
Achtergrondinformatie voor de leerkracht: 
 
Dit lespakket bevat drie kant en klare lessen over het thema, “De 
Ouwerkerkse caissons”. 
 
Inhoud: 
 
Les 1. is een les sociale en emotionele vorming. 
Les 2. is een les aardrijkskunde/geschiedenis. 
Les 3. is een les beeldende vorming. 
 
Bij les 2 is bijgevoegd voor de leerlingen: een werkblad en een klaaropdracht. 
Voor de leerkracht: de antwoorden van het werkblad en de antwoorden van 
de klaaropdracht. 
 
Op de website van het watersnoodmuseum vindt u alle informatie voor een 
excursie met de leerlingen naar het museum. 
 
Begrippen: Tweede wereldoorlog, watersnoodramp, evacueren, Tsunami, 
recreatie, monument, D-day, museum, golfbreker, geallieerden, 
stroomgaten.   
 
Bij de lessen over de caissons is uitgegaan van de beginsituatie dat de 
leerlingen op de hoogte zijn van de Tweede Wereldoorlog en de 
Watersnoodramp van 1953. 
 
Deze lessen zijn geschikt voor groep 7 en 8. 
Voor de inhoud van de lesstof volstaat het voor de leerkracht om de 
leerlingentekst door te nemen. 
Als meer informatie gewenst is kan men zich wenden tot onderstaande 
internetadressen. 
 
Voor de lesdoelen zie: de lesbeschrijvingen voor de leerkracht aan het begin 
van de les. 
 
 
Informatiebronnen: 
 

• Boek: “Phoenix-caissons, drijvende kolossen voor vrede en 
veiligheid”. 
Cor Heijkoop. 

• Fotomateriaal: “Watersnoodmuseum”. 
• Inleidend verhaal fragment uit: ‘1 februari 1953’, Uitg. Kwadrant. 
• www.go2war.nl 
• www.wikipedia.nl 
• www.netwijs.nl 



Les 1. SEO. 
 
Lesdoel:  
 
De leerlingen zijn zich bewust dat er keuzen gemaakt zijn in het verleden 
naar aanleiding van de watersnoodramp en de gevolgen daarvan. Ze 
begrijpen het belang van solidariteit. Ze kunnen een link leggen vanuit het 
verleden naar de actualiteit van vandaag de dag wat betreft hulp en steun 
zoals b.v. na de Tsunami in Thailand of na overstromingen in de Verenigde 
Staten.  
 
Inleiding: 
 
Fragment uit: 1 februari 1953: 
 
Een bus vol Zeeuwen rijdt vanaf een boot naar opvangadressen in 
Dordrecht, vlak na de watersnoodramp van 1953. 
 
“En er was geen mogelijkheid om weg te komen?” 
Eerst niet, later wel, zegt hij. Maar we wilden liever blijven hè. 
“Ga nou toch!”, riepen ze, maar ik zei: “Als ik moet dan ga ik, maar als ik niet 
moet, blijf ik hier….. Maar later, ja……” 
De oude man werd opeens wakker. 
“In een roeiboot ga ik niet!”, roept hij op besliste toon. Niet in een roeiboot. 
Da’s gekkenwerk! 
 
“Hij is in de war”, zegt de zoon, zijn pijp opstekend. Ik had een paar kippen 
hè. Toen zei hij telkens maar: “Die ren blijft wel staan, die ren blijft wel 
staan!” Ik zei maar: “Ja vader……” 
Hij glimlacht met een ruw soort tederheid. 
 
“Hoe kan zo’n man dat nou toch bedenken hè?” vervolgt hij. En er dreven 
hele stallen voorbij, omgekieperd, met de dooje beesten er nog in, 
vastgebonden… En dan zegt zo’n man, dat een kippenhokje van niks wel 
overeind zal blijven….. 
“Kijk eens!”, roept de jongen met de rode wangen. We rijden langs een troep 
soldaten, die zand in zakjes aan het scheppen zijn. 
 
“Da’s voor ons”, zegt de vrouw met de groene shawl. Haar stem klinkt 
ontroerd. Alle mensen in de bus draaien zich om en beginnen te wuiven. 
Verbaasd kijken de soldaten ons na. 
Ze doen véél voor ons hoor, zegt de jonge vrouw ernstig. Haar man naast me 
knikt. 
”Maar Schouwen-Duiveland laten ze gaan”, zegt hij, zonder een spoor van 
kritiek. “Dat komt nooit meer droog. Da’s vééls te duur voor de regering.” 
 
