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HISTORISCHE VERENIGING 
DEN OUDEN DIJK 

HERWIJNEN 

 
 

 

 

Ledenavond: woensdag 28 januari 2015 – 20.00 uur – dorpshuis De Poort 

 

Het is 20 jaar geleden dat er een watersnoodramp 

dreigde. Eind januari 1995 begint het water in de 

Nederlandse rivieren snel te stijgen.  Het is 

dagenlang noodweer in Europa. In het Rivieren-

gebied lijkt er vooralsnog weinig reden tot 

ongerustheid. De regen houdt echter aan. Op 

zondag 29 januari worden alarmfasen afgekondigd 

en evacuaties voorbereid. Maandag 31 januari 

kondigt Commissaris van de Koningin Jan 

Terlouw de verplichte evacuatie van  140.000 

inwoners van de Betuwe af. De Waaldijk dreigt te 

verzwakken vanwege de gevaarlijke hoge 

waterstand van de Waal.  

 

Sporen van een pijnlijk leerproces; 

het verhaal over 1000 jaar veerkrachtig leven bij de rivier. 

 

Het landschap van Herwijnen en de andere dorpen in de Tielerwaard is volgens landschaps-

historicus Ferdinand van Hemmen als een spannend geschiedboek. Zo vertelt het nog veel 

over oplossingen die de mens door de eeuwen heen bedacht om te overleven bij de rivier. 

Ferdinand legt het aan de hand van een beeldpresentatie allemaal haarfijn uit. Hij neemt ons 

mee in het verhaal over een mislukt avontuur, over de komst van de dijk, de ruimtelijke  

revolutie die het gevolg was, de steeds grimmiger wordende strijd tegen het water en de 

impact hiervan op de omstandigheden van het wonen en op de mentaliteit van de 

dorpelingen. Vanuit zijn historische beschouwing geeft hij ook een doorkijkje naar een natte 

toekomst. Centraal staat daarbij de vraag: ‘wat kunnen we leren van 1000 jaar dynamisch 

leven bij de Waal?’. 

 

← De oude Hellouwse achtermolen die het 

water uitslaat op een imposant relict van de 

Haaftensche Molenvliet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doorbraak van de Waaldijk bij Ochten in 1784. → 

Vanaf de 16de eeuw werd de Waal steeds gewelddadiger. 

Luchtfoto uit 1995 van de Waal bij Herwijnen  
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