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Voorwoord 
 
Ik heb dit onderwerp, de Watersnoodramp, gekozen omdat het 
mij wel een leuk onderwerp leek. Ik wil graag te weten komen 
wat er toen precies gebeurde, waarom de dijken doorbraken, 
hoeveel mensen er verdronken zijn, waarom ze niet gered 
konden worden, wat men heeft gedaan om zoiets in de 
toekomst te voorkomen. 
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Hoofdstuk 1                              Algemene gegevens 
 
De mensen uit het zuidwesten van Nederland hebben altijd 
gevochten tegen het water. De wapenspreuk van Zeeland is 
dan ook niet voor niets ‘Luctor et Emergo’. Dat is Latijn voor 
‘Ik worstel en kom boven’. De mensen polderden stukken zee 
in, maar de zee nam, bij zware stormen, ook grote  
stukken land terug, zoals het  
Verdronken land van Saeftinge. 
        
Normaal is het twee maal per    
dag eb en vloed. Soms is het  
springvloed. Dan wordt het water 
uit de Noordzee door het Kanaal  
gestuwd. Dat heeft hetzelfde 
effect als water door een dunne  
trechter. Daar hebben ze in 
Zeeland ook last van.  
En als er dan ook nog eens een  
zware noordwesterstorm woedt, 
staat het water op zijn allerhoogst.  De ondergelopen gebieden zijn groen. 

 
Dat was ook het geval op 1 februari 1953, toen de grootste 
overstroming van de 20e eeuw plaatsvond. Die overstroming 
trof Zeeland, Noord-Brabant en Zuid-Holland. 
                            
Eerdere overstromingen zijn er veel geweest. De Cosmas- en 
Damianusvloed uit 1509 richtte veel schade aan. Zowel in 
1218 als in 1516 en in 1552 zijn er twee overstromingen in 
één jaar. In december 1287 werd de hele Nederlandse kust 
getroffen. Tussen Staveren en Eems verdronken 50.000 
mensen. De Sint-Aagtenvloed doet er in februari 1288 nog een 
schepje bovenop. In 4 eeuwen zijn er bijna 50 vloeden, 
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waaronder ook zware. Twee daarvan zijn de Eerste- en 
Tweede Sint-Elisabethsvloed in 1404 en 1421. Eerst wordt de 
Braakman vergroot, daarna ontstaat de Biesbosch. Andere 
vloeden waren in 1530, 1532, 1570, 1682 en nog veel meer. 
 

 
 
Kaartje van de Sint-Elisabethsvloed. 
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Hoofdstuk 2                                          De oorzaken 
 
Men wist al heel lang dat de kust van Zuidwest-Nederland 
gevaarlijk was door de honderden kilometers zeedijk. Veel 
van die dijken waren te laag en te zwak, In 1678 schreef 
Stevin, een belangrijke waterbouwkundige ingenieur een boek 
over het plan om de zeearmen af te sluiten en de kans op 
overstromingen te verkleinen. Maar het plan werd vergeten. 
Na 1900 begon men te begrijpen dat de dijken zeer kwetsbaar 
waren. Er kwamen nieuwe plannen om de zeearmen af te 
sluiten. Maar, het duurde lang voordat de plannen uitgevoerd 
werden. 
 

 
Een slaperdijk. 

 
In 1952 begon men met het afdammen van de Brielse Maas en 
de Braakman. Maar het was te laat. Van de grote 
kwetsbaarheid van Zeeland voor overstromingen was niet 
iedereen zich bewust. Veel slaperdijken (dijken om ervoor te 
zorgen dat het water zich niet snel verspreidt) waren in 1953 
in slechte toestand. Waar een weg was die een slaperdijk 
doorkruiste, waren sleuven in de dijk gemaakt om het gat met 
balken dicht te maken als dat nodig was. Maar in de Tweede 
Wereldoorlog waren veel van die balken als brandhout in de 
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huizen opgestookt.  De meeste waren nog niet vervangen. Dat 
was één van de oorzaken.  

 
 
De tweede oorzaak was de springvloed gecombineerd met een 
noordwesterstorm van orkaankracht. Het water stond uiterst 
hoog. De dijken braken op veel plekken door. Veel land werd 
overspoeld. Huizen stortten in. Het vee kon niet vluchten. 
Mensen verdronken... 



 - 7 - 

Hoofdstuk 3                                       De gevolgen... 
 
…tijdens de ramp. 
 
