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III
STENEN DIJKEN IN ZUID-HOLLAND

door D. L. DE JONG, Technisch Hoofdambtenaar
van de Prov. Waterstaat Zuid-Holland (Lid B.T.A.).
Na het behandelen van een historisch onderwerp
ondervindt men zeer dikwijls, dat meer gegevens
daarover bestaan dan men aanvankelijk vermoedde.
Ook in dit geval is het weer zo. Volledigheidshalve
yolge~ hier ·enige mededelingen over stenen dijken
m Zmd-Holland, waaruit blijkt, dat de wijze van
verdedigen van dijken door middel van gemetselde
bekledings (grondkerende-) muren in en na de 16e
eeuw op verscheidene plaatsen in Holland is toegepast.
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De stenen dijk bewesten Maassluis (Delflands
Maasdijk).
Zoals reeds is medegedeeld beklaagden de ingezetenen van Maasland zich in het jaar 1494 over de
grote kosten van onderhoud van de Maasdijk en
werd de Westambachten van Delfland in 1531
door het Hof van Holland enz. bevolen 60 roeden
nieuwe stenen dijk te maken. Uit het hierna volgende
blijkt, dat de toen oude stenen dijk reeds in het jaar
1514 bestond.
In het jaar 1514 n.l., gelastte Keizer Maxiruiliaan
een "Informacie (te doen) up den staet faculteyt
ende gelegentheyt van de steden ende dorpen van
Hollant ende Vrieslant om daernae te regulieren de
nyeuwe schiltaele".
Bij deze gelegenheid verklaarden de bewoners van
Rijkswijk Z.H., een der Westambachten, o.m. dat
zij "ende zijn schuldich 9 Rh-gl. tsjaers losrenten,
ter losse den penninck 16", waarvan ,,4% Rh.gl.
zijn vercoft over 2 jaeren tot maeckinge van den
steen en dyck bij Maeslant".
·
Men had voor dit werk in 1512 geld geleend, voor
welke schuld 4% Rijnlandse gulden per jaar aan
rente betaald moest worden. De schuld kon echter
afgekocht worden door betaling van 16 x 4% Rh.gl.
ineens. De rentevoet bedroeg niet minder dan 6 74%.
De ingezetenen van Maasland en Schipluiden,
ook behorende tot de Westambachten van Delfland,
verklaarden: "dat zij boven maten zeer bezwaert
zijn mit dyckaetge boven alle andere ambochten" ....
"dat hem wel cost upte mergen, deen jaere deur
dandere, nyeuwe werck van steenen dyck off sluysen,
niet gereeckent .... , 15 groten upte mergen".
Vlaardingen (Delflands Maasdijk).
Te Vla_~rdingen bestond reeds in het jaar 1494 een
stenen diJk. In de "Enqueste ende Informatie upt
stuck van der Reductie ende Reformatie van den
schiltaelen voertyts getaxeert ende gestelt geweest
?ver de _landen van Hollant ende Vrieslant gedaen
m de~ Jaere MCC~CXCIIII" zeggen de vertegenwoordigers van "D1e Stede van Vlaerdingen" onder
meer "Ende oock nog te houden hebben 15 roeden
(plm. 56.60 m) steenen dijcx, daer men geen laste
mede plach te hebben, daer zij geen lant toe hebben,
wantet noch veel luyden heugen dattet al lant was
voor desen voorscr. dyck, want die straten ende

