
Herdenking watersnoodramp 
Goeree-Overflakkee is zwaar getroffen door de watersnoodramp. In totaal komen 488 eilandbewoners 

om. Het eiland komt bijna geheel onder water te staan. Alleen Melissant, Dirksland en een stuk van 

Ouddorp blijven droog. In Nieuwe-Tonge en Stellendam zijn veel slachtoffers te betreuren. In Oude-Tonge 

komen ruim 300 mensen om in de golven. Elk jaar is er een herdenking op de begraafplaats aan de 

Heerendijk in Oude-Tonge. Vrijdag 1 februari zal de heer Jan Franssen, Commissaris van de Koningin in de 

provincie Zuid-Holland, een krans leggen bij de begraafplaats in Oude-Tonge. Hier liggen de slachtoffers 

begraven die de rampnacht niet hebben overleefd. Na de kranslegging volgt een herdenkingsbijeenkomst in de 

kerk. Tijdens deze bijeenkomst geeft het Prins Mauritskoor een optreden. Dijkgraaf Jan Geluk is namens 

waterschap Hollandse Delta aanwezig bij de herdenking.
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Nationaal jeugdbestuur bezoekt Hollandse Delta  
Vrijdag 1 februari bezoekt het nationale jeugdwaterschap het gebied van Hollandse Delta. Het jeugd-

waterschap bestaat uit 21 jongeren tussen de 12 en 18 jaar van verschillende waterschappen. De 16-jarige 

Rosanne Reijnen uit Nieuw-Beijerland vertegenwoordigt Hollandse Delta. Rosanne: “Wij willen ervoor 

zorgen dat de jeugd meer betrokken raakt bij het waterbeheer in Nederland”. Na ontvangst in het 

waterschapshuis door de dijkgraaf maken zij een bustour door het werkgebied van Hollandse Delta.  

De aandacht zal uitgaan naar de watersnood. Zo krijgen zij op de voormalige Ambachtsheerlijkheid 

Cromstrijen in Numansdorp een lezing over de watersnood. Daarna brengen zij een bezoek aan 

basisschool De Dubbeldekker waar de leerlingen op dat moment bezig zijn met een les over de 

ramp. Zij gebruiken lesmateriaal wat Hollandse Delta heeft ontwikkeld. De herdenking van de 

watersnood geeft het belang aan van veilige dijken en een goed waterbeheer.  

Overleven met water 
Leen Naaktgeboren, Els Dekker en Cor Visser waren in 1953 nog kinderen. Zij vertellen hun 

persoonlijke herinneringen voor de camera. Hollandse Delta heeft de film ‘Overleven met water’ gemaakt 

voor basisscholieren. De film is opgenomen in ‘s-Gravendeel, Nieuwendijk en Strijensas. De verhalen 

worden afgewisseld met originele filmbeelden van Goeree-Overflakkee uit 1953. Ook de Scandinavische 

noodwoningen spelen een rol. De houten huizen maken deel uit van de buitenlandse hulp die Nederland na 

de ramp kreeg. Naast de diverse monumenten vormen deze huizen een tastbare herinnering aan de 

watersnood 1953. In de film vormen zij de brug naar het heden, want veel van deze noodwoningen zijn nog 

bewoond. Hollandse Delta heeft alle basisscholen in het werkgebied een set bouwplaten van de noodwoningen 

gestuurd en een lesbrief over de watersnood. Lesbrief, videofilm en bouwplaten kunnen de scholen gebruiken bij 

hun lessen over de watersnood. Dit materiaal staat samen met andere informatie over de watersnood op de speciale 

webpagina: www.wshd.nl/1953. 

Nieuwe Deltawet om herhaling te voorkomen 
De watersnoodramp van 1953 staat in het geheugen van velen gegrift. Nog diezelfde maand februari ging er een 

commissie aan de slag die de vraag moest beantwoorden wat er nodig was om de door de stormvloed van 1 februari 

1953 geteisterde gebieden in de toekomst te beveiligen tegen een watersnood. Op het advies van deze eerste 

Deltacommissie zijn ook in het gebied van waterschap Hollandse Delta in de jaren zestig en zeventig heel wat dijken, 

duinen en kades versterkt, verhoogd of aangelegd. De door het veranderende klimaat voorspelde stijging van de 

zeespiegel, zwaardere golfslag, meer en zouter rivierwater, maakten het nodig om op 1 februari 2010 Wim Kuijken 

als deltacommissaris aan te stellen. Inmiddels is op 1 januari 2012 de Deltawet in werking getreden.  

De deltacommissaris houdt scherp in de gaten of de maatregelen die in Deltawet staan, worden uitgevoerd.  

Zo worden er dijken, duinen en kades versterkt en watersystemen verbeterd en waar dat nodig is de inrichting 

van polders en stroomgebieden aangepakt. Daarmee voorkomen we dat we ooit weer in een vergelijkbare 

situatie zullen komen als in februari 1953 en ook in de toekomst voldoende zoet water hebben.

Waterschap Hollandse Delta houdt zich bezig met het beheer en onderhoud van de 

water keringen die Zuid-Holland Zuid tegen het water beschermen. Het zorgt voor 

voldoende water in het gebied om te kunnen wonen, werken en recreëren. 