 
 
 
 
 
 



Kern: 
 
Klassengesprek: 
Mogelijke vragen: 

- Wie kent er verhalen van b.v. ouders of grootouders van wat er 
met ze gebeurde zo vlak na de ramp? (Evacuatie) 

- Hoe is Schouwen-Duiveland drooggemaakt? 
- Wat is een caisson? 
- Waarom twijfelde die man of droogmaken wel zou gaan 

gebeuren? 
- Was het de moeite om Schouwen-Duiveland droog te maken 

en waarom wel/niet? Wat waren de voor en nadelen? 
- Zou het droogmaken veel geld gekost hebben? Waarom 

wel/niet? 
- Hoe zat dat met het geld? Met welk geld zou het betaald zijn? 

(Belasting, ook veel steun, giften en arbeidskrachten uit het 
buitenland voor de wederopbouw, link leggen naar vandaag de 
dag zoals buitenlandse steun na Tsunami) 

- Zat het werk erop toen de dijken dicht waren of moest er toen 
nog meer gebeuren? Wat eigenlijk allemaal? (o.a. ook 
samenwerken, onderlinge solidariteit) 

- Wie zijn er blij met een droog Schouwen-Duiveland? (Denk ook 
aan de recreatie!) 

- Wat zou er gebeurd zijn met het eiland als het niet meer droog 
gemaakt was? (Verwijzen naar verdronken dorpen als b.v. 
Koudekerke bij de Plompe toren) 

 
Afsluiting: 
 
Maak een gedicht over de watersnoodramp. Dit jaar is er een 
gedichtenwedstrijd “Als het woord je aan de lippen staat”. Kijk op onze 
website www.watersnoodmuseum.nl bij educatie. Doe mee. Misschien komt 
jouw gedicht in een boek. 
 
Je kunt voor een “elfje “ kiezen. 
 
1e regel één woord. 2e regel twee woorden, 3e regel drie woorden, 4e regel vier 
woorden, laatste regel één woord ( hetzelfde als het eerste, of een rijmwoord 
op het eerste woord). 
 
Bijvoorbeeld: 
 
Grijs 
Zwart water 
Lucht en water 
Blauwe lucht, zwart verdriet 
Grijs 
 
Maar misschien vind jij een andere vorm van een gedicht wel mooier. Doe 
wat je wilt. Als het maar goed en mooi wordt. 



Les 2. Aardrijkskunde/geschiedenis. 
 
Voor de leerkracht: 
 
Lesdoel: 
 
De kinderen weten wat D-day is, en dat de caissons oorspronkelijk voor dat 
doel gemaakt zijn. 
Ze weten waarom en hoe de caissons gebruikt zijn om dijken te dichten na 
de watersnoodramp. 
Ze kennen de specifieke geschiedenis en situatie wat betreft de caissons in 
Ouwerkerk uit het verleden tot op de dag van vandaag. 
De leerlingen weten wat een monument is. 
 
Nodig per leerling: de kopieerbladen 1,2,3,4. En het werkblad 1. 
(Het is niet mogelijk de werkbladen met de computer in te vullen.) 
 
Lesverloop: 
 
Inleiding: 
 
Woordveld op het bord rondom “Tweede wereldoorlog”. 
 
Belangrijkste begrippen: “geallieerden” of bevrijders. 
Hun landing in Normandië op D-day als belangrijk begin van de algehele 
bevrijding van Europa van de Duitsers. 
 
Ook het begrip “bevrijding” wordt besproken. 
 
Kern: 
 
Samen lezen van de tekst en bekijken en bespreken van de foto’s. 
Het gaat om toen en hoe is het nu? 
Wat is een monument? Wat is het belang en het nut van een monument? 
Wie kent het museum, waarom dit museum? (informatie en herdenken) 
 
Afsluiting: 
 
Werkblad 1 maken. 
Werkblad nabespreken. 



Tijdens de tweede wereldoorlog Op 6 juni 1944 begon een grote militaire 
aanval in Normandië in Frankrijk, tegen de Duitsers. De aanval kwam van 
de geallieerden. Dat waren alle bondgenoten of medestrijders van Engeland 
die samen tegen Duitsland waren. De Duitsers waren toen al zo’n vier jaar 
de baas in Frankrijk en in bijna heel Europa. 
 

 
 
De dag van de landing op Normandië wordt D-day genoemd. 
 
Het was één van de grootste aanvallen van een leger uit de geschiedenis. 
Voor zo’n grote aanval is heel veel voorbereiding nodig. Het plan was om de 
soldaten met parachutes uit vliegtuigen te laten springen. Maar met de 
tanks, vrachtauto’s, voedsel en benzine ging dat niet. Er waren wel havens 
maar die werden zwaar bewaakt door de Duitsers. Er werd bedacht dat er 
landingsplaatsen gemaakt moesten worden. Plaatsen waar het rustig was, 
zonder stroming en hoge golven. Daar konden alle spullen aan land gebracht 
worden. 
 

