De IIe kom.
De historie van de IIe inundatiekom, ofwel de Groepsekom strekt zich
over een aantal eeuwen uit. Op deze hoogte heeft ooit ìn het
landschap tot in de 16e eeuw een natuurlijke waterscheiding gelegen
tussen het noordelijke en zuidelijke gedeelte van de Gelderse Vallei.
Het noorden waterde af richting Amersfoort, via diverse beken
uiteindelijk in de huidige Eem; het zuiden richting Neder-Rijn via de
toenmalige Kromme Eem. Vanaf deze natuurlijke scheiding begint
het landschap naar het noorden toe vanaf circa 7+ m AP af te dalen
naar het peil van de Zuiderzee; een verval van bijna 7 meter.
Bij de aanleg van de Grebbelinie was het om die reden dan ook
noodzakelijk vanaf hier tien inundatiekommen aan te leggen, om te
voorkomen dat het inundatiewater onmiddellijk weer noordwaarts zou wegvloeien. De eerste
kom werd gevormd door het vrij vlakke bed van de Grebbe of Grift vanaf de uitmonding van
de Grebbe in de Neder-Rijn tot Veenendaal. De tweede kom begint daar, en ook zijn bewogen
geschiedenis. Een historie die aangeeft hoe relatief kleine ingrijpen van de mens in het
landschap onverwachte en vaak rampzalige gevolgen kunnen hebben.
De eerste inundatie.
Het begin van de Grebbelinie gaat eigenlijk veel verder terug dan het bekende rampjaar 1672.
Rond 1629 werden de Nederlanden geteisterd door Spaansgezinde legers die al moordend en
brandstichtend over de Veluwe trokken; een der uitwasssen van een lange onrustige periode
die wij in de vaderlandse geschiedenis de 80-jarige oorlog plegen te noemen.
Om de vreemde krijgstroepen de doorgang naar het belangrijke rijke westen te beletten,
riepen de Staten van Utrecht in 1629 een groot aantal boeren bij elkaar, gewapend met schop
en spa om in allerlei voor 24 stuivers per dag schansen op te werpen bij Rhenen, Veenendaal
(Rode Haan) en Woudenberg (de Schans). De schansen boden niet veel weerstand. Toen de
vijand naderde, sloeg de bezetting ijlings op de vlucht.
Het water in de Beneden-Rijn stond in die tijd uitzonderlijk hoog, en iemand is op het
lumineuze idee gekomen om op 27 juli 1629 de Grebbesluizen open te zetten. Het water van
de Beneden-Rijn stroomde naar binnen en de Grebbe trad tot Veenendaal aan toe buiten haar
oevers. Het water heeft de vijand, anders dan plaatselijk weliswaar nauwelijks tegengehouden, maar men begon hier in den lande het belang er van in te zien, om langs het tracé
van de Gelderse Vallei een versterkte waterbarrière op te richten.
Maar zoals het zo vaak gaat werden de plannen in de kast opgeborgen, en legde men zich op
aandringen van de Staten van Holland eerst toe op de verdediging en versterking van de
Hollandse waterlinie. Het zou meer dan 100 jaar duren, en vele vijandelijke invallen later,
alvorens men de oude plannen weer uit de kast zou halen.
De Grebbe.
De Grebbe of Grift is een rustiek riviertje dat tot 1714 vanaf Veenendaal gestaag richting
Rhenen kabbelde, door moerassige landerijen aan weerszijden omzoomd; de gemiddelde
hoogte van dat drasland vanaf Veenendaal zuidwaarts was zo’n 5,6 - 5,7m+ AP. Veenendaal
zelf was tot de 16e eeuw een hoogveengebied, en dat veen vormde een natuurlijke waterscheiding tussen de noordelijke Vallei richting Amersfoort, en de zuidelijke Vallei richting
Rhenen; aldus een veilige kering vormend voor het geval de Grebbedijk langs de Neder-Rijn,
tussen de Grebbeberg en Wageningen, door zou breken. Het peil van de Rijn daar was ruim 6
meter hoger dan het peil van de Zuiderzee.
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Begin 15e eeuw begon men het hoogveen rond
Veenendaal af te graven. Om het veengebied gemakkelijker te kunnen ontginnen liet Bisschop David van
Bourgondië in de jaren 1473 – 1481 de Bisschop
Davidsgrift aanleggen, waardoor het afgegraven veen
naar de Rijn kon worden afgevoerd. Hij volgde hierbij
deels de loop van het oude riviertje de Kromme Eem,
dat aan de voet van de Grebbeberg in de Neder-Rijn
uitmondde (waar nu de Grebbe begint).
Door de oorlogen tussen de Stichtsen en de Geldersen
stagneerde de afvening weldra, en verzandde de Grift
rap. Pas onder de regering van Karel V werd in 1546 de
Grift weer uitgediept. Bisschop Davidsgrift werd
verlengd, dwars door Veenendaal, door de huidige
Valleistraat, Hoogstraat, Zandstraat, Panhuis. Naar het
noorden werd hij uitgebreid met de Boveneindse-Grift
de uitbreidingen van 1546 (licht
richting Ederveen, en naar het westen met twee takken
blauw); Grebbedijk rode lijn)
richting ’t Zand en Kerkewijk.
De afwatering verliep nog steeds naar het zuiden, naar de
Neder-Rijn. Afwaterend naar het noorden werd ten westen van de Emmikhuizerberg in 1550
de Schoonderbeker-Grift gegraven (donkerblauwe pijl, linksboven).
Ontvening en de gevolgen.
Met de uitdieping van de Grift kwam het afgraven van het veen weer goed op gang. Zo goed,
dat daarmee ook de natuurlijke waterscheiding tussen noord en zuid geheel verdween. En wat
gebeuren moet, zal dan ook gebeuren.

