
De Delta en haar strijd tegen de waterwolf. 
Henk van de Laak 

 
 
 
De ondoorgrondelijke delta. 
De strijd tegen het water is in het zuidwesten van Nederland altijd een rode draad 
door de geschiedenis geweest. Aanwinning en verlies van land wisselen elkaar af. 
Vrijwel de hele zuidwest delta (behalve de duinstreek, afb. 1) ligt op of onder 
zeeniveau.  
 

 
 
Het landschap is een lappendeken van polders en dijken. De situatie in deze delta is 
lange tijd onvoorspelbaar geweest. Al eeuwen wordt het gebied geteisterd door 
stormvloeden en overstromingen. Bij de St. Felixvloed van 1530 moet een van de 
grootste en rijkste polders van Zuid-Beveland aan de zee worden prijsgegeven. 
Reimerswaal (afb. 2), de derde stad van Zeeland, kan een tijdlang worden 
behouden, maar verdwijnt een eeuw later eveneens in de golven. In de 16

e
 en 17

e
 

eeuw gaat opnieuw veel land verloren en ook in het begin van de 19
e
 eeuw slaat de 

zee genadeloos toe, de voortdurende aandacht voor het dijkonderhoud ten spijt. Die 
aandacht liegt er niet om. De machtige Westkappelse Zeedijk, die het eiland 
Walcheren beschermt, vergt al eeuwen zoveel onderhoud dat menige Westkappelaar 
er zijn beroep van kan maken. 
 
 



 
 
Zo werkt Abraham  Caland, zoon van zo’n dijkwerker, al als dertien-jarige aan deze 
dijk. Als ingenieur van Rijkswater- staat krijgt hij later rechtstreeks bemoeienis met 

het onderhoud van de 
Zeeuwse dijken. Zijn zoon, 
Pieter Caland, blijft 
onverbrekelijk verbonden met 
de in de jaren 1864-1873 
aangelegde Nieuwe 
Waterweg tussen Rotterdam 
en Hoek van Holland (afb. 3). 
In weerwil van verguizing en 
tegenwerking heeft hij het 
principe van een open 

waterweg naar zee gehandhaafd. 
 

De strijd om Walcheren.  
 
Tijdens de Tweede Wereldoorlog is Zeeland verschillende keren van strategisch 

belang geweest. Na de landing in Normandië in juni 
1944, rukten de geallieerden snel op richting 
Nederlandse grens. In september worden de zuidelijke 
provincies bevrijd, inclusief Zeeuws-Vlaanderen. De 
mislukking van de “Operatie Market Garden” (afb. 4) 
maakt een voorlopig einde aan de opmars. Ook op 
Walcheren heersten de Duitsers nog. Van hieruit 
beheersten zij de toegangsweg tot de havenstad 
Antwerpen. En het geallieerde leger heeft een grote 
aanvoerhaven nodig. Om de toegangsweg naar 
Antwerpen open te stellen is Walcheren nodig. Maar de 
sterke Duitse verdediging maakt een landing hier een 
hachelijke zaak. Daarom bombardeerden (afb. 5) de 
geallieerden in oktober Walcheren, waardoor het eiland 

onder water kwam te staan. 



  
Doel is om zo de Duitse verdediging te ontregelen ter voorbereiding op de amfibische 
aanval. Op 1 november waren de Duitsers ten slotte zodanig verzwakt, dat de 
Engelsen aan land kunnen gaan.  Op 8 november 
is Walcheren vrij. Er zijn vier grote stroomgaten 
ontstaan: in de Nolledijk bij Vlissingen, de 
Westkapelse Zeedijk, de dijk bij Veere en de dijk 

bij het oude fort 
Rammekens (afb. 6). 
Onmiddellijk na de 

bombardementen 
probeert de polder 
Walcheren de schade 
te beperken door 
rondom de 
dorpskernen kaden op 
te werpen (afb. 7). 
Ondanks Duitse 
tegenwerping lukt het op die manier enkele gebieden voor 
overs
tromi
ng te 
beho
eden. 
Daar