 
    

Kopieerblad 1 



Dit deden ze door in het diepste geheim golfbrekers te maken in Engeland.  
Die grote bakken van beton werden daarna met sleepboten naar Frankrijk 
gebracht. Het waren grote bakken van beton. Ze noemden ze Phoenix 
Caissons. 
20.000 mensen werkten eraan en toch bleef het geheim! Er werden 212 van 
deze caissons gebouwd. Er bleven er uiteindelijk een aantal over. 
Die zijn later gebruikt om dijken te maken. Eerst op het eiland Walcheren, 
maar ook bij de afsluiting van de Braakman in Zeeuws-Vlaanderen en van 
de Brielse Maas in Zuid-Holland. 
 
 
 
 

 
 

De laatste 8 caissons zijn gebruikt om de grootste stroomgaten in de dijken 
dicht te maken na de watersnoodramp van 1953. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kopieerblad 2 

 



Met  vier caissons werd het gat in de dijk bij Ouwerkerk dichtgemaakt. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ook dat was weer een hele grote en moeilijke operatie. Met sleepboten 
werden de caissons versleept van Engeland naar het rampgebied in Zeeland 
 
Met het vierde caisson werd het allerlaatste stroomgat gesloten in de dijk 
van Ouwerkerk. Dat was in de nacht van 6 op 7 november 1953.  
 
Vanaf die nacht liggen de caissons achter de dijk bij Ouwerkerk als grote 
betonnen herinneringen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kopieerblad 3 



 
 
 
Een foto nu: In de caissons is het “Watersnoodmuseum” te vinden. 
 
In dit museum kom je in de vier caissons achtereenvolgens een aantal 
onderwerpen tegen zoals wat er gebeurd is ten tijde van de ramp, de 
hulpverlening, de wederopbouw na 1953 en het omgaan met water in de 
toekomst.  
 
De caissons zijn sinds 1965 ingeschreven bij de Rijksdienst voor 
monumenten als beschermd monument. Zonder speciale toestemming 
mogen ze niet worden veranderd en ze mogen nooit afgebroken worden. 
 
In 2003 zijn de vier caissons en hun omgeving Nationaal Monument 
geworden. Dat betekent dat ze belangrijk zijn voor heel Nederland. 
 

 
 
 
 

 

Kopieerblad 4. 



    
 
Achter de vraag staat welke letter van het antwoord je in moet vullen in het 
onderste balkje. Als je alle letters goed hebt ingevuld krijg je een woord. 
 
Vraag 1. 
Tegen welk land was de aanval bedoeld? (5e letter, vakje 1) 
 
…………………………………………………………………………………………………. 
 
Vraag 2. 
Hoe heet de oorlog die duurde van 1940 tot 1945? (13e letter vakje 2) 
 
…………………………………………………………………………………………………. 
 
Vraag 3. 
Welk land was in 1940 die oorlog begonnen? (6e letter vakje 3) 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
Vraag 4. 
Hoe werd het leger van alle bondgenoten genoemd? (10e letter vakje 4) 
 
…………………………………………………………………………………………………. 
 
Vraag 5. 
Waar werden de caissons gemaakt? (6e letter vakje 5) 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
Vraag 6. 
Met welke boten werden de caissons naar Frankrijk gebracht? (8e letter vakje 6) 
 
…………………………………………………………………………………………………. 
 
Vraag 7. 
Waarvoor werden de caissons gemaakt? (7e letter vakje 7) 
 
…………………………………………………………………………………………………. 
Vraag 8. 
Bij welke ramp werden er caissons gebruikt? (7e letter vakje 8) 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 

       

 

Werkblad 



Klaaropdracht: 
 

• Bij deze opdracht heb je de tekst nodig van de les over D-day, over de 
geallieerden en de caissons. 

• Een computer met internet. 
 

1. Ga naar: www.netwijs.nl 
Dan “D-day” invullen bij het vakje: zoek. 
Klikken op: bezoeken, klikken op verhaal (linkerkant van het scherm) 

      Lees: Het verhaal van een soldaat. 
Let maar even niet op de taalfouten! 
 
Bij welk leger hoorde deze soldaat? 
 
……………………………………………………………………………………………… 
 
2. Onderaan staat dat de soldaat zijn verhaal niet in het Nederlands 

heeft kunnen doen, hoe komt dat? 
 
……………………………………………………………………………………………… 
 
Klik nu terug naar de vorige pagina (de homepage). 
 
