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70 jaar Watersnoodramp
De Watersnoodramp van 1953 heeft zich vast-
gebeten in het DNA van het toenmalige ramp-
gebied in Zeeland, Noord-Brabant en Zuid-Hol-
land. De generatie die de ramp overleefde heeft 
decennialang vooral gezwegen. De herinnering 
was te pijnlijk. Hun kinderen groeiden op met 
het zwijgen, maar voelden het verdriet dwars 
door de stilte heen.

Nu de ooggetuigen ouder en ouder worden, is 
het belangrijker dan ooit dat er nog zoveel mo-
gelijk verhalen verzameld en vastgelegd worden. 
Of, zoals Siemco Louwerse, directeur van het 
Watersnoodmuseum in Ouwerkerk het zegt: 
‘Het is géén historie. Elke dag is er ergens op de 
wereld een overstroming en de zeespiegelstij-
ging is ook voor ons in Nederland actueel. De 
klimaatdiscussie verhardt soms, maar iedereen 
die hier komt wordt geraakt door de persoonlijke 
verhalen. Dat laat niemand koud.’
Met deze speciale bijlage willen het Watersnood-
museum en de partners die het mede mogelijk 
hebben gemaakt, de 1.836 slachtoffers van de 
ramp herdenken. Zoals dat jaarlijks gebeurt 

tijdens de nationale herdenking van 1 februari. 
De verhalen van deze mensen moeten verteld 
blijven worden. Ze brengen een gecompliceerd 
klimaatvraagstuk terug naar iets dat we allemaal 
begrijpen of voelen.
Louwerse benadrukt dat de verhalen een brug 
vormen naar de wereld van nu en naar de toe-
komst, want het is niet vanzelfsprekend dat we 
in deze delta kunnen wonen. Ook al wordt deze 
vaak de veiligste delta ter wereld genoemd. Zijn 
we nog op tijd om de maatregelen te nemen 
die ons ook de komende zeventig jaar veilig en 
drooghouden? Wat is daarvoor nodig? Moeten 
we niet meer vaart maken?
‘De toekomst zal veel van ons vragen’, zegt 
Louwerse van het Watersnoodmuseum dat ook 
nationaal kenniscentrum is op het gebied van 
waterveiligheid. ‘Zo zijn we gewend om met de 
rug tegen het water te staan. Maar misschien 
moeten we wel meer mét in plaats van tegen de 
natuur doen. Ruimte geven aan het water ligt 
heel gevoelig in de regio. Begrijpelijk natuurlijk. 
Daarom is het goed dat er in de samenleving 
over wordt gediscussieerd.’

De grote aandacht die er in de media bestaat 
voor de herdenking van de Watersnood van 1953 
geeft aan, dat het thema leeft in Nederland. 
En dat is hoopvol. Zoals Louwerse hoopvol is: 
‘De ramp van 1953 heeft behalve veel ellende 
ook laten zien dat Nederlanders schouder aan 
schouder staan als het erop aankomt. Er zijn 
wereldwonderen verricht met de nieuwe kust-
verdediging. Met een enorme veerkracht en 
ongekende innovaties.’
Na de Watersnoodramp, de grootste natuurramp 
van ons land in de twintigste eeuw, was er een 
diepgeworteld gevoel dat dit nooit meer mocht 
gebeuren. Hoe langer dat geleden is, hoe be-
langijker om de verhalen van de slachtoffers te 
blijven vertellen. In tegenstelling tot hen hoe-
ven we niet machteloos toe te kijken hoe het 
water hoger en hoger komt. In de strijd tegen 
de zeespiegelstijging kunnen we allemaal een 
bijdrage leveren. Met de daadkracht van toe aan 
de uitvoering van nu werken.

Siemco Louwerse, directeur Watersnoodmuseum op de plek waar het laatste stroomgat werd gedicht.

Colofon
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‘Opa wil geen held zijn’
Binnen de familie Schot hebben 
drie generaties een ander gevoel 
bij de Watersnoodramp. Maar 
het is tegelijkertijd iets dat Bart, 
Marieke en Ann intens met 
elkaar verbindt. Een gesprek 
over moed, pijn, bescheidenheid 
en opluchting.4

Waar de dijken braken
Koos Hage, zelf overlever van 
de ramp, nam het initiatief om 
alle 96 stroomgaten te markeren 
met een zuiltje van basalt. 
Ze houden de herinnering levend 
en waarschuwen voor de 
toekomst.7

Vijf vragen aan de 
Deltacommissaris
Als Deltacommissaris adviseert 
Peter Glas de regering. Hij is de 
juiste man om antwoord te geven 
op grote vragen. Houden we het 
wel droog in Nederland?9

Nieuwe boeken & zo
De 70-jarige herdenking van de 
Watersnoodramp heeft auteurs, 
fotografen en andere makers  
geïnspireerd om nieuwe boeken 
en podcasts te creëeren. 
Van luchtfoto’s tot nooit eerder 
vertelde verhalen van 
ooggetuigen.11

De verdronken dorpen 
De strijd tegen het water is 
er altijd geweest. Net als 
vernietigende stormvloeden. 
In het Geopark Schelde Delta, dat 
graag een Unesco erkenning wil, 
zijn naar schatting 250 dorpen 
verdwenen in de golven.13

Delta Futures lab
Delta Futures lab brengt  
afstudeerders van verschillende 
universiteiten en hogescholen bij 
elkaar en in contact met experts 
en professionals uit allerlei secto-
ren. Weg met de hokjesgeest. Sa-
menwerken is de sleutel voor het 
oplossen van de complexe proble-
men die ons te wachten staan.15

Nationale Herdenking
Op 1 februari organiseren de 
gemeente Schouwen-Duiveland 
en het Watersnoodmuseum de 
70-jarige Nationale Herdenking 
van de Watersnoodramp van 1953. 
Er wordt teruggekeken en vooruit 
geblikt.

6

Water toelaten als 
alternatief
Toen wetenschappers een studie 
presenteerden waarin het zeewa-
ter in polders zou stromen, was de 
kritiek enorm. Hoewel het om 
begrijpelijke redenen enorm 
gevoelig ligt, biedt het wel 
voordelen.

12

De ramp vandaag
Mede door de lessen van de 
Watersnoodramp zijn we beter 
voorbereid op een dergelijke ramp. 
Maar wie heeft het juiste 
noodpakket in huis?

8

Klimaatambassadeur 
Kiki Boreel
‘We moeten leren anders te gaan 
consumeren en constante groei 
los te laten. Je eigen verantwoor-
delijkheid nemen geeft kracht.’

14

Eerbetoon
Op de grens van land en water 
vormt een zandtekening met 1836 
kruizen een indrukwekkend eer-
betoon aan allen die bij de storm-
vloed zijn omgekomen. Het Waters-
noodmuseum heeft de Stichting 
Synchronicity Productions en foto-
graaf Jasper Kops opdracht gegeven 
om tijdens het herdenkingsjaar zes 
zandtekeningen te maken.

16

‘Harde keuzes zijn 
aan de orde’
De gedeputeerden van de pro-
vincies Zeeland, Zuid-Holland en 
Noord-Brabant buigen zich over 
drie stellingen. Ze zijn hoopvol en 
realistisch: ‘We kunnen het veilig 
houden maar dan moeten we 
niet nog tien jaar praten en 
overleggen.’

10
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46.300
Er werden 3000 huizen en 300 boerderijen 

verwoest. Nog eens 40.000 huizen en 
3.000 boerderijen waren (vaak zwaar) 

beschadigd. Het buurtschap Capelle 
is nooit herbouwd.

Ik ben van 1953

Een schilderij vol familieleed

Kees van Oorschot en Jo van der Valk wonen 
in Nieuw-Vossemeer met hun drie kinderen 
Piet, Maria en Wim. Tijdens de Watersnood-
ramp wordt de familie op een vlot door de 
stroming meegesleurd. Inmiddels tot aan hun 
middel in het water drijft de familie richting 
de dijk. Als vader met Wim op het droge 
probeert te springen, schiet het vlot weer 
verder weg. Moeder volgt onmiddellijk met 
de twee anderen, maar komt in het water 
terecht. Kees weet ze eruit te trekken, maar 
hun kinderen overlijden later alsnog door de 
kou. Kees en Jo verhuizen na de ramp naar 
Flevoland, waar ze opnieuw een gezin  
stichten. Drie van hun kinderen krijgen  
dezelfde naam: Piet, Maria en Wim. 
Dit schilderij van kunstenaar Leo Grijseels, 
dat veertig jaar in het gemeentehuis van 
Nieuw-Vossemeer heeft gehangen, wordt 
later aan de familie geschonken. Zij staan  
het op hun beurt af aan het museum. Dit  
schilderij beeldt de vreselijke gebeurtenissen 
af die de familie meemaakte. 

Hoe de ramp bij drie generaties leeft

‘Opa wil geen held zijn, maar zo voelt het wel’
Decennialang was de ramp het stille verdriet 
dat drukte op de overlevenden en hun naasten. 
Er werd niet over gesproken, de enige manier 
om het leed enigszins draagbaar te houden. 
Dat verandert nu de laatste ooggetuigen ouder 
en ouder worden. Zo ook bij de familie Schot 
uit Zierikzee.