onder ook de historische 
binnenstad van Middelburg. De 
Dienst Droogmaking Walcheren, 
in november 1944 ingesteld, staat voor een moeilijke opgave. Op 24 november 1944 
stelt de Dienst Droogmaking Walcheren Kobis Kalis aan als hoofduitvoerder. Zijn 
werk bij Bos en Kalis NV (afb. 8) heeft hem eerder naar allerlei uithoeken van de 
wereld gevoerd, ook naar de Zuiderzeewerken waaraan zijn bedrijf als deelgenoot in 
de MUZ een bijdrage had geleverd. Om Kobis Kalis, ‘zes voet lang en breed als de 
emmer van een baggermolen’ kan niemand heen. “Hij is geboren met waterlaarzen 
aan; aan zijn wieg zingt een baggermolen haar piepend lied van knersende emmers 
en ploffende blubber”, schreef A. den Doolaard in Het Verjaagde Water, zijn roman 
over de droogmaking van Walcheren. Daarin komt Kalis voor als Berend Donkelaar. 
Als eerste wordt het stroomgat in de Nolledijk aangepakt. De hoop wordt gevestigd 



op caissons: betonnen bakken die de geallieerden hebben gebruikt voor de aanleg 
van noodhavens na de invasie in Normandië in 1944. Ze hebben er nog een aantal in 
voorraad en stellen die beschikbaar voor het werk op Walcheren. Onder zeer 
moeilijke omstandigheden en met behulp van kraanmachinisten (afb. 9), veel 
spierkracht en klei wordt op 2 oktober 1944 het Nollegat gedicht. Ook bij de andere 
gaten moet eveneens stevig worden aangepakt.  
 
 

 

 

 



De watersnood van 1953 
In de nacht van 31 januari op 1 februari 1953 worden grote delen van Zeeland, Zuid-
Holland en West-Brabant door een angstwekkende watervloed overspoeld. Tijdens 
een noordwesterstorm met springvloed wordt het water in de Noordzee zo geweldig 
opgedreven, dat het in zuidwestelijk Nederland op tientallen plaatsen over de dijken 
stroomt. 
 

Aan de zwakke binnentaluds worden de zeeweringen door het water aangetast en 
niet lang daarna breken ze op vele plaatsen door. Er komen 1835 mensen om het 
leven en ruim 150.000 ha komt onder water te staan (afb. 10). 
 

 



Er komt hulp op gang en ook het Rode Kruis (afb. 11) zet zich volledig in bij het 
reddingswerk.  
 

De 
hospitaalschepen De Hoop (afb. 12) en Henry Dunant zijn wekenlang in het 
rampgebied geweest om hulp te bieden. De bevolking van Nederland wordt 
opgeroepen watersnoodzegels (afb. 13) te kopen en een bijdrage te leveren ten bate 
van het Nationaal Rampenfonds (afb. 13). Ook het buitenland heeft op zeer 
genereuze wijze hulp geboden door vele militaire hulpkrachten (afb. 14), materieel en 
gelden beschikbaar te stellen. Ook Suriname en de Nederlandse Antillen, evenals 
Denemarken en IJsland geven toeslagzegels uit voor hulp aan de slachtoffers (afb. 
15).  
 

 
Door inspanning van alle krachten lukt het binnen negen maanden alle dijkgaten 
weer te sluiten. Het totale herstel duurt ongeveer drie jaar. De overstromingen van 
1916 hebben de uitvoering van de Zuiderzeewerken versneld; door de ramp van 
1953 is het Nederlandse volk ineens bereid een nog veel groter karwei aan te 
pakken: afsluiting van de grote zeearmen in zuidwestelijk Nederland. 
 