Hollandse Delta bewaakt ook de waterkwaliteit in sloten, singels en plassen; zuivert
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het afvalwater en is verantwoordelijk voor de (vaar)wegen buiten de bebouwde 

kom, met uitzondering van provinciale wegen en rijkswegen. Voor meer informatie: 

www.wshd.nl

Hoogwater wandelroute Dordrecht 
Dordrecht en water horen bij elkaar. In 1953 bleef de stad grote ellende bespaard. Maar in het 

verleden was dat vaak anders. Op tal van punten is de aanwezigheid van water nog zichtbaar. 

De hoogwater wandelroute voert de wandelaar langs 19 plekken in de binnenstad waar het water 

soms een vriend en soms een vijand was. Zaterdag 2 februari maken wethouder Rinette Reynvaan van 

Dordrecht en heemraad Maarten van Hulst van Hollandse Delta de anderhalf uur durende wandeling. 

Deze route is enkele jaren geleden samengesteld in het kader van het waterplan Dordrecht. Gids is de 

Dordtse journalist Wim van Wijk. Hij is één van de auteurs van ‘Aan de rand van de ramp’. De wandeling op 

zaterdag 2 februari start om 11 uur op het Statenplein. Bij voldoende belangstelling is er ook een tocht om 

14 uur. Wie wil meewandelen, kan zich aanmelden via het waterschapsloket: 2005005@wshd.nl. Deelname is 

gratis, maar er is een beperkt aantal plaatsen.
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Strijen, dorp in het water   
Burgemeester Aart-Jan Moerkerke en dijkgraaf Jan Geluk openen zaterdag 2 februari de vernieuwde 

tentoonstelling ‘Dorp in het water’ van de oudheidkundige vereniging ‘Het land van Strijen’. Voorzitter 

Arie Voordendag: “Aan de hand van foto’s van toen krijgt u een beeld van de ramp die zich hier heeft 

voltrokken. Maar er is ook uitgebreid aandacht voor de dijkversterkingen die het waterschap uitvoert en 

we staan stil bij de dijkwachtorganisatie.” Dit jaar organiseert de vereniging ook busritten langs de 

plaatsen waar in 1953 in Strijen de dijken zijn doorgebroken. “Een deskundige gids geeft uitleg hoe 

de ramp is ontstaan en waar en waarom de dijken op die bewuste avond, 60 jaar geleden, zijn 

doorgebroken. Je komt op plaatsen die zeer sterk tot de verbeelding spreken.” De expositie in 

het Smederijmuseum aan de Kerkstraat 47 in Strijen duurt tot eind maart. Kijk voor informatie 

en openingstijden op: www.hetlandvanstrijen.com. Daar staat ook hoe u zich kunt aanmelden 

voor de bustour.

Stijgend water in Hoogvliet 
Het eiland IJsselmonde is grotendeels aan het water ontsnapt. “In 1953 werden in de polder Nieuw Engeland 

de eerste woningen gebouwd van de huidige deelgemeente Hoogvliet,” zegt Hans van der Boom van het 

Historisch Genootschap Hoogvliet. “Het water stond tegen de Heersdijk. Als die was doorgebroken, was 

het leed voor de nieuwe woningen én het hele achtergelegen gebied niet te overzien geweest.” Maar met 

mensenhulp hield de dijk het en de polders achter de eeuwenoude Hoogvlietse dijken bleven gespaard. 

Toch eiste het water ook in Hoogvliet zijn tol. “De buitenpolders overstroomden wel. Op de boerderij 

van Timmers op de Zalmplaat verdronken vijf mensen van één familie.” 

Zaterdag 26 januari openen burgemeester Ahmed Aboutaleb van Rotterdam en dijkgraaf Jan Geluk 

van Hollandse Delta de tentoonstelling over de watersnood in Hoogvliet. De expositie is tot eind 

maart te zien in het gebouw van het Genootschap aan de Gebbeweg 12 te Hoogvliet (Zalmplaat). 

Meer informatie en openingstijden staan op: www.historischhoogvliet.nl.

Veilige dijken en duinen 
Hollandse Delta beheert en onderhoudt de dijken, duinen en kades die Zuid-Holland Zuid tegen 

het water beschermen. Het waterschap let erop dat deze waterkeringen in optimale conditie 

verkeren. De dijken, duinen en kades moeten hoog en stevig genoeg zijn om water tegen te houden. 

Ook in de toekomst waarin de zeespiegel stijgt en het klimaat verandert. Elke zes jaar toetst het 

waterschap daarom de veiligheid van de dijken en duinen. Deze toetsing is te vergelijken met de APK-

keuring voor auto’s. Er zijn verschillende punten waarop een dijk kan worden afgekeurd. Wat voor auto’s 

geldt, geldt ook voor dijken: een afgekeurde dijk is nog geen slechte dijk. Alleen als je de zwakke punten 

niet aanpakt, zal de dijk op den duur niet meer op zijn taak berekend zijn. Daarom versterkt Hollandse Delta 

tot 2017 in het dijkversterkingsprogramma in totaal nog 59 kilometer. Bij Ouddorp, Oostvoorne, Middelharnis 

en Stad aan ‘t Haringvliet zijn de dijkversterkingen al uitgevoerd. Die voor het Eiland van Dordrecht, de 

Hoeksche Waard en bij Hellevoetsluis zijn in voorbereiding.
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