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Storm over De Bilt
Ellen Drees
In de nacht van 24 op 25 augustus 1997 werd onze
gemeente geteisterd door een zware storm. Vooral de
wijk de Leijen moest het zwaar ontgelden. Er werden
windsnelheden van 78 km per uur geregistreerd. Niet
minder dan 75 bomen waaiden om en daarnaast wer
den nog eens 50 bomen zwaar beschadigd. Volgens
hun jaamngen waren de omgewaaide bomen langs de
Rietveldlaan zo’n 140 jaar oud. Zij hadden dus de
storm overleefd, die 85 jaar eerder op bijna dezelfde
dag grote schade aan het bomenbestand had toege
bracht. Die storm hield dan ook vooral in het zuiden
van De Bijt huis. Hier volgt een verslag uit het
Utrechtsch Provinciaal en Stedelijk Dagblad van 27
augustus 1912.
Onze correspondent aan de Bijt meldt ons hedenmor
gen: Het telefoonverkeer was hier van ochtend
gestremd, doordat zware boomen in den afgeloopen
nacht tegen de draden waren gevallen. Gelukkig was
het net even na tienen weder in zooverre hersteld, dat
met de stad communicatie was te krijgen. De storm
heeft hier kolossaal huis gehouden; de boomen lagen
in zoo grooten getale over den weg, dat de nacht-posttram, die ongeveer vijf uur in den morgen te Utrecht
arriveert, niet heeft kunnen loopen, want de baan was
op vele plaatsen versperd. De post is van nacht daar
om vanuit Zeist per rijtuig naar Utrecht gegaan. Het is
niet mogelijk het aantal omgewaaide boomen in en
rondom de Bilt op te geven. Bij Steinenburg liggen er
3; bij villa Henriette 1; bij den heer Twiss* 1 zware
boom, die in zijn val een gedeelte van den slootberm
en een gedeelte van den straatweg heeft meegetrok
ken; op Vollenhoven liggen boomen links en rechts
door elkaar; op den Soestdijksche Straatweg was het
verkeer gestremd doordat boomen schots en scheef
over elkander lagen; op Zandwijck idem; op tal van
plaatsen hebben omvallende boomen scheuren in den
weg gemaakt, terwijl elders de boomen zoo tegen
elkander waren gekomen, dat het er iets van had, alsof
de tram onder een eerepoort doorging. Het is vermoe
delijk een hevige wervelwind geweest die de Bilt
heeft geteisterd, want de boomen liggen in geheel
tegengestelde richtingen op den grond; hier in zuide
lijke richting, een eindje verder naar den noordkant,
ergens anders precies naar het oosten. Wat er in de
boomgaarden is naar beneden gekomen, zullen we
maar niet vertellen; er is aan appelen- en perenboom
en geweldige schade aangericht. Als merkwaardigheid
moge nog vermeld worden dat, blijkens het op de eer
ste pagina van ons blad opgenomen weerbericht, in de
Bilt de laagste barometerstand van geheel Europa is
geregistreerd.
Het Kon. Ned. Meteorologisch Instituut meldt ons
hedenmorgen: Bij den storm van hedennacht werd te
De Bilt te ongeveer 4 uur een windsnelheid van 29
meter per seconde geregistreerd. Nagenoeg zooveel
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als op 30 September 1911. De barometer daalde ruim
10 m.M. van 1 uur tot half 5, toen de wind met ork
aankracht van Zuid naar Noord-West uitschoot en de
barometer den laagsten stand van 729.5 m.M. bereik
te, ruim 10 m.M. lager dan tot dusverre in Augustus is
voorgekomen. Ongeveer te half 8 werd de luchtdrukking van 1 uur ‘s nachts weer aangetroffen. Van half
12- half 5 viel een neerslag van 29 m.M. hoogte. Het
geheel doet meer aan een tropischen cycloon denken
dan aan een storm op onze breedte-graad.
*

Steinenburg behoorde tot 1954 tot de gemeente
Maartensdijk. Villa Henriette en de villa van wethou
der J.E.W. Twiss lagen beide iets meer naar het oos
ten aan de Utrechtseweg, ongeveer ter hoogte van het
ESSO-pompstation.