de steen des aanstoots, de Grebbedijk (pijl), gelegen in de laagte tussen de Grebbeberg en Wageningen (de
rechte rode lijn is het tracee van het oude stoomtrammmetje Rhenen – Wageningen; deze liep links onder langs
de Grebbeberg, nu een wandelpad)

In 1595 brak de Grebbedijk door, en het water baande zich langs Veenendaal heen wild een
weg tot in Amersfoort toe. In 1643 was het weer raak, vervolgens in 1651, 1711 en zelfs nog
een keer in 1855, hoewel toen al ruime maatregelen waren getroffen. En men is er zelfs
heden, 2012, nog niet helemaal gerust op, getuige zekere recente maatregelen, maar daar
komen we later nog op terug.
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Het woeste water baande zich steeds een weg naar het
noorden richting Veenedaal en verder, door de slenk tussen
de Emmikhuizerberg en de zuidelijk gelegen Amerongseberg; in het noorden om de Emmik-huizerberg heen. Een
oplossing lag niet direct in het verschiet. De Stichtsen
betichtten de Geldersen ervan dat het hun schuld was, dat
de Geldersen de Grebbedijk niet adekwaat zouden hebben
onderhouden.
De Geldersen betoogden op hun beurt dat de hebzucht van
de Stichtsen er debet aan was, door het ongebreideld
afgraven van het natuurlijke hoogveengebied rond
Veenendaal, en daarmee de weg vrij gegeven hebbend voor
het overstromingswater richting noorden.
Na de overstroming in 1643 en nogmaals in 1651 vonden
de Stichtsen het onderhand wel welletjes en begonnen –
zorgvuldig op Stichts gebied - met de aanleg van een Slaper- de slaperdijk van 1652 (links)
dijk, vanaf de Amerongseberg op 10m+ AP, noordwaarts
aansluitend op de Emmikhuizerberg; vervolgens aan de oostkant van de berg noordelijk de
Schalmdijk volgend tot de lokatie van de latere Batterij (BS), dan weer in zuidoostelijke
richting tot een glaciale heuvel ter hoogte van het huidige Fort aan de Buurtsteeg (FB), daar
noordwaarts (rode pijl) afslaand tot ongeveer het ‘grand canal’ van kasteel Renswoude.
Hiermede werd de slenk Amerongseberg – Emmikhuizerberg, alsmede de omloop via het lage
land ten noorden van de Emmikhuizerberg veilig voor overstromingen afgesloten. Het
verloop van die oude slaperdijk uit 1652 is onder andere fraai weergegeven op een oude kaart
van Justus van Broeckhuijzen uit 1705.
De veilige hoogte van de dijken werd 10m+ AP geacht. In 1664 werd de Slaperdijk verlengd
tot de Lunterse Beek bij het huidige Werk aan de Daatselaar. Dit bleek inderdaad voorlopig
afdoende.
In 1701 werd het Pannerdense kanaal gegraven om de waterhuishouding richting IJssel en
Neder-Rijn te bevorderen. Het peil in de Neder-Rijn kwam hierdoor gemiddeld per jaar hoger
