
Zoekplaatje Loswal 
 
Opnieuw een zoekplaatje uit de film van 1968. Wie is deze man? De foto is 
gemaakt bij de loswal aan de Schansedijk. 
 

 
 
 
Oplossing zoekplaatje Man met pet 
 
We kregen weer van verschillende mensen reacties op ons vorige zoekplaatje. 
Iedereen was het er over eens dat dit Thé Peters uit Maasbommel is, de vader 
van onze dorpsgenoten Henk en Corrie. Hij is in 1992 overleden, maar werkte 
tijdens zijn leven o.a. bij de gemeente. Daar was hij bekend als kraaienvanger. 
Omdat de kraaien in die tijd veel schade aanrichtten werd hij extra betaald voor 
elk nest dat hij uit de bomen verwijderde. Verschillende mensen wisten zich 
nog te herinneren dat hij daarvoor met z.g. klimijzers in de bomen klom. 
Iedereen bedankt voor het meedenken. 
 
Ook kwam er een antwoord op de vraag wie bij de foto met de motors achterop 
zit. Wij dachten misschien Riet of Gerda, maar we kregen nu de tip dat het 
Nellie van Rossum is (waarvoor dank). 
 

Stichting Werkgroep Historisch Alphen aan de Maas 
 
p/a Greffelingsestraat 23 | Peer Witzel tel. 56 2195 
6626 AN  ALPHEN (Gld) | Ben van Dijk tel. 56 1942 
 | Adrie van Hoogstraten tel. 56 2425 
Elke donderdagavond in de Edohof | Johan de Jong tel. 56 1557 
van 20.00 tot 22.00 uur |  
  |  
RegioBank NL45RBRB0918497752 | email: wham@alphenaandemaas.com 
KvK nr. 11069033  | www.alphenaandemaas.com 

Stichting Werkgroep Historisch Alphen aan de Maas 

Nieuwsbrief                        maart 2018, nr. 113 
 
 
In de krant van vijftig jaar geleden… 
 
Poolvos 
Begin augustus 1966 
stond in een tiental 
kranten het bericht dat  
J. Jagtenberg uit Alphen 
aan de Maas bij het 
jagen een poolvos had 
geschoten. Poolvossen 
huizen in Noord-Amerika, 
Noord-Europa en Noord-
Azië en op Groenland en 
IJsland. Hoe kan dit dier 
hartje zomer in onze 
omgeving terecht zijn 
gekomen? Of is het een 
“broodje aap”-verhaal in 
de komkommertijd bij de 
krant?  
 
Na enig speurwerk troffen we gelukkig ook het artikel met foto aan in de Maas 
en Waal editie van de Gelderlander. Daarin werd vermeld dat het dier al medio 

maart was geschoten. In 
augustus was vanuit Artis de 
conclusie gekomen dat het 
inderdaad een poolvos was. 
Tot in de details (“7 of 8 
donkere haren in de pluim 
van de staart”) voldeed het 
dier aan de kenmerken. De 
heer Jagtenberg heeft, zo 
meldt dit bericht verder, het 
dier laten opzetten om de hal 
van zijn woning wat op te 
fleuren.  
De kop boven het artikel heeft 
mogelijk te maken met een 
advertentie in de kranten van 
dat jaar. 

 



N.A.P. 
 
Hoe hoog wonen we eigenlijk 
hier in Alphen? In 1995 werd het 
gemeentehuis veelvuldig gebeld 
met deze vraag, maar twintig jaar 
later zijn we dat waarschijnlijk wel 
weer vergeten. Toch zijn er in 
Alphen verschillende plaatsen 
waar je dat zelf heel goed kunt 
vinden en ook internet biedt daar 
prima informatie over. 
 
Bovenaan de Kerkstraat zit in de 
gevel aan de kant van de dijk, zo’n 75.cm boven de grond een peilsteen. In het 
midden staat een streep en die geeft een hoogte aan van 9,862 m boven 
N.A.P. Zo’n zelfde steen is te vinden op Moordhuizen 1. In de gevel van het 
achterhuis langs de dijk wordt daar de hoogte 9,944 m boven N.A.P. vermeld. 
Vlak boven de peilsteen aan de Kerkdijk zit midden tussen de twee bakstenen 
een peilbout. In Alphen zijn nog een aantal huizen waar zo’n bout in de gevel is 
aangebracht. Deze zijn niet gemakkelijk te vinden, maar via de internetsite 
NAPinfo worden ze op een kaartje en met een adres aangegeven. De meeste 
meetpunten zijn bij huizen die aan de dijk staan. Kijk je op een topografische 
kaart dat kun je constateren dat de omgeving van de kerk op 6,5 m en de rest 
van Alphen nog wat lager ligt. 
 

