke lagen
Hollandveen ).
Een kleine 4.000 jaar gelëden volgde opnieuw een transgressie van de zee. Veel veen werd weggeslagen, o.a. in
Z.eeland en het Flevomeer-Zuiderzee.
Nieuwe zeekleiafzettingen vonden plaats, terwijl de duinenrij zich weer-wat westwaarts verplaatste.
Opvallend is wel dat rivieren als de Rijn en de Maas er
in geslaagd zijn om het gebied achter de strandwal mede
-op te vullen, terwijl rivieren als de Eems, de Weser,
en de Elbe in hun stroomgebied er niet in zijn geslaagd
-om het haf op te vullen.
Verder is duidelijk dat de naar het westen afbuigende
loop van de rivieren Rijn en Maas in ons land een gevolg
is van de ijstijden, en wel speciaal van het Riss-glaciaal
waarbij het Nauw van Calais als doorbraak naar de oceaan
in het zuiden is ontstaan. Door deze ontwikkeling is
uiteindelijk de uitstroombasis van de grote Nederlandse
-rivieren naar het westen verlaagd. Hierdoor werd dan ook
een groter verval in deze westelijke richting ingesteld.
De rivieren hadden in ons land dus geen reden om na de
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ijstijden weer een meer noordelijke loop te gaan volgen.
De Rijn volgde echter in eerste instantie weer het naar
het noorden leidende, door het landijs zeer diep gevormde
IJsseldal, doch :n.adatdit was opgevuld heeft ook de Rijn,
zoals we hiervoor reeds hebben gezien, zijn westelijke
loop in ons land hervonden •.
De rivier de IJssel, ,zoals we die nu nog kennen, is de
enige rivier die wel naar het noorden stroomt, althans
in Nederland; in Duitsland stromen namelijk ook de Eems,
de Elbe en de Weser weer noordwaarts.
Een verklaring hiervoor is onder andere dat de Gelderse
IJssel, zoals reeds eerder is opgemerkt, lange tijd voornamelijk gevoed werd door de Oude IJssel, die als zijrivier van de Rijn vanuit Duitsland ons land binnenkwam.
De Oude IJssel was een kleine rivier, die met een gering
,:verhang -op de scheiding tussen de noordelijke en westelijke afvoerrichting stroomde. Daarbij komt nog dat uit
-d e bedding zand werd geblazen, dat op de rechteroever in
rivierduinen weer wer-d afgezet. Het water van de Oude
IJssel kon hierdoor niet makkelijk een meer direkte loop
naar het noordwesten kiezen. Zo werd de bedding van de
Oude s.Ll sseL min of meer gefixeerd in zijn bestaande loop,
in het tracé van de Midden-Wei'chselien Rijnloop, en boog
'eerst nabij Doesburg in het huidige IJsseldal via de
Gelderse IJssel naar het noorden af.
'Op een bepaald moment is echter ook de verbinding tussen
de Rijn en de Oude IJsse+ in Duitsland verbroken, waarna
de laatste als zelfstandige rivier is blijven bestaan.
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3. Ontstaan van de verbinding tussen Rijn en.Gelderse IJssel.
De in het voorgaande hoofdstuk geschetste srtua,tie, waarbij geen verbinding bestond tussen de rivieren de Rijn en
de Oude IJssel en Gelderse IJssel, heeft lang voortgeduurd.
Een aanwijzing hiervoor kan onder andere worden gevonden inde benaming van de IJssel. Een oude benaming voor
de IJssel is Isala, wat vuil water kan betekenen.
Ook Frankische rivieren als SaaIe en Saalbach zlJn naar
hun donkere water genoemd. Donker water duidt niet op een
verbinding van de IJssel met de Rijn.
Hoogstens kunnen we stellen dat de Rijn in toenemende ma te
bezit van het IJsseldal moet hebben genomen door 's winters
bij hoge afvoeren water via het IJsseldal te laten afstromen, waarbij v.eel humus kan zijn weggespoeld.
Het ontstaan van de verbinding tussen de Rijn en de IJssel
werd vroeger veelal toegedacht aan de door de Romeinen
gegraven Drususgracht. Tegenwoordig wordt het echter onwaarschijnlijk geacht dat deze bekende gracht hierbij
een rol zou hebben gespeeld. De Drususgracht wordt in de
moderne geschiedenisboeken hetzij bij de Linge, hetzij bij
de Utrechtse Vecht gelokaliseerd.
Het ontstaan van de verbinding tussen de rivieren de Rijn
en de IJssel is dan ook zeer moeilijk te dateren. Zeer
waarschijnlijk hebben namelijk meerdere faktoren bij
dit proces een rol gespeeld, en heeft dit gedurende een
langere periode plaatsgevonden.
Een belangrijke ontwikkeling is ongetwijfeld geweest de
vorming van een grote zeeboezem ter plaatse van het huidige West-Friesland in de periode 1800-1250 jaar voor
Christus, waarbij uitlopers onder meer in de richting
van de IJssel reikten. Omstreeks 1200 voor Christus was
deze zeeboezem weer volgeslibt, en raakte een inmiddels
in het veenland ontstaan merengebied geisoleerd van de
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zee i~ het westen.
Een nauwe doorgang in noordelijke richting naar het
Vlie moet zich toen hebben gevormd, om onder meer het
Yecht- en IJsselwater af te laten vloeien.
Het merengebied is verder uitgegroeid tot het meer Flevo
in de Romeinse tijd ( omstreeks het begin van de jaartelling ), waarna het tot in de Middeleeuwen uitgroeide
tot Almere. De verbinding tussen de IJssel en de zee is
dus in de loop der tijd steeds verbeterd, waarbij omstreeks het jaar 800 ook het Marsdiep wordt vermeld.
De IJssel heeft danook steeds meer water tot zich kunnen toetrekken, terwijl de waterstanden aan de mond van
de IJssel lager zijn geworden ( het verhang werd groter ),
waardoor de rivier zich kon inslijpen •

.

Omstreeks het jaar 250 na Christus zijn in het gehele
-rivierengebied grote overstromingen opgetreden, gepaard
gaand met stroomverleggingen op grote schaal. In dit
~erband wordt ook het ontstaan van de Nederrijn genoemd.
Ook het ontstaan van de verbinding Rijn-IJssel kan mogelijk in deze tijd worden gedateerd; hieraan moeten 'we
echter sterk twijfelen, daar de rivier de IJssel eerst
in de 10e eeuwen daarna zeer aktief was.
·De omvangrijke ontbossingen in het stroomgebied van de
--,
--Rijn in de Romeinse tijd en in de vroege Middeleeuwen
hebben wellicht ook meegespeeld in het proces dat tot
de verbinding tussen de Rijn en de IJssel heeft geleid.
Enerzijds hebben de ontbossingen geleid tot erosie ter
plaatse en van afzetting van het g~ërodeerde materiaal
in het rivierkleigebied van midden en westelijk Neder- .
land. Hierdoor kan de rivierbodem van de Rijn bij Westervoort zodanig omhoog zijn gekomen dat de IJssel meer
water kon gaan ontvangen. Anderzijds heeft de ontbossing
geleid tot een grotere rivierafvoer van de Rijn, waardoor mogelijk ook de IJssel bij hoge winterafvoeren water
uit de Rijn kan hebben ontvangen, onder andere via overstromingen.
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Omstreeks het jaar 900 is de mond van de Rijn bij Katwijk verzand, terwijl omstreeks het jaar 1100 de Utrechtse Vecht eveneens een dode Rijnarm wordt. Het water dat
anders via deze riviertakken werd afgevoerd wordt uiteraard herverdeeld over de andere bestaande riviertakken.
De rivier de Waal, de Lek, en later ook de IJssel zijn
door dit proces in belangrijkheid toegenomen. Ook dit
proces zal van invloed zijn geweest op de vorming van
de verbinding tussen de Rijn en de IJssel.
Andere faktoren die een rol hebben gespeeld zijn onder
andere de ontbossingen in het IJsseldal, waardoor het
inslijpen van de IJssel werd vergemakkelijkt; wijzi- .
gingen ter plaatse van het huidige splitsingspunt van de
Rijn en de IJssel, waar door verlegging van het zomerbed van de Rijn een oeverwal kan zijn doorgebroken en
--hetwater van de Rijn het IJsseldal kan zijn binnengestroomd; de primitieve kadeaanleg langs de rivieren kan
hebben geleid tot ~en verkleining van het winterbed, en
hierdoor tot hogere waterstanden op de rivieren, en tot
een groter aandeel van de IJssel in de.totale Rijnafvoer;
wijzigingen ter plaatse van het splitsingspunt van de
Rijn en de Waal, waardoor een beinvloeding van de afvoerverdeling over de riviertakken het gevolg kan zijn geweest.
Vèrder kunnen ook klimaatswijzigingen een rol hebben gespeeld, namelijk de pre-Romeinse, de post-Romeinse en de
vroeg Merovingische transgressiefasen; in dergelijke
perioden is het klimaat zachter, zijn westenwinden meer
overheersend, valt er meer neerslag en nemen de gletsjers
in het Alpengebied in omvang af. De invloed van de klimaatswijzigingen zal echter slechts een ondersteuning geweest
zijn van de andere faktoren; het is zeker niet de hoofdoorzaak.
Vergelijkingen met omringende landen als Duitslan~ en
België leert dat de West-Europese rivieren zeer aktief
waren in de ge eeuw, en in mindere mate in de 10e eeuw;
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van de 11e eeuw is weinig bekend, maar in de 12e eeuw
is weer duidelijk een grotere aktiviteit waar te nemen.
Vanwege de klimatologische gemeenschappelijke omstandigheden kunnen deze gegevens ook op Nedetland van toepassing zijn.
Hoewel men meer en duideliJker gegevens zou kunnen wensen, lijken de volgende konklusies mede op grond van het
bovenstaande getrokken te mogen worden.
Het ontstaan van een verbinding tussen de rivieren de
Rijn en de IJssel tussen Westervoort en Doesburg in de
na-romeinse tijd valt niet goed te preciseren. Het is
echter duidelijk dat de verbinding bestond in de 11e
eeuw. Een bestaan in de 10e eeuwen zelfs in de ge of
8e eeuw is op grond van zowel klimatologische als historische gegevens eveneens aannemelijk.
Het 'è6tstand komen van deze verbinding met de Rijn
heeft niet direkt geleid tot aanwijsbare veranderingen
in het gedrag van de IJssel beneden Doesburg.
Het lijkt dat riviervloeden en de aanleg van dijken omstreeks het midden van de 12e eeuw wel grote veranderingen in het gedrag van de IJssel hebbffllveroorzaakt.

)
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40 Korte historie van de Gelderse IJssel.
Zoals in het voorgaande hoofdstuk reeds werd geconstateerd, heeft het gedrag van de Gelderse IJssel
omstreeks het midden van de 12e eeuw grote veranderin~en ondergaan. Dit veranderende riviergedrag blijkt onder andere uit de aanleg van woonhoogten, terpen, en
een steeds verdergaande bedijking langs de rivier, wat
tot in de 13e en 14e eeuw wordt voortgezet.
Verder blijkt ook in het laatst van de 12e eeuw een
eerste aanzet van een IJsseldelta bij Kampen in de Zui-derzee aanwezig te zijn. Deze delta wordt in de volgende eeuwen steeds verder uitgebouwd; zie figuur 4.10
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Het aandeel van de IJssel in de totale Rijnafvoer is
na de totstandkoming van de verbinding tussen de IJssel
en de Rijn gedu~ende enkele eeuwen kunnen toenemen.
Genoemd is reeds het wegvallen van de Utrechtse Vecht
als riviertak van de Rijn, waardoor een herverdeling van
de Rijnafvoer over de andere takken plaatsvond. Hierdoor zagen de Waal en de IJssel hun afvoer toenemen.
Een groter aandeel in de afvoer van de IJssel is wellicht ook het gevolg van een verbeterende instroming vanuit de Rijn op het splitsingspunt van de Rijn en de IJssel.
Door de steeds verdergaande uitbreiding van de Zuiderzee
werd enerzijds een betere verbinding van de IJssel met de
zee tot stand gebracht, terwijl anderzijds door een groter
verval van de rivier een verdere inslijping mogelijk werd
gemaakt, waardoor een groter deel van de Rijnafvoer door
de IJssel werd aangetrokken.
De IJssel is een rivier die bij hogere waterstanden van
de Rijn een steeds groter aandeel krijgt van de totale
Rijnafvoer. Door de steeds verdergaande bedijkingen van
de rivieren, waarbij de rivierbeddingen veelal werden
versmald met als gevolg dat bij grotere afvoeren ook de
waterstanden werden verhoogd, werd de IJssel voor de afvoer van rivierwater danook een in belangrijkheid toe-nemende rivier.
Verder krijgt de IJssel procentueel meer water aangevoerd naarmate de afvoeren van de Rijn groter worden.
Hierdoor krijgt de IJssel van de grote winterafvoeren
~
van de Rijn relatief een groter aandeel te verwerken;
voor deze afvoeren is de IJssel danook een zeer belangrijke schakel in het totale afvoersysteem van de Nederlandse rivieren.
Door bovenstaande ontwikkelingen is de IJssel na de verbinding met de Rijn gedurende enkele eeuwen kunnen uitgroeien tot een steeds belangrijker rivier. Dat de IJssel
lange tijd een groot aandeel van de Rijnafvoer voor haar
rekening nam, blijkt onder andere uit het feit dat deze
rivier in staat was om tot in de 14e eeuw de Zuiderzee zoet
te houden.
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De rivier de IJssel kon zich door alle geschetste omstandigheden eveneens ontwikkelen tot een 'belangrijke
scheepvaartrou~e. Dit blijkt wel uit de groei en bloei
van de Hanzesteden langs de IJssel, hoofdzakelijk KB~pen, Deventer, Zutphen, Doesburg, en tot op zekere hoog'te,ook Zwolle. In de 13e eeuw verwierven zij hun stadsrechten, doch reeds hiervoor waren ze centra voor handel
en scheepvaart. Hun belangrijkheid blijkt onder andere
uit het feit dat de handel met het Oostzeegebied en het
hoge noorden een monopolie van de IJsselsteden was. De
ligging was gunstig in verband met handel en doorvoer
naar zuidelijker landen en via de Rijn naar Duitsland.
De bloeitijd duurde tot omstreeks 1500; hierna verminderde de handelspositie van de IJsselsteden.
Vanaf de 15e eeuw kreeg men op de IJssel te maken met
een slechter wordende bevaarbaarheid. De oorzaak hiervan
was dat de IJssel een steeds minder groot aandeel van
de Rijnafvoer voor haar rekening nam, waardoor men te maken kreeg met verzandingen van bepaalde plaatsen en
geulen, en grotere hinder van ondiepten ondervond.
De oorzaak van de verminderde afvoeren van de IJssel kan
worden teruggevoerd op de stormvloed van 19 november 1421
·langs de Nederlandse kusten, de St. Elisabethsvloed.
De Waal kreeg via doorbraken bij de Groote Waard toen
~oor de Merwede en de ontstane Biesbosch een aanzienlijk
kortere verbinding met zee. De monding van de Waal werd
hierdoor stroomopwaarts verplaatst zodat het verhang
groter werd. Als gevolg daarvan 5ing de Waal meer Rijnwater tot zich trekken ten koste van de Rijn-Lek en de
Gelderse IJssel. Door deze herverdeling van de totale
Rijnafvoer over de ver-schi ï.Lende riviertakken werd de
Waal dus belangrijker en nam de Gelderse IJssel in belangrijkheid af.
In 1480 word t te Kampen voor het eerst melding gemaakt

van de verminderde bevaarbaarheid van de IJssel.