te staan. Het voorkwam echter zeker niet de periodieke doorbraken van de Grebbedijk. Bij de
overstroming in 1711 werd het water inderdaad netjes door de Slaperdijk tegengehouden,
stroomde de dijk volgend naar het noorden, om tenslotte keurig om de dijk heen te vloeien.
En weer stroomde het water door Renswoude westwaarts; maar dit was nog steeds geen reden
om verdere maatregelen te nemen.
Wel werd rond 1714 de Grift doorgestoken naar de 16e eeuwse
(1550) Schoonderbeeksche Grift
ten noord-westen van Veenendaal.
Onder de naam Broekersloot
stroomde het water sindsdien naar
het afwateringsgebied in het
noorden, richting Amersfoort;
zeker de afwatering van het
Veenendaalse griftenstelsel zal
hierdoor verbeterd zijn.
de doorsteek Grift – Schoonderbeeksche Grift, ca 1714
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De Grebbelinie.
De Renswoudenaren zouden de overstroming niet gauw vergeten, terwijl intussen door
politieke dreigingen ook de gedachten aan een al meer dan 100 jaar vergeten Grebbelinie
weer vaste vormen begonnen aan te nemen. Tussen de jaren 1743 en 1755 was inmiddels de
Grebbeliniedijk aangelegd met z’n vijf keerkaden.
De liniedijk begon in Veenendaal bij de zuidelijke
slaperdijk, ter hoogte van het huidige Werk aan de Roode
Haan (tot 1786 lag in de buurt slechts een gelijknamige
eenvoudige schans). Bij Daatselaar werden in 1786 redoute
en lunet aangebracht om de damsluis in de Lunterse Beek te
verdedigen.
Voorts ter afsluiting van de hoogte bij de Emmikhuizerberg
de Batterij op de Schalmdijk, en werd het Fort aan de
Buurtsteeg aangelegd.

De kaart uit 1840 geeft redoute en lunet bij Daatselaar nog aan. Let op
de hoogtegetallen tot vier (4!) cijfers achter de komma, hetgeen tienden
van mm zou inhouden; voor terreinmetingen volstrekt irreëel.

Met de komst van de Fransen in 1795 braken voor de kwakkelende Grebbelinie andere tijden
aan. De Fransen zagen het nut van de linie in, als een onoverkomelijke hinderpaal tegen de
Pruisen. Dit voor het geval eventuele Franse aktiviteiten in het oosten een verkeerde wending
zouden nemen, en de Pruisen de Fransen achterna zouden komen. Weten is vooruitzien.
Aanpassingen 1796 - 1799.
In 1796 werd een begin gemaakt met de aanleg van de Groeperkade ter scheiding van de IIIe
en de IIe inundatiekom; het eerste traject bedroeg de, in die tijd gebruikelijke standaardmaat
238 Rijnlandse Roeden (1 Rijnlandse Roede is 3,77 meter; 1 Roede is 12 Voet; 1 Voet is 12
Duim). De kruin lag op 10’- 4” boven AP, dit is 3 tot 4 voet hoger dan het omringende
maaiveld. Waar de kade aansloot op de liniedijk, werd een eenvoudige verdedigingspost
aangelegd, de Post aan de Broekersloot, om de sluis te verdedigen.