A.P. 
Het Amsterdams Peil is het oorspronkelijk vastgesteld 
peil voor de stadsgrachten van Amsterdam. Het kwam 
ongeveer overeen met de gemiddelde hoogte van de 
vloed in het IJ. De afsluiting bij Schellingwoude bestond 
toen nog niet. 
In de oude sluizen in Amsterdam waren merkstenen 
ingemetseld. De groeven in deze stenen gaven allemaal 
een gelijke hoogte boven A.P. aan. 
Na 1875 is men opnieuw gaan waterpassen en zijn de 
onjuistheden aangepast. De nieuwe meting noemt men 
N.A.P.: Normaal Amsterdams Peil.  
 
Peilschalen 
Een peilschaal, waarbij nog gemeten wordt met het A.P. 
is in Alphen nog te vinden op de Greffelingse Sluis (bij 
het Rijks gemaal, nu ruïne). Wie goed zoekt kan daar 
zelfs ook nog een peilsteen vinden met de aanduiding “9 
el 4. dm boven A.P.” De Greffelingse sluis is dan ook 
een bijzonder oude sluis die al in de 14e eeuw zorgde 
voor de uitwatering van een groot deel van het Land van 

Maas en Waal. Door het veel later gebouwde stoomgemaal werd deze 
afwatering aanmerkelijk verbeterd. 
 
Op verschillende plaatsen in het gebied tussen Alphen, Dreumel en Wamel 
kun je bij sluisjes in de sloten de moderne peilschalen aantreffen. Ze zijn 
meestal blauw en van geëmailleerd metaal. Volgens oude kaarten zijn er ook 
vroeger houten peilschalen gebruikt, maar deze hebben waarschijnlijk de tand 
des tijds niet doorstaan. 
 
Bij de ontzandingswerkzaamheden 
werd in een gat in een weiland vlak 
achter de molen nog een gedeelte 
van een modernere peilschaal 
aangetroffen op een meerpaal. De 
Maas heeft hier voor de Maaswerken 
in de dertiger jaren van de vorige 
eeuw dicht langs de dijk gestroomd. 
Bij de molen was een haventje, waar 
deze paal waarschijnlijk bij hoorde.  
De functie van een peilschaal is het 
aangeven van de waterstand. Bij de 
dijkverzwaring zijn door het 
Polderdistrict namaak-peilschalen op 
de dijk geplaatst. Op deze borden is 
informatie te vinden over de dijken, 
maar de hoogteaanduiding (boven 15 
m) klopt natuurlijk niet met het N.A.P. 
 
Toen in 1995 een dijkdoorbraak 
dreigde werd in de gemeente Alphen 
aan de Rijn een actie gevoerd om bij 
te dragen in de kosten van een ramp. 
Deze ramp bleef ons gelukkig 
bespaard. Na veel wikken en wegen 
bedacht de gemeente voor de Alphenaren van dit geld een geschenk, 
waardoor wij altijd zouden kunnen zien hoe hoog de straten waar wij wonen 
gelegen zijn en hoe hoog de waterstand van de Maas bij Lith is. Dit 
“kunstwerk” heeft jarenlang in Alphen aan het plein bij de kerk gestaan. Helaas 
werkte de meter van de actuele waterstand zelden. In 2013 heeft de gemeente 
West Maas en Waal het bord overgedragen aan het Waterschap Rivierenland. 
Die heeft het gevaarte een plaats op Moordhuizen naast het Quarles van 
Uffordgemaal gegeven. Er is ook een zitje bij gemaakt. Nu kunnen de fietsers 
die daar stoppen dus zien hoe hoog het water in onze straten kan komen te 
staan. Ook wordt vermeld hoe hoog de waterstand op 02-02-1995 was, n.l. 
06,65 m boven N.A.P. En als je geluk hebt kun je ook wel eens de actuele 
waterstand van de Maas bij Lith aflezen. 
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