• ..J.;
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Men bericht de koning van Denemarken dat men de
"verdroogde" IJssel had moeten uitdiepen. Verder had
men in 1479 stroomafwaarts van de stad enkele IJsseltakken in de delta afgedamd, het Zuiderdiep en het Noorderdiep, om de rivierafvoer in één geul te concentreren,
.he t Rechte Diep, en hiermee de vaarweg n_aar Kampen te
verbeteren.
In 1485 wordt wederom melding gemaakt van de achteruit_gang van de Gelderse IJssel. De hertog van Kleef nodigde in een brief op 30 mei 1485 de steden Deventer, Zutphen, Kampen en Zwolle uit te Kleef om zich gezB~elijk
te beraden over het probleem dat voorbij Lobith steeds
meer water naar de Waal stroomde, terwijl de Rijn en de
TJssel "ledieh van water" dreigden te worden._ Zwolle,
Kampen en Zutphen stonden afwijzend tegenover deze uitnodiging, omdat men uit handelsnaijver niet tegenover
Deventer wilde toegeven dat er ten aanzien van de bevaarbaarheid van de IJssel problemen waren, terwijl toch
in feite de waterverdeling over de verschillende Rijntakken reden tot bezorgdheid gaf.
Ook in de 16e en 17e eeuw komen steeds meer klachten met
betrekking tot de bevaarbaarheid van de IJssel naar voren.
Uit concu~rentie-overwegingen zijn de Hanzesteden be,vreesd hun goede naam te verspelen, doch ook uit deze
steden worden steeds meer klachten gehoord. De maatregelen ter verbetering van de situatie beperken zich
echter tot slechts plaatselijke werkzaamheden, zoals het
uitdiepen van de vaargeul en de aanleg van hoofden en
kribben. Een algehele aanpak, waarmee het probleem werkelijk wordt opgelost, wordt echter niet ondernomen, wellicht mede het gevolg van onderlinge handelsnaijver.
Dat het probleem van de verminderde bevaarbaarheid van
---deGelderse IJssel niet alleen het gevolg was van het
gebruik van grotere schepen met meer diepgang, zoals
wel werd beweerd, maar wel degelijk ook het gevolg was
van een verminderde rivierafvoer, blijkt wel uit het
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~eit dat de Zuiderzee omstreeks 1600 vrij snel verziltte.
Dit wijst duidelijk op een geringere aanvoer van zoet
water via de IJssel.
Vele plaanen ter verbetering van de situatie met betrek-l~ingtot de IJssel werden gemaakt, doch geen enkel plan
kwam tot uitvoering.
Vana~ 1632 kreeg men vanwege de verdediging van het land
.ook van militaire zijde belangstelling voor de rivier
~e IJssel als verdedigingslinie. Om een volwaardige waterlinie te vormen was de hoeveelheid water dat door de
IJssel werd a~gevoerd in vele jaargetijden echter niet
voldoende. Toen danook de IJssellinie in het jaar 1672
werkelijk dienst moest doen, ~aalde de IJssel als verdedigingslinie, ( zie hoo~dstuk 5 en bijlage 2 ).
-Eer-s t door de aanleg van het Pannerdens Kanaal werd de

situatie grondig aangepakt, en werd een herverdeling van
-de Ri jnaf'voer over. de riviertakken tot stand gebracht.
De splitsing van Rijn en Waal lag vana~ de 16e eeuw bij
Sche~~enscharis, waar de Rijn in noordwestelijke richting
langs .Lobith verderstroomde, en de Waal westwaarts verderging. Door onder andere ernstige verzandingen in deze
Oude Rijn verzwolg de Waal, die bovendien een veel groter
verval had, bijna al het Rijnwater, zodat slechts een
fractie door de Rijn zel~ a~stroomde; in 1700 nam de
Waal circa 23/24 deel en de Rijn nog slechts 1/24 deel
voor haar rekeni~~. Bovendien splitste bij Westervoort
de IJssel nog eens van de Rijn a~.
Nadat reeds in 1681'een verbinding tussen de Waal en Rijn
werd ontworpen, benedenstrooms van Pannerden gesitueerd,
werd in 1701 op deze plaats volgens een nieuw plan een
verdedigingswerk aangelegd,. bestaande uiteen zware dijk
met een borstwering en een 10 voet diepe gracht ervoor.
Gedeeltelijk ~aakte men hierbij gebruik van een oude
Rijnstrang. In feite was ·dit verdedigingswerk de eerste
aanleg van een kanaal. Men had echter deze dekmantel nodig omdat anders de grote handelssteden langs de Waal,
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zoals Nijmegen, Tiel en niet te vergeten Dordrecht,
zouden tegenwerken, wat ze ook bij eerdere plannen altijd hadden gedaan. Hoewel deze steden luidkeels protesteerden werd in 1705 de gracht verbreed en verdiept tot
een Waal-Rijn karillal,echter nog steeds onder de dek--mantel t'er "bevordering van de defensie".
Na vele protesten en sabotagedaden, waardoor de uitvoering werd vertraagd, .was het Pannerdens Kanaal in 1708
gereed. Ko~t daarna werden nog enkele verbeteringen aangebracht. Door deze nie~we verbinding tussen de Waal en
de Rijn werd het gedeelte dat nu bekend.staat als de
Oude Rijn dus geheel afgesneden.
Het grote verval heeft er voor gezorgd dat het Pannerdens Kanaal steeds dieper en breder werd, zodat het zich
thans in niets meer van een gewone rivierarm onderscheidt.
In de loop der eeuwen zijn er echter meermalen ~erkzaamheden uitgevoerd op het Bplitsingspunt van de Waal en het
Fannerdens Kanaal, de Pannerdense Kop geheten; dit niet
_alleen om een betere ~aterverdeling over de rivieren te
.bewerkstellig~n, maar juist ook om het sedimenttransport
in de riviertakken te beinvloeden en onder kontrole te
krijgen.
Na de totstandkoming van het Pannerdens Kanaal was de
·waterverdeling over de Waal, Rijn en IJssel beter geregeld dan voordien. De situatie voor de IJssel bleef echter weinig rooskleurig. In de droge jaargetijden bleef
het hier en daar mogelijk om lopend door de rivier naar
de overkant te kOffien,soms zelfs springend van steen op
steen zonder natte voeten te halen.
Gezien de grote defensieve waarde die de IJssel toen
nog had, was dit een onhoudoare situatie. Een uitvoerbare oplossing voor dit probleem was echter niet gemakkelijk te vinden. Aan het eind van de 17e eeuw waren
Teeds plarillengemaakt tot doorsnijding van de Pleij bij
Westervoort om een betere instroming van de IJssel op het
splitsingspunt met de Rijn te verkrijgen, en de doorsnijding van de Valeweerd bij Giesbeek om de rivier door deze
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bochtafsnijding te verkorten. Beide plannen waren opgezet om de rivier meer stroomsnelheid te geven, waardoor
zand- en grindbanken zouden verdwijnen. Het eerste plan
stuitte 'op de onwil Van Pruissen, dat het grootste deel
van de Pleij in bezit had, terwijl het tweede plan op
zichzelf te weinig effekt zou hebben. Ook een ander plan
met betrekking tot de verbetering van het splitsingspunt
van de Rijn en de IJssel en de instroming van de IJssel
stuitte op de onwil van Pruissen, en bleek bovendien te
kostbaar.
Als laatste oplossing bleef over het creëren van inunda:tiewerken, waardoor de landen langs de IJssel onder water
gezet konden worden, zodat de vijand de IJssel over een
grote afstand niet zou kunnen passeren, ( zie ook hoofdstuk 5 en bijlage 2 ).
Ook na de totstandkoming van het Pannerdens Kanaal in
1,708bleven de provinciën Gelderland, Utrecht en Overijssel samenwerken en streven naar een meer evenredige
verdeling van het Rijnwater. Uit die samenwerking ont.stond het "College tot Beneficieering .:vanNeder-Rhijn
en IJssel". Nadat in 1740 de Spijkse dijken waren doorgebroken, waardoor de Nederrijn hoofdstroom dreigde te
worden, sloot in 1745 ook Holland zich bij dit College aan.
In dit laatstgenoemde jaar sloten de vier provinciën en
Pruissen de zogenaamde "Spijkse Conventie", waarbij besloten werd tot versterking van de Spijkse dijken, verbeteringen aan het Pannerdens Kanaal en andere werken,
ten ~oel hebbende een zodanige regeling van de afvoer van
het Rijnwater, dat 2/3 deel door de Waal en 1/3 deel door
Nederrijn en IJssel zou afvloeien. Door verschil van
mening over de geldelijke bijdragen kwam er van uitvoering van al die plarlllenechter niet veel terecht.
Nadat de prov~nciën Utrecht en Overijssel waren afgevallen, werd in het jaar 1771 door Holland, Gelderland en
Pruissen een aantal definitieve besluiten genomen, onder
andere tot vernauwing van de Oude Rijnmond bij Lobith, en
het maken van doorsnijdingen door de Bijlandse Waard,
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( het Bijlands Kanaal in de Rijn bovenstrooms van het
Pannerdens Kanaal ), en de Pl€ij bij Westervoort.
Het laatstgenoemde werk had een duidelijk betere instroming van het Rijnwater naar de IJssel tot gevolg, en was
noodzakelijk geworden in verband met de hevige verzanding
van de IJsselmond. In het jaar 1773 werd de doorgraving
van 'de Pleij voor ruim Fl. 200.000 aanbesteed.
In september 1775 kwam het kanaal gereed, en konden de
Rijn- en IJsseldijken worden doorgestoken om de verbinding tot stand te brengen. Bij Doesbu~g steeg het rivierwater ongeveer 75 cm.; ook op andere plaatsen zal de waterstand aanzienlijk zijn gestegen.
Sinds die dag was de Gelderse IJssel weer een rivier om
respect voor te hebben.
.het totstandbrengen van een nieuw splitsingspunt van
9-e Rijn en de IJssel met de doorgraving van de Pleij,
zijn uit de 18e en 1ge eeuw geen grote werken bekend die
invloed hadden op het gedrag van de rivier de IJssel •
.J)e.uitgevoerde werken zijn wellicht meer van plaatselijke
betekenis geweest.
-Na

In de eerste helft van de 20e eeuw zijn plannen gemaakt

voor een kanalisatie van de rivier de Gelderse IJssel.
'~en -varr-de plannen is weergegeven op figuur 4.2 en ging
uit van:
een bochtafsnijding bij Rheden, mede ten behoeve van
de waterhuishouding van het IJsselmeer, waardoor de
rivier 4 km. korter zou worden;
een bochtafsnijding bij Doesburg, eveneens ten behoeve
van de gewenste watertoevoer naar het IJsselmeer, waardoor de rivier 5 km. zou worden verkort;
- in laatstgenoemde bochtafsnijding werd een stuwcomplex
met een schutsluis gesitueerd, wat later gecombineerd
zou ~~en
worden met een vaste rivieroverbrugging;
- een bochtafsnijding bij Gorssel, waarmee de moeilijk
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bevaarbare rivierbocht werd &fgesneden en de rivier
2 km. verkort, gecombineerd met een stuwcomplex en
een schutsluis;
een stuwcomplex met schutsluis bij Windesheim ( bij
de VeLuwse Dwarsdijk ).
Hoewel e~~ele bochtafsnijdingen in de rivier de IJssel
later wel zijn uitgevoerd in het kader van de zoetwatervoorziening van het noorden van Nederland, zijn de plannen tot kanalisatie van de IJssel nooit uitgevoerd,
( zie ook hoofdstuk 6 ).
·In juni 1949 werd een begin gemaakt met de dichting van

de Baakse Overlaat in de bandijk tussen Doesburg en
Zutphen.
Het systeem van overlaten gaat uit van het met opzet
lager houden van een bepaalde bandijk om de rivier bij
extreem hoge waterstanden te kunnen ontlasten. Op deze
wijze wordt een gedeelte waar de schade door overstromingen als vrij gering wordt ervaren, onder water gezet,
'waarmee wordt voorkomen dat op andere plaatsen waar dit
bijzonder ongewenst wordt geacht, dijkdoorbraken en overstromingen zouden optreden.
~er hoogte van Baak bevond zich sinds 1809 in de IJsseldijk zo'n overlaat. Oorspronkelijk zag men hierin een
-middel om hoogwater uit het Oude Rijngebied, dat door de
Liemers een uitweg noordwaarts zocht, ten zuiden van
Zutphen weer op de Gelderse IJssel te brengen. Het systeem werkte in praktijk echter doorgaans andersom.
De IJssel stuwde bij abnormaal hoge waterstanden haar
water over het lage dijkvak, de overlaat, naar binnen.
De top van de afvoergolf van de IJssel werd hierdoor d~s
naar het binnenland afgeleid. Vaak ging dit samen met een
sterke was van de oost-west stromende beken in het onderhavige gebied, zodat meermalen circa 8000 hectaren met
daarin dorpen en gehuchten door overstromingen werdeL
geteisterd en afgesloten van de buitenwereld.
Deze situatie was uiteindelijk niet meer aanvaardbaar, en
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na veel studie, onderzoek, overleg en onderhandelingen
werd in 1949 de Baakse Overlaat gedicht. Verder werd over
een lengte van ruim 30 kilometer van Doesburg tot Zutphen een geheel nieuwe bandijk aangelegd, die ten dele
ook fungeert als verkeersweg.
In 1950 werden ( in het geheim)

plannen gemaakt voor
de vorming van een inundatiegebied langs de gehele Gelderse IJssel door afsluiting van de Waal en de Nederrijn
ten behoeve van de defensie van ons land.
Nagegaan werden de mogelijkheden om de afvoer van de
Gelderse IJssel in tijden van oorlog of oorlogsgevaar zodanig te verhogen dat het winterbed langs de rivier tot
een diepte van 2 à 3 'voet geinundeerd zou worden.
Het bleek dat vrijwel onder alle omstandigheden aan genoemde eis, bij behoud van het karakter van een open rivier, kon worden voldaan door de Waal en de Nederrijn,
afhankelijk van de afvoer van de Bovenrijn, geheel of gedeeltelijk af te sluiten en het Rijnwater geheel of gedeeltelijk via de Gelderse IJssel en het IJsselmeer naar
zee af te voeren.
De meest voor de .hand liggende oplossing was de bouw van
stuwcomplexen, 'één in de Waal in de omgeving van Nijmegen
en één in de Nederrijn. Voor dît laatste stuwcomplex zou
gebruik gemaakt kunnen worden van de bouw van de stuw te
Driel in het kader van de Rijnkanalisatie, die na aanpassingen in het ontwerp voor dit doel gesc~ikt zou kunnen
worden gemaakt.
Ook afsluitingen van de rivieren met behulp van het invaren van caissons werden overwogeno
De genoemde plannen zijn, voor zover bekend, echter niet
tot uitvoering gebracht.

'.,
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50 Dijkdoorbraken en overstromiQg~n langs de Gelderse IJssel.
501. Inleiding.
Langs de IJsseldijken tussen Westervoort en Kampen komen
talloze kolken voor, te veel om op te noemen. Sommige liggen aan de rivierkant van de bandijken; in andere gevallen kwam de kolk na het herstel van de rivierdijk achter
de bandijk te liggen.
Wielen en doorbraakkolken zijn onafscheidelijk verbonden
met de rivier en de bedijking. Ze vormen evenzovele stille
getuigen van vroegere dijkdoorbraken en overstromingsrampen. Als herinnering aan dergelijke gebeurtenissen hebben ze danook een grote cultuurhistorische waarde.
Daarnaast zijn ze landschappelijk mooi, en rijk aan planteen dierenleven. Ze zijn veelal vrij diep, en hebben daardoor maar een smalle zoom van oeverplanten. Zij worden verder vaak bezocht door sportvissers vanwege hun visrijkdcm,
.'
en vervullen dus ook een recreatieve taak.
Om meer van de historie en het ontstaan van deze niet uit
het rivierlandschap weg te denken karakteristieke elementen te ontdekken, is een literatuurstudie verricht naar de
dijkdoorbraken en overstromingen langs de rivier de Gelderse IJssel.
Een korte beschouwing met betrekking tot dijkdoorbraken
en overstromingen wordt in dit hoofdstuk gegeven, tenvijl
de uitvoerige gegevens die de literatuuxstudie hebben opgeleverd, vermeld zijn in de bijlagen 1,2 en 3.
Veel informatie over dijkdoorbraken en overstromingen is
verkregen uit de studie "Stormvloeden en Rivieroverstromingen in Nederland", deel I, 11 en 111, door dr. M.K.
Elisabeth Gottschalk. Hierin zijn de vele gegevens uit
onder andere de Cameraarsrekeningen van Deventer, de Stadsrekening van Doesburg, de Registers van het archief van
Kampen, en geschriften van Weikinn, van Kalveen, en
Fockema Andreae bijeengebracht en op een historisch
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juiste ~~Jze gerangschikt en v&~ commentaar voorzien.
Bovengenoemde brortllenzijn echter niet uit elk jaar beschikbaar. Zo zijn bijvoorbeeld de Cameraarsrekeningen
van Deventer eerst beschikbaar vanaf 1353, terwijl ze
verder ook niet geheel compleet zijn.
<~e Stadsrekening van Doesburg ontbreekt onder andere in
de 16e eeuw in 8 jaren, te weten 1530 tlm 1532, 1542,
1550, 1551, 1586, en 1594. Ook duidelijk is dat vele bronnen over het algemeen zeer plaatselijke gegevens en feitenmateriaal weergeven; een algeheel beeld kan worden
verkregen door alle bronnen naast elkaar te raadplegen.
Niet uit elke periode is evenveel literatuur en feitenmateriaal beschikbaar. Beschrijvingen van overstromingen
en vergrote aktiviteit van rivieren in de ons omringende
landen kunnen dan aan schaarse gegevens uit ons land
worden gerelateerd, waardoor met enige waarschijnlijkheid in sommige gevallen overstromingen in Nederland kunnen worden gedateerd~
Vóór het jaar 1200 ontbreken gegevens over de Gelderse
<[Jssel geheel. Eerst in de 13e eeuw wordt in de literatuur
.over overstromingen langs de rivier de IJssel gesproken.
Tot ongeveer het jaar 1400 blijven de gegevens uiterst
schaars. Vanaf 1400 komen steeds meer en uitgebreider ge~
gevens en feitenmateriaal met betrekking tot dijkdoorbra--:kenen overstromingen langs de IJssel beschikbaar. Later
-in de geschiedenis worden weer minder ov€rstromingen gemeld.
Een verklaring hiervoor is vrij eenvoudig te geven.
Voor 1400 werden betrekkelijk weinig gegevens van historische feiten op schrift gesteld. Overstromingen werden
yeelal als vrij normaal geaccepteerd, terwijl eerst in de
14e eeuw, nadat voordien de dijksbouw zeer lokaal plaats.. -had , een meer ·al-gehelebedijking langs -de rivier de IJssel
tot stand werd gebracht. Voordien konden danook weinig
dijkdoorbraken optreden.
Gedurende de periode 1400-1800 werd steeds meer historie
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op schrift gesteld. Verder waren de dijken in deze periode lang niet altijd hoog genoeg en van een goede
kwaliteit, zodat vele dijkdoorbraken en overstromingen
het gevolg waren.
Na 1800 werd de kwaliteit van de dijken telkens verbeterd, zodat steeds minder doorbraken en overstromingen
voorkwamen. Verder is ook het bewakings- en alarmeringssysteem ingesteld en aanzienlijk verbeterd, zodat hoge
waterstanden van te voren worden voorspeld en tijdig
maatregelen kunnen worden getroffen.
De periode vóór het jaar 1700 is in deze literatuurstudie
uitvoerig behandeld. Door de vele dijkdoorbraken en overstromingen die zich in deze periode hebben voorgedaan is
dit verreweg de meest interessante periode. Waarschijnlijk mag worden aangenomen dat de meeste kolken en stroomgaten reeds voor 1700 zijn ontstaan, terwijl verder bedacht moet worden dat de rivierbandijken rond 1700 reeds
grotendeels bestonden in de geografische vorm waarin we
de dijken heden ten dage nog steeds kennen.
Bovendien zou een meer uitgebreide behandeling van de periode 1700-heden een aanvullende literatuurstudie vereisen.
In het kader van dit afstudeerwerk is hiervan afgezien, en
worden danook alleen de grote, ernstige overstromingen
uit deze periode langs de Gelderse IJssel in dit afstudeerwerk genoemd.
Eén van de oorzaken van de vele dijkdoorbraken en overstromingen langs de Gelderse IJssel was, zoals reeds vermeld,
de slechte kwaliteit van de rivierbandijken.
In vroeger eeuwen stond de dijkbouw kwalitatief uiteraard
op een lager peil dan tegenwoordig. Verder kende men het
systeem van overscp~ijdingsfrequenties van waterstanden
nog niet, zodat de hoogte van de dijken werd afgestemd op
de tot dan toe hoogst bekende waterstand. Bij elke optredende hogere waterstand bleek de kruinhoogte van de bandijken dan weer onvoldoende te zijn, met overstromingen
als gevolg.
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Ook het onderhoud liet wel eens te wensen over. Direkt
na dijkdoorbraken en overstromi~gen werd uiteraard veel
zorg aan herstel en onderhoud besteed; echter hoe langer
een overstroming geleden was, hoe minder aandacht over
het algemeen werd besteed aan het onderhoud van de dijken. Fierdoor verslechterde de staat van onderhoud van de
bandijken, en daarmee de kwaliteit van de dijken. Dit gaf
aanleiding tot gevaarlijke situaties, en was meer dan eens
oorzaak van nieuwe dijkdoorbraken en overstromingen.
Hoewel het begrijpelijk is dat naarmate een dijkdoorbraak met overstromingen langere tijd geleden'is, men
.steeds minder bereid is om geld uit te geven voor het onderhoud van de rivierdijken, is dit uiteraard bijzonder
gevaarlijk en zeker af te keuren.
Anekdotes zijn bekend van sit~aties waarbij getracht
werd om de dijken door te steken van de 11 buurman 11', die
~oor een goed beheer en onderhoud wel gezorgd had voor
dijken van goede kwaliteit met voldoende kruinhoogte.
De opzet was hierbij overstromingen ter plaatse te creë-ren, zodat de waterstanden op de rivier zouden afnemen,
en waardeor de eigen, veelal in slechte staat verkerende
dijken werden ontlast, en men gespaard bleef voor dijk~oorbraken en overstromingen •.
-Vermeldenswaard is verder dat in vroeger eeuwen slechts
de leidinggevende figuren voor uitgevoerde werkzaamheden
aan de dijken werden betaald. Het was kennelijk de plicht
van de 11 burgerij "'om aan deze werkzaamheden deel te
nemen, zonder hiervoor een vergoeding te ontvangen.
Wel werd men in sommige gevallen na ernstige overstromingen waarbij de oogst vernield was, als vorm van schadevergoeding ontheven van de plicht tot belastingbetaling.