‘…Het sleutelgat van de voordeur stond net als 
Manneken Pis van Brussel zo in de gang te piesen. Zo 
hoog kwam het water. Toen wisten we dat het mis 
was…’
(interview van Ann met opa Bart, uitgeschreven in 
Een Nieuwe Tijd, Corine Nijenhuis)

Manneken Pis is binnen de familie Schot een be-
kend verhaal, dat Bart Schot (87) met een glim-
lach vertelt. Net zoals hij gemakkelijk anekdotes 
opvist over de kippen die gered moesten worden 
maar die bijna zijn dood werden. En het verhaal 
van die belangrijke boer die zijn redding met een 
tientje wilde afkopen maar bijna overboord werd 
gekieperd.
‘Als kind al voelde ik instinctief aan dat het bij 
deze onschuldige verhalen zou blijven, dat ik 
niet verder moest vragen’, zegt Marieke Bra-
ber-Schot (45), de dochter van mosselvisser Bart. 
We zitten in de sfeervolle woonkamer aan de 
Nieuwe Haven van Zierikzee, het huis met de 
voordeur en het sleutelgat van Manneken Pis. 
Ook Bart en zijn kleindochter Ann zitten aan ta-
fel. Drie generaties Schot bij elkaar, allemaal met 
hun eigen gevoel bij de ramp.
Hoewel het gespreksonderwerp vooraf is be-
sproken, draaien we aanvankelijk nog wat om 
het onderwerp heen. Tot Bart vanzelf begint bij 
het begin. ‘…Het sleutelgat van de deur stond 
net als Manneken Pis van Brussel zo in de gang 
te piesen…’ Hij wijst naar de gang, kijkt met 
heldere ogen de kamer in en glimlacht. ‘Ik ben 
nog naar buiten gegaan voor de kippen en we 
moesten een raam inslaan om terug binnen te 
komen. Het water stond al zo hoog dat de deur 
niet meer openging. Je zou verzuipen voor een 
paar rotkippen…’

Toch is er de afgelopen jaren iets wezenlijks 
veranderd bij de familie Schot. Waar het gesprek 
over de Watersnoodramp altijd ophield bij de 

gebruikelijke verhalen, komen nu ook de lastige 
onderwerpen op tafel. Verdriet, pijn, schaamte, 
schuld. De eerste voorzichtige stap werd vijftien 
jaar geleden gezet in het Watersnoodmuseum, 
waar kleindochter Ann, destijds 7 jaar oud, haar 
opa Bart, toen 73 mocht interviewen.
Nu, in de woonkamer, beaamt Bart dat het goed 
is om te praten over wat er echt is gebeurd 
tijdens de ramp. Wat hij heeft gezien, meege-
maakt. Maar gemakkelijk gaat dat niet. En de 
ene dag is het lastiger dan de andere. Zoals bij 
veel overlevenden op leeftijd, zitten de emoties 
dicht aan de oppervlakte. ‘Als mijn vader begint 
te kuchen weet ik dat hij het moeilijk heeft en 
dat we van onderwerp moeten veranderen’, zegt 
Marieke.
Maar als gezegd, de stilte is doorbroken. Na het 
interview met zijn kleindochter werkte Bart 

Bart Schot bracht de slachtoffers naar de Heerenkeet

Familie Schot in Zierikzee

Het kreeftenbootje waarmee mensen werden gered
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Hoe de ramp bij drie generaties leeft

‘Opa wil geen held zijn, maar zo voelt het wel’
Schot onder meer mee aan een film over de 
stormvloed bij de Schelphoek, waar hij als  
jongen van 17 jaar oud met een klein motor- 
bootje mensen heeft gered. Samen met zijn 
vader Ben en visser Louis Blommaert. Ook staat 
het familieverhaal in het boek ‘Een nieuwe tijd’ 
van Corine Nijenhuis, dat onlangs is verschenen.

‘…en omdat wij al met negen mensen in het bootje 
waren, en dan met nog twee erbij, dus eigenlijk al 
veel te vol lagen… Ik zeg tegen mijn vader, er liggen 
ook nog twee dode kindertjes… Nou, die halen we 
dan morgenochtend wel op. Ik heb daar heel veel… 
dat je dat als snotneus van zeventien jaar moet zeg-
gen… die laten we maar liggen…’
(interview van Ann met opa Bart, uitgeschreven in 
Een nieuwe tijd, Corine Nijenhuis)

Dat opa Bart zijn stilzwijgen voor het eerst 
doorbrak in het interview met kleindochter Ann 
is geen toeval. Haar vragen zijn puur. Moeder 
Marieke schrok enorm van het verhaal dat haar 
vader vertelde en dacht dat dit veel te heftig was 
voor Ann. ‘Maar dat voelde helemaal niet zo’, 
zegt ze. ‘Ik was gewoon oprecht nieuwsgierig en 
niet bang voor de antwoorden. Ook later heb ik 
het er nog vaak met opa over gehad. Maar dan 
ging het meestal over praktische zaken. Hoe 
vaak ging je op en neer, hoeveel mensen konden 
mee, waar was het precies. Een beetje veilig toch 
wel.’

Kleindochter Ann voelt bewondering en trots 
voor haar opa, die zelf absoluut niet als een held 
gezien wil worden. ‘Je doet wat je moet doen’, 
zegt Bart. Of zoals Corine Nijenhuis het in haar 
boek zo mooi opschrijft: ‘Er waren slachtoffers 
en er waren redders. De eersten zijn te betreu-
ren, de tweeden horen zich niet op hun daden te 
laten voorstaan.’
In de huiskamer aan de kaai van Zierikzee raakt 
kleindochter Ann geëmotioneerd als we het over 
die bescheidenheid hebben. Ze begrijpt haar opa, 
maar ze vindt ondanks alles wel dat hij een held 

is. ‘Opa was 17 jaar oud, ik ben nu zelf 22. Dat je 
dat op die leeftijd allemaal moet meemaken en 
doorstaan. Hoe dan? Met zo’n bootje dat ramp-
gebied in. Dat is toch een onbegonnen taak.’
De openheid heeft ervoor gezorgd dat Bart de 
kinderen heeft ontmoet die de geredde ouders 
van de Schelphoek later hebben gekregen. Aan 
beide kanten werden vragen beantwoord en 
leegtes ingevuld. Ook weet hij inmiddels wie de 
twee meisjes met rood haar zijn, die hij gered 
heeft en zich in zijn geheugen hadden genesteld. 

Stukje voor stukje vallen puzzelstukjes op hun 
plaats. Het zorgt voor rust.

Je doet het voor een ander, je doet wat je moet doen. 
Het was wat de dochters Schot vanaf hun jeugd te 
horen kregen. En ook dat leden van de familie Schot 
nu eenmaal vissers waren, dat ze een boot hadden, 
dat ze de mensen daarmee konden helpen. Er waren 
slachtoffers en er waren redders. De eersten zijn te 
betreuren, de tweeden horen zich niet op hun daden te 
laten voorstaan.
(uit een Nieuwe tijd, Corine Nijenhuis)

Zoals de meesten van haar generatie groeide 
Marieke op met het stille verdriet van de overle-
venden. Ouders, ooms, tantes, buren. Op school 
werd de ramp onderwezen en er was de jaarlijk-
se herdenking waar ze met klasgenoten naartoe 
ging. Maar verder bleef de ramp onder de op-
pervlakte. Op de verhalen van Manneken Pis, de 
kippen en de boer na.
Toen Limburg in 2021 geteisterd werd door 
overstromingen en Zeeland in actie kwam, was 
Marieke verbaasd over de snelheid en saamho-
righeid waarmee dat gepaard ging. ‘Ik weet na-
tuurlijk niet of dat een direct gevolg is van 1953, 
maar het was wel heel opvallend. Mijn generatie 
heeft de ramp niet zelf meegemaakt en toch gin-
gen de schouders er als vanzelfsprekend onder. 
Dat geeft ook vertrouwen voor de toekomst.’
Of dat in de generatie van Ann ook nog zo zal 
zijn is de vraag. ‘Daarom is het zo belangrijk dat 
die verhalen verteld blijven worden’, zegt ze. 
‘Studiegenoten in Amsterdam weten soms niet 
eens wat de Deltawerken zijn. Terwijl het the-
ma waterveiligheid zo enorm actueel is. Ook op 
andere plekken in Nederland.’
Ann denkt dat ze als Zeeuwse ook anders naar 
water kijkt. Met meer respect. ‘De zee is prachtig 
mooi hè, maar niet te diep erin. Niet dieper dan 
het putje, je navel, zoals ons dat vroeger werd 
geleerd.’
Als we door het raam naar de haven kijken, zien 
we dat het water er knap hoog staat. ‘Ik denk 
dat de sluis nu dicht is’, zegt Bart. ‘Dan kan het 
water niet hoger komen.’

Het hele verhaal van de familie Schot is te lezen in het boek 
Een nieuwe tijd van Corine Nijenhuis, uitgeverij Alfabet.
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De Schelphoek in februari 1953 De oerkracht van het water

Het kreeftenbootje waarmee mensen werden gered

‘Als mijn vader begint 
te kuchen weet ik dat 
hij het moeilijk heeft’
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Bläsz krijgt na 70 jaar een standbeeld

Het hondje dat de koeien redde

Sobere zuiltjes markeren 96 stroomgaten

Waar de dijken braken

Toen het water Scharendijke overspoelde, red-
de het hondje Bläsz tientallen koeien van de 
verdrinkingsdood. Op 3 februari krijgt hij, 70 
jaar na zijn heldendaden, een standbeeld in de 
dorpskern.

Tijdens de ramp bleven de koeien van boer Flip 
de Jonge roerloos op hun plek staan. Hij had de 
touwen doorgesneden zodat ze naar de dijk kon-
den vluchten, maar wat De Jonge ook probeerde, 
zijn koeien waren niet in beweging te krijgen. 
Verstijfd van angst en kou. Uiteindelijk moest 
het gezin zelf vluchten en hopen op het beste 
voor zichzelf en hun dieren.
Toen de boer of zijn buurman, daarover lopen 
de verhalen uiteen, een dag later samen met de 
hond Bläsz terug naar de koeien ging, stonden 
ze nog altijd op hun plek. Bläsz voelde instinctief 
wat hij moest doen. Hij ging het water in, begon 
te blaffen en beet de beesten in hun staart. Net 
zo lang tot ze begonnen te lopen en hij ze naar 
de dijk kon opjagen. Daarna ging Bläsz terug om 
een nieuw groepje te halen. Het hondje redde 
die dag 45 koeien.
Het nieuws ging snel en al gauw riepen ook 
buren de hulp in van Bläsz, een Appenzeller 
Sennenhond die bekend staan om hun ijver en 
trouw. Ook die dag bracht het hondje het vee 
naar veilige grond tot hij niet meer kon.
Het heldhaftige optreden werd in de kranten 
breed uitgemeten en toen koningin Juliana op 23 
maart naar Burgh kwam werd ze niet alleen aan 
een heleboel mensen voorgesteld, maar ook aan 
het hondje. Bläsz kreeg zelfs een Amerikaanse 
onderscheiding: de Honor Award Oscar 1953. 
Plus een leverworst, een toespraak en hij moest 
op de foto.