De situatie in 1799. De liniedijk uit 1745, begint bij het Werk aan de Roode Haan (midden onder, 1786), rechts
daarvan nog een stukje van de oude slaperdijk uit 1652. De liniedijk gaat naar het westen, passeert de oude Post
aan de Broekersloot waar de Groeperkade aansluit (tot de pijl het gedeelte van 238 Roeden uit 1796, de
westelijke grens van de IIe kom (1796 - 1799), en buigt tenslotte naar het noorden richting Scherpenzeel (geheel
links).
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Geheel rechts het Fort aan de Buurtsteeg (1786 – 1799); de twee werken ten westen daarvan zijn het Werk en de
Linie aan de Juffrouwwijk (onder, 1799) en de Batterij aan de Schalmdijk (boven, 1786 - 1799); beide werken
sluiten aan op de oude slaperdijk uit 1652. Vanaf het fort aan de Buurtsteeg begint de oostelijke begrenzing van
de IIe kom richting noorden (1652 – 1664 -1799).
In het midden als een rots in de branding de Emmikhuizerberg (wit), met z’n hoogte van ruim 20 meter.

In het jaar 1799 werd vervolgens stevig aangepakt. Anders
dan met de Hollandse kruideniers-mentaliteit werd de linie
nu drastisch versterkt (overigens wel op kosten van de
Bataafse Republiek).
Om bij de Groeperkom te blijven: de in 1796 begonnen
Groeperkade werd 2 voet opgehoogd en noordwaarts
doorgetrokken tot hij aansloot op de oude Slaperdijk. Daar
werd het Werk aan de Daatselaar gebouwd om de damsluis
in de (Groote) Luntersche Beek te beschermen; de oude
redoute en lunet werden als overbodig geslecht, maar de
contouren zijn nog steeds vanuit de lucht te herkennen (foto
links). Renswoude lag nu helemaal veilig omsloten door
dijken, en hoefde geen doorbraken van de Grebbedijk meer
te vrezen. Ook voor inundaties lag het dorp, gezien de wat
hogere ligging, redelijk veilig.
De (Groote) Luntersche Beek stroomde tot begin 20e eeuw door de gracht van het Werk aan
de Daatselaar, en vervolgens een stuk door de sloot langs de Groeperkade tot hij in de
Modderbeek uitmondde en als Luntersche Beek gezapig verder kronkelde naar het westen om
bij de Lambalgerbrug in de Broekersloot (nu Valelikanaal) uit te monden. De Luntersche
Beek is in latere tijd gekanaliseerd tot Lunterse Beek, waarbij hij het fort niet meer aandeed;
de fortgracht verlandde daarna dan ook snel.
Waar de beek halverwege de Groeperkade deze weer doorsnijdt, werd een voorwerk
aangelegd, het Werk aan de Engelaar. Het werk aan de Engelaar beschermde de damsluis in

Links de Groeperkade uit 1799 met het Werk aan de Engelaar (1799).
Boven Werk aan de Daatselaar (1799), waar de Groeperkade aansluit
op de oude Slaperdijk.