- 32 -

5.2.

Dijkdoorbraken en overstromingen

o

TIe overstromingen

langs de rivier de IJssel kunnen in
drie hoof'dvorn:.en
worden onderscheiden;
Overstromingen ten gevolge van stormvloeden.
Deze overstromingen treden op in het mondingsgebied
van de rivier, en gaan soms gepaard met wijzigingen
van de riviermonding.
Oorlogsinundaties.
~en tijde van oorlog werden als verdediging tegen de
oprukkende vijand VleI opzettelijk overstromingen veroorzaakt; de IJssellinie is hiervan een voorbeeld.

- Rivieroverstromingen.
Deze "normale" overstromingen langs de IJssel worderveroorzaakt door grote rivieraf'voeren met bijbehorer.de
hoge waterstanden. Veel overstromingen zijn ook veroorzaakt door ijsgang op de rivier, waardoor de dijken
-.werden beschadigd, of'waarbij door vorming van ijsdammen de waterstanden bovenstrooms op de rivier tot grote
ho~gten werden opgestuwdo
Niet altijd is de oorzaak van een overstroming eenduidig
-aan -te-geven, Indi-en-een stormvloed, die de waterstanden
in het mondingsgebied van de rivier opstuwt, gelijktijdig
optreedt met hoge rivierafvoeren en hoge waterstanden
op de IJssel, zijn de oorzaken van de optredende overstromingen, zeker iets stroomopwaarts van het mondingsgebied,
ni"et duidelijk te onderscheiden. In principe kunnen dus
ook combinaties van de drie bovengenoemde categorieën
voorkomen.
In het onderstaande

zal kort worden ingegaan op de verschillende overstromiLgsvormen, terwijl voor uitvoerige
gegevens verwezen wordt naar de bijbehorende bijlagen.

..~
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5.2.1.

Overstromingen ten gevolge van stormvloeden.
In de perioden dat de Gelderse IJssel in de Noordzee., de
Waddenzee en de Zuiderzee uitmondde, hebben zich in het
mondingsgebied van de rivier verscheidene overstromingen
ten gevolge van stormvloeden voorgedaan.
Bïj stormen uit het noorden en noordwesten werd het zeewater tegen de kusten opgestuwd. Vooral in de Zuiderzee,
dat als een afgesloten zeebekken reageerde, liepen de waterstanden tegen de kusten van Utrecht, Gelderland en
Overijssel bij genoemde windrichtingen veelal hoog op.
Stormvloeden treden vaak op tijdens of direkt na perioden
van slecht weer, waarin depressies voor veel neerslag zorgen; dit geeft grote rivierafvoeren, waardoor de waterstanden op de rivieren oplopen •
De hoge waterstanden ten gevolge van de opstuwä.ng vanuit
.aee.door stormvloed, al of niet gekombineerd met deze hog~re rivierwaterstanden, hebben in het mondingsgebied van
de Gelderse IJssel meermalen een dermate hoge waterstand
veroorzaakt, dat de rivierdijken" overstroomden en/of
...doorbraken,met veelal uitgebreide overstromingen als gevo Lg,

Dergelijke doorbraken en overstromingen hebben over het
algemeen ernstiger gevolgen dan nOl~ale rivieroverstro1Ilingen.
Bij de laatstgenoemde overstromingen heeft men te maken
met zoet water, terwijl na enige tijd, bij het zakken van
de waterstanden op de rivier, het overstroomde gebied veelal vanzelf droogvalt, waarna men de rivierdijken kan
herstellen.
Bij overs.tromingen t.g. v, stormvloeden heeft men echter
te maken met zout zeewater, wat aán gebouwen en landbouwgronden een grotere schade toebrengt dan rivierwater, ter~~jl het overstroomde gebied meestal ook niet vanzelf
droogvalt. Door de getijwerking vanuit zee zal het dicbten van de rivierdijken vaak moeilijkheden opleveren,
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en eerst na het, herstel van de dijken kan begonnen
worden met het droogzetten van het overst:roomde gebied.
In de bijlage zijn de overstromingen

in het mondingsgebied van de Gelderse IJssel als gevolg van stormvloeden
beschreven tot het jaar 1700. Behandeling van de periode
1700-heden vereist een aanvullende literatuurstudie,
waarvan, zoals reeds eerder vermeld, in het kader van
dit afstudeerwerk is afgezieno
De eerste literatuurvermelding dateert uit de herfst van
het jaar 1170, en betreft een overstroming in de omgeving van Kampen en Zwolle. In de 13e eeuw worden 2 overstromingen t.g.v. stormvloeden gemeld, in de 14e eeuw
geen enkele, in de 15e.eeuw 5 overstromingen, in de 16e
eeuw 4 overstromingen, en in de 17e eeuw worden 5 jaren
.me t overstromingen vermeld.
Voor een uitgebreide beschrijving van deze overstromingen
wordt danook verwezen naar bijlage 1.

-
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Oorlogsinundaties.
In de 16e en 17e eeuw was het gebruikelijk om tijdens

een oorlog als verdedigingstaktiek uitgestrekte delen
van het land opzettelijk onder water te zetten. Men
creeërde met deze overstromingen een barrière, die niet
eenvoudig door de vijandelijke troepen kon worden overbrugd, en waarachter men zich danook goed kon verdedigen.
De overstromingen veroorzaakte men door het openzetten van
sChut-, spui-, of inundatiesluizen, maar ook werden wel
dijken gewoonweg doorgegraven.
Ook de aanvallende partij maakte wel van overstromingen
gebruik, met de bedoeling zoveel mogelijk tegenstanders
te laten verdrinken, en op deze wijze hun verzet te breken. De Fransen hebben bijvoorbeeld in 1672 getracht om
Holland te laten verdrinken door de Lekdijk onder Vreesw~jk door te steken. De Hollanders namen onmiddelijk
-tegenmaatregelen (o.a. het opendraaien van sluizen) waardoor deze overstroming-=-grotendeels teniet werd gedaan.
-~orlogsinundaties langs rivieren kunnen uiteraard alleen
doeltreffend worden uitgevoerd in tijden van hoge rivier:'"
waterstanden, terwijl bij bevriezing 's winters grote
ijsvlakten ontstaan waarover de vijand zeer snel kan
oprukken. Ook met deze problemen had men in 1672 te kam-:pen;een betrouwbare ·oorlogsvoering was danook door inundaties lang niet altijd verzekerd.
ITit de gèschiedenis zijn de Hollandse Waterlinie (ter verdediging van de staten van Holland) en de IJssellinie (als
een extra barrière v6ór de Waterlinie, en ter verdediging
yan de noordelijke provincies) bekend.
De IJssellinie werd o.a. in de jaren 1629, 1672 (het rampjaar) en 1794/1795 (gedeeltelijk) ingesteld. Voor een uitvoerige beschrijving van de oorlogsinundaties in genoemde
jaren wordt verwezen naar bijlage 2, waarbij tevens kort
wordt ingegaan op de oorlogsvoering in die tijd.
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502.3. Rivieroverstromingen.

.

Overstromingen ten gevolge van grote rivierafvoeren en/of
.-ijsgang, waarbij de waterstanden hoog opliepen, hebben
zich evenals langs de andere Nederlandse rivieren ook
,.langs-de Gelderse IJssel voorgedaan.
Tot in de 1'3e eeuw kon dit gebeuren doordat nog niet
langs de gehele rivier dijken waren aangelegd. Na een al----gehele
bedijking langs de Tdaae L behoorden de overstro~ingen echter geenszins tot het verleden. Veel overstromingen en dijkdoorbraken waren het gevolg van~
te geringe kruinhoogte van de dijken;
slechte kwaliteit van het dijklichaam en kunstwerken;
slecht onderhoud en herstel van dijken en kunstwerken,
.-:speciaal op plaatsen van oude dijkdoorbraken.
Overstromingen kvvamen ~aak voor na strenge winters met
ijsgang op de'rivieren. Thermische verontreiniging was in
,vroeger eeuwen niet aanwezig, of in elk geval te ver ..
vaarlozen in vergelijking met de huidige tijd. De temperatuur
-_-van het rivierwater was danook enkele graden lager dan
tegenwoordig, terwijl ook andere verontreinigingen praktisch niet aanwezig waren ( o.a. zout en chemische produkten ). Verder is weleens verondersteld dat ook de
luchttemperaturen enkele graden lager waren dan tegenwoordig. Feit is wel dat er wat vaker strenge winters voor-kwamen met in elk geval beduidend meer ijsgang dan in onze
eeuw.
Ernstige overstromingen kwamen danook meestal voor wanneer na een strenge winter met veel regen en/of sneeuw
de dooi intrad. Dit gaf, gepaard met veel ijsgang op de
rivieren, zeer hoge waterstanden, waartegen lang niet
alle dijken bestand waren.
Bij het eerder intreden van de dooi in zuidelijker streken gaf dit een extra grote ijsgang op de Nederlandse
rivieren te zien, waardoor de op sommige plaatsen toch
al in slechte staat verkerende dijken werden beschadigd,
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wat bij niet accuraat reageren een dijkdoorbraak veroorzaakte.
In andere gevallen veroorzaakten kruiende ijsschotsen
ware ijsdammen, die de rivier gedeeltelijk afsloten, en
daarmee de waterafvoer blokkeerden. Dit had een opstuwing van de waterstanden bovenstrooms tot gevolg, waardoor ter plaatse rivierbandijken overstroomden en/of
doorbraken. Tegenwoordig wordt een zich ontwikkelende
ijsd8.IDzo snel mogelijk vernietigd met behulp van ijsbrekers of explosieven, zodat het gevaar voor overstromingen ten gevolge van ijsd8.m.menduidelijk verminderd
wordt.
Voor een uitvoerige en historische weergave van alle dijkdoorbraken en overstromingen langs de rivier de Gelderse
IJssel, behorend tot de categorie '~rivieroverstromingen",
wordt verwezen naar bijlage 3.
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·6. Het funktioneren van de huidige rivier de Gelderse IJssel.
6.1.

Inleiding.
Een beschrijving van het huidige funktioneren van de rivier de Gelderse IJssel kan het beste worden begonnen bij
de kanalisatie van de Nederrijn. Deze kanalisatie heeft
een wijziging in de afvoer van de IJssel tot stand gebracht, waarmee het karakter van de rivier gedeeltelijk
is veranderd. Was de IJssel oorspron~elijk een zijarm van
de Rijn die zorg droeg voor de afvoer van gemiddeld 12,4 %
~er jaar van de totale Rijnafvoer, na afsluiting van de
Z.uiderzee door middel van de Afsluitdijk in 1932 kreeg
de IJssel ook een funktie als toevoer voor de zoetwatervoorziening van noordelijk Nederland. Onder andere in het
kader van genoemde zoetwatervoorziening heeft de kanalisatie van de Nederrijn plaatsgevonden, waarmee het goed
funktioneren van de IJssel als zoetwatertoevoer een feit
werd. Tevens is de bevaarbaarheid van de IJssel aanzien.lijk verbeterd. Afhankelijk van het gevolgde stuwprogramma in de Nederrijn wordt nu gemiddeld 14,9 tot 16,4 %
per jaar van de totale Bovenrijn-afvoer' door de IJssel
naar het IJsselmeer gestuurd.
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-6.2.

Scheepvaartbelangen,

zoetwatervoorziening,

Rijnkanalisatie.

bezwaren voor de scheepvaart bij lage afvoeren op de
rivieren de IJssel, de Nederrijn en de Lek zijn van ouder
datum dan die op het gebied van de waterhuishoudingo
Het is danook interessant na te gaan hoe de plannen zich
in de loöp der jaren hebben gewijzigd.
Jh eerste instantie werd gedacht aan een kanaal ongeveer
evenwijdig aan de IJssel, van Almen, gelegen aan de Twentekanalen oostelijk van Zutphen, naar de Bovenrijn.
Hiermede werd echter uitsluitend een oplossing gevonden
voor de scheepvaart naar Twente, die anders via de slecht
bevaarbare Boven-IJssel zou plaatsvinden.
Vervolgens werden plannen ontwikkeld tot kanalisatie van
de IJssel, (zie ook hoofdstuk 4). Tengevolge hiervan zou
uiteraard de bevaarbaarheid van de Gelderse IJssel aanzienlijk worden verbeterd, maar tevèns de bevaarbaarheid van
+de Nederrijn. Met de meest stroomopwaarts gelegen stuw in
.de IJssel zou men namelijk in tijden van lage rivierafvoeren meer water door de Nederrijri kunnen sturen. Verder had
dit laatste het voordeel dat in droge tijden dus meer water door de Nederrijn en Lek zou stromen wat in de Nf.euwe
Maas en de Nieuwe Waterweg voor de zoutbestrijding (tegen
de opdringende zouttong vanuit de Noordzee') kon worden
gebruikt.
Het gevolg van de IJsselkanalisatie en het funktioneren
hiervan ten tijde van lage afvoeren, zou echter zijn dat
bij deze lage afvoeren nog minder water door de IJssel
naar het IJsselmeer zou stromen dan voordien het geval
was. De zoetwatervoorziening van het noorden was hier uiteraard niet mee gediend, en zou zelfs tijdens langere droge
perioden in gevaar komen.
De

Op grond van de problemen betreffende

de zoetwatervoorziening van het noorden en noordwesten van ons land is uiteindelijk gekozen voor de uitvoering van het plan tot
kanalisatie van de Nederrijn. ffiertoe zijn drie stuwcom-
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plexen (met sChutsluizen) gebouwd: bij Driel (beneden
Arnhem), bij Amerongen (boven Wijk bij Duurstede) en bij
Hagestein (boven Vreeswijk}, in figuur 6.1. aangegeven
met resp. 13, 14 en 15.
De opzet van het gehele plan is er op gericht dat de invloed van het stuwen aan de Pennerdense Kop (de splitsing
tussen Bovenrijn en Waal) zo min mogelijk merkbaar is,
waardoor slechts weinig extra water door de Waal wordt
afgevoerd. Hiertoe moesten de bodemliggingen op het Pannerdens Kanaal, de IJssel en de Nederrijn worden aangepast.
Tevens zijn in de IJssel twee bochtafsnijdingen uitgevoerd,
terwijl ook in de Nederrijn juist boven Ar~~em een bochtafsnijding is uitgevoerd.
De verminderde afvoer via Nederrijn en Lek zou, indien
geen maatregelen werden getroffen, kunnen leiden tot problemen met betrekking tot de bestrijding van de verzilting
in het gebied van de benedenrivieren en voor de zoetwatervoorziening van het westen van ons land.
De vitvoering van de Deltawerken hebben wat de strijd te_".genhet zout be tr-er t, de mogelijkheid gegeven dit nadeel
volkomen op te heffen. Door de afsluiting van het Haringvliet en de Volkerak kan nu een belangrijk deel van het
water van de Waal en de Maas via de Noord naar de Nieuwe
Maas stromen om via de Nieuwe Waterweg naar de Noordzee af
~e vloeien. Deze hoeveelheden hebben de zoutgrens weer
terug kunnen dringen.
-Wat de zoetwatervoorziening voor het westen van het land
betreft: dit is via het Amsterdam-Rijnkanaal gekoppeld
aan de Waal. De bovenste stuw (bij Driel) heeft tot taak
de afvoerverdeling bij de IJsselkop op de gewenste wijze
in te stellen. Met de middelste stuw wordt het waterpeil
in het pand tussen Driel en Amerongen op de voor de scheepvaart gewenste hoogte gehouden. Met de benedenste stuw
wordt dusdanig gemanipuleerd, dat bij handhav~ng van de .
voor de scheepvaart gewenste diepte het peil in de rivier-

•.r.
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kruising met het Amsterdam-Rijnka.naal, en daarmee aan de
binnenzijde van de sluis te Tiel, zodanig is, dat indien
gewenst zoetwaterdoorvoer vanuit de Waal via het Betuwepand van Tiel naar Wijk bij Duurstede mogelijk is.
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6.3. Gevolg8n voor de Gelderse IJssel.
We bepalen ons nu tot de gevolgen voor de Gelderse IJssel.
In 1954~1955 heeft men ten noorden van Doesburg ~25 km.
vanaf het splitsingspunt van de IJssel en de Rijn} een
Dmvangrijke bochtafsnijding door de Fraterwaard uitgevoerd. De IJssel werd hiermede met 4,5 km. ingekort.
Na de bouw van de stuwcomplexen in de Nederrijn ( Hagestein gedurende 1954-1961, Amerongen gedurende 1958-1967,
en Driel gedurende 1962-1970), werden de bochtafsnijdingen in de Gelderse IJssel, 9 m. vanaf de IJsselkop, bij
Rheden en Giesbeek door de Zuiderwaard en de Vaalwaard
uitgevoerd. Deze werken vonden in 1969 plaats en verkortten de rivier de IJssel met 3,5 km.
De eerste 30 km. van de rivier werden door deze werkzaam-heden dus ingekort tot 22 km., zodat het verval (gemiddeld
13 x 1:0-5)met ongeveer 25 % werd vergroot.
Dit vergrote verval wordt uiteraard pas volledig effektief
-nadat de bodem-erosie zich uiteindelijk stroomopwaarts tot
-de IJsselkop heeft 'voortgezet, en de bodemligging zich dus
.gehee'Lheeft ingesteld.
De vrije afvoer van de IJssel wordt door deze bochtafsnijdingen dus vergroot ten opzichte van de vroegere situatie.
Hiermede wordt bereikt dat, om een bepaalde minimum-afvoer
door de IJssel te garanderen, de waterstanden bij de IJsselkop minder hoog moeten worden opgestuwd. Zodoende blijft
het effekt bij de Pannerdense Kop binnen de perken, en
wordt geen extra groot aandeel van de totale Bovenrijnafvoer door de Waal gestuurd.
Verder betekenen lagere waterstanden door opstuvdng uiteraard ook lagere rivierdijken langs de bovenstroomse gedeel,ten, in dit geval dus de Nederrijn stroomopwaarts van
Driel, en het Pannerdens Kanaal.
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6.4. Stuwprogramma's

en IJsselafvoeren.