huysen van der voorscr. (voornoemde) stede al
meest daer stonden, als men wel bevonden heeft
ende noch wel bevindt an die dooden, die daer hiervoortijds begraven zijn in uytgehouden boomen,ende dat nu al tsamen metten water vergaen is,
zoedat alsnu grooten last hebben mitten voorscr.
dijck, als die heemraden wel weten, want den slach
va11 den water aldaer zoe groot es, datter wel6 roeden
steenen muyrs gestort es, dat die heemraeden ....
hebben, twelck zy niet en zyn te vergelden, want
elcke roede wel costen zal 2 [, gr."
Hieruit blijkt, dat in de oude tijd te Vlaardingen
verscheidene straten en ook wellicht een begraafplaats (in een kerk?) buitendijks lagen. Nadat dit
voorland was weggeslagen was de dijk met een
stenen muur versterkt, die in 1494 door het water
van de Maas bespoeld en ondermijnd werd, zodat
een vak ter lengte van 6 roeden (plm. 26.50 m)
instortte.
Het onderhoud van dit werk eiste veel zorg,
hetgeen bleek bij de Informacie van 1514.
In dat jaar deelden de schout, burgemeester en
tresorier van Vlaardingen mede, dat "de stede
tonderhouden heeft 15 roeden steenen zeedijcx,
sonder (voor) lant, liggende upter Maze, weleken
dyck wel tweemael binnen 15 jaeren gestort ende
uytgevallen es geweest, dat de stede wel gecost heeft
200 Rh.gl. omme die te maicken nae de heemraets
keure, daer de stede zeer mede bezwaerts es" .
Zo deze muur thans nog bestaat, zal hij gevonden
kunnen worden onder de gebouwen langs de Hoogstraat of de Markt van Vlaardingen.
Kralingen (Honingen) en Capelle ajd I]ssel (Schielands Hoge Zeedijk) .
Over deze stenen dijk schrijft Jhr. Ir. L. F.
Teixeira de Mattos in "Waterkeeringen, Waterschappen en Polders van Zuid-Holland", Deel II Afd. III.
Het Hoogheemraadschap van Schieland:
"Op beduidend blootgestelde plaatsen onder
Rotterdam (voormalig Kralingen) en Capelle, waar
d.~ dij~ zeer dicht langs de rivier ligt, is de buitenZIJde m plaats van door een aarden glooiing, van
oudsher beschermd door een stenen muur. Deze
muren hebben een hoogte van 2.00 à 2.40 m en
bovenaan een dikte van doorgaans 3 à 4 IJsselstenen of
gemiddeld 0.56 m. Op sommige plaatsen reiken zij
tot aan de kruin, op andere liggen zij lager en is een
klein aarden talud op hun bovenvlak bewerkt. Volge_ns een keur van 1779 moest de muur dest ijds
re1ken tot 0.78 m onder dijkspeil. (Dijkspeil was in
1779 3.90 m + Rottepeil of 3.30 m + N .A.P .)
Stenen muren worden thans (1905) aangetroffen:
onder Kralingen: drie vakken tussen de terreinen
der Rotterdamse waterleiding en h et Kralingse veer
en één vak onmiddellijk boven het Kralingse veer;
onder Capelle afd . IJssel: één vak tussen de
Oostkade of grensscheiding met Rotterdam (Kralingen) en het dorp Keten en één vak boven het
voorm alig slot te Capelle" .
Over deze stenen dijk verklaarden de ingezetenen
van Capelle bij de Informacie van 151 4, " dat zij
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t onderhouden hebben 3500 roeden dycx .... , ende
es wel deen helft muyrdijck of schourdijck, dat elck
behoert te doene ende te onderhouden nae de grootte
van zij nen lande, onder den dyck leggende".

I

. Ook Andries Vierlingh schrijft omstreeks 1570
m ZlJn "Tractaet van Dijckagie" enige woorden
over deze dijk, n.l. :
"Veule dijeken rnaeekt men in Hollant van steene
gelijck bij _Hooningen bij Rotterdam; deselve zijn
seer te pnJsenne, want deselve niet lichtelijek en
breken. lVIaer vooral moet ghij deselve wel versien
met uuytstekende hooftden van ebbe ende vloede,
opdat uwe fondamenten niet en worden ontgrondt
deur den stroom die daerlancx schueren zoude. De
hooftden moeten den stroom aftweeren ende vande
fondamenten keeren.
Ende al is den steenen muyr of dijck wat uuijten
(uit het) waterpass~ gemetst, wat hellende ten dycke
waert, deselve en 1s maer zoo veul te stivere, ende
ten waeterewaerts overhellende soude die baeren
(golven) van den waetere deselve terstont overhaelen
ende omworpen. Hoe die dycken gemetst worden
zullen u de metsers (metselaars) daeraff bescheet
(bescheid) doen, a en dewelcke ick my referere".
Het was deze stenen d ij k, waarin, in de maand
Aug- ustus van het jaar 1574, op last van den Prins
van Oranje, een zestiental gaten werden gestoken
o~ het water uit de Maas, t ot ontzet van het belegerde
Letd;m, over de landerij en te laten vloeien. Op Schieland s arch1ef berust een bestek van Gecommitteerd ~ n van de St at en van Holland wegens het maken
van meuwe stenen muren voor de dijken, in 1574
doo r~estoke1~ . H et best ek is gedateerd 21 lVIaart 1579.
BIJ de diJkverzwaringen na de st ormvloed van
J a nuari 1916 is ook deze, totaal ongeveer 2000 m
la nge, stenen m uur grotendeels afgebroken of aan
het oog onttrokken en onder de taluds die met
b asaltglooiingen zijn verdedigd, bedol ve~.