Nationale Herdenking 70 jaar Watersnoodramp

Op 3 februari krijgt hij een standbeeld in Scha-
rendijke. Het is gemaakt door kunstenares 
Miems van Citters, dochter van de burgemeester 
die Appenzeller Sennenhonden fokte, waaron-
der de legendarische Bläsz. Het verhaal staat 
symbool voor de moed en onverzettelijkheid van 
sommige dieren en voor hun kwetsbaarheid. 
Naar schatting zijn 180.000 tot 200.000 dieren 
verdronken.

1.835 +1
Het aantal officiële slachtoffers van de ramp. 

Lang stond dat getal op 1.835. Een baby 
die in de rampnacht werd geboren en 
verdronk voor het was ingeschreven, 

is in 2002 aan de lijst 
toegevoegd. 

Ik ben van 1953

Trapnaaimachine als reddingsboei

Als het water komt vlucht de familie Rentier 
uit het Zeeuwse Nieuwerkerk naar zolder. In 
alle haast nemen ze de Singer trapnaaima-
chine mee. Zoals op veel plekken overleefde 
het gezelschap na koude angstige uren de 
eerste springvloed, maar op zondag stortte 
het huis alsnog in. De zolder werd een vlot en 
de naaimachine, op zijn kant, een box waarin 
het jongste meisje van drie werd gezet. Ter-
wijl ze door het water worden meegesleurd 
houdt iedereen zich vast aan de naaimachine. 
Vlak voor de redding daar is, gaat het vlot 
ten onder. Moeder en vier kinderen komen 
om het leven. Alleen de vader, een van de 
zoons en de kinderen die tijdens de ramp niet 
thuiswaren, waaronder Janna, overleven het. 
De naaimachine komt bij Janna terecht, die 
hem haar hele leven bewaart. Nooit sprak ze 
over de ramp, niets wilde ze te maken hebben 
met de herinnering. Te pijnlijk. Maar na haar 
overlijden vinden nabestaanden een brief 
met daarin de wens dat de machine wordt 
geschonken aan het Watersnoodmuseum. 
Haar nicht Ina in ’t Veld-Rentier willigt haar 
wens in.

Op 1 februari organiseren de gemeente Schouwen-Duiveland en het Watersnoodmuseum de 
70-jarige Nationale Herdenking van de Watersnoodramp van 1953. Voor een moment staan we 
stil, denken we terug aan de gebeurtenissen van ’53 en herdenken we hen die ons zijn ontval-
len. Dat gebeurt bij de zuil die samen met de vier caissons van het Watersnoodmuseum het 
nationaal monument vormt. Na de herdenking is er een symposium rondom de Verhalen over 
Water, in aanwezigheid van nabestaanden, ooggetuigen en vertegenwoordigers van betrokken 
organisaties en overheden. Ook wordt de nieuwe tentoonstelling ‘Ik ben van 1953’ geopend. 
Hierin staan de objecten en de verhalen van de schenkers centraal.

Koningin Juliana en prins Bernard stelden hun jacht Piet Hein ter beschikking om gewonden en andere slachtoffers 
uit het rampgebied te halen. Het paar had het schip bij hun huwelijk in 1937 als nationaal geschenk gekregen. In de 
chique salons voor vorsten en staatshoofden verbleven van 3 tot 8 februari mensen die vaak alles waren verloren.
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Sobere zuiltjes markeren 96 stroomgaten

Waar de dijken braken
Tijdens de Watersnoodramp werden de dij-
ken op 96 plaatsen zo ernstig verwoest dat het 
water vrij in en uit kon stromen. Hoe lastig 
het ook was om ze te dichten, 70 jaar later 
zijn deze stroomgaten niet of nauwelijks nog 
herkenbaar in het landschap. Basalten zuiltjes 
moeten de herinnering levend houden én een 
waarschuwing zijn voor de toekomst.

Verspreid langs de Van Konijnenburgweg in  
Bergen op Zoom staan drie zuiltjes van basalt 
aan de kant van de weg. Ze horen tot de 96 
stenen die geplaatst worden op zogenaamde 
stroomgaten, de plekken waar de stormvloed 70 
jaar geleden een gat sloeg in de kustverdediging 
en het water dag en nacht vrij in en uit stroom-
de. Hier liep de polder vol en vielen in het ach-
terland tientallen slachtoffers.
Staand bij de drie zuiltjes kun je je nauwelijks 
een voorstelling maken van de ramp die zich er 
heeft voltrokken. De dijk van toen heeft plaats-
gemaakt voor een modern bedrijventerrein met 
vrachtwagens en containers. Het water wordt 
elders tegengehouden. De stenen moeten ervoor 
zorgen dat niemand de rampnacht vergeet.
Koos Hage is initiatiefnemer van het project. Als 
5-jarig jongetje overleefde hij de ramp. 

Na zijn pensioen wilde hij iets met 
die geschiedenis doen. ‘Vrij kort 
na de ramp ben ik naar de Noord-
oostpolder verhuisd’, vertelt hij. ‘Ik 
vond het fantastisch, een nieuwe 
start op een plek waar gepionierd 
werd. Het voelde een beetje Ameri-
kaans. De ramp heeft niet mijn hele 
leven beheerst, maar of je wilt of niet, 
je draagt het wel met je mee.’
Hage verloor bij de ramp zijn moeder en 
zus, verhuisde naar de Noordoostpolder en 
werkte een leven lang als stedenbouwkun-
dige bij de gemeente Rotterdam. Daar leidde hij 
onder meer het project Brandgrens. Een spoor 
van lampjes in de grond markeert er de grens 
tussen het deel van Rotterdam dat bij het bom-
bardement van 1940 werd verwoest en het deel 
dat gespaard bleef.

De eerste aanzet voor Stroomgaten werd in 2013 
gegeven, maar destijds, net na de herdenking 
van 60 jaar Watersnood, was er onvoldoende 
interesse. Uiteindelijk schreef hij een boek dat 
in 2015 gepubliceerd werk. Daarin staan on-
der meer alle stroomgaten beschreven. Van de 
meeste is na de ramp een geografische luchtfoto 
gemaakt met coördinaten.
Inmiddels wordt het project wel breed omarmd, 
zijn er 52 paaltjes geplaatst en is het al ‘het 
grootste openluchtmuseum ter wereld’ ge-
noemd. Dat plaatsen gaat niet altijd zonder slag 
of stoot. Daarvoor is onder meer toestemming 
nodig van overheden en waterschappen. Dat 
is soms een stroperig proces. ‘Ja, kan wel eens 
lastig zijn’, aldus Hage. ‘Aan de andere kant ben 
ik blij dat er zorgvuldig met onze waterkering 
wordt omgegaan. Die zuilen worden toch op 
dijken geplaatst.’
De zuiltjes hebben drie functies. Voor overle-
venden en nabestaanden van de ramp vormen 
ze een emotionele herinnering, voor anderen 
markeren ze een plek die belangrijk was in 

onze geschiedenis en dan waarschuwen ze ook 
nog eens voor de toekomst. ‘Dat laatste vind 
ik steeds belangrijker’, zegt Hage. ‘Voor 1953 
werd de slechte staat van de dijken vaak geba-
gatelliseerd. Nu staat onze kustverdediging er 
veel beter voor maar hebben we te maken met 
klimaatverandering. En je kunt je afvragen of er 
al genoeg wordt gedaan om een nieuwe ramp te 
voorkomen.’
Sommige zuiltjes kunnen niet geplaatst wor-
den op de precieze plek van het stroomgat. Het 
landschap is na 1953 soms drastisch aangepast, 
waardoor het voormalige stroomgat nu midden 
op een akker ligt, in het water of zoals hier in 
Bergen op Zoom, in verstedelijkt gebied.
Op elk paaltje staan de datum van 1 februari 
1953 en de datum waarop het gat is gedicht. 
Verder heeft het een nummer dat je, als het pro-
ject klaar is, kunt invoeren op de website www.
stroomgat.nl . Daar vind je dan informatie over 
de plek met bijvoorbeeld historische foto’s, film 
en verhalen.
Koos Hage hoopt dat de plekken worden opge-
nomen in fiets- en wandelroutes zodat mensen 
er kennis mee maken. ‘Dan kun je even naar 
zo’n basaltzuiltje lopen, over land, water of stad 
uitkijken en je een voorstelling proberen te ma-
ken van de plek tijdens de Watersnoodramp. Dat 
de zee hier zomaar binnendrong. Dat zet je toch 
aan het denken, zegt iets over onze kwetsbaar-
heid.’

7

‘De zuiltjes zeggen 
iets over onze 

kwetsbaarheid’

Koos Hage

Basaltzuil Willemspolder. Heemkundekring Philippuslandt heeft de gps coördinaten van SP01, SP02, SP03 en SP04 
op de website geplaatst voor wandelaars en fietsers.
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Ik ben van 1953

Penning van autorally Sumatra

In Pendopo, gelegen in Zuid-Sumatra, wordt 
op 22 maart 1953 een autorally gehouden. 50 
procent van de opbrengst gaat naar het Na-
tionaal Rampenfonds. De andere helft is be-
stemd voor slachtoffers van de overstroming 
in Atjeh. Deze provincie op Sumatra werd 
twee maanden eerder – op 27 januari 1953 
– getroffen na zware regenval. Tientallen 
mensen kwamen hierbij om het leven. Deel-
nemers ontvangen na afloop deze penning, 
die via een familielid terechtkomt bij Ingrid 
Punter-Eisma. Zij schenkt dit exemplaar aan 
het Watersnoodmuseum. 

4.55
Meter boven NAP. Dat is de hoogst gemeten 
stand van het water in Vlissingen tijdens de 
rampnacht om 3.24 uur. De storm met wind-
kracht tien, die extreem lang aanhield, stuwde 

het water van de Noordzee over zo’n 900 kilome-
ter op tot het bij Zeeland geen kant meer op kon. 

Op 1 februari was er sprake van een lage 
springvloed. Veertien dagen later had 

het water nog eens 40 centimeter 
hoger gestaan.