Met behulp van de stuw te Driel wordt de IJsselafvoer in
tijden van lage Bovenrijnafvoeren geregeld. Hiertoe werden
stuwprogramma's opgesteld waarbij de IJsselafvoer op een
bepaalde waarde werd gehandhaafd. Men kent hiervoor het
minimum-stuwprogramma 8250 en het maximum-stuwprogramma
8350, waarbij als afvoeren op de IJssel worden ingesteld
250 respektievelijk 350 m3jsec.
Bedacht moet worden dat hierbij een minimum-afvoer door
de Kederrijn aangehouden moet worden van 50 m3jsec. benodigd voor verversing van het water in de panden, dat
anders teveel in kwaliteit zou achteruit gaan.
De waarde van 250 m3jsec. is bepaald om een voldoende
vaardiepte op de Gelderse IJssel te handhaven (=2,70 m.).
De waarde van 350 m3jsec. is oepaald om geen onnodige wateroverlast aan bepaalde gebieden te geven, en om het totale sedimenttransport van de IJssel niet te verstoren.
Het stuwprogramma 8250 respektievelijk 3350 verloopt als
volgt.
Bij lage afvoeren op de Bovenrijn is de stuw te Driel pzgenoeg geheel gesloten, en is de afvoer door de stuw minimaal (officieel 50 m3jsec.). Het door het Pannerdens K~naaI aangevoerde water gaat dan vrijwel geheel naar de
IJssel.
Wanneer bij toenemende afvoer op de Bovenrijn de IJsselafvoer een waarde van 250 respektievelijk 3-50m3/sec.
heeft bereikt, wordt de stuw te Driel geleidelijk geopend,
zodanig dat de IJsselafvoer konstant blijft. Bij deze konstante IJsselafvoer neemt dan de afvoer van de Kederrijn
toe, totdat de stuw te Driel geheel is geopend en de toestand van open rivier is bereikt.
De stuwen te Hagestein en Amerongen worden bij groter wordende afvoer door de Nederrijn eveneens geleidelijk geopend, doch blijven langer in werking dan de stuw te Driel.
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Een en ander is te zien in figuur 6.2 waarin de waterverdeling over de Rijntakken vóór en na de Rijnkanalisatie
is weergegeven.
Te zien is dat voor de kanalisatie de afvoer door de IJssel
van 250 m3/sec., en dus de vaardiepte van 2,70 m., gedurende ongeveer 225 dagen per gemiddeld jaar werd onder~
schreden. (Tijdens Overeengekomen Lage Rivier afvoer, die
lager is dan de Normale Lage Rivier afvoer, en gedurende
20 dagen per gemiddeld jaar voorkomt, bedraagt de vaardiepte op de IJssel slechts 1,40 m.)..
Na de kanalisatie wordt de vaardiepte van 2,70 m. nog
gedurende slechts 50 dagen per gemiddeld jaar onderschreden.
Verder is te zienJdat, afhankelijk van het stuwprogramma
de rivier de IJssel gedurende 170 tot 275 dagen per jaar
is.gestuwd; met andere woorden, de stuwen in de Nederrijn
zijn afhankelijk van het stuwprogramma 170 tot 275 dagen
per jaar in werking.
Hierbij dient te worden opgemerkt dat de waarden van 50
m3jsec. minimum-afvoer door de Nederrijn en Lek, en 250
m3jsec. door de Gelderse IJssel uiteraard geen absolute
grenswaarden zijn. In eerste instantie werd duidelijk meer
gewicht toegekend aan de grenswaarde van 50 m3jsec.
Afhankelijk van zoetwaterbehoeften, scheepvaartbelangen;
verontreinigingen, en het bodemevenwicht bij de splitsingspunten kan een stuwprogramma worden ingesteld dat gebaseerd is op toegekende prioriteiten, en waarbij danook
van de genoemde grènswaarden kan worden afgeweken.
De laatste

jaren wordt door de Directie Bovenrivieren gestreefd naar beinvloeding van de rivierafvoeren volgens
het stuwprogramma 8285.
Ter verduidelijking van het funktioneren van dit stuv~rogramma zijn in figuur 6.3 de waterstandsduurlijn van de
IJsselkop en de afvoerduurlijn van de IJssel schematisch
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gekombineerd in één grafiek. Tevens zijn hierin de corresponderende afvoeren van de Bovenrijn aangegeven.
Door het schematisch samenvoegen van de twee duurlijnen
'~reden op detailpunten afwijkingen op, doch het algemene
principe blijft gehandhaafdo
-~et stu~~rogramma S285 wijkt niet alleen van de stu\vprogramma's S250 respektievelijk S350 af op het punt van de
nagestreefde IJsselafvoer, maar ook op een tweetal andere
punten.
Allereerst wordt als minimum-afvoer voor de Nederrijn niet
50 maar 25 m3jsec. doorgelaten. Deze waarde
wordt in de
,
praktijk al vele malen als minimum-afvoer aangehouden, en
blijkt tot op heden geen nadelige consequenties te hebben.
In de tweede plaats wordt, als de IJsselafvoer een waarde
heeft bereikt van 285 m3jsec. en de Bovenrijnafvoer verder
toeneemt, deze waarde doorgaans niet konstant gehouden tot
de stuw te Driel geheel is geopend, maar totdat deze gro-·tendeelsis geopend. De IJsselafvoer blijft zodoende weliswaar aanvankelijk .oP 285 m3jsec. gehandhaafd, maar wordt
daarna, bij verdere stijging van de Bovenrijnafvoer, ge_leidelijk vergroot, zodanig dat eerst bij een IJsselafvoer
van 350 m3jsec. de stuw te Driel geheel is geopend.
Deze in de praktijk gevolgde procedure is duidelijk in
figuur 6.3 aangegeven.
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Nota over de kanalisatie van de Gelderse IJssel
Nota over de vorming van een inundatiegebied langs de Gelderse
IJssel, door afsluiting van de Waal 'en de Nederrijn

Bijlagen

Bijlage 1.

Overstromingen in het mondingsgebied van de rivier
de Gelderse IJssel ten gevolge van stormvloeden.

-

1 -

Inleiding.
In deze bijlage worden de overstromingen

ten gevolge van
stormvloeden in het mondingsgebied van de Gelderse IJssel
behandeld.
eerste vermelding van een stormvloed die overstromingen
·veroorzaakte, dateert uit het jaar 1170.
Gegevens uit de voorgaande periode zijn niet beschikbaar.
De stormvloeden en overstromingen uit de periode 1170-1700
zijn uitvoerig weergegeven.
Van de periode na 1700 zijn eveneens geen gegevens in deze
bijlage opgenomen. Een aanvullende literatuurstudie zou
hiervoor nodig zijn, waarvan in het kader van dit afstudeerwerk is afgezien. Dit betekent uiteraard niet dat tot
de afsluiting van de Zuiderzee in 1932, waarbij het IJsselmeer werd gecreëerd, geen stormvloeden in het mondingsgebied van de Gelderse IJssel zijn opgetreden •
De

.Niet altijd is een' duidelijk onderscheid te maken tussen
.--o-verstromingenten gevolge. van stormvloeden of rivieroverstromingen. Indien gelijktijdig hoge rivierafvoeren en een
'stormvloed optreden, zodat over een groot gedeelte van de
Gelderse IJssel hoge waterstanden voorkomen, is het van
overstromingen verder landinwaarts van het mondingsgebied
-~Jniet altijd duidelijk welke oorzaak hieraan ten grondslag
ligt. In dergelijke gevallen wordt danook tevens verwezen
naar bijlage 3.

2-

Overstromingen

ten gevolge van stormvloeden.

11'70 De eerste vermelding in de literatuur van overstromingen
langs de rivier de Gelderse IJssel betreft een stormvloed,
gedateerd in de herfst van get jaar 1170 (o.a. vermeld door
Moulin in de Historische K2~per Cronyk te Kampen in 1839,
en door Reigersbach van Cortgene in Dije Croniek van
~eelandt in 1551). Deze stormvloed vanuit de Noordzee,
waardoor de Zuiderzee ontstond, veroorzaakte overstromingen o.a. langs de IJssel en de Veluwe. Bewoners uit de steden Kampen, Zwolle en Deventer emigreerden naar Zeeland
«Noord-Beveland) en herbouwden daar drie dorpen, Zwollerkerke, Campen en Wissekerke.
1222 De volgende li teratuurvermel ding , door Emmius in de Erno
van Wittewierum (Friesland) uit 1222, geeft een serie van
stormvloeden aan in de jaren 1219-1220-1221.
Eén van deze stormvloeden, welk jaar precies is onduidelijk,
doet een splitsing van de IJsselmonding ontstaan.
Eén tak van de IJssel stroomde vanaf Kampen, door de Kuin_der, en_via.Bloten en Staveren naar.het Vlie, terwijl een
andere tak naar de Middelzee liep (De Middelzee was t.g.v.
··een doorbraak van de zee tussen Ameland en Terschelling
tot in Friesland ontstaan).
-- ·1246··-Een
volgende li teratuv_rvermelding -van -een overstroming
van de rivier de IJssel dateert uit 1246. Zoals reeds is
vermeld splitste de IJssel zi~h destijds in verschillende
takken, waarvan er enkele door Friesland, en tussen de gedeeltelijk bestaande Waddeneilanden door, naar de Noordzee
stroomden. In september 1246 trad de rivier de IJssel buiten zijn oevers, zodat een gedeelte van Friesland, voornamelijk ten westen van Westergo , overstroomd r-aakte ,
De bewoners van Holkaland die het water op zich af zagen
Komen, rie.pen elkaar toe: '"t is al Vlielandt", zodat deze
-streek voortaan aldus werd genoemd. Door dergelijke over
stromingen ontstond in die tijd het Waddengebied.
Hoewel dit niet expliciet in de literatuur staat vermeld,
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mag uit; het feit dat Friesland een kustgebied is, terwijl
tevens gesproken wordt van een storm van enkele dagen,
gepaard gaand met zware regenval, gekonkludeerd worden
dat genoemde overstroming zeer waarschijnlijk het gevolg
is van een stormvloed vanuit de Noordzee, gecombineerd
Jnet een grote rivierafvoer als gevolg van zware regenval.
In de

13e eeuw zlJn verder geen overstromingen langs de

IJssel bekend, die het gevolg waren van stormvloeden
vanui t zee.
Ook uit de 14e eeuw wordt in de literatuur geen melding
gemaakt van overstromingen van de rivier de IJssel, ver-oorzaakt door stormvloeden.
Wel wordt veel\~dig melding gemaakt van rivieroverstromingen (zie bijlage 3) en stormvloeden (o.a. in 1357,
1374, 1375, 1394, en 1397), maar zij traden niet gelijktijdig op, en worden danook los van elkaar vermeld.
---V"--anaf
1353 zijn de zeer gedetailleerde Oamer-aarsr-ekenä.n-,
gen van Deventer beschikbaar, waaruit veel gegevens over
ae Gelderse IJssel kunnen worden ontleend.
Uit de 15e eeuw zlJn wel enkele stormvloeden bekend, die
overstromingen in het mondingsgebied van de IJssel hebben
veroorzaakt.

1421 De eerste vermelding uit de 15e eeuw dateert uit het jaar
1421, het jaar van de grote Elizabethsvloed op 18 of 19
november. Of de overstromingen in het mondingsgebied van
de IJssel nu het gevolg waren van deze vloed of van een
andere stormvloed in dat jaar wordt niet geheel duidelijk.
Ook mogelijk is dat genoemde overstromingen in december
van 1421 optraden, als gevolg van rivieroverstromingen.
Waarschijnlijk is echter dat we hier te maken hebben met
overstromingen als gevolg van een stormvloed.
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1446 In het jaar 1446 wordt melding gemaakt van overstromingen
~en gevolge- van dijkdoorbraken tussen onder andere Kampen
en Wilsum, waardoor het Mastenbroek onder water kwam te
.staan. Deze overstromingen waren direkt het gevolg van de
stormvloed op Palmzondag, 10 april 1"446.
1:477 Op 27 september 1477 wordt melding gemaakt van overstromingen t.g.v. een stormvloed in het mondingsgebied bij
Kampen en Kamperveen.
1489 Ook in 1489 worden overstromingen bij Kampen gemeldo
Ze vonden plaats op 2-5november, maar niet geheel cluidelijk is, of deze het gevolg zijn van een stormvloed, of
van een normale ri v.l e.rove.r-s
tz-omä.ng
;
1499 In 1499 wordt melding gemaakt van zowel overstromingen
t.g.v. een stormvloed (op 21 april) als van rivieroverstromingen langs de Gelderse IJssel. Voor het mondingsgebied
..zijndeze overstromingen niet goed uit elkaar te houden,
maar stormvloedschade is hier zeker niet uitgesloten.

1505 De eerste vermelding in de 16e eeuw dateert uit het jaar
1505. Hoewel ook hier de meldingen niet nauwkeurig uit
elkaar te houden zijn, moet in eerste instantie uit de
beschrijvingen worden gekonkludeerd dat de overstrominge~
in het mondingsgebied van de IJssel bij "de Grote Maat"
___
iussen Kampen en Genemuiden in de zomer plaatsvonden, dus
v66r de stormvloed van septembero
Toch moet niet worden uitgesloten dat ook deze stormvloed
overstromingen en schade heeft aangericht.
1524 In 1524 wordt melding gemaakt van doorbraken en overstromingen, onder andere bij Kampen en in het Mastenbroek.
Ook uit deze beschrijvingen wordt niet geheel duidelijk
o~ dit het gevolg was van rivieroverstromingen of van
een stormvloed.
-1573 In 1573 wordt melding gemaakt van een stormvloed op 21
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augustus. Als gevolg hiervan treden overstromingen op
bij Mastenbroek, Kamperveen, Oosterwolde en een gedeelte
van Salland.
1602 In de 17e eeuw dateert de eerste vermelding uit het jaar
1602, waarbij in het mondingsgebied overstromingen werden
veroorzaakt door opstuwing van het rivierwater als gevolg
~an een stormvloed.
1610 De voor Holland ernstige stormvloed van 23 januari 1"610
hee~t ook zijn invloed in het mondingsgebied van de Gelderse IJssel doen gelden.
Evenals de andere Rederlandse rivieren voerde de IJssel
in het begin van 1610 hoogwater. Tijdens de stormvloed
werd het water in het mondingsgebied danook extra opge.s tuwd,