 

  



 
 
De plotselinge rampsituatie plaatst Rijkswaterstaat en haar ingenieurs (afb. 17) voor 
aanzienlijke opgaven. De allerijl getroffen organisatorische voorzieningen worden 
geregeld in de Noodwet Dijkherstel van mei 1953. Daarin is bepaald, dat het herstel 



van de schade aan de dijken in het rampgebied door het Rijk zal gebeuren in plaats 
van de beheerders van de waterkeringen. Directie Benedenrivieren vervult een 
coördinerende rol bij het herstel van de dijken. Al op 21 februari 1953 wordt de 
Deltacommissie geïnstalleerd. Deze commissie moet adviseren welke werken  
moeten worden uitgevoerd. Daarbij wordt er vanuit gegaan dat de Nieuwe Waterweg 
en de Westerschelde wegens de grote belangen van de zeescheepvaart open 
moeten blijven. 
  

 
 
Vooruitlopende op de parlementaire behandeling van de Deltawet in 1955, wordt 
voor de uitvoering van de deltawerken een aparte dienst ingesteld: Dienst 
Deltawerken, in 1956 Deltadienst (afb. 18) genoemd. De taak is formeel vastgelegd 
in de Deltawet en behelst de voorbereiding en uitvoering van in die wet genoemde 
afsluiting van de zeearmen tussen de Westerschelde en de Nieuwe waterweg en van 
de afsluiting van de andere zeearmen die in open verbinding staan met de zee. 
  
De Deltawerken 
De Deltacommissie komt binnen het jaar met de aanbeveling om de monden van 
Haringvliet, Brouwershavense Gat, Veerse Gat en Oosterschelde af te sluiten. Om 
ontoelaatbare stroomsnelheden in de tussenwateren te vermijden, moet een aantal 
secundaire dammen worden gebouwd,  nl. in de Zandkreek, de Krammer, de Greve-
lingen en het Volke-rak. Deze dammen maken een verdeling van het water over 
verschillende  bekkens mogelijk, waardoor het mogelijk wordt de kwaliteit van het 

zoete en zoute water 
beter te beheersen. 
Een wettelijke basis 
voor de uitvoering 
van de werken en de 
verdeling van de 
kosten worden 
vastgelegd in de 
Deltawet van 8 mei 
1958. 
Dr. Ir. Johan van 
Veen, hoofd van de 
studiedienst voor de 
benedenrivieren, is 
de geestelijke vader 
van het Deltaplan. De 



toenmalige directeur-generaal van Rijkswaterstaat en voorzitter van de 
Deltacommissie zegt in 1954: “We zouden niet aan de 
uitvoering van het Deltaplan kunnen denken als we niet 
zulke belangrijke technische hulpmiddelen hadden. We 
beschikken over de baggermolen, de sleepboot, de 
caisson, het 
echolood, de 
zandzuiger, het asfalt, 
het gewapende beton, 
het Koninklijk 

Meteorologisch Instituut (afb. 18) en het 
Waterloopkundig Laboratorium (afb. 19)”. 
Met de uitvoering van de Deltawerken wordt de 
Deltadienst opgericht. Al in 1958 wordt een 
beweegbare stormvloedkering in de Hollandse 

IJssel bij Krimpen 
(afb. 20) in 
gebruik genomen. Hierdoor is het gevaar voor het 
hart van de Randstad Holland bij een doorbraak van 
de IJsseldijken afgewend. De afdamming van het 
Veerse Gat en die van de Zandkreek (afb. 21) komen 
in 1961 gereed. Hierdoor ontstaat het Veerse Meer 

en krijgt Veere (afb. 
22) een ander 
aanzien. De weg 
over de Grevelin-
gendam (afb. 23) 
wordt op 1 april 
1965 voor het 
verkeer geopend.  
Niet ieder hoog 
water van de Rijn 
kan via de Nieuwe 
Waterweg naar zee 
worden afgevoerd 
wegens de beperk-
te capaciteit van de 