Lekkerkerk 1 ) (Noorder Lekdijk van de Krimpenerwaard).
Na een overstroming en doorbraak Yan dijken
volgen gewoonlijk strengere voorschriften op het
onderhoud van die dijken, zo ook na de doorbraak
van de Noorder Lekdijk onder Bergan;Ibacht op
26 Januari 1760, waardoor de gehele Krimpenerwaard overstroomde.
Langs de bebouwde kom van het dorp Lekkerkerk
moest, na genoemde doorbraak, de dijk aanmerkelijk
verzwaard en verhoogd worden. Dit leverde groot
bezwaar op voor het langs de dijk gebouwde dorp:
de huize1~ . zouden grotendeels diep in de grond
geraakt. ZlJn .en de weg op de kruin van de dijk
langs d1e hmzen zou voor het verkeer ongeschikt
geworden zijn.
Op verzoek van de ingezetenen van Lekkerkerk
werd, in plaats van de dijkverhoging en -verzwaring,
aldaar een muur van IJsselsteen ter lengte van 105
roeden gemaakt. Deze muur is hoger dan de dijkskruin ter plaatse, zodat een gedeelte als een borstwering, waarin enige doorgangen, boven de dijkskruin ~itsteekt. Dit werk werd in 1760 uitgevoerd.
Reeds m 1768 bleek de muur gezakt te zijn en moest
alzo verhoogd worden. Hetzelfde had plaats in 1771 ,
evenzo in 1786. In 1788 moest de gehele muur hersteld worden. Verhogingen werden nog uitgevoerd
in 1891-1893. In 1901 werd op ontgronde plaatsen
langs de fundering een damwand geheid en een op
zinkstukken rustende en met basalt beklede berm
aangebracht, die met de bovenkant 2.00 m hoger
dan de onderkant der fundering van de muur ligt.
Deze berm werd in 1905- 1908 over de gehele lengte
van de muur doorgetrokken.
De fundering van deze muur is aangelegd op
ongeveer 0.60 m - N.A.P.; de dijkskruin ligt op
1) Gegevens o.m. ontleend aan : "De Kederlandsche Hoo fdrivieren enz." door "Een oud soldaat" en "De \Vaterkeeringen enz. v an Zuid-Holland" , deel IIT, afd. I "De Krimpenerwaard", door Jhr. Ir. L. F. Teixeira d e Mattos.
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plm. 3.45 m + N.A .P., de bovenkant van de muur en liggende zelfs nog 14 duim onder het noodpeil."
op 4.50 + N.A.P. De grondkerende hoogte bedraagt,
Vervolgens wordt op deze muur nog eens gevan dijkskruin tot bovenkant berm, 2.00 m, welke wezen door de Inspecteurs van de Waterstaat in
hoogte voor de aanleg van deze berm op enkele hun rapport aan den Minister van Binnenlandse
plaatsen bijna 4.00 m was.
Zaken d.d. 18 Januari 1850, waarin gezegd wordt:
Deze muur, welke door het water wordt bespoeld, "Allernoodzakelijkst achten wij de versterking van
heeft ook reeds de aandacht getrokken van de zo- ·.den inderdaad gevaarlijken waterkep-enden muur
genaamde "Tweede Riviercommissie", die in het te Lekker kerk" .
jaar 1828 werd benoemd en in 1840 aan Z.M. den
Koning rapport uitbracht over de toestand van de
Het is wel merkwaardig, dat eerst in de jaren
N~derlandse rivieren. In dit rapport wordt over de
1901-1908 afdoende verbeteringswerken aan deze
stenen muur te Lekkerkerk het volgende medege- muur werden uitgevoerd.
deeld:
Tevens blijkt uit het bovenstaande, dat men in 1760,
"De Lekdijk van de Krimpenerwaard, hoewel goed in vergelijking met het begin van de 16e eeuw, wel
onderhouden, heeft ook eenige zwakke punten; te zeer lichtvaardig over de afmetingen van " stenen
Lekkerkerk bijv. wordt het hooge · water gekeerd dijken" dacht.
315
door een zeer ligte steenen muur, I Yz IJsselsteen dik,