De ramp vandaag

Als Deltacommissaris zorgde Peter Glas vorig 
jaar voor opschudding in politiek Den Haag. Hij 
signaleerde dat 820.000 van ongeveer één mil-
joen nieuw te bouwen huizen gepland zijn in 
gebieden die kwetsbaar zijn voor overstromin-
gen, wateroverlast en bodemdaling. Hoog tijd 
om meer rekening te houden met de risico’s 
van klimaatverandering.

Moeten we stoppen met bouwen in laaggele-
gen gebieden en langzaam maar zeker naar 
het oosten verhuizen?
‘Het zijn de nuchtere feiten dat de gevolgen van 
klimaatverandering sneller op ons afkomen 
dan we dachten. De zeespiegel stijgt harder, de 
clusterbuien zijn erger en frequenter. Maar ook 
hitte en droogte komen vaker en langer voor. De 
statistieken veranderen waar we bij staan. Het 
gaat er nu om dat we ons bewust zijn van onze 
kwetsbaarheid en daar ook naar handelen. We 
hoeven niet naar Duitsland te verhuizen, maar 
moeten ons wel afvragen waar en hoe we gaan 
bouwen. Dat is al een deel van de oplossing.’

Kunnen we nog op tijd maatregelen nemen nu 
klimaatverandering sneller gaat? Of zijn we al 
te laat?
‘We moeten versnellen, hebben niet de luxe om 
nog veertig jaar na te denken over nieuwe maat-
regelen voor de waterveiligheid. Dat is duidelijk. 
Maar je wilt ook geen kostbare projecten uitvoe-
ren waar je later spijt van krijgt. We kunnen dit 
voor elkaar boksen. Het gaat er alleen om hoe 
we dat gaan doen. Met alleen de dijken verzwa-
ren redden we het waarschijnlijk niet. Er zijn 
alternatieven nodig, zoals building with nature. 
Denk aan eilanden voor de kust, vooroevers, 
zandsuppletie, dubbele dijken. We moeten op 
hoofdlijnen van de oplossingsrichtingen kennis 
vergaren en daarna actie ondernemen. Daar is 
moed en geld voor nodig, maar het begint bij 
samenwerken en goede ideeën.’

Het lijkt alsof er over waterveiligheid vooral 
wordt vergaderd. Gebeurt er concreet ook wat?
‘Er gebeurt juist heel veel. Voortdurend wor-
den er dijken op hoogte gebracht volgens de 
nieuwste Deltanormen. Ook zijn er plaatsen, 
met name bij rivieren, waar we het water meer 
ruimte hebben gegeven. Bij de overstromingen 
in Limburg zagen we dat het effect heeft. Zonder 
die extra ruimte was het drama nog veel groter 
geweest. En verder zijn we ook bezig met het 

veiligstellen van voldoende zoet water. Zo hou-
den we in het IJsselmeer meer zoet water vast 
als een extra buffer voor droge zomers.’

Er zijn voor de toekomst enorme investeringen 
nodig. Hoe gaan we dat betalen?
‘De Afsluitdijk is er gekomen na hevige overstro-
mingen van 1916 en voor de Deltawerken kwa-
men pas middelen vrij na de Watersnoodramp 
van 1953. We hebben met elkaar afgesproken dat 
we een nieuwe ramp juist voor willen zijn. Daar 
is onder meer het Deltafonds voor bedacht met 
een eigen begroting die los staat van de politiek. 
Tot 2036 is daar jaarlijks ongeveer 1,5 miljard 
euro voor uitgetrokken. Als het goed gaat is het 
stil, maar je wilt ook dat het onderwerp leeft zo-
dat er meer budget wordt vrijgemaakt of sneller.’

Bent u ondanks alles hoopvol?
‘Jazeker! Ik geloof echt dat wij in 2050 de eerste 
klimaatbestendige Delta ter wereld hebben. Wij 
gaan dit doen, want door de ramp van 1953 en 
de ervaringen van menige calamiteit sindsdien 
weten we waarom!’

Expositie De Week Van 

#1 Ria Geluk

Als één van de grondleggers van het Watersnoodmuseum is 
Ria Geluk de eerste gast in ‘De week van…’. Verspreid over het 
jaar nodigt het museum acht prominente en inspirerende gas-
ten uit om hun persoonlijke relatie of fascinatie voor het water, 
de Watersnoodramp en de toekomst te duiden.
Tijdens ‘De Week Van’ staat de gast centraal tijdens interviews, 
een debat en de vertoning van een film of documentaire die 
hij of zij uitkiest. Ook vult de hoofdpersoon een kabinet met 
voorwerpen over het thema. Deze vitrine krijgt een prominen-
te plek in het museum.

Kijk voor data op watersnoodmuseum.nl

Vijf vragen aan Deltacommissaris Peter Glas

‘In 2050 hebben wij de eerste 
klimaatbestendige delta ter wereld’
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De ramp vandaag
Stel dat de ramp niet in 1953 was gebeurd, 
maar vandaag. Zouden alle maatregelen die 
sindsdien zijn genomen effect hebben? En voor 
hoe lang zijn deze nog voldoende? Het Waters-
noodmuseum maakt er dit voorjaar een ten-
toonstelling over. Een voorproefje.

Naderend onheil
In 1953 zag het KNMI de ramp op Nederland 
afkomen, maar was het waarschuwingssysteem 
niet berekend op zulk extreem weer. Nu zijn er 
onder meer een Early Warning Centre, 24/7 mo-
nitoring, betere voorspellingen én goede com-
municatie.

Het noodplan 
Tegenwoordig wordt veiligheid geborgd door een 
crisisteam van de Veiligheidsregio. Zij werken 
plannen uit voor verschillende gevaren en hoe 
we daarop moeten reageren. Sinds 2014 is er ook 
een landelijk evacuatieplan. Tijdens de Waters-
noodramp was er geen rampenplan.

Ontsnappen aan het water
Van de Watersnoodramp hebben we geleerd wat 
er in een noodpakket moet zitten. Denk aan een 
zelf oplaadbare noodradio die ook als zaklamp 
en powerbank kan dienen. Mobiele telefoons 
zijn niet altijd waterbestendig en zendmasten 
kunnen uitvallen. Zorg dat je warm kunt blijven, 
een EHBO-kit hebt, voedsel, jerrycan en waterfil-
ter. Verder komen een reddingsvest, touw, voed-
sel, fluitje en aansteker of vuursteen van pas.

Hulptroepen
Door een verbeterde infrastructuur en speciale 
reddingsvloot zal er sneller hulp ter plekke zijn. 
Bovendien zijn er meer professionele hulpor-
ganisaties en hebben meer mensen kennis van 
EHBO en BHV.

➀
➁

➂

➃

➄

➅
➆

➇
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10 11
12

1. Jerrycan
2. Zwemvest met fluitje
3. Zelfoplaadbare noodradio
4. Voeding
5. Waterfilter
6. Bevestigingsclip

7. Spuitje
8. EHBO set
9. Vuursteen
10. Lichtbakens
11. Reddingsdeken
12. Handwarmers

Op de hoek van de Schuringsedijk en de Korte 
Boomweg staat een monument. Het herinnert 
aan de ramp die hier 56 slachtoffers maakte. 
De locatie is opgenomen in de nieuwe audio-
tour Watersnoodramp 1953 langs historische 
plekken aan het Haringvliet en het Hollands 
Diep.

‘Op dat moment stortte het huis in en toen sprong 
ik in de diepte, in het water. Gelukkig kon ik redelijk 
goed zwemmen en snel ging ik op zoek naar de rest 
van de familie. Het was natuurlijk stikdonker. Mijn 
moeder zat klem op een deel van de zolder. ‘Laat mij 
maar gaan’, zei ze.’ (Oogetuigeverslag van Bas Rus-
tenhoven, die in het buurtschap Schuring als enige 
van het gezin de stormvloed overleefde)

Rond vijf uur in de ochtend wordt tussen Strij-
ensas en Numansdorp bijna in één keer 1.200 
meter dijk weggeslagen. Volgens ooggetuigen 
raasde het water daarna als een vloedgolf door 
de Hogezandse Polder. Het zou het buurtschap 
Schuring noodlottig worden. Maar liefst 56 men-
sen vonden hier de dood, slechts één huis bleef 
overeind.

Schuring was een buurtschap zoals je die wel 
meer zag in de polders. Er woonden vooral 
landarbeiders die werkten bij grote boeren of 
landbouwbedrijven. ‘Een wereld apart’, zoals 
voormalige bewoonster Bets Hoek het noemt in 
het boek De Ramp van Kees Slager. ‘We had-
den een eigen schooltje aan de dijk, we hadden 
onze eigen buurtvereniging, een zangkoor, een 
schaatsclub en een toneelvereniging…’
Schuring is nooit herbouwd. Wat rest zijn het 
monument en de verhalen. Een nieuwe audio- 
tour gaat langs veertien plekken aan het Haring-
vliet en het Hollands Diep waar de Watersnood-
ramp sporen heeft achtergelaten. Op elke plaats 
kun je met je mobiele telefoon een QR-code 
scannen om aan de hand van foto’s en geluids- 
of videofragmenten meer te weten te komen 
over wat zich daar heeft afgespeeld.
De tour heeft geen vaste route of volgorde en 
kan met de auto, fiets of zelfs te voet worden 
afgelegd. De QR-codes werken vanaf 1 februari, 
net als de website ramp1953.nl.

Verhalen uit de
Hoeksche Waard

De Nacht van ’53 annu Nu
Wat zou het betekenen als jouw woonplaats, straat of huis vandaag getroffen wordt door een 
watersnood zoals die in 1953? Tijdens de tv-special ‘De Nacht van 53’ van de EO en Omroep 
Zeeland krijgt de kijker dankzij moderne visuele technieken een indringend beeld van deze 
fictieve gebeurtenis. Het is onderdeel van een programma waarin presentator Kefah Allush op 
verschillende locaties in Zeeland het verhaal van de nacht tot leven brengt.
 
‘De nacht van ‘53’ is te zien: op 31 januari om 22.40 uur op NPO 2 en op 1 februari om 16.00 uur bij 
Omroep Zeeland.

Noodpakket is uit te breiden met onder 
meer een zwemvest, touw en gereedschap

Een vloedgolf zette grote delen van de Hoeksche Waard onder water.