-Overstromingen traden o.a. op bij het Mastenbroek en bij
Oostenholte (bij Kampen). Ook bij Zwolle en verder stroomopwaarts hee~t men met hoogwater te kampen gehad (zie ook
bijlage 3).
,m hoeverre de overstromingen zijn toe te schrijven aan
de stormvloed o~ aan rivieroverstromingen, staat niet geheel vast. De stormvloed hee~t niettemin in het mondingsgebied zeer duidelijk zijn stempel op het gebeuren gedrukt.
"--162'1~en gevolge van-de s"tormvloed in de nacht van 20/21 september 1621 hebben in het mondingsgebied van de Gelderse
IJssel bij Kampen overstromingen voorgedaan. Schade ontstond op het Kamper eiland, aan de dijk bij Zwartsluis, en
ten zuiden en zuidwesten van Kampen, waar op 21 'oktober
de Zuider Vleugeldijk van Dronten, aansluitend op de
Zwartendijk werd aanbesteed.
1625 Op 8 maart 1625 wordt ook het mondingsgebied van de IJssel
getro~~en door de stormvloed, die voornamelijk in Holland
-veeloverstromingsschade veroorzaakte. Vermeld wordt dat
de Zwartendijk bij K2~pen doorbrak, met als gevolg een
overstroming waarbij het weidegebied met zand overspoeld
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werd.
Verder zijn ook waden in Mastenbroek vermoedelijk het
gevolg van deze stormvloed.
1627 In 1:627worden meerdere doorbraken en overstromingen ten
gevolge van een stormvloed gemeld. Een datering is moeilijk; reeds vóór 8 september was de IJsseldijk bij Vuilvoet (ten noordwesten van Hasselt) doorgebroken, hoewel
niet duidelijk wordt wat hiervan de oorzaak is. In dec821.ber (27-28 ?) wordt gesproken over een dijkdoorbraak bij
de Enkpoort van Hasselt, terwijl ook Kampen last heeft
.van overstromingen. Duidelijk is wel dat dit niet door rivieroverstromingen werd veroorzaakt.
1628 In 1628 wordt na een stormvloed aan het eind van het je.B.T
opnieuw melding gemaakt van overstromingen langs de Zuiderzeekust van Overijssel. Berichten wijz.en erop dat we.L«
licht een nieuwe doorbraak bij de Vuilvoetswade optrad.
In het gehele mondingsgebied

van de IJssel wordt in de
jaren 1627, 1628 en 1629 melding gemaakt van uitgaven voor
dijkbewaking en herstel van dijken en dijkdoorbraken.
Genoemd worden onder andere de plaatsen Hasselt, Kam~en,
Zwolle, Mastenbroek, en zelfs Staphorst en Rouveen.
Dit wijst op overstromingen van uitgestrekte gebieden,
terwijl het herstel van de dijken en dijkbreuken moeilijk
en kostbaar was. Een aanduiding hiervoor is onder meer
dat het stadsbestuur van Kampen besloot om zowel in 1628
als 1629 geen schepenmaaltijd te houden bij de jaanvisseling wegens de grote uitgaven als gevolg van stormvloedschade.
1:682 In 1682 wordt melding gemaakt van een stormvloed op 26
januari (2 dagen na volle maan). Hierbij traden gelijktijdig met deze stormvloed ook hoge rivierafvoeren op.
stroomopwaarts langs de Gelderse IJssel worden danook
overstromingen gemeld tot verder van de Zuiderzeekust àan
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alleen ten gevolge van een stormvloed zou plaatsvinden.
Overstromingen treden op bij Zwolle, en tussen Zutphen
en Devente~ aan beîde zijden van de rivier (zie ook bijlage 3).
Tot 1700 zijn geen stormvloeden meer bekend, die hun invloed in het mondingsgebied van de Gelderse IJssel hebben
doen gelden.
Van de periode na 1700 zijn, zoals reeds vermeld, in deze
bijlage geen gegevens opgenomen.

Bijlage 2.

Oorlogsinundaties langs de rivier de Gelderse IJssel.

-

1 -

Inleiding.
In deze bijlage worden de oorlogsinundaties langs de rivier de Gelderse IJssel behandeld. Tevens zal een indr~
van de oorlogsvoering in vroeger tijden, vooral tijdens
het Rampjaar 1672, worden gegeven.
De vroegst bekende oorlogsinundatie langs de Gelderse
IJssel dateert uit het jaar 1629, en vond plaats bij de
stad Kampen.
Mogelijk zijn reeds in de 16e eeuw of vroeger plannen voor
opzettelijke inundaties gemaakt. Gegevens hierover zijn
echter niet bekend. Eerst in de 14e eeuw kwam een meer
algemene bedijking langs de Gelderse IJssel tot stand,
terwijl nog gedurende de 15e eeuw aan de voltooiing en
verbetering van de algehele bedijking werd gewerkt. Aangezien verder uitvoerige gegevens met betrekking tot overstromingen en onderlinge verhoudingen tussen de steden
bekend zijn, moet het echter zeer onwaarschijnlijk worden
geacht dat reeds voor 1600 opzettelijk oorlogsinundaties
tot stand ~erden gebracht.
Uitvoerige gegevens met betrekking tot oorlogsinundaties
zijn ook na 1600 veelal niet voorhanden. Gedèeltelijk is
dit waarschijnlijk terug te voeren op het feit dat uite~aard vele plannen voor oorlogsinundaties geheim zijn, en
slechts wanneer ze tot uitvoer worden gebracht in de openbaarheid komen.
Meer gegevens kunnen wellicht worden verkregen door een
uitgebreide literatuurstudie; in het kader van dit afstudeerwerk is hier begrijpelijkerwijze van afgezien.
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Oorlogsinundaties
1629

langs de Gelderse IJssel.

Pijdens de 80-jarige oorlog tegen de S'panjaarden werd
in 1629 gebruik gemaakt van de Hollandse Waterlinie, maar
werd ook een gedeelte van de IJssellinie ingesteld.
In Overijssel werden bij de stad Kampen oorlogsinundaties
uitgevoerd. Op 18 augustus 1629 nam men het besluit we'gens de nadering van vijandelijke troepen de IJsseldijk
bij de KDebrug door te steken, alsook de dijk bij de
Keul voetsluis •
Hoe 'lang de inundaties in stand zijn gehouden, en of ze
in het kader van de oorlogsvoering succesvol zijn geweest,
is niet bekend.

Vanaf het jaar 1632 kreeg men vanuit defensie-overwegingen
steeds meer interesse voor de rivier de Gelderse IJssel.
Vanaf deze tijd werden danook teLl{ens nieuwe plannen gemaakt om langs de gehele IJsseloorlogsinundaties
uit te
kulmen voeren.
Men had de bedoeling om hiermede op geruime afstand voor
de Hollandse Waterlinie een extra barrière voor de vijandelijke troepen te creëren, ter bescherming van de Staten
'van Holland.
In de praktijk werd de IJssellinie ook viel ingesteld ter
verdediging van de noordelijke provincies tegen oprukkende
--..
·-'Vijandelijkelegers.
1672

Het jaar 1672 is in de Nederlandse geschiedenis bekend als
het Rampjaar. Frankrijk en Engeland verklaarden de Republiek in april 1672 de oorlog, waarbij de bisschoppen van
Munster en Keulen zich als bondgenoten van Frankrijk mede
'in de strijd mengden.
Door uitgebreide oorlogsinundaties stelde de Republiek
zich teweer. Inundaties werden uitgevoerd in Zeeuws-Vlaanderen, langs de Schelde ten noorden van Antwerpen, in
West-Brabant, in de Meierij van 's Hertogenbosch, in het
land van Heusden en Altena, in Friesland en in Groningen.

----

-----~~~---------

-----------
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Uiteraard werden ook de twee grote verdedigingslinies,
de Hollandse Waterlinie en de IJssellinie, ingesteld.
Reeds in de winter van 1671/72 besloot de Republiek bij
een vijandelijk offensief tegenstand te bieden met behulp
van inundaties langs de IJssel. In maart 1672 begon men
zich daarop voor te bereiden: tussen IJsseloord en Doesbu~g werden alle slu~zen en uitwatering€n afgesloten om
het water op te stuwen , Er kwamen inderdaad laaggelegen
stukken land en wegen onder water te staan. Toen het water
van de IJssel in de tweede helft van april onverwacht begon te wassen, liet prins Willem 111 twee sluizen bij Doesburg openen, zodat het land ten zuiden van de stad onderliep. Het water liep echter weer weg, omdat men verzuimde
de sluizen te sluiten toen de waterstand op de IJssel
weer zakte.
Er werd nu een dam in de, Oude IJssel gelegd, en vervolgens
stak men de dijken langs deze rivier door om nogmaals het
gebied ten zuiden van Doesburg te inunderen. De dam was
echter niet bestand tegen het toestromende water en bezweek. Een nieuwe dam werd nu opgeworpen bij de Ooipoort
van Doesburg, die op 14 juni gereed kwam. Inderdaad liep
toen een strook land rondom Doesburg onder, maar ontmoedigd
door al deze tegenslagen zag men verder af van de inundatie tussen Daesbu~g en IJsseloord.
De waterstand op de rivieren Vlas door het uitblijven van
regen zeer laag. Inmiddels bereidden de Fransen zich voor
op een overtocht van de Rijn bij het tolhuis van Lobith,
waar zich voor de ruiterij doorwaadbare plaatsen bevonden.
De oversteek werd op 12 juni ondernomen, maar tal van
rui ters kwamen hierbij om. Er werd toen metterhaast een
schipbrug gelegd, zodat het leger van Condé de Betuwe in
kon trekken.
Op 16 juni rukte Turenne op naar het fort Schenkenschans,
maar kort tevoren had men ten noorden van de afsplitsing
van de Waal aan de Betuwse kant de dijk langs de Nederrijn

- 4 -

__
doorgestoken ..Achtereenvolgens werden aanvallen gedaan
op Doesburg, Zutphen en Deventer, die allen capituleerden;
spoedig daarna veroverden de Fransen ook de noordeli-jker
gelegen steden van Overijssel.
In het noorden van Overijssel had men eveneens inundaties
willen uitvoeren. Door het openstellen van de sluizen v~n
Hasselt en Zwartsluis zou water worden ingelaten om het
land tot bij Staphorst te doen onderlopen. De staten van
Overijssel verzetten zich echter daartegen uit vrees voor
het bip~endringen van teveel zout water. Bij Hasselt werden de sluizen toch opengezet, toen het Friese leger zich
van hier terugtrok, maar het land werd niet volgens wens
geinundeerd.
De IJssellinie had gefaald! Deels als gevolg van de lage
waterstanden op de rivieren, deels als gevolg van verkeer-de beslissingen.
Een groot gedeelte van het staatse leger trok zich terug
achter de in uitvo~ring zijnde Hollandse Waterlinie; de
rest verschanste zich achter de inundaties in Groningen
en Friesland.
Ondanks het falen van de IJssellinie in 1672 werd deze als
oorlogsinundatie toch niet geheel afgeschaft. Later heeft
men meerdere malen onderzocht op welke wijze men landstreken- langs de Gelderse IJssel het beste kon doen overstroDe waterverdeling over de verschillende Rijntakken was
zodanig dat de IJssel slechts een gering deel van de totale
Rijnafvoer voor haar rekening nam. Ook na de totstandkoming
van het Pannerdens Kanaal bleef de situatie voor de IJssel
nog weinig rooskleurig. In droge jaargetijden bleef het
hier en daar mogelijk door de rivier te lopen, soms zelfs,
springend van steen op steen, zonder natte voeten te halen.
Gezien de grote defensieve waarde die de rivier de IJssel
had was dit uiteraard een onhoudbare situatie. Verschil-

- 5 ~

lende plannen werden ontwikkeld om deze situatie te
verbeteren, doch geen enkel plan kon ten uitvoer worden
gebracht.
Als laatste oplossing om een goede defensie-linie te waarborgen, bleef het cre~ren van inundatiewerken langs de gehele IJssel. De aanleg van forten, of van een retranchement, zoals bij Pannerden, bleek vanwege de grote lengte
van de IJssel financieel gezien niet haalbaar.
1736

In het jaar 1736 werd een en ander nog eens besproken in
de Raad van state. Men was zich ten volle bewust van de
bekommerlijke en gevaarlijke situatie waarin de staat zich
bevond, De IJssel werd als zwakste schakel in de verdediging gezien, zodat de vijand tot het hart van het land zou
kunnen doordringen. Besloten werd de mogelijkheden te OL-der-zoekenvan inundaties, waarmede "de landen langs den
IJssel souden konnen onder water geset worden, soo danig
dat deselve een groote distantie verre langs den IJssel
door een vijand niet souden kormen gepasseert worden".

'-738

Op 2 december 1738 brachten de directeur der fortificatiën

en een ingenieur rapport uit. -Het was hun gebleken, onder
andere uit waterstanden van de IJssel en de weteringen in
de polders, dat inundaties zeer goed mogelijk zouden zijn.
'739

De gedurende de zomer uitgevoerde waterpassingen stelde!:
-.hen in het gelijk.
Nadat de zaak van alle kanten bekeken was, werd op 8 dece~ber 1739 definitief beslöten bij Geldersoord waterwerken
aan te leggen ter inundatie van het gebied tussen Westervoort en Doesburg. De inlaatsluis werd niet in de bandijk
gelegd (deze stond onder toezicht van Pruissen) maar er
vlak tegenaan, in een vingerling. In tijden van nood kon
de dijk dan worden doorgestoken. Ter bescherming van deze
sluis werd het fort Geldersoord aangelegd, dat in de herfst
van 1742 gereed kwam.

1749

Op 10 februari 1749 spoelde als gevolg van hoge rivierwa-
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terstanden de Nieuwgraafse sluis uit de dijk, en dreef
een deur uit de Lathumse sluis'. Het gehele gebied tussen
Westervoort en Doesburg bram onder water te staan.
Men kon nu nagaan welk gebied bij een oorlogsinundatie
onder water zou komen te staan; men had hier als het ware
.t.e maken met een "pr-akt.i jkpr-oef ",
Op bevel van de Rekenkamer van Gelderland stelde een
landmeter een onderzoek ter plaatse in, om na te gaan in
hoeverre een kunstmatige inundatie, veroorzaakt door het
openzetten van de sluis bij het fort Geldersoord (bij
Westervoort), effekt zou sorteren bij de defensie van het
IJsselfrontier. De landmeter berichtte dat de streek tussen Westvoort, Zevenaar, Doetinchem en Doesburg geheel
Dnder water stond.
1794/1795

Eind 1794 werd de streek ten zuiden van Doesburg onder
water gezet.
Op 14 oktober beval de Raad van state, als verdediging tegen de Franse troepen, die in 1794 ons land waren binnengedrongen, de kunstmatige inundatie tussen het- boven
-.Westervoort gelegen -fort Geldersoord en de vesting Doesburg tot stand te brengen, door het openzetten van de inundatiesluis bij het fort •
. Nadat men op 18 oktober 1794 met de voorbereidingen was
begonnen, de uitwateringssluizen langs de Gelderse IJssel
--~-en
de -Oude IJssel gesloten waren, en het ringdijkje voor
de inundatiesluis alsmede e~~ele wegen doorgegraven waren,
opende men de sluis, zodat het water ongehinderd kon binnenstromen. Begin november 1794 was het gehele gebied een
z.eevan water, die evenwel de revolutie niet heeft kunnen
tegenhouden. De gehele winter door bleef de streek onder
water staan, en eerst op 21 april 1795 werd besloten de
inundatie te beëindigen.
Aan schadevergoedingen moest men bijna f 18.000 uitkeren.
Uit de 1ge eeuw zijn geen oorlogsinundaties bekend, noch
werkzaamheden die eventueel in te stellen inundaties mogelijk zouden moeten maken.
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-Uit de 20e eeuw zijn van na de tweede wereldoorlog plannen bekend die mogelijkheden voor inundaties langs de
Gelderse IJssel onderzochten.
In 1950 werden, op ver.zoek van de Minister van Defensie
aan zijn ambtgenoot van Verkeer en Waterstaat, in het geheim plannen gemaakt ter vergroting van de afvoer van de
Gelderse IJssel. Onderzocht werd op welke wijze in tijden van oorlog of oorlogsdreiging de afvoer van de Gelderse IJssel zodanig kon worden vergroot, dat het winterbed
langs de rivier tot een diepte van 2 à } voet geinundeerd
zou worden.
Het bleek dat vrijwel onder alle omstandigheden aan deze
eis, bij behoud van het karakter van een open rivier, kon
worden voldaan door de Waal en de Nederrijn, afhar~elijk
van de afvoer van de Bovenrijn, geheel of gedeeltelijk af
te sluiten en het Rijnwater geheel of gedeeltelijk over de
Gelderse IJssel en het IJsselmeer naar zee af te voeren.
Als mogelijkheid voor de afsluiting van de rivieren de
Waal en de Nederrijn is onder andere gedacht aan het invaren en afzinken van caissons. Dit is echter een uiterst
--precieze bezigheid, waarbij een uitvoeringsfout het gehele
plan Ln de war kan sturen, of zelfs doen mislukken.
De bouw van stuwcomplexen in de rivieren was danook een
meer voor de hand liggende oplossing. In de Waal zou in de
omgeving van Nijmegen een stuwcomplex gebouwd dienen te
--wo rden, en in de Nederrijn zou gebruik gemaakt kunnen wor-den van het in het kader van de Rijnkanalisatie te bouwen
stuwcomplex te Driel. Door aanpassingen in het ontwerp zou
dit laatstgenoemde stuwcomplex geschikt gemaakt kunnen worden.
Voor zover bekend zijn de plannen niet tot uitvoering gebracht.
Het karakter van de geplande oorlogsinundaties van 1950
zijn duidelijk verschillend van de eerder uitgevoerde inundaties.
Vroeger was de opzet om via inlaatsluizen of het doorsteken van rivierbandijken gedeelten van het land, dat normaal
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door de bandijken tegen rivieroverstromingen werd beschermd, te doen overstromen. nat hierbij aanzienlijke
schade ontstaat, zal duidelijk zijn.
De plannen van 1950 gingen echter uit van het doen overstromen van het winterbed van de rivier. Het ging hierbij
_dus om het opzettelijk inlL~deren van de uiterwaarden tussen de rivierbandijken, een situatie die zich ook (onder
normale omstandigheden) voordoet tijdens hoge winterafvoeren van de Bove~~ijn en zijn zijtakken. De bedoeling
was dus om het rivierwater binnen de rivierbandijken te
houden, zodat geen schade aan de achterliggende gebieden
-werd aangericht.

•

<,",.-'

Bijlage 3.

