
Ommetje Oostdijk: Verdronken Dorp (7,3 km)

Dorpshuis  6
Na de ramp heeft de gemeente Apeldoorn een 
houten noodgebouw geschonken aan Oostdijk. 
‘t Gebouwtje‘ zoals iedereen het jarenlang noem-
de, heeft lang dienstgedaan als lagere school 
en als verenigingsgebouw. Het huidige stenen 
dorpshuis heet nog steeds ‘Apeldoorn’. Op de 
plaquette staan de namen van de slachto� ers 
van de watersnood. 

De Vliet 3
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Ommetje Oostdijk: Verdronken Dorp (7,3 km)

De Juun
De ui, in goed Zeeuws ‘juun’, 
is het handelsmerk van Oost-
dĳ k, waar ook veel fruit wordt 
geteeld. De Juun en Oostdĳ k 
zĳ n een twee-eenheid. Dat 
is meteen duidelĳ k als u het 
dorp nadert vanaf zuidelĳ ke 
richting. Naast de rotonde bĳ  
de Oude Rĳ ksweg staat een 
levensgroot kunstwerk in de 
vorm van een ui, bedacht, ont-
worpen en uitgevoerd door 
de plaatselĳ ke bevolking.

Zuid-Beveland werd in vroeger tĳ den doorsneden door tal van water-
lopen en kleine zeearmen. De Vliet, eigenlĳ k de ‘Kruiningse Vliet’, is 
gevormd bĳ  een grote overstroming in 1134. Deze zeearm stroomde 
tussen de Westerschelde en de Oosterschelde en had later nog een 
functie bĳ  de afwatering. Wat we nu nog zien is een mooi klein na-
tuurgebied, een foerageerplaats voor watervogels.
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Rolstoel en rollatorvriendelijke wandelroute Volg de bewegwĳ zering 
met het rol-icoontje en u weet zeker dat de route makkelĳ k af te leggen is met wielen.
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Dit ommetje, een wandeling van 7,3 kilometer 
langs de meest markante bezienswaardigheden 
van Oostdĳ k, is samengesteld door dorpsbewoners.

 

Voor dit ommetje (paarse lĳ n op kaart) volgt u 
onderweg de gele richtingspĳ len met het logo van 
Verdronken Dorp. U kunt de route ook uitbreiden 
via de andere (knooppunt) nummers van het wan-
delnetwerk, zie ommezĳ de.
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Op de plaats waar de school stond is de Lavendeldĳ k doorgebroken. Er 
ontstond een diep stroomgat. Deze doorbraak voltooide nagenoeg de to-
tale ondergang van de buurtschap Oostdĳ k. Met 40.000 zandzakken en 
veel mankracht werd later het brede stroomgat gedicht.

Het dorp werd als Heerlĳ kheid Oostdĳ k voor het eerst vermeld in 1242. Van die 
nederzetting is niets meer terug te vinden, omdat deze verloren ging tĳ dens water-
vloeden in 1530 en 1532. Pas in het jaar 1642 is het dorp gedeeltelĳ k herdĳ kt om 
nieuwe overstromingen te voorkomen. 

Desondanks is Oostdĳ k toch getro� en door de watersnoodramp in 1953. Grote 
delen van het dorp stonden onder water en de schade was enorm. Door de grote 
saamhorigheid, die kenmerkend is voor het dorp, kon Oostdĳ k hersteld worden. 
Landbouw is nog steeds de pĳ ler waar de Oostdĳ kse economie op drĳ ft. 

Het dorp telt 575 inwoners (2021).

2 Doorbraak Lavendeldijk/school

De coupure4
Omwonenden van de coupure, de afsluitbare doorgang in 
de Nieuwlandse Binnendĳ k, hebben op het nippertje op zon-
dagmorgen 1 februari 1953 de coupure van de spoorlĳ n kun-
nen sluiten. Als dat niet gelukt was, zou ook het dorp Krab-
bendĳ ke onder water zĳ n gelopen. Nadat later de spoorlĳ n 
hersteld was, kon met laag water weer met goederentrei-
nen door de verdronken polder gereden worden. Daarvoor 
moesten de stalen coupuredeuren steeds worden geopend.

Het Hoekje5

Het hoekje is het punt waar veel wegen samenkomen; het is een ont-
moetingsplaats. Vroeger ook al. Toen veel mensen bĳ  de boeren gingen 
werken, wachtte men daar op elkaar. Nog steeds is het de plek waar 
scholieren op weg naar school elkaar ontmoeten. Hier stortte het water 
in de rampnacht met grote kracht over de dĳ klaagte naar beneden.

1,5 km 
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Volg de bewegwĳ zering 
u weet zeker dat de route makkelĳ k af te leggen is met wielen.

Rolstoel en rollatorvriendelijke wandelroute
u weet zeker dat de route makkelĳ k af te leggen is met wielen.

Rolstoel en rollatorvriendelijke wandelroute
u weet zeker dat de route makkelĳ k af te leggen is met wielen.
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