Nieuwe audiotour
langs veertien locaties
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Drie gedeputeerden vs. drie stellingen

‘We hebben de luxe niet om te denken dat het mee zal vallen’
Zeeland, Zuid-Holland en Noord-Brabant werken 
nauw samen als het gaat om de waterveiligheid 
en zoetwatervoorziening in de Zuidwestelijke 
Delta. Aan het roer van dat overleg staan drie 
vrouwen. We leggen hen drie stellingen voor.

STELLING 1:
De ramp van 1953 ontstond mede door ex-
treem weer, zwakke dijken en nalatigheid. Ook 
nu lijken wetenschappers onvoldoende serieus 
te worden genomen.

‘Als mens hebben we de neiging om te zeg-
gen dat het allemaal wel mee zal vallen’, zegt 
Zeeuws gedeputeerde Anita Pijpelink. ‘Maar die 
luxe hebben we niet. We wonen gelukkig nog 
altijd in de veiligste Delta ter wereld en dat wil-
len we graag zo houden. De zeespiegel stijgt en 
daar krijgen we allemaal mee te maken. Daarom 
wordt nu wel degelijk goed naar wetenschappers 
geluisterd. Als het gaat om de dreiging, maar 
ook bij het zoeken naar oplossingen. Met alleen 
hogere dijken gaan we het niet redden. Ik geloof 
in innovatie. We hebben in de geschiedenis laten 
zien dat we het kunnen, dat we ons kunnen aan-
passen. Alleen moeten we dat op tijd doen om 
een ramp zoals in 1953 te voorkomen.’
Ook collega’s Jeannette Baljeu van Zuid-Holland 
en Hagar Roijackers van Noord-Brabant vinden 
dat er goed naar deskundigen wordt geluisterd. 
‘De overstromingen in Limburg hebben ons nog 
eens met de neus op de feiten gedrukt’, aldus 
Baljeu. ‘Er is echt iets aan de hand. Niet mor-
gen, maar nu. De discussie over het toelaten 
van meer water op plekken die nu nog volledig 
land zijn geldt niet alleen voor de rivieren, maar 
zeker ook voor de Delta.’
Roijackers: ‘We liggen op schema, maar zullen 
moeten versnellen met het maken van noodza-
kelijke keuzes.’

STELLING 2:
Met een verwachte zeespiegelstijging van een 
tot twee meter aan het eind van deze eeuw 
moeten we misschien accepteren dat we niet 
meer overal in de Zuidwestelijke Delta kunnen 
wonen.

‘Ik ben ervan overtuigd dat we het veilig kunnen 
houden’, aldus Pijpelink. ‘Maar dan moeten we 
niet nog eens tien jaar praten en overleggen. Ook 
kunnen we niet blijven hangen in oude oplos-
singen. Hogere en bredere dijken zullen nodig 
blijven, alleen zal dat soms niet voldoende zijn. 
Het is goed om met een open blik te kijken naar 
alternatieven zoals dubbele dijken, wisselpol-
ders, het water ruimte geven. Er zijn meer pilots 
nodig waarmee we ervaring opdoen en kunnen 
zien of de theorie ook klopt.’

Roijackers vult aan: ‘Met ruimte geven aan water 
hebben we al kennis opgedaan bij de rivieren. 
Dat is erg waardevol. Verandering biedt, als je 
ervoor openstaat, ook nieuwe mogelijkheden. En 
harde keuzes zijn hoe dan ook aan de orde. Maar 
ik noem het liever noodzakelijke keuzes. Daarbij 
gaat het niet alleen om veiligheid. Ook zaken 
als landbouw, natuur, recreatie en het op peil 
houden van onze voorraad zoet water spelen 
een rol.’
‘Je moet eerst alles goed in beeld hebben voor 
je de juiste plannen kunt maken’, meent Baljeu. 
‘Daar zijn veel gesprekken voor nodig en die 
kosten nu eenmaal tijd. De informatie op basis 
waarvan je plannen maakt, moet wel kloppen. 
Om hier veilig te kunnen blijven wonen zullen 
we hoe dan ook maatregelen moeten brengen.’
‘We willen alles’, zegt Pijpelink. ‘Veilig wonen, 

Hagar Roijackers
Gedeputeerde provincie Noord-Brabant
Geboren in Breda
Woont in ’s-Hertogenbosch
Watermens? Ja, doet sinds kort zelfs aan 
winterzwemmen
Mooiste plek? ‘Het fietspad van Halsteren 
naar Tholen is in alle seizoenen een prach-
tige verbinding tussen Brabant en Zeeland.’
1953 ‘Ik ben van na de ramp. Maar de 
Watersnoodramp leeft in de geschiedenis 
van mijn West-Brabantse familie. Ze waren 
onder de indruk van het ondergestroomde 
land, de verzonken huizen en de ontredder-
de bevolking. Uiteraard hebben ze geholpen 
wat ze konden.’

Anita Pijpelink
Gedeputeerde provincie Zeeland
Geboren in Hoek
Woont in Middelburg
Watermens? ‘Ik houd van bevroren water, 
van schaatsen. Met de strenge winters van 
midden jaren tachtig was op Hoek alles stijf 
bevroren.’ 
Mooiste plek? ‘Als ik over de Oosterschel-
dekering rijd voel ik mij het meest Zeeuw.’
1953 ‘Mijn familie komt uit Zeeuws-Vlaan-
deren waar weinig is gebeurd. Maar ik ken 
de verhalen van schoonvader uit Zierikzee. 
Daar kwam het water door de voordeur 
naar binnen. En het boek De Ramp van 
Kees Slager heeft veel indruk gemaakt.’

Jeannette Baljeu
Gedeputeerde provincie Zuid-Holland
Geboren in Den Helder
Woont in Rotterdam
Watermens? ‘Ik houd van de zee, ben aan 
de kust opgegroeid en ken dus ook de 
kracht van het water. Onderschat het nooit.’
Mooiste plek? ‘Tiengemeten. De geïsoleerde 
ligging, de combinatie van water en natuur.’
1953 ‘Mijn vroegste herinnering dateert van 
school. Daar werd over de Watersnoodramp 
verteld. Sinds ik in de regio woon is het be-
sef versterkt dat we altijd tegen het water 
zullen vechten. Tegen de zee en de rivieren.’

De Oosterscheldekering hoort tot de moderne wereldwonderen



11

8.000.000
Volgens het Rode Kruis was er twee weken 
na de ramp voor 8 miljoen mensen kleding 
ter plaatse of onderweg. In het getroffen ge-
bied woonden destijds zo’n 580.000 mensen. 

De hulp was hartverwarmend, maar 
zorgde ook voor problemen bij 

opslag en distributie.

Ik ben van 1953

Het poppenhuis van Madelein

Jan Peute staat tot 1948 bekend als eige-
naar van tabakszaak De Rookende Moor in 
Zierikzee. Vijf jaar later maakt de gepensi-
oneerde winkelier een poppenhuis voor de 
derde verjaardag van kleindochter Madelein. 
Maar als tijdens de rampnacht het woeste 
water ook door zijn woning aan de P.D. de 
Vosstraat stroomt, raakt het poppenhuis te 
water. Gelukkig weet opa Peute na de ramp 
veel te herstellen. Maar door het zoute water 
zijn verschillende raampjes mat uitgeslagen. 
Madelein is er desalniettemin dolgelukkig 
mee. Ze speelt er haar hele jeugd mee, en 
later haar kinderen ook. Naar het museum 
gebracht door Madelein Smits-Peute.

Drie gedeputeerden vs. drie stellingen

‘We hebben de luxe niet om te denken dat het mee zal vallen’

Roijackers vult aan: ‘Met ruimte geven aan water 
hebben we al kennis opgedaan bij de rivieren. 
Dat is erg waardevol. Verandering biedt, als je 
ervoor openstaat, ook nieuwe mogelijkheden. En 
harde keuzes zijn hoe dan ook aan de orde. Maar 
ik noem het liever noodzakelijke keuzes. Daarbij 
gaat het niet alleen om veiligheid. Ook zaken 
als landbouw, natuur, recreatie en het op peil 
houden van onze voorraad zoet water spelen 
een rol.’
‘Je moet eerst alles goed in beeld hebben voor 
je de juiste plannen kunt maken’, meent Baljeu. 
‘Daar zijn veel gesprekken voor nodig en die 
kosten nu eenmaal tijd. De informatie op basis 
waarvan je plannen maakt, moet wel kloppen. 
Om hier veilig te kunnen blijven wonen zullen 
we hoe dan ook maatregelen moeten brengen.’
‘We willen alles’, zegt Pijpelink. ‘Veilig wonen, Nieuwe boeken & zo

70 jaar Watersnoodramp inspireert schrij-
vers, fotografen, uitgevers en andere makers 
tot verrassende nieuwe boeken en podcasts. 
Van vergeten redders tot een podcast die de 
jeugd meeneemt naar de rampnacht. Een 
selectie.

Jeugdpodcast
In De Rampnacht ontdekt Janna (12) dat opa 
Piet een geheim met zich meedraagt. Als een 
detective duikt ze in het verleden. Lukt het 
haar om opa te herenigen met een vriend  
die hij sinds de ramp nooit meer heeft  
gesproken?
Vanaf maandag 30 januari te beluisteren op  
zapp.nl en podcast-apps.