Rivieroverstromingen

langs de rivier de Gelderse IJssel.
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Ihleiding.
In deze bijlage worden de rivieroverstromingen

langs de
Gelderse IJssel behandeld. In bepaalde gevallen worden enkele historische Îeiten aangehaald, terwijl ook inleidi~~
en gevolgen van de overstromingen worden beschreven.
Bîvieroverstromingen kunnen in principe het gevolg zijn
van twee oorzaken.
In de eerste plaats kunnen door hoge rivieraÎvoeren de waterstanden dermate hoog oplopen, dat overstromingen worden
-veroorzaakt.
In de tweede plaats kan echter ook ijsgang op de rivier de
beslissende Îaktor vormen. Hoewel ijsgang veelal gepaard
gaat met hoge rivieraÎvoeren, kunnen ijsschotsen de riviercdijken zodanig beschadigen, dat hiervan dijkdoorbraken en
~
overstromingen het gevolg zijn.
Verder kan het kruiende ijs ook ijsdammen doen ontstaan,
meestal bij brugpijlers, veel begroeiing in de uiterwaarden, oÎ bij een vernauwing van het winterbed door inspringende rivierdijken. Het gevolg van deze ijsdammen is het
gedeeltelijk oÎ geheel blokkeren van de rivieraÎvoer, waar-door bovenstrooms hiervan de waterstanden op de rivier zeer
hoog kunnen worden opgestuwd. Meermalen is in het verleden
dit de inleiding geweest tot uitgebreide overstromingen.
TIe~eriode tot 1700 is uitvoerig behandeld. Om van de periode na 1700 een uitgebreid verslag te geven, zou een aanvullende literatuurstudie moeten worden uitgevoerd, waarvan in het kader van dit aÎstudeerwerk is aÎgezien.
Uit-de periode 1700-heden zijn danook alleen de ernstige
overstromingen weergegeven.

- 2 -

Rivieroverstromingen
1290

1305/1308

1314

langs de Gelderse IJssel.

TIe eerste vermelding in de literatuur van een echte rivieroverstroming van de Gelderse IJssel dateert uit de
herfst van het jaar 1290. Er viel toen herhaaldelijk veel
regen, waardoor het graan en hooi op de akkers bedierf.
De overvloedige regens (ook in Duitsland worden hoge waterstanden gemeld) veroorzaakten overstromingen langs de
Rijn bij Arnhem en langs de IJssel bij Deventer; ook het
oostelijk deel van de Betuwe ~eed veel schade, veel huizen
werden hier verwoest en een aantal mensen verdronkeu.
In de jaren 1305 t/m 1308 zlJn ongetwijfeld

rivieroverstromingen langs de Gelderse IJssel opgetreden. Hoewel dit in
de literatuur niet expliciet is vermeld, kan dit worden
afgeleid uit berichten vanuit de ons omringende landen,
waar telkens over ijsgang en rivieroverstromingen wordt
gesproken. Tevens wordt een bevestiging gevonden in het
feit dat in de aanhef van.de vermaarde dijkbrief van bisschop Guy van Avesnes aan Salland, uitgevaardiga op 4 juni
1308, verklaard wordt dat het gebied ten oosten van de
IJssel, tussen het klooster Hennepe (bij Deventer) en de
zee, door veelvuldige overstromingen grote schade had geleden, en dat de dijken in zee.r slechte staat verkeerden.
Dit vormde voor hem de aanleiding om orde op waterstaats~
. -e aken te stellen.
Vermelding van een IJsseldoorbraak bij Drempt, boven
-Doesbur-g,

1315

Zeer waarschijnlijk overstromingen langs de Gelderse IJssel,
hoewel dit niet expliciet wordt vermeld. In de literatuur
wordt echter wel melding gemaakt van overstromingen langs
alle andere Nederlan~se rivieren, waarbij de Gelderse
JJssel niet wordt genoemd.

1340

Sporadisch vindt men in de literatuur vermeldingen van
overstromingen langs de IJssel bij Deventer in 1340. Dit

- 3 berust echter zeer waarschijnlijk
op een foutieve interpretatie van een bericht van hertog Reinoud TI van Gelre,
d.do
1353/1354

24 juni 1340.

In de Cameraarsrekeningen
kening

van Arnhem

wordt

1354 melding gemaakt
~erichten
betrekking
of op één overstroming
geheel
1356/1357

van Deventer
op 22 december

en in de stadsre1353 en 24 januari

van hoogwater op de IJssel. Of deze
hebben op twee aparte overstromingen
gedurende

deze periode,

wordt niet

duidelijk.

D:l de periode

van 19 december 1356 t/m 4 januari 1357 kwamen bijzonder hoge waterstanden
op de IJssel voor, die onmiskenbaar gepaard gingen met overstromingen
op meerdere
plaatsen.
In maart en april van 1357 traden

opnieuw

overstromingen

.op bij Deventer.
1358

In de tweede

stromingen

helft van februari

1358 treden opnieuw

op bij Devertter; gedeeltelijk

over-

kan dit worden

verklaard door de slechte staat waarin de dijken verkeerden als gevolg van de overstromingen
in het voorgaande
.jaar.
1359

Ook in 1359 werd Deventer geen overstroming
gespaard.
__.Ln _januari, met .ze er-.strenge vorst, bracht de dooi ijsopstoppingen

op de rivier met zich mee, waardoor

de dijken

werden beschadigd en overstromingen
ontstonden.
In deze periode vld jaartelling besteedde de stad Deventer
veel aandacht
de omgeving

aan het herstel

van de dijken,

over tot de aanleg van nieuwe

en ging in

dijken

langs

de

rivier.
1363/1364

De winter

van 1363/64 moet

de IJssel

lag "in den groten

invallen
schijnlijk

zeer streng
vurste"

geweest

onder ijs. Na het

van de dooi heeft men met hoogwater
overstromingen

te kampen

zijn:

gehad.

en zeer waar-

- 4 1366~ Zowel in januari als in december 1366 worden overstro,
mingen langs de IJssel gemeld in de buurt van Deventer.
Enkele dijken worden hersteld, o.a. de dijk bij Pasmaet,
en enkele nieuwe dijken worden gefinancierd en aangelegd.
Op 4 december gingen enkele afgevaardigden van de stad
Deventer naar Melcladen (gem. Voorst) waar men "eynen
dije gheven solde". Op 23 december worden uitgaven verant.woord voor het "maken" van de dijk bij Colmschate 'tinden
groten water".
1367

In het begin van het jaar 1367 geerste er strenge vorst,

en bij de intrede van de dooi traden overstromingen op.
De Cameraarsrekeningen van Deventer van. 1367/68 (deel IIT)
vermelden hoog water omstreeks 11 maart 1367, toen enige
mannen "up den Mersche den dijc vorwaerd hadden vor dat
grote water". Enkele doorbraken in andere dijken moesten
worden gedicht.
1370/1371

De Cameraarsrekeningen

van Deventer van 1370/71 (deel 111)
zijn zeer vaag met betrekking tot hoogwater op de IJssel.
Uit enkele berichten blijkt echter dat er waarschijnlijk
toch overstromingen optraden.

1372

De Cameraarsrekeningen van Dev.enter van 1372/73 geven blijk
van ernstige schade aan de IJsse;t-dijken,die, voor zover
ni~t reeds in december 1371, in het begin van 1372 moet
zijn geleden (eind februari, na hevige sneeuwval en intredende dooi met regen).
Omstreeks 25 maart vernemen wij dat men van plan was in
de omgeving van Wilp en bij Terwolde een wade (= doorbraak)
te dichten. Ook op andere plaatsen, o.a. Olst, Wijhe en
Fortmond, zijn doorbraken en overstromingen gemeld.

1373

In maart

1373 doen zich opnieuw overstromingen langs de
IJssel voor.
Uit de Stadsrekening van Arnhem van 1373/74 volgt dat er
honderden karrevrachten aarde en leem naar de dijken werden gebracht, o.a. naar de dijk buiten de Sabelspoort en

- 5 "ter gaten bij Nijenbeec" (gem. Voorst). Dateringen ontbreken hier, zodat niet zeker is of deze werkzaamheden verband houden met de overstromingen in 1373 of in 1374.

1374

Ook in 1374 treden, na afwisselend perioden van vorst,
~ooi en regen, in januari en februari verscheidene dijkdoorbraken en overstromingen langs de IJssel op.

1375

Omstreeks 31 maart 1375 wordt opnieuw melding gemaakt van
overstromingen langs de IJssel, in de buurt van Deventer.

1379

In januari

1379 melding van overstromingen bij Deventer;

dit na een zeer strenge winter (+ 6 weken vorst) waarbij
door ijsgang veel schade aan de dijken werd aangericht.
In janv~ri werd met hulp van de burgers uit Tjoene de wade
te Schodenberg gedicht.
In mei werd met hv~p van alle burgers van Deventer een
nieuwe dijk langs de IJssel aangelegd op de Teuge; de zgn.
Stouwdijk.
Op 19 december wederom een vermelding van hoogwater en een
--di jkdoorbraak.

1381

i382

Na-een periode van zeer strenge vorst (zelfs de Rijn bij
Mainz lag dichtgevroren van 22- januari tot 1 februari)
heeft na het intreden van de dooi ijsgang ernstige schade
"aan de dijken toegebracht. Zoals wel vaker wordt vermeld,
-werd mest aangevoerd om de dijken "te stoppen" en te versterken.
In de loop van 1381 vormen de dijken voor Deventer danook
een zorgelijke aangelegenheid.
Niet geheel duidelijk is of in 1381 overstromingen voorkwamen, of dat de situatie juist kon worden geklaard.
Vóór 14 maart 1382 moet hoog water op de IJssel zijn opgetreden, met overstromingen als gevolg. Op deze datum
wordt nl. melding gemaakt van het dichten van een doorbraak
in de dijk bij de watermolen Koedijk te Deventer.

- 6 -

1384

Op 20 november 1384: gevaarlijk hoogwater op de IJssel ten
gevolge van zware regenval,- waarschijnlijk gepaard ,gaand
met overstromingen •

.-1385. Zowel

1 april 1385 wordt melding
.gemaakt van overstromingen langs de IJssel bij Deventer en
verder stroomafwaarts, o.a. bij Fortmond en Colmschate.
~ok melding van beschadigingen bij Olst, Mastenbroek en
Zalk.
in januari als omstreeks

1387

Op 1 januari 1387 melding van hoogwater op de IJssel, met
waarschijnlijk (kleinere) doorbraken en overstromingen.
Er zijn echter weinig gegevens bekend.

1390

In januari melding van ernstige overstromingen bij Deventer.

1391

Zeer waarschijnlijk overstromingen bij Deventer. Er zijn
echter weinig gegevens bekend.

1394

Op 3 januari 1394 vermelding van overstromingen bij Deventer.

1396

In februari 1396 moeten er in heel ons land, evenals in

het aangrenzende buitenland, vrij ernstige rivieroverstromingen zijn opgetreden. Langs .de IJssel wordt danook melding gemaakt van meerdere doorbraken en overstromingen,
~n van uitgebreide herstelwerkzaamheden.

1398

In de eerste helft van februari 1398 hebben overstromingen

~angs de IJssel plaatsgevonden.
Op 26 en 27 april ontvingen vier leidinggevende figuren,
die ten tijde van het hoogwater met de burgerij van Deventer dijkwerken op de Marsch hadden uitgevoerd hiervoor
een vergoeding. Kennelijk was de burgerij van Deventer
verplicht als dijkleger op te treden. Zoals herhaaldelijk
kan worden geconstateerd, werd d.e "gemeente" (= burgerij)'
niet voor dergelijke diensten beloond.
1401

Melding van enkele kleine overstromingen langs de Gelderse
IJssel, o.a. bij Doesburg en Deventer.

',

,,-

-71402

In februari en juli 1402 wederom melding van enkele
kleinere overstromingen.

1406

In de zomer van 1406 doen zich overstromingen voor bij
Deventer, bij de N~ersch (= waarschijnlijk de Marsch).

1408

In januari 1408 wordt melding

1409

1412
. 1421

gemaakt van ijsgang, maar
overstromingen zijn niet bekend. Wel doen zich 's zomers
overstromingen voor.
In de zomer van 1408 wordt op de Deventer Eng een dijk
"'gemaakt". Niet duidelijk is of hier een bestaande dijk
werd hersteld, of een nieuwe dijk werd aangelegd.
Dit jaar hebben zich zowel in Nederland als in de buurlanden België en Duitsland uitg~breide rivieroverstromin,gen voorgedaan; zie figuur 3.1.
Langs de Gelderse IJssel worden o.a. overstromingen gemeld
in de Stadsrekening van Deventer, waarLlit blijkt dat één
of meerdere waden langs de rivier waren ontstaan. In verband daarmee stU11rde Deventer op 21 april 1409 enkele per·~s_onennaar de ambtman van Salland.
Verder wordt vermeld dat de zijl C= sluis) bij de Noorderbe-rger poort was ingebroken op 27 februari "in den groten
water". Om te voorkomen dat het water de stad binnendrong,
werden danook vele karrevrachten aarde en mest aangevoerd.
Melding van een ;Ieine overstroming bij Doesburg •
Het jaar van de Elizabethsvloed (ca. 19 nov. 1421).
Ofschoon geen exacte datum bekend is, mag wel worden aangenomen de.t in december 1421 stroomafwaarts van de IJssel
dijkbrev.ken optraden. Wateroverlast wordt gemeld van vóór
Kerstmis tot na Nieuwjaar o.a. bij Doesburg, t.g.v. een
doorbraak van de Rijndijk bij Emmerich op 20 december.
Het 16e eeuwse kroniekje "Historie van de Sluizen van
Hulsbergen" (ed. van Kalveen, 1965, p. 290) vermeldt o.a.
dat de grote stenen sluis in de Grote Wetering in 1421
werd weggeslagen "als dat grote water qwam". Van Kalveen
tekende hierbij aan dat dit tengevolge van het doorbreken
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van de IJsseldijk bij Gietelo geschiedde.
Volgens figuur 3.2 kwamen langs de gehele linker IJsseloever overstromingen voor, terwijl ook langs de andere
Nederlandse rivieren overstromingen vo orkwamen ,
1423

Na een lange winter treden dijkbreuken en overstromingen
op bij o.a. Deventer, Zwolle en Doesburg (waarschijnlijk
ook bij Zutphen) •.

1424

Melding wordt gemaakt van overstromingen langs het begin
van de rivier de Gelderse IJssel bij Ar~Jlem, zeer waarschijnlijk in de maanden maart en/of augustus 1424.

1427

Overstromingen langs de IJssel tussen Arnhem en Zutphen.

-1432

1433

Melding van ernstige overstromingen langs de Gelderse IJssel,
na een oLgemeen strenge winter, ten gevolge van dooi en
ij sg:png!
Na een zeer lange, strenge winter met veel sneeuwval had
~~en te -kampen met ernstige overstromingen. Dijkdoorbraken
deden zich o.a. voor op de Deventer Eng, waardoor het water in de stad Deventer erg hoog kwam (tot bij de proosdij);
een dergelijke overstroming had men bij mensenheugenis
nooit eerder meegemaakt.

- -.-1437

In het begin van het jaar

1437 wer-den overstromingen ge-

meld als gevolg van ijsdammen in de rivier.
In oktober opnieuw meldingen van dijkdoorbraken en overstromingen langs de IJssel.

1438

In het begin van het jaar

overstromineen

1438 doen zich dijkdoorbraken en

voor in de buurt van Zwolle en Kampen.

1:445 In de nabijheid van Zutphen worden dit jaar veelvuldig
overstromingen gemeld: in februari tot april, in augustus,
en in november t/m januari.

- 1t -

1446

In het begin van het jaar

1446 wordt melding gemaakt van

overstromingen t.g.v. dijkdoorbraken, waardoor Salland
onder wa ter kwam te staan.
Op Palmzondag (10 april 1446) doen zich in het mondiné;sgebied van de IJssel overstromingen voor ten gevolge van
€€n stormvloed (zie ook bijlage 1).

1447

Gezien de vele vermeldingen uit de omringende landen, bebben zich waarschijnlijk ook in Nederland rivieroverstromingen voorgedaan; konkrete vermeldingen m.b.t. de Gelderse IJssel ontbreken echter.

1451

Ten gevolge van zware ijsgang wordt de brug bij Kampe~ vernield; geen meldingen van dijkdoorbraken en/of overstromingen.

1457

In mei worden bij Zutphen overstromingen

gemeld.

;1458 Vanuit de ons omringende landen worden vele rivierovers ......
romingen gemeld; hoewel geen konkrete meldingen bekend zijn,
hebben zich waarschijnlijk ook in Nederland rivieroverst~omingen voorgedaan.
1469

Zeer ernstige overstromingen worden gemeld bij Zutphen,
waarbij o.a. grote schade wordt toegebracht aan de steenbakkerij van die stad.

1472/1473

Tussen medio december 1472 en 24 januari 1473 meldingen
van hoog water bij Zutphen, waarbij Ó.a. de stadsmolens
onderlopen en schade aan de dijken wordt aangericht; de
oevers overstromen, maar echte doorbraken worden niet gemeld.

1476

In januari melding van hoogwater bij Doesburg, waarbij
dijkbewaking werd ingesteld; echter geen duidelijke vermelding van overstromingen.

1480

Omstreeks 24 juni 1480 viel er zoveel regen, en steeg bet

...-

"

- 12 water van de IJssel tot een dusdanige hoogte, dat men zich
iets dergelijks; niet kon herinneren .• Het Zuiderdiep, een
IJsseltak stroomaÎwaarts van Kampen, die men in 1479 had.
aÎgedamd om een betere vaarweg naar Ka~pen te verkrijgen
brak nu vreer door. Er vormde zich een grote waal (wiel,
doorbraakkolk), ter breedte van 10 à 12 roeden (= ongeveer 38 à 45 meter).
Het herstel van dit gat en van de gehavende dijken vergde
zeer grote uitgaven.
Ook op andere plaatsen langs de Gelderse IJssel zouden
dijkdoorbraken en overstromingen zijn opgetreden.
1481

Er ontstonden opnieuw dijkdoorbraken in het mondingsgebied,
zodat grote uitgaven voor herstel nodig waren. Data van
deze overstromingen zijn niet bekend.
Ook in dit jaar voerde men weer werken uit bij de rdsseltakken, om de IJssel slechts één monding naar de Zuiderzee
te geven, zodat een diepere geul zou ontstaan, waardoor
de scheepvaart de stad Kampen beter kon bereiken.
In deze periode

(1479-1481) wordt voor het eerst melding
gemaakt van het verminderd vermogen van de rivier de IJssel,
en de werken die men uitvoerde om~het verval van de Hanzesteden langs de IJssel te voorkomen.
1486 Waarschijnlijk als gevolg van een strenge winter met zeer
.----:veel-sneeuw
-en ijsgang komen uitgebreide over-st.r-omf.ngen
langs de IJssel voor, o.a.bij Doesburg en Kampen.
1489

Zowel in januari als aan het einde van het jaar 1489
komen dijkdoorbraken en overstromingen voor bij Doesburg.
Op 25 november worden grote overstromingen bij K8ffipen
gemeld.