Werk aan de Engelaar
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de Luntersche Beek. De Post aan de Broek(er)sloot werd hiermee
overbodig en dus geslecht. Het in 1786 aangelegde Fort aan de
Buurtsteeg werd nu op professionele wijze verbouwd. De
toegang tot de Emmikhuizerberg werd extra beveiligd door het
nieuwe Werk en Linie aan de Juffrouwwijk; de Batterij aan de
Schalmdijk versterkt.
Op de stafkaart van 1905 is het Fort Daatselaar (evenals de andere forten) als gebruikelijk
geretoucheerd. Het Werk aan de Engelaar merkwaardigerwijs niet. Zouden de militairen het
in die tijd al niet meer als een strategisch objekt hebben beschouwd? De werkelijkheid zou
later anders leren.
In de Franse tijd zijn de Pruisen niet meer gekomen, en
de Groepsekom deelde daarna het lot van de gehele
linie. Tot 1939 lag zij vergeten en verwaarloosd, maar
redelijk ongeschonden tussen de landerijen, alleen nog
waakzaam tegen eventuele dijkdoorbraken in het
zuiden. In oktober van dat jaar werden de inundaties
gesteld vanwege de steeds ernstiger wordende
dreigingen van het naburige ‘bevriende’ staatshoofd.
De inundaties verliepen langs het bed van de Lunterse
Beek tot aan het Werk aan de Engelaar. Vandaar
spreidde de inundatie zich over de landerijen uit, het
Valleikanaal overstekend, tot Overberg. Renswoude
hield het droog, daar het echte inundatiegebied van de
IIe kom pas zuidelijk van Renswoude begon.
Het werk aan de Daatselaar lag te ver vóór de verdediinundatie IIe kom
gingslinie en werd niet meer van strategisch belang geacht. Het Werk aan de Engelaar op de grens van het
inundatiegebied ging zodoende als eerste voorpost dienst doen.
Het Werk aan de Engelaar werd in de nacht van 10 mei 1940 om 3.00 uur door Nederlandse
soldaten bezet; de vuurkracht van het Werk bestond uit infanteriegeweren (M95), handgranaten en drie mitraillleurs; kazematten voor de opstelling van de mitrailleurs ontbraken.
Onder leiding van de kapitein H.Moquette werd aan het Werk aan de Engelaar hardnekkig
weerstand geboden, tot de munitie opraakte en men zich over moest geven.

damsluis Werk aan de Daatselaar zestiger jaren

idem 2012
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Na de oorlog raakte de gehele linie in vergetelheid en verval. In 1951 werd de linie, als zijnde
niet meer van deze tijd als verdedigingsstelsel opgeheven. De kazematten, waar ze in de weg
stonden gesloopt, of op brute wijze omgebouwd tot schaapsstallen. De kazematten met
gietstalen koepel waren door de Duitsers al in 1940 ontmanteld, belust op het chroom-nikkel
staal. Werken en forten raakten geheel overwoekerd, of nog vernietigender, kregen een
‘moderne’ bestemming. Een deel van de Groeperkade werd in het kader van een ruilverkaveling afgegraven. Kenmerkend voor de toestand van de Linie is de Damsluis bij het
Werk aan de Daatselaar in de zestiger jaren (hierboven).

Werk aan de Daatselaar, het terreplein richting zuidwesten … en de buitenzijde richting zuidwesten

De linie kwam in 1976 in beheer bij Staatsbosbeheer en werd een natuurreservaat. In ieder
geval werd vanaf dat tijdstip datgene wat er nog van over was, min of meer behouden, hoewel
het ernstige aantastingen ten gevolge van de moderne stadsvernielingen, zoals in Amersfoort
en Leusden, niet heeft kunnen voorkomen. De grote doorbraak tot behoud van de gehele
verdedigingslinie kwam pas in april 2011, toen het geheel officieel tot Rijksmonument werd
verklaard. En niet alleen voor de Groepsekom heeft dat grote gevolgen gehad.