Het water is kwaad
Dit boek van Anneke Jumelet-Vette vertelt 
het verhaal van de oestervissers en mossel-
schippers uit Yerseke die tijdens de ramp 
bijna 3.500 mensen en 500 dieren in veiligheid 
brachten.
vergetenredders.nl

Een nieuwe tijd
Corine Nijenhuis beschrijft hoe het Zeeland 
na de ramp verging. Dat doet ze in twaalf 
meeslepende verhalen over onder meer de 
bewoners van Capelle die niet terug moch-
ten naar hun dorp en scheepswerf Moed en 
Trouw dat slachtoffer werd van een Deltadijk. 
alfabetuitgevers.nl

Alleen maar zee
Met echte gebeurtenissen componeert kin-
derboekenschrijfster Willemijn de Weerd het 
verhaal van Riet (11) die samen met haar zus-
je op een dak over het eindeloze water drijft. 
Zou ze haar vader, moeder en broertje ooit 
nog terugzien?
jongbloedmedia.nl

Het water komt
Aanvulling op de succesvolle tv-serie. De app 
biedt zeven gps-gestuurde audiotours door 
steden en waar heftige watersnoodrampen 

zich hebben afgespeeld zoals Marken, Valken-
burg en Oude-Tonge. Via je telefoon komt de 
historie tot leven.
Verkrijgbaar in App en Play Store

Vanuit de wolken
De legendarische luchtfotograaf Bart Hof-
meester (1921-2001) legde de ramp vanuit de 
wolken vast: doorgebroken dijken, verwoeste 
dorpen en kapotgeslagen huizen. Ook fotogra-
feerde hij de bouw van de Deltawerken. 
watermerk.eu

werken, ontspannen. Volgens mij kunnen we 
ook een heel eind komen om al die wensen met 
elkaar te combineren. Een stip aan de horizon 
helpt ons vervolgens bij het afwegen van de ver-
schillende manieren om daar te komen. Over de 
oplossingen zijn we het nog lang niet eens, maar 
er wordt over gesproken. Daarbij vind ik het 
mooi dat de positie van Zeeland, dat volledig in 
de Delta ligt, door iedereen als bijzonder wordt 
gezien.’

STELLING 3:
De drie provincies en andere betrokken partij-
en overleggen en denken na over oplossingen. 
Het is de hoogste tijd om de burger daar steeds 
meer bij te betrekken.

‘Er wordt zeker veel overlegd en dat kan ook 
niet anders’, aldus Pijpelink. ‘Maar de bewoners 
horen in die discussie thuis. Het is aan bestuur-
ders om hen mee te nemen in het complexe 
vraagstuk en de beschikbare opties. Het zal soms 
schuren en pijn doen, maar daar mag je als be-
stuurder niet voor weglopen. Zeker als het gaat 
om waterveiligheid. Alleen samen kunnen we 
dit oplossen.’
Baljeu en Roijackers sluiten zich daar graag bij 
aan. ‘Ik heb soms het gevoel dat we veel verga-
deren’, aldus Baljeu. ‘Maar we zitten pas aan het 
begin van onze reis naar nieuwe oplossingen 
voor een zeer complex vraagstuk. Wat is ons vol-
gende plan? Willen we nieuwe Deltawerken, kan 
de natuur ons helpen bij de kustverdediging, zijn 
er andere innovaties? Dat kost gewoon tijd.’
Roijackers: ‘We hebben moedige bestuurders, in-
woners en bedrijven nodig om het tot een goed 

einde te brengen. Maar we hebben in Nederland 
al vaker bewezen dat het mogelijk is.’

De Zuidwestelijke Delta
Zee en rivieren komen samen in de Zuid-
westelijke Delta, een gebied dat wordt 
gevormd door Zeeland, de Zuid-Holland-
se eilanden en het westelijk deel van 
Noord-Brabant. Rijk en regionale overheden 
werken er samen met ondernemers en 
maatschappelijke partijen aan een helder 
doel: een veilig, economisch aantrekkelijk 
en gezond deltagebied met voldoende zoet-
water. De ambitie: de Zuidwestelijke Delta 
wordt de eerste klimaatbestendige delta ter 
wereld.
www.zwdelta.nl

De Oosterscheldekering hoort tot de moderne wereldwonderen

Aanleg Oosterscheldekering, vastgelegd door Luchtfotograaf Bart Hofmeester
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€ 5.000.000.000
Dat is het bedrag dat de Deltawerken naar 

schatting hebben gekost. Voor dat geld zijn vijf 
stormvloedkeringen, twee sluizen en zes dammen 
aangelegd. Een grillige kustlijn van 700 kilometer 

werd veranderd in een min of meer rechte kust 
van 80 kilometer. In 1954 begon de bouw 

van de eerste stormvloedkering in de 
Hollandse IJssel en 43 jaar later werden 

de laatste grote projecten afgerond: 
de Maeslantkering en de 

Hartelkering.

Ik ben van 1953

Mijnwerkerslamp uit Limburg

Ruim 75.000 Limburgse mijnwerkers werken 
in het weekend van 7 februari 1953 extra 
lang door om geld in te zamelen voor de 
slachtoffers van de Watersnoodramp. Deze 
‘koempels’ delven dat weekend ruim een 
miljoen gulden bij elkaar. Zowel hun over-
uren als de opbrengst van de meerproductie 
gingen naar het Nationaal Rampenfonds. 
Ook die zaterdagen erna gaan de mijnwer-
kers extra uren aan de slag. Het bedrag stijgt 
uiteindelijk naar bijna drie miljoen gulden. 
Daarnaast staan zij kolen af aan de getroffe-
nen die zonder brandstof zitten. Mijnwerker 
Frits Aelmans was een van hen. ‘Er zijn door 
onze mensen offers gebracht, offers van geld, 
van goederen, van inspanning en extra ar-
beid. Met vreugde!’ Dankzij de solidariteits- 
actie ontvangen veel getroffen gezinnen in 
het rampgebied nieuwe kleding, meubels en 
huisraad. Zijn ‘mede-koempel’ Martin  
Herbergs schenkt deze mijnwerkerslamp. 

Wisselpolders als alternatief 
voor dijkverhoging
Als alternatief voor eindeloze dijkverhoging 
biedt de zogenaamde wisselpolder tussen dub-
bele dijken een aantal grote voordelen. Maar 
water toelaten op het land - zelfs tijdelijk - ligt 
gevoelig, weten ook onderzoekers Tjeerd Bou-
ma en Jim van Belzen.

‘De wisselpolder wordt in Zeeland al gauw ver-
geleken met ontpoldering, land teruggeven aan 
de zee’, zegt ecoloog professor Tjeerd Bouma van 
het NIOZ Koninklijk Nederlands Instituut der 
Zee en de Universiteit Utrecht. ‘Maar dat klopt 
niet. Door water tijdelijk toe te laten wordt het 
land op een natuurlijke manier opgehoogd met 
kleiige modder en daardoor ook vruchtbaarder. 
Als de situatie voldoende opgehoogd is, kunnen 
we de polder sluiten en weer voor landbouw 
gebruiken.’
De heftige reacties zijn begrijpelijk, want het 
vraagt aanpassingen van de landgebruikers 
zoals boeren. In een polder die regelmatig 
volstroomt kun je immers geen suikerbieten 
telen of koeien laten grazen. ‘Dat is waar’, aldus 
Bouma. ‘Maar het heeft ook positieve effecten 
en mogelijkheden. Als er nog veel water staat 
kun je bijvoorbeeld oesters of mosselen kweken, 
daarna zeekraal. En eenmaal opgehoogd heb je 
weer vruchtbare landbouwgrond. Maar in de tus-
senliggende periode moet de huidige grondge-
bruiker wel eerlijk worden gecompenseerd.’
Bouma en collega ecoloog en modelleur Van 
Belzen hebben onderzoek gedaan naar alter-
natieven voor de klassieke waterkeringen. Niet 
om die per se te vervangen – ‘ze zullen altijd 
nodig blijven’- maar wel om ze te ondersteunen. 
Tijdens dat onderzoek viel het op dat het Ver-
dronken Land van Saeftinghe, waar het water 
vrij spel heeft, met 3 meter boven NAP aanzien-
lijk hoger ligt dan de omliggende, afgesloten 
polders.
‘Door land af te sluiten van de zee, zorg je ervoor 
dat het inklinkt, dat het lager wordt. En dat is 
eigenlijk verkeerd’, aldus Bouma. Collega Van 
Belzen berekende dat het land van een wissel-
polder in vijftig jaar tijd niet daalt maar zo’n 
tweeënhalve meter hoger wordt. Afhankelijk van 
de hoeveelheid modder in het water, gaat het 
op de ene plek wat sneller en op de andere wat 
langzamer. 
Ook de Kerststorm van 1717 en de Watersnood-

ramp van 1953 werden bestudeerd. En dat lever-
de interessante inzichten op. ‘De Kerststorm van 
1717 toonde ons dat op plaatsen waar schorren 
voor de kust liggen er veel minder dijken zijn 
doorgebroken. De schorren, die ook nog eens 
stikstof afvangen en opslaan, dempen namelijk 
de golven’, aldus Bouma.
‘Bij de Watersnoodramp van 1953 werden alle 
doorbraken nog veel preciezer in kaart gebracht, 
waarbij ook de diepte van de bres in de dijk is 
gemeten’, zo gaat Bouma verder. ‘Hiervan leer-
den we onder meer dat waar de dijk achter de 
schor doorbrak, de gaten in de dijk minder diep 
werden. Als er voor alle dijken schorren zouden 
liggen, dan loopt het land bij een dijkdoorbraak 
langzamer onder water zodat mensen meer tijd 

hebben om zichzelf in veiligheid te brengen. Dit 
maakt de gevolgen dus veel kleiner. Datzelfde ef-
fect kan ook worden bereikt met wisselpolders.’
Eén van de bijkomende voordelen van een 
wisselpolder is dat je met twee dijken werkt. De 
buitenste dijk hoef je dan niet eindeloos op te 
hogen omdat landinwaarts een tweede dijk ligt. 
Deze mag minder hoog en zwaar zijn omdat er 
minder golven zijn die de tweede dijk kunnen 
bereiken. Als bij de aanleg van wisselpolders 
wordt gewerkt met bestaande slaperdijken past 
dat mooi in het landschap en is het kostenbe-
sparend. Op basis van de nieuwste informatie 
heeft Van Belzen berekend dat dubbele dijken 
met wisselpolders zo’n 40 procent goedkoper 
zijn.
‘Maar je moet ook de sociale aspecten in het 
onderzoek meenemen’, zegt hij. ‘Dat maakt 
het extra boeiend. Denk aan de gevolgen voor 
de economie, welvaart, natuur, woonplezier. Ik 
vind dat we zo snel mogelijk met pilots op ware 
schaal moeten beginnen zodat we leren hoe 
het in de praktijk werkt. Soms willen we teveel 
zekerheden hebben, voor we aan de slag gaan. 
Maar als we met de pilots wachten tot we alles 
weten, zijn we zeker te laat.’