1491

In de Stadsrekening

van Doesburg 'van 1490/91 en 1491/92
worden allerlei uitgaven voor dijkbewaking en dijkwerken
geregistreerd, 'zowel in het voorjaar, de zomer en het najaar van 1491, telkens vanwege "den groten water
fl•

- 13 -

Ook in de "Historie van de Sluizen van Hulsbergen" worden
tal van bijzonderheden over hoogwater in het begin van 1491
vermeld. Op de Rijn bij Keulen en ook verder stroomafwaarts liepen de waterstanden bij kruiend ijs hoog op.
Tussen Emmerich en Hees brak de Hetterse dijk bij Bienen
door. Zodoende stroomde het Rijnwater over uitgestrekte
gebieden naar de Oude IJssel, waarbij diverse doorbraken
ontstonden. Via 's Heerenberg, Terborg en Doesburg stroomde het water naar de Gelderse IJssel, waar de waterhoogte
vanaf 6 februari snel toenam. Op 8 februari liepen op
meerdere plaatsen de IJsseldijken over. Een grote wade
(doorbraak) ontstond bij Gietelo in de Enk; ook bij Veessen ontstond een dijkdoorbraak. De grote houten sluis in
de Grote Wetering bij Hulsbergen, pas kort tevoren hersteld, werd geheel vernield.
Het oosten van Nederland had dit jaar danook te kampe~ met
uitgebreide overstromingen.

1496

In februari

1496 wordt melding gemaakt van ernstige over-

stromingen, onder andere bij Doesburg. Wellicht dat hier
ook in december weer overstromingen optraden, doch dit is
vanwege het boekjaar 1496/97 van de Stadsrekeningen niet
goed te onderscheiden van de overstromingen van januari

1497.
In de kroniek

"Historie van de Sluizen van Hulsbergen"
wordt ook melding gemaakt van overstromingen langs de IJssel in december 1496, waarbij de Veluwse Bandijk op verschillende punten bezweek.

1:497

In januari

1497 doen zich langs de IJssel wederom overstro-

mingen voor; zoals reeds is opgemerkt bij Doesburg, maar
ook het polderdistrict "Veluwe" op de.westelijke IJsseloever had veel te lijden. Op 9 januari 1497 bezweek hier
de pas in het najaar van 1496 gereedgekomen nieuwe stenen
sluis bij Hulsbergen, waardoor opnieuw overstromingen ontstonden.

- 14 1499

In dit jaar hebben zich, naast de stormvloed in het mon.dingsgebied van de IJssel, ernstige dijkdoorbraken en overstromingen langs de Gelderse IJssel en waarschijnlijk ook
langs de Oude IJssel~voorgedaan. Deze overstromingen kunnen niet worden gedateerd, maar moeten voor 11 november,
en zeer waarschijnlijk reeds voor 1 oktober 1499 hebben
plaatsgevonden, wat uit de looptijd van de geraadpleegde
jaarrekeningen kan worden geko~~ludeerd.

1500

Melding van een doorbraak van de Veluwse Bandijk bij Gietelo. Waarschijnlijk berust dit op een misverstand, en is
er hier sprake van de dijkbreuk bij Gietelo in 1491, die
voorlopig niet werd hersteld. In 1500 werd door de erfgenoten een verzoek aan de dijkgraaf gericht deze wade te
herstellen, wellicht na een hernieuwde doorbraak in 1499.
Vermeld wordt dat de wade drie maal is doorgebroken, wat
gedateerd zou kunnen worden, afgezien van 1491, in 1497,
in 1499, en in 1505 waarna de wade definitief werd hersteld.

1505

In de zomer van 1505 wordt melding gemaakt van ovèrstromingen in het mondingsgebied van de IJssel (zie ook bijlage 1), en een doorbraak van de Veluwse Bandijk bij Gietelo' (zie ook onder 1500).

1506

Ten gevolge van hoog water en lJsgang ontstaat bij Zalk,
in de Duurt van Kampen, een dijkdoorbraak, gevolgd door
-een overstroming.

--t509 In december-van 1509 worden overstromingen gemeld, zowel
langs de Gelderse IJssel als de Oude IJssel.
-Omstreeks Kerstmis bezweek te Doesburg de dijk bij de
·Ooypoort, die later weer door boeren werd gedicht. Eet
verlaat, waar de weg naar Angerlo over liep, is uit de Oude
IJssel gespoeld.
Bij -Deventer heeft men eveneens te kampen met overstromingen, ook hier veroorzaakt door zowel de Gelderse IJssel als
de Oude IJssel; zie figuur 3.3.
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1511

Na een zeer strenge winter vinden langs alle Nederlandse
.rivieren overstromingen plaats, doch vermeldingen van de
Gelderse IJssel ontbreken.

1512

Melding van een kleine overstroming bij Deventer, waar de
Tjoenerdijk doorbrak.

1515

Hoewel herstel en onderhoudswerk aan de dijken bij Deventer als gevolg van hoogwater wordt vermeld, worden geen
overstromingen en/of dijkdoorbraken genoemdo

1"51:6 In de kroniek "Historie van de Sluizen van Hulsbergen",
wordt, als gevolg van de abnormale stijging van het binnenwater in het polderdistrict Hattem, een doorbraak vermeld van de Grift naar de Grote Wetering op 25 juni 1516,
waardoor de Grote Wetering met zand verstopt raakte.
1521

Omstreeks 13 februari 1521 doen zich overstromingen voor
.bij .Doesburg.

---1~524 Dijkdoorbraken en overstromingen onder andere bij Kampen
en in het Mastenbroek; niet geheel d~idelijk is of we hier
te maken hebben met rivieroverstromingen of met de gevolgen
van een stormvloed, (zie ook bijlage 1).
'1"'538/1539 In december 1538 treden ernstige overstromingen op bij
-.Doesbuz'g; doorbraken en beschadigingen van de di.jken Viorden gedicht en gerepareerd met behulp van karre\Tachten
-----mest.Deze overstromingen duren tot ver in januari 1539.
1539/1540

1540

Op 29 december 1539 is sprake van hoogwater op de Gelderse
IJssel, wat zeer waarschijnlijk overstromingen tot gevolg
had, die tot in januari 1540 voortduurdeno
In juni 1540 worden bij Doesburg dijkreparaties uitgevoerd.
Daar geen duidelijke vermelding van doorbraken en/of over
stromingen wordt aangetroffen, hebben we wellicht te maken

- 17 met reparatie van schade als gevolg van de overstromingen
in december 1539 en januari 1540.

1544

1547/1548

1550

Op onbekende datum breekt de Tjoenerdijk bij Deventer door;
dit was slechts van plaatselijke betekenis.
In de Stadsrekening van Doesburg worden omstreeks 15 janu~ri
1548 bijzondere uitgaven verantwoord. Uit deze onkosten
ten behoeve van de dijken, waarvan de omvang niet op normale onderhoudskosten duidt, mag worden gekonkludeerd dat
men hier aan het eind van 1547 of in het begin van 1548
met hoogwater te kampen had. Of dit ernstige gevolgen
(dijkdoorbraken en/of overstromingen) had, is niet bekend.
In het boekjaar

1550/1551 wordt in de Stadsreke~ing van

Doesburg wederom melding gemaakt van uitgebreide werkzaamheden aan de dijken, onder andere in de maanden mei en juni
1550. Ook nu worden hier geen overstromingen en!of dijk:doorbraken vermeld.
Bij Kamperveen ontstaat een doorbraak van de Enkdijk, waarbij onherstelbare kolken ontstonden.

1551
1552

Bij Deventer breekt de Tjoenerdijk door.
In januari 1552 zijn langs de Gelderse IJssel veel dijkdoorbraken opgetreden, met als gevolg uitgebreide overstromingen.
Op 12 januari begon de waterstand in de IJssel op te lopen,
en bereikte op 17 januari 1552 (St. Anthonisdag) zijn
hoogste stand. Vooral Deventer had veel last van de overstromingen; Salland en het Pelderdistrict Veluwe liepen
..gehee L onder water.
üp 17 januari ontstonden aan de Veluwse zijde van de IJssel
vijf waden: bij het Gietelse veld, bij Appen, bij de oude
wade van Gietelo (zie ook onder 1491 en 1500), bij Welsum
(een wade ter breedte van 46 roeden, ca. 220 meter), en
bij Hulsbergen in de Zandberg (de huidige Bosch kolk).
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Om nog groter onheil te voorkomen en om de overstromingswateren kwijt te raken moest -de dijk bij de sluizen van
Hulsbergen worden doorgestoken, dit om het gevaar van
het wegbreken van de sluizen tegen te gaan. Zo maakte men
dus opzettelijk nog een zesde wade.
Bij Hattem deden zich eveneens ernstige overstromingen
voor, terwijl ook steden als KE~pen en Zwolle werden bedreigd.
De overstromingen duurden ongeveer drie weken; zie ook
figuur 3.4.
1555

In 1555 kVi8.menoverstromingen

langs de IJssel voor, waarschijnlijk als gevolg van de overvloedige neerslag in dat
jaar. Dijkdoorbraken worden vermeld in de Rode dijk en de
Tjoenerdijk bij Deventer, terwijl ook verder noordwaarts
in de Fortmonderdijk en de Mastenbroekerdijk dijkbreuken
o ptr-aden.

1557

Zeer waarschijnlijk ontstonden dijkbreuken in het mondingsgebied van de IJssel, mogelijk ten gevolge van kruiend ijs,
bij Kampen en ~fustenbroek.

1560

In de zomer van 1560 is er zeer hoog water bij Doesburg,
waarna werkzaamheden aan de dijken worden uitgevoerd. Dit
kan wellicht wijzen op dijkbreuken langs de Gelderse IJssel
-'of de Oude -IJssel, hoewel dit niet wordt vermeld.

1564
1565

In februari 1564 doen zich overstromingen voor bij Doesburg.
Na een bijzonder lange en strenge winter (alle Nederlandse
rivieren lagen van 28 december 1564 tlm 3 maart 1565 volledig dichtgevroren) ontstonden bij het inzetten van de
dooi uitgebreide overstromingen, die ongeveer 5 tot 6 weken
duurden. De Rijndijk bij Emmerich brak door, waarna het
.water zich via de Oude -IJssel een weg zocht naar de Gelderse IJssel, daarbij grote overstromingen veroorzakend.
Op vele plaatsen aan beide oevers van de IJssel braken de
rivierdijken door, o.a. bij Diepenveen, bij Fortmond, en

- 20 -

in het Mastertoroek bij de nieuwe Rademakerszijl, hetgeen
grote overstromingen tot gevolg had. Vanwege de grote herstelkosten werd uitstel van betaling van schattineen aangevraagd; de steden Deventer, Kampen, Zwolle, Hasselt en de
erfgenamen van Mastenbroek bekostigden samen dit herstel.
Ook Doesburg en Zutphen hadden zware overstromingsschade,
terwijl bij Deventer de Tjoenerdijk weer doorbrak •
.1566

Blijkens de "Registers van het archief van Kempen" werd in
maart 1566 wederom overleg gepleegd over het herstel van
waden, met name bij Rademakerszijl, stroomafwaarts van
Wilsum, en bij Genemuiden. Vrij zeker zijn dit nieuwe dOorbraken uit het begin van 1566.
Ook bij Doesbvxg zijn vrijwel zeker overstromingen voorge-komen in 1566, hoewel de meeste meldingen in de Stadsrekeningen niet te dateren zijn. Omstreeks 20 november is er
sprake van een dreigende doorbraak ten noordwesten van Doesburg aan de Koedijk, en ook bij een verlaat. Verscheidene
karrevTachten aarde werden er heen gebracht om doorbraken
te voorkomen.

1568

Waarschijnlijk hebben zich omstreeks Kerstmis overstromingen voorgedaan rond Doesburg.

1569

Hoewel niet exact te dateren zijn opnieuw zeer waarschijnlijk overstromingen rond Doesburg voorgekomen.
De Tjoenerdijk bij Devente~ is wederom doorgebroken.

1570

Voor het derde achtereenvolgende jaar zijn zeer waarsch~jnlijk overstromingen rond Doesburg voorgekomen; dit jaar
wellicht zelfs twee keer: eind januari en omstreeks 15 september.

1571

Na de zeer strenge winter, met uitzonderlijk veel sneeuwval, wordt op 14 februari zeer hoog water op de Gelderse
IJssel gemeld. Er ontstonden tal van dijkbreuken en overstromingen, voornamelijk aan de Veluwse kant. Zo brak onder
andere bij Deventer de Brikskampse dijk door, en bij Does-

- 21 burg de dijk rond de stadsweido.

1572

Herhaaldelijk komen op de Gelderse IJssel hoge waterstanden.voor, o.a. in het begin van het jaar en in juni, maar
het overstromingsgevaar kan door werkzaamheden tijdig worden gekeerd.
Doorbraken en/of overstromingen worden danook niet vermeld.

1573

Dl 1573 doen zich talrijke dijkbreuken en overstromingen
voor: in januari Q,verstromingen onder andere bij Doesbl,;..rg,
een doorbraak van de IJsseldijk bij Deventer, dijkdoorbraken en twee instortingen van de stadsmuur als gevolg van
ijsgang in K8~pen, en doorbraken bij Hattem. Mogelijk is
toen ook de zgn. Gatendijk tussen Hattem en Hulsbergen verdwenen. Ook bij Herkelo worden dijkdoorbraken gemeld.
Tn het jaar 1573 worden danook als gevolg van deze uitgebreide rivieroverstromingen en de stormvloed van 21 augustus, (zie ook bijlage 1), grondige hervormineen in het dijkrecht doorgevoerd, waardoor de waterstaatszaken weer beter
werden geregeld.

1577

Dl juli 1577 worden ernstige overstromingen ten gevolge
van dijkdoorbraken bij Doesburg vermeld; wellicht hangt
dit samen met het bezwijken van de Hetterse dijk bij ~erich, waar de Rijn het voorland had wegge~rodeerd.

1579

Oms"t-reeks8 februari 1579 worden langs de Gelderse IJssel
bij Doesburg rivieroverstromingen gemeLd , waarbij het
hoogwater e~~ele weken aarillield.

1581

Zeer waarschijnlijk hebben zich in februari 1581 bij Doesburg overstromi~~en van beperkte omvang voorgedaan, terwijl
ook bij Zwartsluis sprake is van een doorgebroken dijk.

1582/1583

Waarschijnlijk hebben zich in dt winter van 1582/1583 kleine overstromingen langs de IJssel voorgedaan; zowel in
december 1582 als januari 1583 wordt nl. melding gemaakt
van hoogwater bij Doesburg.
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1584

Begin januari 1584 komen overstromingen bij Doesburg voor,
die onder andere het resultaat zijn van enkele geweldige
dijkdoorbraken langs de Rijn, stroomafwaarts van Wezel.

1586

Hoewel weinig gegevens bekend zijn (enkele bronnen zijn
niet bewaard gebleven), mag worden aangenomen dat na de
zeer strenge winter zich vrijwel zeker overstromingen
langs de Gelderse IJssel hebben voorgedaan (afgaande op
gegevens van o.a. de Lek en de Waal en de omringende landen ) •

1589

Omstreeks 20 februari 1589 breekt de dijk op de Ooi aan de
rechteroever van de Oude IJssel door, wat overstromingen
tot gevolg heeft. In april, mei en juni worden voortdurend
dijkwerken uitgevoerd, o.a. ook aan de Kleefse dijk op de
linkeroever van de Oude IJssel.

1590

fh april 1590 wordt het herstel van een doorgebroken dijk
bij Hasselt ter hand genomen. Waarschijnlijk zijn er in het
begin van 1590 danook overstromingen langs de Gelderse IJssel opgetreden ten gevolge van ijsgang op de rivier.
(De vel~elding zou echter ook alleen op dijkbeschadigingen
betrekking kunnen hebben!).

1593

Overstromingen ten gevolge van doorbraken in de dijk van
de Ooi (rechteroever) van de Oude IJssel. Later in het
jaar worden herstelwerkzaamheden uitgevoerd, ook aan de
Kleefse dijk, die eind mei dreigde door te breken bij
hoogvvater.

1594

In 1594 vinden we vage vermeldingen

van verhoging van de
IJsseldijken in Salland, wat op voorafgaande overstromingen zou kunnen wijzen.

