
Watersnoodpad Schouwen-Duiveland

1Zierikzee
Naast de Zuidhavenpoort staat het monument: 

“Beproefd maar niet gebroken”. Een figuratief 

beeld van een sterke vrouw, als symbool voor 

het Zeeuwse volk dat toch de moed weer 

opbrengt om door te gaan. Het kind achter de 

vrouw staat voor het geloof, “iets kleins dat 

tegen iets groots aankruipt”.

2Capelle
Capelle is een buurtschap wat nagenoeg geheel 

van de aardbodem is verdwenen bij de 

Watersnood van 1953. De tweede vloed was 

hier het ergste. Op zondagmiddag werden hier 

één voor één de huizen door de vloed verzwolgen.

3Ouwerkerk
Tijdens de Watersnoodramp werd  

Ouwerkerk zwaar getroffen. In de 

zuidelijke zeedijk waar nu het  

Watersnoodmuseum is gevestigd, was een 

groot gat ontstaan waardoor een groot 

gedeelte van de omgeving onder water 

kwam te staan. Ruim 9 maanden lang 

stroomde het zeewater twee keer per 

dag de polder in en uit, voordat op  

6 november 1953 het laatste dijkgat 

door Phoenix caissons gedicht werd.

4Nieuwerkerk
Op de Algemene Begraafplaats staat een groot herdenkingsbeeld van Mari 

Andriessen. Het monument stelt een opwiekende vogel met een afgebroken 

vleugel voor. De vogel staat symbool voor de mens die nog net aan het gevaar 

ontsnapt, maar ook voor de ziel die het lichaam bij het sterven ontvlucht.

5Haven Zijpe
Tot 6 juli 1988 was de haven van Zijpe 

de plaats waar de veerpont naar Anna 

Jacobapolder vertrok. Hiervandaan 

trokken na de Ramp de DUKW’s  

(amfibische vaartuigen) het eiland over 

en vertrokken ook de Commando’s met 

hun boten om hulp te gaan bieden.
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9Geschenkwoningen 
Burgh
Door de watersnoodramp gingen duizenden  

woningen verloren. Dat was een zware slag voor 

een toch al door woningnood geplaagd Nederland. 

De hulp na de ramp was internationaal. Oostenrijk, 

Finland, Zweden, Denemarken en Noorwegen 

schonken woningen. Het meest wijdverspreid zijn 

de karakteristieke Noorse houten huizen. Vijf ervan 

staan aan het Duinwegje in Burgh. Ze dragen de 

namen van Noorse steden zoals Tromsö, Oslo, 

Hammerfest, Stavanger en Bergen.
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7Scharendijke

Kerk ten tijde van de ramp.

Brouwershaven
Toen in de nacht van 31 januari op  

1 februari de vloedplanken aan de 

haven-kade het begaven gutste het 

water het stadje in. Oude onderpuien 

bezweken onder de abnormale druk 

van het onstuimige water. De vloed-

planken die de straten afsloten, 

werden overspoeld en naar alle kanten 

bruiste het water door het oude 

stadje de lager gelegen polders in.

Oosterschelde-
kering
De Oosterscheldekering is het grootste 

onderdeel van de Deltawerken. Het is tevens 

een 9 kilometer lange wegverbinding tussen 

Schouwen-Duiveland en Noord-Beveland. 

Deze waterkering bevat grote schuiven die bij 

een verwachte gevaarlijke waterstand naar 

beneden gelaten kunnen worden.

11Burghsluis
Nadat in 1953 de Westhavendijk bij het haventje Burghsluis was doorgebroken 

stortte het water zich eerst in het kleine poldertje van Oud-Burgsluis. In die 

polder stond achter de dijk bij het haventje een rijtje van 13 huisjes.  

Hier verdronken die nacht 10 mensen die overvallen werden door het water, 

dat in 15 minuten tijd steeg tot een hoogte van 3,85 meter. Dat het water 

zo ongekend hard steeg, komt doordat het poldertje zo klein is.

Serooskerke
Tot augustus 1953 heeft Serooskerke bloot 

gestaan aan de geweldige hoeveelheden 

water wat ieder etmaal door het Schelp-

hoekgat kwam. Voor de kerk, tegenover 

het dorpshuis, staat een monument van 

betonnen platen op een bakstenen  

fundament. Hierop staan de namen van 

de vijftien omgekomen slachtoffers.

De Watersnoodramp van 1953
Dit wandelpad neemt u mee in de geschiedenis van de Watersnood van 1953 en voert u onder meer langs de vele belangrijke 

plaatsen met herinneringen aan de Ramp.

De route van 154 km. lang is onderverdeeld in 10 etappes en is een initiatief van de KNBLO-Wandelsportorganisatie.  

Het boekje met uitgebreide routebeschrijving is te verkrijgen via de KNBLO-NL alsook bij de boekhandel. 

De Watersnood van 1953 voltrekt zich in de nacht van 31 januari op 1 februari 1953. Springtij en een noordwesterstorm stuwen 

het water in de trechtervormige Noordzee op tot recordhoogte. In Nederland overstroomt een groot deel van Zeeland,  

West-Brabant en de Zuid-Hollandse eilanden. Hierbij verdrinken 1836 mensen en tienduizenden dieren; ruim 100.000 mensen 

verliezen hun huis en bezittingen. De Ramp van 1953 veroorzaakt, behalve het enorme verlies aan mensenlevens, grote schade 

aan de veestapel, gebouwen en infrastructuur. De totale schade bedraagt ca. 1,5 miljard gulden (700 miljoen euro).

Muraltmuur  
Scharendijke
Een muraltmuur is een muurtje boven op een 

dijk, dat diende als alternatieve en goedkope 

dijkverhoging. Een muraltmuur bestaat uit 

drie of vier horizontale betonnen platen, 

van ongeveer een meter hoog, tussen betonnen 

staanders. Tijdens de watersnood van 1953 

bleken ze echter niet te voldoen. 

Om deze reden werden de meeste muralt-

muurtjes bij het ophogen van de dijken na 

1953 afgebroken.