’Schorren dempen 
de golven’
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Wisselpolders als alternatief 
voor dijkverhoging

250 verdronken dorpen
Nergens in de wereld zijn sinds de Middel-
eeuwen zoveel dorpen en buurtschappen ten 
onder gegaan in het water als in de Schelde 
Delta: zo’n 250. Ook na de Watersnoodramp 
van 1953 is een aantal dorpen en buurtschap-
pen nooit herbouwd. De verhalen van deze 
vergeten plekken zullen de komende jaren 
nadrukkelijker zichtbaar worden.

Tussen Yerseke en Bergen op Zoom ligt een 
stuk Zeeland dat lang geleden is terug-
gegeven aan het water: het Verdron-
ken Land van Zuid-Beveland. De 
Sint-Felixvloed van 1530 – later 
bekend als quade saterdach 
- plus nog enkele extreme 
stormen kort daarna, bete-
kenden het einde van acht-
tien dorpen zoals Lodijke, 
Tolsende, Agger, Hinkelen-
oord en Nieuwlande. 
Zelfs de stad Reymers-
wael, de derde stad van 
Zeeland, werd zo ernstig 
getroffen dat alleen het 
hogere deel gespaard 
bleef. De plek waar ooit 
zesduizend mensen 
woonden, zou de klap 
nooit te boven komen. In 
1631 verlieten de laatste 
arme mosselvissers de stad, 
waarna de restanten van het 
ooit zo trotse stadje bij opbod 
werden verkocht. Wat overbleef 
verdween door de tijd onder het 
water, een laag slib en de Oesterdam.
De enige plek waar het lot van de ver-
dronken dorpen nog goed zichtbaar is, bevindt 
zich op Schouwen-Duiveland: de Plompe Toren. 
De voormalige kerktoren is het enige dat rest 
van het dorp Koudekerke, dat samen met veer-
tien andere dorpen in de golven verdween toen 
hier tussen 1475 en 1650 een groot en breed stuk 
polder verloren ging. Verder staat op de dijk van 

Colijnsplaat een monument. Alle namen van 
de verdronken dorpen staan op de tegels die bij 
vloed gedeeltelijk onder water lopen.
De komende jaren moet er nieuwe aandacht ko-
men voor de verdronken dorpen. Op een aantal 
locaties in het Geopark Schelde Delta, op de no-
minatie voor Unesco-classificatie, worden straks 
de verhalen verteld van dit unieke fenomeen. 
Ook aan de hand van archeologische vondsten 

die nu al te zien zijn in musea, zoals 
sarcofagen, een zandstenen hoofdje, 

beeldjes, gebruiksvoorwerpen, 
grafstenen, pelgriminsignes en 

een zegelstempel.
Net als in 1953, toen ver-

schillende dijken door 
verwaarlozing in slech-
te staat waren, had de 
mens ook in het verre 
verleden vaak een 
aandeel in de ramp. Zo 
verdween Reymers-
wael niet alleen in de 
golven vanwege een 
stormvloed, het had 
ook te maken met 
veenwinning waardoor 
de bodem in de omge-

ving was verzakt.
Op de meeste plaatsen 

is weinig of helemaal 
niets meer van de ver-

dronken dorpen te zien. 
Maar dankzij stroming, 
storm, zandhonger, eb en 

springvloed komen er af en 
toe weer herinneringen bloot 

te liggen. Tijdens het voorjaar en de 
zomer worden er wandelingen georganiseerd 

vanuit onder meer het Oosterscheldemuseum 
en Erfgoed Zeeland. Dan wandel je bij laag water 
over slikken en zie je plotseling stukken bak-
steen en houten palen uit de modder steken. 
Stille getuigen van een bewogen geschiedenis.

Watersnoodmuseum + 
Schouwen-Duiveland
Ter gelegenheid van 70 jaar Watersnood-
ramp zijn er het hele jaar door extra 
bijzondere tentoonstellingen en bijeen-
komsten in het Watersnoodmuseum in 
Ouwerkerk. Van ooggetuigen en gere-
nommeerde kunstenaars tot deskundi-
gen en internationale sprekers. Het mu-
seum, tevens nationaal kenniscentrum 
en onderdeel van Geopark Schelde Delta 
dat kandidaat is voor Unesco erkenning, 
verbindt de indrukwekkende verhalen 
van de ramp van 1953 met de actualiteit, 
die van klimaatverandering en stijgende 
zeespiegel. 
Ook elders op Schouwen-Duiveland zijn 
herinneringen aan de Watersnoodramp 
te vinden zoals het krekengebied Ouwer-
kerk, de Schelphoek, geschenkwoningen, 
monumenten en bijzondere plekken 
zoals het buurtschap Capelle dat na 
de ramp nooit is herbouwd. Het eiland 
wordt bovendien omringd door de  
prachtige Zeelandbrug en door drie  
indrukwekkende Deltawerken:  
de imposante Oosterscheldekering,  
Brouwersdam en Grevelingendam. Op  
opschouwenduiveland.nl vind je extra 
informatie en onder meer een Waters-
noodroute.
Meer over het museum: 
watersnoodmuseum.nl
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De Plompe toren herinnert aan het dorp Koudekerke dat in zee verdween.
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Met het multimediaproject Sinking Cities 
Gouda vestigen fotograaf Cynthia Boll en jour-
nalist-documentairemaker Stephanie Bakker 
de aandacht op een verborgen probleem: de 
dalende bodem. Op sommige plaatsen zinkt 
Nederland achter de dijken harder dan dat de 
zeespiegel stijgt.

‘Bodemdaling is een abstract probleem’, zegt 
Cynthia Boll. ‘Met ons project willen we dat 
inzichtelijk maken. Wat betekent bodemdaling 
voor ons in de dagelijkse praktijk? En dan zie je 
dat het verweven is met zo’n beetje alles dat we 
doen. Wonen, werken, ontspannen. Zo staan er 
achtduizend nieuwe woningen gepland in één 
van de laagst gelegen polders van Nederland. 
Wie bedenkt dat?’
De bodem daalt al sinds de middeleeuwen, maar 

door onder meer klimaatverandering gaat het 
sneller dan verwacht. Volgens schattingen ko-
men delen van de Randstad acht tot tien meter 
onder NAP te liggen. Met een stijgende zeespie-
gel kunnen we ons zo’n hoogteverschil niet per-
mitteren. Dat is geen probleem van de toekomst, 
het is nu gaande. Overal zakt er wel wat weg met 
grote gevolgen voor bijvoorbeeld de funderingen 
van huizen.
‘Die andere strijd van Nederlanders tegen het 
water’, noemen Boll en Bakker het gevecht tegen 
de bodemdaling. Wat Boll het meest verbaasde 
tijdens het fotograferen is dat de mensen, ook in 
Gouda, er zo lakoniek over doen. ‘Terwijl er echt 
iets moet gebeuren als we duurzaam in dit deel 
van Nederland willen blijven wonen.’
Gouda is de tweede stad die Boll heeft vast-
gelegd binnen het project Sinking Cities. Voor 

Jakarta kreeg ze de Zilveren Camera, een pres-
tigieuze fotografieprijs. ‘Het is interessant dat 
mensen allemaal anders met die bodemdaling 
omgaan’, aldus Boll. ‘In Jakarta wordt water-
overlast als een gegeven beschouwd en passen 
mensen zich aan. In Nederland halen we onze 
schouders erover op en denken dat het zo’n 
vaart niet zal lopen.’
Ondanks alles zijn Boll en Bakker hoopvol. ‘Of 
hoopvol het goede woord is weet ik niet’, zegt 
Boll. ‘Maar er verandert wel iets. In het maat-
schappelijk debat over de toekomst van ons land 
zie ik het thema wel vaker terugkomen. We gaan 
echt nadenken over de andere scenario’s voor de 
toekomst.’

Sinking Cities Gouda, vanaf 1 februari tot en met 
15 mei in het Watersnoodmuseum in Ouwerkerk.

De snelheid waarmee de zeespiegel voor de 
Nederlandse kust stijgt door klimaatveran-
dering is de laatste decennia flink toegeno-
men. Dat stelt het KNMI in een studie. Volgens 
hoofddirecteur Gerard van der Steenhoven 
geen reden voor paniek, maar wel de hoogste 
tijd om onze manier van leven aan te passen.

‘Ik vergelijk de huidige situatie graag met die 
van tweede helft 19de eeuw’, zegt Gerard van 
der Steenhoven, hoofddirecteur van het KNMI. 
‘Toen kwamen we erachter dat hygiëne goed 
was voor de mens en zijn we aan de slag gegaan 
met riolering, handen wassen, zeep gebruiken. 
Nu moeten we gaan begrijpen dat een schonere 
atmosfeer net zo belangrijk voor ons is.’
In de huidige scenario’s gaat het KNMI uit van 
een zeespiegelstijging van 30 tot 120 centimeter 
aan het eind van de eeuw, tenzij er bijvoorbeeld 
een deel van de ijskap van de Zuidpool afbreekt 
die het proces zou versnellen. Het genoemde 
onderzoek, waarbij de invloed van de wind uit 
de metingen is gehaald, laat over de laatste 
decennia een jaarlijkse stijging zien van ruim 3,5 
millimeter en dat is meer dan 1,5 keer zo snel 
als het gemiddelde van de vorige eeuw.