3. Wat is een codenaam en waarom werd zo’n codenaam gebruikt? 
    
……………………………………………………………………………………………… 

 
……………………………………………………………………………………………… 

 
4. Wat was de codenaam voor de inval in Normandië? 

 
……………………………………………………………………………………………… 

 
Bekijk de website van het watersnoodmuseum: 
www.watersnoodmuseum.nl 
 

5. De caissons in Ouwerkerk zijn sinds 2003 officieel een monument.  
A: Wat is een monument? 

 
……………………………………………………………………………………………… 
    
……………………………………………………………………………………………… 

 
    B: Ben je het er mee eens dat de caissons een monument zijn? 
        Waarom wel/niet? 

    
……………………………………………………………………………………………… 
    
……………………………………………………………………………………………… 

 
6. Wat voor plannen zijn er voor de toekomst met de caissons? 
 
……………………………………………………………………………………………… 



Les 3. Beeldende vorming. 
 
Lesdoel: 
 
Leerlingen verwerken hun verworven kennis in een driedimensionaal 
werkstuk. 
Ze kunnen ruimtelijk werken en de werkelijkheid op schaal nabootsen 
m.b.v. een situatietekening en foto’s. De leerlingen kunnen samenwerken. 
 
Nodig: 
 

- 1 vel A3 stevig wit papier per groepje 
- Per groepje 4 gekopieerde “’doosjes” zie kopieerblad 2. bij deze les 3.: 

“doosje” 
- Papier-maché 
- Wc rollen of kippengaas 
- Plakkaatverf: grijs, blauw, groen evt. zwart 
- Kwasten 
- Potjes of bakjes voor spoelwater 
- Lijm 
- Oude kranten 
- Luchtfoto en tekening van de ligging van de caissons zie leerling 

kopieerbladen. 
 
Inleiding: 
 
De foto’s uit de leerlingentekst van les 2, de blz. met: “Een foto nu”, samen 
bekijken: 
Hoe liggen de caissons nu precies? 
 
Bekijken van de situatietekening en de luchtfoto van de net geplaatste 
caissons. 
Dit terug koppelen naar de foto van de huidige situatie met het museum: 
Kunnen de kinderen zien op de tekening en op de luchtfoto in welk caisson 
het museum nu gevestigd is? 
 
Kern: 
 
Samen doorlezen en bekijken van de opdracht op kopieerblad 1. behorend 
bij deze les 3. 
 
Groepjes maken van twee of drie kinderen. 
 
Aan de slag. 
 
Afsluiting: 
 
Samen de werkstukken bekijken, bespreken en evalueren op de opdracht. 
 
 
 
 
 
 



Opdracht: Maak je eigen model van de vier caissons bij Ouwerkerk. 
 
Wat heb je nodig: 

• 1 Vel A3 wit stevig papier voor de ondergrond. 
• 4 gekopieerde bladen met op elk een doosje (stevig papier!)  
• Papier-maché (je kunt de binnenkant van de dijk maken van wc  

rollen of kippengaas en met papier-maché bedekken). 
• Plakkaatverf in de kleuren: grijs, blauw, groen, eventueel zwart. 
• Kwast. 
• Pot of bakje water om je kwast uit te spoelen. 
• Lijm. 
• Oude krant. 
• Luchtfoto en tekening van de ligging van de caissons. 

 
Kijk eerst goed samen met je leerkracht en de klas naar de luchtfoto en de 
tekening van de ligging van de caissons. 
 
Wat ga je maken: 

1. De zee aan de linkerkant is de Oosterschelde. 
2. Rechts daarnaast ligt de dijk, deze kon worden gemaakt nadat de 

caissons het grote stroomgat hadden dichtgemaakt. 
3. Daarachter liggen de vier caissons. 
4. Het water dat je rechts van de caissons ziet is een kreek, dat is een 

overblijfsel van het stroomgat van de watersnoodramp. 
 
Wat ga je doen: 

• Leg eerst een oude krant op je tafel. 
• Pak je 4 werkbladen met op elk een doosje, knip de doosjes uit langs 

de buitenste rand, vouwen op de randen, en lijm ze in elkaar. 
• Pak dan je grote vel papier en lijm de doosjes op de plaats van de 

caissons. 
• Daarna ga je de dijk maken, de binnenkant van wc rollen of 

kippengaas en de buitenkant afdekken met papier-maché. 
 
• Als het droog is ga je verven. Op de foto van blz. 6 kun je zien dat er 

nu bij de caissons groen gras groeit en dat er een weg naast is. Zo mag 
je het maken. 

 
 
Veel succes en plezier! 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Kopieerblad 1 bij les 3. 



 



 



 


