
Het verdronken dorp Leuven  
vroeger en nu 
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Historie 
(naamsgeschiedenis) 

•  788 na Chr:  Loffna 
•  9e eeuw:   Lefna 
•  12e eeuw:   Lopene of Lofenick 
•  13e eeuw:   Loefenum of Loeffen 
•  18e eeuw:   Löffen of Löven 
•  1800:   Lophen 
•  1810:   Leuven 



•  Leuven is afgeleid van Loeffen, wat  
houten huis of -hut betekent.  

•  Leuven bestond uit twee straten, de 
belangrijkste (300m. lang) liep tot de 
Oude Rijn. Hier waren 15 huizen 
gebouwd, van de 19 in totaal. 



Kenmerken van het huis in 1799: 

• Grootte huis: 32 bij 34 voet (1 voet = 
30,48 centimeter) 

• Grootte perceel: 24 roeden (1 roede = 
14,19 m!)  

• Gebouwd van steen en hout met kleiwerk 



De bewoners: 
•  1735 Johan van Leuffen en zijn zoon 
• Hendrik ter Wind (eigendom: Derk van 

Leuffen) 
•  1777 Bernardus Spaen, kleermaker 
•  Albertus Pottingh en Gertruda van 

Enderen  
•  Richardus geboren op 3 februari 1799  
 (2 dagen voor de dijkdoorbraak) 







Tijdslijn 
•  1753:   December dijkdoorbraak  
•  1754:   April, dijk wordt gedicht 
•  1757:   Februari op 2 plaatsen   

  dijkdoorbraak  
•  1799:   In februari dijk over 200 meter 

   weggeslagen, ontstaan  
   Jezuïtenwaai 



Dijkdoorbraak 1753 

•  ‘Het water begon op eene zoo ongewone 
en schielijke wijze te wassen. De Lijmerse 
heemraden waren dag en nacht in de 
weer op de dijken. Op 18 december,         
‘s nachts om 3 uur braken de dijken en 
een paar uur later werd de Micharis 
Potterwaai ontdekt.  



Dijkdoorbraak 1753 



1753 

•  In dit jaar vond op 19 December 
dijkdoorbraak plaats. Tijdens deze 
gebeurtenis ontstaat “de Pottingswaay”.  

•  Er zijn destijds 3 van de 19 huizen 
verwoest. 

•  In april 1754 is de dijk weer hersteld  



Doorbraak 1757 

   Nederlandsch Jaerboek: 
 Het doorbreeken van den dijke aen den 
noordzijde van den Rijn, bij Leuven, in den 
Lijmers of Limers, niet verre van Zeventer, 
waer door een gedeelte van het 
Graefschap Zutphen aen den 
rampspoeden ten deel kreeg… 



Doorbraak 1757 



1757 

•  In februari van dit jaar vindt weer een 
dijkdoorbraak plaats, waarbij 1 van de 16 
huizen wordt verwoest. De “Baltens Waay” 
en de “Interessenten Waaye” ontstaan. 



Leuven na dijkdoorbraak in 1799 
 Rapport van waterschapsbeamte F.Beijerink op 3 
februari 1799: 
 Ondertusschen schijnt het of alle omstandigheeden 
zaamen werken om deeze zaak donker en de gevolgen 
verschrikkelijk zullen maken.’t Is te wenschen dat deeze 
stormwind eenig gewenscht uitwerksel mag hebben op 
de benedenmonden van onze rivieren en door dien weg 
eenige ontlasting voor het overtollige ijs en water te 
verkrijgen 
 In de nacht van 4 op 5 februari, bij een waterstand van 
23 voet Arnhems peil, brak bij Leuven de dijk over een 
afstand van bijna 200 meter de dijk door. De gevolgen 
waren verschrikkelijk. 



Leuven na dijkdoorbraak in 1799 



1799 

•  Op 5 februari wordt er 200 meter dijk 
weggeslagen, hierbij ontstaat de Jezuïtenwaai 
(groot 3 morgen en 4,59 roeden).  

•  Hierna wordt een voorlopige dijk van afval om de 
waai gelegd, later wordt deze vervangen door 
een stevige dijk. 

•  11 van de 15 huizen komen buitendijks te liggen 
(Eevert te kamp, een huijs van 3 gebont gans 
verdreven, f 196,--). 





Dijkdoorbraken in het huidige landschap 

Buurtschap 

Leuven 



Ligging gebied in begin 20ste eeuw 



Leuven in het huidige landschap 

•  Er zijn nog steeds landschapsrelicten van 
het oude buurtschap te zien.  





Hoogtekaart 



De oude Rijntak is nog steeds waar 
te nemen in het gebied. 



Tief vergrabener Grund 



Leuven in situ 



Elementen minus afgegraven grond 