Het water beukte tegen de dijken. De dijken waren daar niet 
tegen bestand. Ze braken op veel plekken door. Grote 
gebieden stonden helemaal onder water. Het zoute water stond 
meters hoog op de akkers. Veel huizen 
stortten in door de druk van het water. Het 
vee kon vaak geen vluchtplaatsen vinden. 
Verbindingen werden verbroken. De stroom 
viel op veel plekken uit. Mensen zaten in 
spanning op zolders in daken te wachten op 
een redding. Veel mensen vielen door 
uitputting naar beneden en verdronken. 
Ook op zee waren problemen. Veel boten verkeerden in nood. 
Ook de Nederlandse schepen de ‘Maria Carolina 
Blankenheym’, de ‘Koningin Wilhelmina’, de ‘Bore VI’, de 
‘Schelde’, de ‘Oder’ hadden het niet gemakkelijk. Ze sloegen 
bijvoorbeeld bijna om of strandden. 
 
…na de ramp.  

Toen men de gevolgen van de ramp kon overzien, bleken er 
1835 mensen te zijn verdronken. 150.000 hectare (1500 km²) 
land stond onder water (voor kaartje zie pagina 2). 
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200.000 stuks vee zoals paarden, kippen, varkens, koeien en 
schapen waren verdronken. 
47.000 gebouwen waren totaal verwoest. 
100.000 mensen werden overgebracht naar veiligere plekken. 
Sommige mensen bleven maandenlang in totaal andere 
streken. Dat gaf veel problemen, want in de streken waar de 
mensen opvang kregen, heersten vaak heel andere gewoontes. 
 
 

Dijkdoorbraak. 
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Hoofdstuk 4            Hulp 
 
In het begin was het erg moeilijk om 
hulpverlening op gang te brengen. Op 
sommige plekken was men de eerste 
uren vooral afhankelijk van het nieuws 
van amateurszenders. Na een paar dagen 
kwam de hulpverlening goed op gang. 
Veel reddingsboten werden er op 
uitgestuurd, zowel het land ín als naar 
zee.  
 
Ook de mensen zelf stelden hun boten beschikbaar. 
Bijvoorbeeld de vissers uit Urk, Breskens, 
Yerseke, Vlissingen, Veere, Arnemuiden, 
Wemeldinge, Scheveningen, IJmuiden 
Rotterdam en Giethoorn. In totaal ongeveer 
530 vissersboten met een bemanning van 
2500 mensen. Ook veel particulieren stellen 
hun boten beschikbaar.   
                Reddingspoging. 

 
Uit het binnen- en buitenland komt veel geld en hulpgoederen. 
Op het hoofdkantoor van het Nationaal Rampenfonds komt 
van alle kanten geld binnen. Op 3 februari is al 2 miljoen 
gulden ontvangen. En dan zijn de overmakingen per giro nog 
niet eens meegerekend. Veel fabrieken maken overwerk, en 
het geld is voor de slachtoffers van de ramp. 
Het buitenland stuurt ruim 61 miljoen gulden aan 
hulpgoederen. Zweden geeft 13 miljoen gulden en Canada 9,8 
miljoen en zijn daarmee het gulst. 
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Hoofdstuk 5             Het herstel 
 

Gelijk na de dijkdoorbraken 
begonnen de mensen met het 
herstel. Kleine dijkgaten werden 
tijdelijk dichtgemaakt met 
zandzakken (zie plaatje) en later 
goed gedicht. 
Bij grote dijkgaten werd veel 

gebruik gemaakt van caissons. Dat zijn grote ‘dozen’ van 
beton. Die lieten de mensen in de dijkgaten zinken . Men had 
al ervaring met de wijze van werken. In 1944 had namelijk de 
Engelse luchtmacht, in de strijd tegen de Duitsers, de kust van 
Walcheren gebombardeerd. Daardoor ontstonden grote gaten . 
Het eiland stond bijna een jaar onder water. De Nederlanders 
maakten toen voor het eerst gebruik van caissons om de gaten 
af te sluiten. Nog eerder is deze techniek gebruikt bij het 
aanleggen van tijdelijke oorlogshavens in Normandië door de 
Engelse en Amerikaanse geallieerden.  

Bij het herstel van de dijken in 1953 
kwamen vrijwilligers uit het hele land, en 
ook uit het buitenland helpen. Daarbij 
waren veel militairen. Vlak voor de winter 
kon het laatste dijkgat, bij Ouwerkerk op  

De caissons bij Ouwerkerk. Schouwen-Duiveland, worden gedicht. 
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Hoofdstuk 6          De Deltawerken 
 
In maart 1953 werd de ‘Deltacommissie’ ingesteld. Die 
commissie kreeg de opdracht om het Deltaplan uit te voeren. 
Het Deltaplan moest er voor zorgen dat een ramp als in 1953 
nooit meer kon gebeuren. 
 