1595

Na een bijzonder strenge winter met een langdurige vorstperiode veroorzaakte het intreden van de dooi en regen uitgebreide rivieroverstromingen in geheel Westelijk en Centraal Europa.
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- 24 Ook alle rivieren in Nederland traden in maart 1"595 buiten hun oevers, en de hoge waterstanden duurden ca. drie
weken.
Ook nu had een doorbraak van de Rijndijk bij Wezel weer
desastreuze gevolgen voor de gebieden langs de Oude IJssel
en de Gelderse IJssel, o.a. bij Doetinchem en Doesburg.
Langs de gehele Gelderse IJssel deden zich vanaf 12 maart
~595 talrijke dijkdoorbraken en overstromingen voor, teveel om hier te noemen. De bolwerken van Zutphen en Deventer spoelden weg; voor het herstel van deze beschadigde
~ortificaties werd later subsidie verstrekt uit de belastingen van Holland en Friesland.
Toen het water na drie weken van zeer hoge waterstanden
zakte, ontstonden er nog dijkdoorbraken beneden Wilsum,
waar de dijken tot dusver hadden stand gehouden.
Het bezwijken van een dijk bij afnemende waterstanden mag
een zeldzaamheid genoemd worden!
Uiteindelijk "bleef er in .de IJssel zo weinig water staan,
dat er geen schip meer kon varen; zo verviel men van het
-ene uiterste in het andere.
Voor een overzicht van de overstromingen in Nederland in
1595; die bijzonder vèel indruk hebben gemaakt en danook
veelvuldig in de literatuur worden aangehaald, wordt verwezen naar figu_ur 3.5.
1603

In een request daterend van 29 november 1603 wordt melding

gemaakt van doorgebroken dijken en waden aan de westelijke
.-oevez-van de Gelderse IJssel. Over het herstel ervan ontstonden geschillen, daar sommigen beweerden geen verplicctingen te hebben ten aanzien van de sluizen en waden.
Men moet uit dit document wel ·afleiden dat in het Polderdistrict Veluwe enige tijd tevoren dijkdoorbraken hadden
plaatsgevonden, mogelijk als gevolg van de natte zomer.
t610

Evenals de andere Nederlandse rivieren, o.a. Rijn en Maas,
heeft ook de Gelderse IJssel in het begin van 1610 hoogwater gevoerd.

•
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Tijdens de stormvloed van 23 januari liepen de waterstanden in de rivier danook hoog op, mede als gevolg van de
opstu~~ng in het mondingsgebied. Hier deden zich danook
overstroffii~~envoor, o.a. in het Mastenbroek en bij
Ooste~~olte (bij Kampen).
Ook bij .Zwo Ll.e heeft men zeer waarschijnlijk last van hoogwater gehad, terwijl men wellicht ook verder stroomopwaarts
'---met
hoogwater te kampen had; zie f'Lguu.r3.6.
In hoeverre de gevolgen zijn toe te schrijven aan de stormvloed of aan rivieroverstromingen, staat niet geheel vast,
(zie ook bijlage 1).
1611

In januari wordt melding gemaakt van bijzonder hoogwater
met ijsgang op de IJssel, wat overstromingen veroorzaakte,
onder andere in de omgeving van Deventer.

1622

De rivieren waren in januari 1622' in heel West-Europa dichtgevroren. Bij het inzetten van de dooi wordt begin februari
bij Kampen en het mondingsgebied van de Gelderse IJssel
melding gerraakt van hoge waterstanden, die aanzienlijke
-"schade -aan landerijen als gevolg hadden.

1624

Het begin van 1624 wordt gekenmerkt door zeer ernstige
rivieroverstromingen in Nederland, nadat de dichtgevroren
rivieren ontdooiden. Omstreeks 17 januari vernemen we zware
-_,.~jsgang-op
de Gelderse IJssel, waardoor veel rivierdijken
werden besc~adigd en in he1 mondingsgebied overstromingen
ontstonden. De dijk bij Veekaten (westelijk van Zwolle)
werd zeer zwaar beschadigd (met overstroffiingenals gevolg?),
terwijl IJsseldijken in Mastenbroek waren weggeslagen.
Kampen, Hasselt en Salland hadden veel overlast van de overstromingen en traden later in overleg met betrekking tot
het herstel van de dijken.

-t629 Bij KEmpen wordt vanwege de nadering van vijandelijke troepen moedwillig de IJsseldijk doorgestoken, (zie bijlage 2).
1633

Herhaaldelijk komt dit jaar hoogwater voor op de Neder-
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landse rivieren (evenals in de ons omringende landen), o.a.
in de maanden januari en april. Langs de ándere Nederlandse rivieren komen danook vele overstromingen voo~, en
hoewel er geen exacte gegevens van de Gelderse IJssel bekend zijn, zal waarschijnlijk ook deze rivier niet aan
'overstromingen ontkomen zijn.
1634

Omstreeks 27 januari 1634 doen zich ernstige dijkdoorbraken
voor in het mondingsgebied, o.a. bij Mastenbroek, terwijl
er ook sprake is van dijkbreuken in de Douwelerdijk bij
Deventer en aan de overzijde van de Gelderse IJssel bij
Wilp. In Kampen kon men echter niet bespeuren dat het water als gevolg van de twee laatstgenoemde doorbraken zakte.

1635

In de tweede helft van februari doen zich na een zeer
strenge winter langs de Gelderse IJssel vele dijkdoorbraken
~n overstromingen voor. Doorbraken worden gemeld bij Rademakerszijl (in MRstenbroek), bij Hasselt (waar een stenen
zijl als gevolg van de grote waterdruk geheel bezweek),
bij Veekaten, bij Deventer, terwijl een nieuwe zijl in de
.·dijk van het Zwarte Water werd weggespoeld, waardoor het
Zwarte Water verstopt ra8~te.

1636

In februari breekt de IJsseldijk bij Wilsum door, V'{aarbij

de polder Mastenbroek opnieuw geheel onderloopt.
-l638

Als gevolg van ijsgang na een strenge winter komen in nederland uitgebreide rivieroverstromingen voor; bijna alle
Tivieren worden in de literatuur genoemd, behalve de Gelderse IJssel. Waarschijnlijk zijn echter ook langs de Gelderse IJssel overstromingen opgetreden.

1:651 In januari 1651 komen in Nederland uitgebreide rivieroverstromingen voor; zie figuur. 3.7.
'De waterstanden op de Gelderse IJssel zijn hoger dan in
1635; dijkbreuken worden van 24 tot 26 januari gemeld,
onder andere bij Zutphen, Deventer en Zwolle, hoewel l~s
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29 de hele IJssel overstromingen optraden.
De hoogste waterstand werd donderdag 26 januari bereikt,
en bleef 8 dagen lang op hetzelfde peil!
Door het wegspoelen van de Malburgse dijk raakte de j~5éng
van de IJssel met zand verstopt, zoals gekonstateerd we~à
toen het water zakte. Men vreesde nu een algehele verl~ding van de IJssel!
1652

1658

Nabij Deventer worden vóór 22 juni 1652 doorbraken geleld
bij het ravelijn (= bolwerk) aan de Rozegaard en in de
dijk van S.t.Jurriën, later de Snippelingsdijk genoemé.,
Deze dijk was aangelegd ter vervanging van de Douwele~è_i~k
aan de oostkant van de IJssel; De Douwelerdijk was na~eli:k
lager dan die a8n de Gelderse kant van de IJssel, er b~ak
danook vaker door.
Na de bijzonder lange en strenge winter van 1657/1658 werden in Nederland en de ons omringende landen door plotselinge dooi en ijsgang veel overstromingen veroorzae.kt.
Bij de Gelderse IJssel werd gedurende de maanden feè~;~~i,
..
maart en april veel' schade .aangericht, o a, bij Kampen
en Deventer.
s

1659

Fockema Andreae vermeldt vaag.een dijkdoorbraak in het Polderdistrict Veluwe (omstreeks augustus 1659 ?), waarsc~i~nI-ijk bij Wilp (zuidwesteli-jk van Deventer). Een bron wordt
in deze niet genoemd.
Verder is ook bij Deventer de Brixkampse dijk doorgeèroken,
vermoedelijk kort vóór 16 augustus 1659.

1663

Na drie strer~e vorstperioden, waarbij telkens alle rivieren
dichtvToren, kwamen l&ngs alle grote rivieren ten gevolge
van hoge waterstanden en ijsgang overstromingen voor.
Hoewel de IJssel niet specifiek wordt genoemd, in tege~stelling tot de Rijn, de Waal, de Lek, en de M&as, mag worden aangenomen dat zich ook langs deze rivier overstro-.j~gen hebben voorgedaan.

- 30 1677

Eind januari 1677 worden na een vorstperiode, bij het invallen van de dooi, als gevolg van zware ijsgang weer dijkdoorbraken en overstromingen vermeld, o.a~ bij K8~pen.

1682

Gelijktijdig met de stormvloed van 26 januari 1682 kwam er
~ok hoogwater voor op de rivieren, (zie ook bijlage 1).
In de Nederlandsche JRerboeken treffen.we m.b.t. de Gelderse IJssel bij Zutphen vergelijkende cijfers aan voor de
waterstanden in verschillende jaren. In 1682 wordt een
stand vermeld van ca. 17 voet en 23 1/2 duim (l8 1/2 duim
hoger dan in januari 1754).
Volgens Rijnlandse maat betekent dit voor 1682 een waterhoogte van 5,97 m. M. van voorninck (1828) vermeldt echter
een waterstand van 21 voet en 10 duim (= 6,85 m.), dus ongeveer een meter hoger! Welk getal juist is, is moeilijk
ui t te maken.
Overstromingen worden gemeld bij Zwolle, en tussen Zutphen
en Deventer aan beide rivierkanten; zie figuur 3.8.
Op onbekende gronden wordt door Fockema Andreae vermeld,
-dat in het polderdistrict Veluwe in 1682 overstromi~_gen
plaatsvonden als gevolg van dijkdoorbraken bij Gietel-Wilp
en bij de sluizen van Hulsbergen. Deze overstromingen zouden echter niet het langdurige en vernielende karakter van
de calamiteiten van de 15e en het begin van de 16e eeuw
--hebben gehad.

1689

Door van Doorninck wordt op grond van een Resolutie van het
stadsbestuur van Deventer d.d. 22 juli 1689 melding gemaakt van een doorbraak van de Snippelingsdijk. Waarschijnlijk had deze dijkbreuk kort tevoren plaats gehad, terwijl
de overstroming beperkt van omvang was.

1691

Op grond van de Resoluti~n van de stad Deventer d.d. 19
augustus 1691 bericht van Doorninck dat de Klinkenbeltsdijk
bezweek. De datum w~arop dit gebeurde wordt niet genoe~d;
aangenomen mag worden dat dit reeds in maart 1691 geschiedèe,
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toen ook op de Westduitse rivieren, en zeer waarschijnlijk ook op de Gelderse IJssel, ijsgang en hoogwater voorkwamen.
Ook deze rivieroverstroming
nis.

bleeÏ van plaatselijke beteke-

-

1697/1698

Zowel de winter 1696/1697 en 1697/1698 was zeer streng.
-In vergelijking met de ons omringende 'landen (Engeland,
België, Frankrijk en Duitsland), waar veel overstromingen
voorkomen, is er in de literatuur over Nederland zeer weinig bekend. Slechts van de Maas bij 's Hertogenbosch is in
begin 1697 een overstroming bekend, terwijl in december
1697 overstromingen langs de Waal en de Merwede worden vermeld.
AEngenomen mag worden dat ook langs de andere rivieren in
-~ns land overstromingen zijn opgetreden.
Ook in de zomermaanden van 1698 (mei, juni en juli) worden,
in combinatie met zware regenval, overstromingen vermeld.
Zowel in 1697 als in 1698 mogen danook, met enige zekerheid,
"Overstromingen langs de Gelderse IJssel worden aangenomen.

- 33 De periode .1700-heden (1981) is niet diepgaand bestudeerd.
Om een goed overzicht van alle overstromingen in genoemde
periode langs de Gelderse IJssel te verkrijgen, is een uitgebreide literatuurstudie noodzakelijk. In het kader van
dit afstudeerwerk is hiervan afgezien.
Slechts enkele overstromingen uit deze periode, waaronder
de ernstige en meest uitgebreide, worden hieronder aangegeven.

1711

In het voorjaar van 1711 bereikte het water op de IJssel
een hoogte die sinds mensenheugenis niet meer was voorgekomen.
De IJsseldijken in de Nieuwgraaf bij Lathum braken op verscheidene plaatsen door, en wellicht hebben zich ook op andere plaatsen langs de Gelderse IJssel overstromineen voorgedaan. Ook het polderdistrict Vèluwe had van overstromingen
te lijden.

1744

Bij overstromingen in de streek ten zuiden van Doesburg,
als gevolg van doorbraken in de Rijndijken bij Babberich
en Pannerden, steeg het water bij Westervoort, Lathum en
Giesbeek zo hoog, dat he~ over de IJsselbandijken de Gel.derse IJssel instroomde. Dit gaf ongemeen hoogwater bij o.a.
Doesburg, Zutphen en Deventer; of dit aldaar overstromingen
tot gevolg had, wordt niet vermeld.

1:754 Uit enkele vermeldingen en vergelijkingen in en met andere
jaren waarin overstromingen optraden, moet worden gekonkludeerd, dat zich ook in 1754 overstromingen langs de Gelderse IJssel hebben voorgedaan; exacte gegevens ontbreken,
~odat niet duidelijk wordt waar en wanneer dit heeft plaatsgevonden.
1757

Waarschijnlijk hebben zich in de maand februari 1757 bij
het inzetten van de dooi, gepaard gaand met hoge waterstan-

- 34 den en ijsgang

op de IJssel,

irt de omgeving

nverstromingen
voorgedaan, ~erwijl
Doesburg geheel onder water stond.

van Deve~te~

ook de omgeving

~~

1760

Ook in dit jaar worden, evenals in 1757, overstromin5e~
in de omgeving van Deventer gemeld.

1784

Na een zeer strenge .winter hebben

1784 ernstige overstromi.nge~

van de dooi eind februari
voorgedaan.

Voornamelijk

zich bij het invalle~

als gevolg van het doorbreke~

~~

de Rijndijken, hoewel ook vanuit de Gelderse IJssel o~erstromingen optraden, werd het gehele gebied ten vJ;de~ Ya2
Doesburg en Doetinchem overstroomd. Op 2 maart brak
bij Doesbuxg de Drempterdijk op twee plaatsen door.
Ook verder

langs de Gelderse

lijk overstromingen

1794/1795

IJssel zullen zeer waarsc~;jn-

zijn voorgekomen.

Gedurende de winter van 1794/1795 heeft men met het oog op
de oorlogsvoering
tegen d'e Fransen opzettelijk inund2.-:':'es
teweeggebracht

1809

0.2.

bij Westervoort,

Na een zeer strenge winter,
de rivieren
nuari

(zie bijlage

waarbij

tot aan zee bevroren

volgens

waren,

2).
de ve~elr;~~e~

zijn er na 10 ja-

1809 bij het invallen van de dooi in geheel ~ede~l~d

bijzonder
den.

uitgebreide

--Langs de Gelderse

en ernstige

opge~e-

overstromingen

IJssel was de gehele

oostelijke

oe"""e~

vanaf Arnhem tot Kampen overstroomd •.Qp de westelijke oever kwamen overstromingen
voor bij Arnhem en in het gebied
-tuaaen :Dieren en Twello; zie figuur 3.9.

1814

In de eerste maanden

van dit jaar kreeg het Polderdis~ric~
Veluwe, naast de gevolgen van oorlogsgeweld ook te ~e~
met overstromingen.
Als gevolg van de bijzonder
de Veluwse

Dwarsdijk

Op 18 februari

hoge rivierwaterstande~

bij Vorchten

op 17 februari

brak deze dijk op twee plaatsen

lie~
1814 OTer.

bij ~e~en

~,~ 'r·
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figuur 3.9

- 36 door, en werd het polderdistrict vanuit het noorden overstroomd. Op 20 februari had het·water de dorpen Nijbroek
en Terwolde reeds blank gezet. Daarop begon het hard te
vriezen, en op 22 februari kon men op het bevroren overstromingswater schaatsen. Eerst in maart viel de dooi in, en
had men nogmaals met smeltend overstromingswater te kampen.
Het duurde nog tot eind april 1814 voordat het polderdistrict van het overstromingswater was verlost.
1838

In dit jaar worden, ook weer na een strenge winter, hoge
waterstanden met ijsgang op de ri,,--ïeren
gemeld, gevolgd
door overstromir~en.
Bij Doesburg spoelde op 2 maart 1838 de Ellecomse dijk weg,
terwijl ook op andere plaatsen lengs de Gelderse IJssel
overstromi~gen voorkwamen.

1B55i Kadat de vorst pas begin februari 1855 inviel, begon het
op 25 februari te dooien. Tengevolge van hoge waterstanden en ijsgang kwamen begin maart l~~s de Nederlandse rivieren uitgebreide overstromingen voor.
De oostelijke IJsseloever was tot Deventer geheel overstroomd,
terwijl op de westelijke IJsseloever overstromingen voork1~amen bij Arrtilem,het gebied tussen Dieren en Voorst, en
tuss,en Heerde en Hattem; zie figuur 3. 10.
1876

De maand februari 1876 was nat en stormachtig. De waterstanden op de rivieren liepen hoog op. Begin maart worden over.~tromingen gemeld, o.a. op de oostelijke IJsseloever, bij
Lathum, Giesbeek en Angerlo en het gehele gebied tussen
Doesburg en Deventer stond eveneens blank; zie figuur 3.11.

1920

Omstreeks de jaarwisseling 1919/1920 was er hoogwater op de
Oude IJssel, wat langs de gehele rivier overstromingen veroorzaakte. Verder kvvamen op de oostelijke IJsseloever overstromingen voor in het gebied tussen Doesburg en Zutphen;
zie figuur 3.12.

1926

Na eèn regenachtige herfst viel eind november 1925 de win-
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ter in met grote hoeveelhed~n sneeuw. Op 8 december 1925
trad de dooi in, gepaard gaand met zware regens. De waterstanden op de rivieren stegen, en uitgebreide overstromingen traden omstreeks nieuwjaar 1926 op.
Zowel langs de Oude IJssel als de Gelderse IJssel kwamen
grote delen geheel onder water te staan. De streek ten zuiden van Doesburg en Doetinchem stond grotendeels blank.
De oostelijke IJsseloever stond ten noorden van Doesburg
tot rondom Zutphen onder water. Op de westelijke oever kwamen overstromingen voor bij Brummen (van vrij geringe omvang) en in het mondingsgebied brak een dijk bij Zalk door,
waardoor een uitgestrekt gebied ten zuiden van Ka~pen geheel overstroomde; zie ~iguur 3.13.
De overstromingen

in 1926 zijn tot heden de laatste overstromingen langs de Gelderse IJssel geweest.
Wel zijn meermalen tijdens hoge zomera~voeren nog polders
in de uiterwaarden ingest~oomd. Overstromingen buiten de
rivierbandijken zijn echter niet meer voorgekomen.