In de genoemde scenario’s zit een forse marge 
van 90 centimeter. De grootste onzekere factor 
bij het bepalen van het juiste scenario zit ‘m in 
de mens. ‘Het is de vraag hoe goed wij met 192 
landen in staat zijn om minder broeikasgassen 
uit te stoten’, aldus Van der Steenhoven. ‘Daar 
wordt in het westen al veel aan gedaan, maar we 
zullen ook de landen met een kleinere economie 
daarbij moeten betrekken. Met kennis en finan-
ciële middelen.’
Hoewel de Watersnoodramp van 1953 onder 
meer is veroorzaakt door een zware storm in 
combinatie met een springvloed, vormt volgens 
Van der Steenhoven niet het steeds extremere 
weer de belangrijkste dreiging voor herhaling 
maar de zeespiegelstijging. ‘Tijdens de Sinter-
klaasstorm van 2013 werden de waterstanden 
van 1953 hier en daar zelfs overtroffen, maar 
gebeurde er relatief weinig. Dat is het bewijs dat 
we de kustverdediging goed op orde hebben. 
Maar stel je voor dat het water een meter hoger 
zou staan door zeespiegelstijging, dan praten we 
over een hele andere situatie.’
Afgaand op data zitten we voorlopig nog goed in 
Nederland. Het water zal in de eeuwen daarna 
echter nog verder stijgen, zodat je daar al wel 

rekening mee moet houden. Met onze kustver-
dediging kopen we tijd om daar over na te den-
ken. ‘Gelukkig kunnen we zelf ook helpen om 
een nieuwe ramp te voorkomen’, aldus Van der 
Steenhoven. ‘Niet door ons leven van vandaag 
op morgen helemaal om te gooien, maar wel 
door bewuster te zijn van onze rol. Door zonne-
panelen op dak te leggen, een hybride of elek-
trische auto te kopen of door bijvoorbeeld wat 
minder vlees te eten. Iedereen kan op zijn eigen 
manier iets bijdragen om een ramp zoals in 1953 
te voorkomen.’

Gerard van der Steenhoven KNMI:

‘Iedereen kan bijdragen’

Fotograaf Cynthia Boll aan het werk in Gouda

Gerard van der Steenhoven op het KNMI meetveld

‘De bodem daalt harder 
dan de zeespiegel stijgt’
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Droogte, rivierbeheer, zeespiegelstijging, ste-
delijke klimaatadaptatie. Het oplossen van 
deze problemen is zo complex dat een nieuwe 
aanpak nodig is. In 2019 werd Delta Futures lab 
opgericht waarin studenten, onderzoekers en 
professionals uit verschillende sectoren kennis 
delen en samenwerken.

‘Voorheen gebeurde het vaak dat iedereen op 
zijn eigen eilandje een oplossing aan het uitden-
ken was’, vertelt Martine Rutten, directeur van 
Delta Futures lab. ‘Maar met de problemen die 
op ons afkomen is het noodzakelijk om breed 
samen te werken. Onderzoekers, professionals 
uit de praktijk en studenten van verschillende 
disciplines als civiele techniek, bouwkunde en 
bestuurskunde.’
Delta Futures lab wil verandering teweegbren-
gen. Om die reden brengt het afstudeerders van 
verschillende Universiteiten en hogescholen bij 
elkaar én is er sprake van kruisbestuiving met 
de praktijk. Sinds de oprichting in 2019 hebben 
studenten bijgedragen aan het debat en mee-
gedacht over oplossingen voor onder meer de 
droogte in Oost-Nederland, overstromingen in 
Limburg en een adaptief ontwerp voor waterke-
ringen in de monding van de Rijn en Maas.
Natuurlijk is er altijd al samengewerkt, maar 
volgens Rutten is het belangrijk dat de specialis-
ten van de toekomst een breder netwerk krijgen. 
‘Dan kun je daar het beste al tijdens de studie 
mee beginnen’, zegt ze. ‘Dan wordt het in de 
toekomst vanzelfsprekend dat je iemand uit een 
andere discipline er meteen bij betrekt.’

160.000.000
Het versterken van een 5,5 kilometer lang 
dijktraject bij Hansweert, waar nu wordt 

gewerkt, kost 160 miljoen euro. Dat is 
29 miljoen euro per strekkende kilometer. Uit 
recent onderzoek van Rijkswaterstaat en de 

waterschappen blijkt dat bijna de helft van de 
dijken in Nederland nog niet voldoet aan de 

veiligheidsnorm voor 2050. Dit wordt de 
grootste dijkverzwaringsoperatie 

sinds de Deltawerken.

Het is aan ons 
Het klopt dat bedrijven de grootste vervuilers 
zijn, en ja, de overheid moet ons helpen op 
weg naar een groener bestaan. Maar hier richt 
ik mij tot u: de lezer, de burger, de consument 
en de druppel op een steeds harder gloeien-
de plaat. Als individu bouw je geen Delta-
plan, maar het zijn individuele bouwvakkers, 
ingenieurs en politici die het samen tot een 
revolutionair waterbouwkundig project maak-
ten. Eén groene mening schept nog geen 
nieuwe mooiere wereld, maar een groeiende 
groep mensen creëert wel het draagvlak voor 
verandering. Er zijn honderden voorbeelden 
van burgers die samen verandering hebben 
afgedwongen. Kijk alleen al naar de geschie-
denis van maatschappelijke bewegingen zoals 
feminisme en black lives matter.
Klimaatexperts voorspellen dat door klimaat-
verandering natuurrampen vaker en in hevi-
gere mate zullen voorkomen. Hoe kunnen wij 
ons daartegen wapenen? De sleutelwoorden 
zijn mitigatie, het bestrijden van klimaatver-
andering, en adaptatie, de manier waarop 
we ons aanpassen. De verantwoordelijkheid 
schuiven we al jaren naar elkaar door. Bedrij-
ven zijn de grote vervuilers, de wet- en regel-
geving is niet streng genoeg en de consument 
vraagt niet om duurzamere producten. En wat 
heeft dat wijzen ons gebracht? Opwarming, 

verlies van biodiversiteit, ongelijkheid en ver-
vuiling (om er een paar te noemen).
Terug naar onze sleutelwoorden: adaptatie 
en mitigatie. Grote adaptatie maatregelen, 
zoals het Deltaplan, zullen voornamelijk op 
de schouders van de overheid en de bedrijven 
komen. Dus dan mitigatie. Veelvoorkomende 
voorbeelden zijn de verduurzaming van de 
industrie en het vervoer, efficiëntere en her-
nieuwbare energie, en krimp van de bio-in-
dustrie. Dit zijn stuk voor stuk veranderingen 
aan de ‘aanbod kant’. Waarom nemen wij, 
burgers, zelf geen rigoureuzere stappen als 
het klimaat ons zo aan het hart gaat?
Volgens het International Panel on Climate 
Change kan verandering in ons gedrag en 
levensstijl de uitstoot van broeikasgas met 
40 tot 70 procent verminderen. Maar dat gaat 
niet vanzelf. We zitten vast in een dwangma-
tig groeiverhaal, waarin meer geld, consu-
meren of reizen gelijk staat aan hoger genot. 
Dit verhaal moeten wij gaan herschrijven 
op een plek waar de overheid, noch bedrij-
ven bij kunnen: in onze eigen directe kring. 
Praat, inspireer en vraag. Wat brengt geluk? 
Weer een nieuwe broek of een goed gesprek 
met een dierbare vriend? Een vliegticket naar 
Curaçao of een wandeling door een geurend 
dennenbos? We moeten leren om anders te 

gaan consumeren en constante groei los te 
laten. Je eigen verantwoordelijkheid nemen 
geeft kracht. Je aansluiten bij een groep die 
dat ook doet geeft moed. Eén klein visje zal 
de stroming niet veranderen, maar een hele 
school kan een golf van verandering in bewe-
ging brengen.  

Column  Kiki Boreel, klimaatambassadeur van de toekomst

Delta Futures lab

Afstudeerders werken aan 
vernieuwende oplossingen

Jakarta kreeg ze de Zilveren Camera, een pres-
tigieuze fotografieprijs. ‘Het is interessant dat 
mensen allemaal anders met die bodemdaling 
omgaan’, aldus Boll. ‘In Jakarta wordt water-
overlast als een gegeven beschouwd en passen 
mensen zich aan. In Nederland halen we onze 
schouders erover op en denken dat het zo’n 
vaart niet zal lopen.’
Ondanks alles zijn Boll en Bakker hoopvol. ‘Of 
hoopvol het goede woord is weet ik niet’, zegt 
Boll. ‘Maar er verandert wel iets. In het maat-
schappelijk debat over de toekomst van ons land 
zie ik het thema wel vaker terugkomen. We gaan 
echt nadenken over de andere scenario’s voor de 
toekomst.’

Sinking Cities Gouda, vanaf 1 februari tot en met 
15 mei in het Watersnoodmuseum in Ouwerkerk.

rekening mee moet houden. Met onze kustver-
dediging kopen we tijd om daar over na te den-
ken. ‘Gelukkig kunnen we zelf ook helpen om 
een nieuwe ramp te voorkomen’, aldus Van der 
Steenhoven. ‘Niet door ons leven van vandaag 
op morgen helemaal om te gooien, maar wel 
door bewuster te zijn van onze rol. Door zonne-
panelen op dak te leggen, een hybride of elek-
trische auto te kopen of door bijvoorbeeld wat 
minder vlees te eten. Iedereen kan op zijn eigen 
manier iets bijdragen om een ramp zoals in 1953 
te voorkomen.’

De klassieke manier van werken is straks niet 
meer voldoende. ‘Neem de monding van de 
Rijn’, zo legt Rutten uit. ‘Daar moeten we straks 
iets gaan doen om ons tegen het water te be-
schermen. Maar elke maatregel heeft gevolgen 
op tal van terreinen zoals transport, economie, 
industrie, wonen, veiligheid, natuur. Stel dat 

Fotograaf Cynthia Boll aan het werk in Gouda

Gerard van der Steenhoven op het KNMI meetveld

Veldwerk in Limburg

je iets wilt afsluiten, dan moet je op zoek naar 
alternatieven voor de scheepvaart. En wat doe je 
met de petrochemische industrie. Wil je die daar 
houden of verplaatsen. Alles grijpt in elkaar.’
Oplossingen die door de studenten worden 
bedacht zijn vaak anders dan waar professio-
nals uit de praktijk aan denken. Dat zorgt voor 
vernieuwing en frisse ideeën, ook al zijn die niet 
meteen uitvoerbaar. ‘Dankzij Delta Futures lab 
krijgen we meer opties in beeld’, aldus Kees-
Jan Leuvenink van Waterschap Rijn en IJssel. 
‘De oplossingen van Laura, Joost en Cas voor de 
droogte in Oost-Nederland zullen niet zomaar 
worden uitgevoerd maar het moeten wel kaar-
ten zijn die we op de mouw hebben in tijden 
van klimaatverandering en andere toekomstige 
onzekerheden.’
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