Het Deltaplan bestond uit het 
verzwaren van zeeweringen 
langs de hele kust van 
Nederland. Duinen en dijken 
zijn zeeweringen. In Zuidwest-
Nederland en in de Lauwerszee 
zouden bovendien een paar 
waterkeringen en afsluitdammen 
worden gebouwd in de 
zeearmen. Deze 
waterbouwkundige werken  

De dammen in Zeeland.     moeten bij een stormvloed 
bescherming bieden. Na een paar jaar kwam de Deltawet 
tevoorschijn. Hij werd in 1958 goedgekeurd door de Tweede 
Kamer. 
In de Deltawet werden de volgende waterbouwkundige 
werken genoemd: 

a. Verzwaring van de zeeweringen langs de hele kust van 
Nederland. 

b.  Het aanbrengen van waterkeringen in: 
1. De Hollandse IJssel bij Krimpen a/d IJssel (een 

beweegbare stormvloedkering, alleen bij een 
stormvloed gaan de schuiven dicht zodat de 
Hollandse IJssel is afgesloten. 
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2. Het Veerse Gat met twee dammen, de 
Veerse Gatdam en de Zandkreekdam. 

   
De Veerse Gatdam.   De Zandkreekdam  

 
3. De Grevelingen met twee dammen, de 

Brouwersdam en de Grevelingendam. 

 
De Brouwersdam.   De Grevelingendam.  

4. Het Volkerak met een dam, de Volkerakdam. 

 
 

De Volkerakdam. 
 

5. Het Haringvliet met een dam, de 
Haringvlietdam. 

 
 
De Haringvlietdam. 
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6. De Oosterschelde met een dam, de 
Oosterscheldedam. 

 
 
 De Oosterscheldedam. 
 

7. De Lauwerszee met een dam. 

 
 

c. Verhoging en verzwaring van de dijken langs de 
Nieuwe Waterweg en de Westerschelde. 

 
Voordelen.  
 
Het Deltaplan uitvoeren had een aantal voordelen: 

a. De totale kustlengte werd door het bouwen van de 
dammen met 700 kilometer ingekort. Dat betekende 
veel minder kans op dijkdoorbraken. 

b. Er hoefden veel minder kilometers zeedijk 
onderhouden worden. 

c. Het zoutgehalte in de afgesloten zeearmen daalde 
sterk, waardoor het zout worden (het verzilten) van 
landbouwgronden werd teruggedrongen. 

d. Toerisme en industrie konden zich beter ontwikkelen, 
omdat de wegen die over de dammen aangelegd 
werden, de verbindingen met de rest van Nederland 
verbeterden. 
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De bouw. 
 
Omdat nergens ter wereld zulke grote waterbouwkundige 
werken waren gebouwd, werd de werkwijze ‘van klein naar 
groot’ gebruikt. Voor elke volgende dam was het werk weer 
een stap moeilijker dan dat ervoor. Men bouwde bijvoorbeeld 
eerst een dam meer landinwaarts, en pas daarna een dam in 
zee. Dit werd gedaan om ervaringen op te doen en om er voor 
te zorgen dat er geen zware stromingen waren tijdens het 
bouwen van de dammen richting zee. 
 
 
Het eerste ‘kunstwerk’ van het Deltaplan. 
 

Het eerste ‘kunstwerk’ van het Deltaplan, 
de stormvloedkering in de Hollandse 
IJssel, was in 1958 klaar. Tijdens de 
ramp van 1953 waren de dijken langs de 
Hollandse IJssel op twee plekken 
doorgebroken. Daardoor liepen de steden 
Rotterdam, Den Haag, Gouda en Leiden 
groot gevaar. De gaten konden gelukkig 

net op tijd gedicht worden. De stormvloedkering bestaat uit 
twee grote schuiven van staal, ze kunnen op en neer bewogen 
worden met heftorens. De schuiven zijn meestal opgetrokken 
(zie plaatje). Ze worden alleen neergelaten bij heel hoge 
waterstanden. Ook dan kunnen de schepen doorvaren. Naast 
de stormvloedkering is namelijk een grote schutsluis. De 
schepen kunnen daar gewoon doorheen varen. 
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De eerste afgesloten zeearm. 
 