Noord. Daarom is het nodig het Haringvliet van 
een stel uitwateringssluizen te voorzien. De 
afwateringssluizen in het Haringvliet, met 17 
doorstoomopeningen van elk 56,5 m wijdte, 
worden op 2 november 1970 gelijktijdig met de 
stuwen in Neder-Rijn en Lek officieel in gebruik 
gesteld. Op 15 november 1971 wordt door 
koningin Juliana de autoweg over de Haringvlietdam officieel voor het verkeer 
opengesteld. Ter gelegenheid hiervan brengt de PTT een postzegel uit (afb. 24). De 
Brouwersdam in het Brouwershavense Gat komt in 1972 gereed.  



In het oorspronkelijke plan is ook voor de 
Oosterschelde op een dichte afsluitdam gerekend. 
Het bekken achter deze dam zal, na aanvoer van 
Rijn- en Maaswater, zoet worden. Het inzicht dat 
dan een uniek zoutwatergebied met grote 
betekenis voor het milieu en de visstand zal 
worden vervangen door, vervuild, rivierwater leidt 
tot grote weerstand tegen deze afdamming. Het 
parlement besluit daarop in 1976 tot de bouw van 

grote 
doorlaatschui

ven over te gaan. De sluizen blijven meestal 
open en worden slechts bij zeer hoge 
stormvloeden gesloten. Een totaal 
doorstromingsoppervlak van 18.000 m² (62 
beweegbare stalen schuiven van elk 40 m 
breed) zorgt ervoor dat in de Oosterschelde een 
zoutwatermilieu van voldoende kwaliteit kan 
worden gehandhaafd. De zeehond (afb. 25) kan 
hierdoor weer terugkeren en de mosselcultuur 
met Yerseke als centrum in de Oosterschelde (afb. 26) is van groot economisch 
belang. Op 4 oktober 1986 stelt koningin Beatrix de stormvloedkering in de 
Oosterschelde officieel in werking. (afb. 27) 

                  
Lange tijd is veel aandacht en geld besteedt aan de Deltawerken. Vooral de 
stormvloedkering in de Oosterschelde heeft veel voeten in aarde gehad. Tot de taken 
van de Deltadienst behoort ook de zorg voor de aanleg van het Schelde-Rijnkanaal 
(afb. 28), van de compartimenteringwerken in het oostelijke deltagebied en de zorg 



voor onderzoek, coördinatie en advies betreffende de planologische ontwikkeling van 
het Deltagebied.  

 
 
 
 

De huidige situatie van de 
dijken. 
Na de watersnoodramp van 
1953 zijn tijdens de 
Deltawerken kilometers water-
kering flink opgehoogd (afb. 
29). Maar dijken zijn nooit ‘af’, 
zo blijkt steeds weer. Elke vijf 
jaar toetsen de dijkbeheer-
ders, meestal waterschappen, 
de dijken op veiligheid. In de 
jaren tachtig ontdekken zij, dat 
de steenbekleding op de 
glooiingen niet overal sterk 
genoeg is. 

 



 
Uitgebreid onderzoek heeft aangetoond dat het probleem van te lichte 
steenbekleding zich bij een groot aantal dijkvakken voordoet. Er volgt uitgebreid 
onderzoek naar de kwaliteit van de dijkbekleding. Sinds 1997 zijn de 
werkzaamheden langs de Westerschelde in volle gang. Ook langs de Oosterschelde 
liggen nog vele kilometers dijkvakken te wachten op versterking (afb. 30). 
Verbetering zal een veel te grote investering betekenen voor de waterschappen, de 
wettelijke beheerders van de dijk. In de rijksbegroting is momenteel 1250 miljoen 
euro gereserveerd voor heel Nederland, voor Zeeland ruim 900 miljoen. In 1996 
geeft de minister Rijkswaterstaat opdracht de uitvoering te coördineren. Een jaar later 
is het projectbureau Zeeweringen opgericht. 
  

