
Vakmensen

WATERSNOODMUSEUM OUWERKERK
Weg van de Buitenlandse Pers 5
4305 RJ Ouwerkerk

Locatie zeer kort samengevat: 
OV  :★
Auto  :★ ★ ★ ★ ★
Parkeren :★ ★ ★ ★ ★
Loop afstand :★ ★ ★ ★ ★
Toiletten :★ ★ ★ ★ ★
Rollator :★ ★ ★ ★ ★
Rolstoel :★ ★ ★ ★ ★

Op dinsdag  25 april verblijven wij de gehele dag op de zelfde locatie. 

Bereikbaarheid
Watersnoodmuseum in Ouwerkerk is met OV slecht bereikbaar. Wij vragen dan ook bij aanmelding 
aan de autorijders of zij bereid zijn om eventueel mensen op te halen bij Busstation Zierikzee. En 
hopen die te koppelen aan degenen die met de trein komen.

Met OV neemt u de trein naar NS Rotterdam. Daar neem u op Perron 3 de RET Metro D naar 
Metrostation Zuidplein in Rotterdam. Daar neemt u op perron L de Connexxion Bus 395 naar het 
Busstation Zierikzee. Let op: met deze bus kunnen geen rolstoelen mee.
Vanaf het treinstation Goes neemt u op Perron A Connexxion Bus 132 naar het Busstation Zierikzee. 
Zie www.9292ov.nl voor de dienstregeling.

Met de auto komend over de N59 (Zierikzee-Bruinisse) neemt u de afslag naar Ouwerkerk. Volg nu 
de weg naar Ouwerkerk. U bent op de Vissersweg. Aangekomen bij de T-splitsing  gaat u rechtsaf en 
gelijk weer linksaf. Dit is de Noorderstraat. Aan het eind slaat u linksaf naar de Phoenixstraat. Aan het 
eind van deze straat slaat u rechtsaf de Baalpapenweg in. Nu neemt u de eerste weg rechts. Dat is de 
weg van de Buitenlandse Pers. U rijdt door naar de parkeerplaats van het Watersnoodmuseum.

Na de lunch zal een medewerker vertellen over de watersnoodramp, de Caissons en het museum 
voordat u op eigen gelegenheid door het museum kunt lopen.

De dijken breken
Het is de nacht van zaterdag 31 januari op zondag 1 februari 1953. Een zware noordwesterstorm stuwt 
het Noordzeewater hoog op in het Engelse kanaal. Nog voordat de (spring)vloed op z’n hoogst is, 
breken de dijken in Zuidwest-Nederland.

In caisson 1 wordt de achtergrond van de watersnoodramp toegelicht. Historische polygoonbeelden 
en alledaagse gebruiksvoorwerpen schetsen een beeld van de oorzaken en gevolgen van die 
rampzalige nacht.

De uitgebreide collectie fotoboeken en knipselmappen over de watersnoodramp geeft een goed 
beeld van de schrijnende gevolgen in Zeeland, Zuid-Holland en Noord-Brabant, de provincies waar de 
watersnood plaatsvond.

Tijdens de rampnacht probeerden mensen wanhopig hulp te zoeken via de telefoon. Omdat de 
verbindingen stuk waren, kregen ze geen verbinding. Radiozendamateurs lukte het wel. Zoals Peter 
Hossfeld uit Zierikzee, die met een zelfgebouwde zender de eerste contacten met de buitenwereld 
legde.
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Persoonlijke verhalen staan centraal in beeld en geluid, van slachtoffers, hulpverleners en anderen die 
de ramp hebben meegemaakt in het Watersnoodmuseum. 

In caisson 2 verhalen over emoties en daadkracht. Emoties van hen die getroffen zijn door de 
watersnoodramp en verhalen vertellen over dierbaren die zij verloren. Daadkracht van de 
hulpverleners: van het Rode Kruis tot ‘moddermeisjes’, maar ook van de weder-opbouwers, die onder 
meer de vier caissons plaatsten in het stroomgat van Ouwerkerk.

In caisson 3 zijn machines te zien die bij het dijkherstel zijn gebruikt. Ook staat er een 
geschenkwoning, die tot enkele jaren geleden nog in Zierikzee werd bewoond. In 1953 werd deze 
geschonken door Denemarken; ter vervanging van een woning die door het water verzwolgen was. Er 
kwamen ook woningen uit landen als Noorwegen, Oostenrijk en Zweden. Er zijn er nog steeds enkele 
in gebruik. Onder meer in Ouwerkerk, Zierikzee en Den Bommel.

Ondanks het dijkherstel en de uitvoering van de Deltawerken is de kans op een overstroming nog 
steeds aanwezig. Om bezoekers bewust te maken van de risico’s van het wonen beneden de 
zeespiegel is aan het eind van caisson 3 de expositie Flood Aware ingericht. Aan de hand van filmpjes 
en een tijdspad is te zien hoe snel het water in een polder kan stromen.

In caisson 4 zien we dat water een belangrijke rol in het dagelijks leven heeft en met waterbeheer ben 
je nooit klaar.

De kracht van het water wordt getoond in een 7 minuten durende film, geprojecteerd op een 
gebogen scherm van 18 bij 3.5 meter. Met onder meer overstromingen van over heel de wereld en 
het bijzondere verhaal van de mannen van Colijnsplaat en hun gevecht met het water in 1953.

Meld je hier aan
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