Het afsluiten van de eerste zeearm, het 
Veerse Gat, was klaar in 1961.  
Daarbij maakte men voor het eerst gebruik 
van ‘doorlaatcaissons’. In deze caissons 
zaten schuiven. Die waren om het zeewater 
door te laten. Eerst werden de schuiven open 

gezet, waardoor het zeewater vrij kon stromen. Toen men de 
laatste caisson had laten zinken, sloot men eerst de schuiven. 
Daarna werden met speciale schepen (steenstorters) stenen 
tegen de caissons aangestort, zodat ze niet meer weg konden 
spoelen. Daarna werden de caissons met zand gevuld en 
afgedekt. Daar kwam nog een laag asfalt overheen en ten 
slotte werd er een weg aangelegd over de dam. 
 
De Deltawerken zijn uniek in de wereld. Mensen uit de hele 
wereld komen er naar kijken, zowel toeristen als mensen uit de 
waterbouwkundige wereld.
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Hoofdstuk 7      Musea van tegenwoordig 
 
Er zijn twee musea, een over de Watersnoodramp, het 
Watersnoodmuseum en één over de Deltawerken, Neeltje 
Jans, een werkeiland in de Oosterschelde. 
 
Het Watersnoodmuseum. 
 
Dit museum is gebouwd om iedereen te herinneren aan de 
ramp op 1 februari 1953. Het is gevestigd in één van de vier 
Phoenix-caissons die op 6 november 1953 zijn gebruikt om 
het laatste dijkgat, bij Ouwerkerk op Schouwen-Duiveland, te 
sluiten. Ze zijn op 6 november 2003, 50 jaar later, samen met 
de omgeving tot Nationaal Monument verklaart. De caissons 
zijn 60 meter lang, 18 meter breed en 20 meter hoog. Ze 
liggen voor ⅔ in de dijk en zijn van binnen ook voor ⅔ gevuld 
met zand. Je loopt dus op 14.400 m³ zand. Als je naar binnen 
gaat, kan je goed de dikte van de wanden zien waarin de 
deuropening is uitgezaagd. 
 
 Het adres is:  
 
Waternoodmuseum, 
Weg van Buitenlandse Pers 5,  
4305 RJ OUWERKERK.  
Telefoonnummer:   0111-644382.  
E-mail adres:          info@watersnoodmuseum.nl 
Website:    www.watersnoodmuseum.nl 
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Werkeiland Neeltje Jans. 
 
Neeltje Jans is een werkeiland in de 
Oosterschelde. Het eiland werd gebruikt 
bij het bouwen van de 
Oosterscheldedam. Het is 59 hectare 
groot en ligt halverwege de dam. Toen 
de Deltawerken in 1986 af waren, is er 
op Neeltje Jans een informatie- en 
attractiepark geopend. In het 
informatiecentrum is een expositie te 
zien over de Deltawerken. Vroeger was 
Neeltje Jans een zandplaat in de 
monding van de Oosterschelde. Door de 
zandplaat op te hogen is het werkeiland     Plattegrond van Neeltje Jans. 

tot stand gekomen. 
 
Het adres is: 
 
Deltapark Neeltje Jans  
Eiland Neeltje Jans  
Faelweg 5  
4354 RB VROUWENPOLDER 
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Nawoord 
 
Ik vond het maken van dit verslag leuk. Ik heb veel geleerd. 
De dijken braken door omdat ze te zwak en te laag waren. Er 
zijn in Zuidwest-Nederland 1835 mensen en nog een heleboel 
dieren verdronken. Men heeft om overstromingen in de 
toekomst te voorkomen de Deltawerken gebouwd. De 
Deltawerken bestaan uit de stormvloedkering in de Hollandse 
IJssel, de Veerse Gatdam, de Zandkreekdam, de 
Brouwersdam, de Grevelingendam, de Volkerakdam, de 
Haringvlietdam, de Oosterscheldedam en nog een dam in de 
Lauwerszee. 
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Bronvermelding 
 
Boeken: 
 
Zee & land, door ing. A.J. Boes 
 
50 jaar geleden 50 jaar verder, Februariramp 1953,  
door Rinus Antonisse 
 
De orkaan van 1953, Redders trotseerden natuurgeweld, 
door Hans Beukema 
 
Internet: 
 
Google afbeeldingen zoekmachine 
 
www.wikipedia.nl - onderwerp Neeltje Jans 
 
www.watersnoodmuseum.nl 
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Bijlagen  
 
1. E-mail verkeer met het Watersnoodmuseum 
 
2. Brochures Watersnoodmuseum 
 
 
 
 
 
 