Groeperkade naar het zuiden

Slaperdijk naar het noorden

Groeperkade richting Daatselaar

Het Werk aan de Daatselaar is op Google nog geheel begroeid. Inmiddels is het al lang van
zijn begroeiing ontdaan, de wallen zijn weer onder profiel gebracht en de laatste oude stobben
op de wallen verwijderd. De Lunterse Beek heeft opnieuw een aftakking door de gracht
gekregen, zodat het water weer door kan stromen; verlande delen zijn uitgegraven. De
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damsluis is in oude glorie hersteld. Het valt op dat het terreplein onder de waterspiegel van de
gracht ligt; het is dan ook zeer drassig. Op de westelijke helft heeft men het terrein ten
gerieve van de gaande en komend man enigszins opgehoogd en uitgevlakt; op de andere helft
heeft men de lage, moerasachtige begroeiing gelaten zoals het was, domein van padden,
kikkers en zompplanten.
Het Werk aan de Engelaar wacht nog gelaten op de hand van de
hersteller. De gracht is weliswaar nog niet dicht geslibt, maar de
contouren zijn op maaiveldhoogte vrijwel volledig door het
kreupelhout aan het oog onttrokken; het profiel is met moeite te
volgen. Vanuit de lucht zijn de oude omtrekken nog wel te
herkennen; men vergelijke ook de plattegrond op blz. 5.
De damsluis is nog geheel intakt, maar heeft een modern jasje
gekregen. Hij kan echter niet meer op de oude wijze worden
afgedamd, daar de schotbalksleuven zijn dichtgemetseld (de
afdamming lukte overigens in 1939 toch niet al te best).
Het verdwenen deel van de Goeperkade is weer in zijn
oorspronkelijke staat terug gebracht.
In het zuiden verkeert de linie van de Juffrouwwijk met Werk,
damsluis en Batterij weer geheel onder profiel, en bij wiize van
spreken gebruiksgereed. Op de dijk een unieke B-kazemat met klimkoker. In deze omgeving
ligt ook het trieste restant van een S7. In de jaren van de culturele revolutie heeft men getracht
deze in de grond te laten zakken. Dat mislukte jammerlijk. En nu steekt een scheve punt nog
weerbarstig doch uitdagend boven het maaiveld uit.

de gracht van het Werk aan de Engelaar; links het volledig overwoekerde werk
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Het Fort aan de Buursteeg wordt thans driftig hersteld. De camping is verdwenen en men is
druk doende alle moderne restanten radikaal te verwijderen. Het Fort krijgt zijn oude, eerbiedwaardige vorm weer terug.
De resten van het Werk aan de Roode Haan aan het begin van de Veenendaalse Slaperdijk
richting Amerongse Berg, zijn geconsolideerd. Hier bevindt zich nog een oorspronkelijke
schotbalkenloods nabij de oude, maar nog bruikbare damsluis. Maar nog is men niet geheel en
al gerust op de Grebbedijk. In het verleden fungeerde deze sluis reeds als dam tegen
overstromingswater uit het zuiden. De oude schotbalken zijn nog wel aanwezig, maar
kromgetrokken en niet meer te gebruiken. En nog steeds is het zo, dat wanneer de Grebbedijk
door zou breken, het water door de Gelderse Vallei zijn weg vindt richting Amersfoort. Tijd
en mensen veranderen, maar water blijft naar het laagste punt stromen. Het waterschap riep
niet geheel gerust het leger te hulp voor een oplossing. Met behulp van aan elkaar gelaste
stalen damwandprofielen, bleek het mogelijk om de sluis in korte tijd af te dammen.

de afdamming begint

afgedamd

In april 2012 werd het werk uitgevoerd. Op de site van defensie is een fraai filmpje geplaatst
dat de werkzaamheden in al zijn details heeft vastgelegd. De laatste fase van de Grebbelinie?
Bronnen:
http://www.defensie.nl/actueel/video/oefeningen/2012/genisten_sluiten_slapende_dijk
www.degrebbeliniebovenwater.nl
www.grebbelinie.nl
www.grebbeberg.nl
www.grebbelinieinhetvizier.nl
www.coehoorn.nl
http://boek425.library.uu.nl
www.oudscherpenzeel.nl
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