Rijkswaterstaat (afb. 31) neemt daarin samen met de Zeeuwse waterschappen 
Zeeuws-Vlaanderen en Zeeuwse Eilanden de coördinatie op zich. De opdracht van 
het project is (alleen) de steenbekleding te verbeteren en zo het achterland te 
beschermen tegen overstromingen uit zee. In Zeeland is de veiligheidsnorm 1:4000. 
Ofwel, een dijk moet een superstormvloed die gemiddeld eens in de 4000 jaar 
voorkomt, kunnen weerstaan. Ter vergelijking: in de omgeving van Rotterdam is de 
norm 1:10.000. De Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat wil dat de 
steenbekleding langs de Westerschelde en de Oosterschelde uiterlijk 2015 aan de 
vereiste norm voldoet. 
Dijken zijn kleine natuurgebieden, het krioelt er van leven. Wieren, krabbetjes en 
allerlei vogels en andere dieren voelen zich er thuis. Vooral het water en de dijken 
langs de Westerschelde en de Oosterschelde herbergen bijzondere natuurwaarden 
(afb. 32). Niet zelden zijn ze beschermd door natuurwet- en regelgeving met als 
belangrijkste de Europese Vogel- en Habitatrichtlijn. Projectbureau Zeeweringen 
zorgt ervoor dat alles wordt gedaan om rekening te houden met de gevolgen voor 



planten, vogels en andere dieren op en langs de dijken. Door allerlei maatregelen 
zijn er geen blijvende negatieve gevolgen te verwachten voor de omliggende natuur. 
Het streven is dat de natuur zich kan herstellen of zelfs wordt verbeterd.  

 
 
Ontdekt de Delta!  
Vroeger bestond het Deltagebied nog uit echte eilanden en had het water vrij 
spel. Gelukkig zorgen de Deltawerken, die het bezoeken waard zijn (afb. 33), nu 
voor droge voeten achter dijk en duin. Dammen, bruggen en pontjes maken elk 
plekje inmiddels goed bereikbaar. Maar toch .... de Delta blijft een gebied van 
eilanden, van overkanten. 
 

Elk van die eilanden heeft zijn eigen gebruiken, dialect, streekdracht, natuur en 
landschap. Ontdek het zelf, steek het water over en ontdek de verrassende 



horizon! (afb. 34). De economische en sociale structuur van de eilanden is door de 
komst van de vaste oeververbindingen sterk veranderd. Het vroeger geïsoleerd 
liggende gebied is nu binnen een uur te bereiken vanuit de diverse grote steden. Het 

toerisme heeft een grote vlucht 
genomen. 
Zeeland heeft veel te bieden: 
zee, strand, rust, watersport 
(afb. 35), weidse vergezichten, 
natuur, fraaie steden en 

dorpen. Tegelijkertijd zijn er nieuwe wegen en 
recreatiegebieden bij gekomen. Veerse Meer, 
Oosterschelde en Grevelingenmeer zijn 
prachtige watersportgebieden geworden. In 
2002 is de Oosterschelde uitgeroepen tot 
Nationaal Park.  De mooie Delta trekt zeer veel 
toeristen; ook vanuit het buitenland is deze streek erg in trek. Op het censuur-
poststuk (afb. 36)  uit 12 augustus 1940 wordt een machinestempel getoond, 
waaruit blijkt hoe belangrijk in die jaren vakantie ook was. Zeeland heeft altijd 
geleefd van de zee. Van hieruit worden verre kusten ontdekt en bevolkt. De 
Zeeuwse steden imponeren in de huidige tijd nog steeds door hun eeuwenoude 
schoonheid en hun tastbare verleden. Ooit waren het machtige havensteden! 
(afb. 37). 

 



De Zeeuwen en 
het gevecht 
tegen het 
water is 
verwoord in 
het Zeeuwse 
wapenschild, 

die een leeuw 
laat zien, die 
worstelt met 
de golven. De 
wapenspreuk luidt: “Luctor et 
Emergo” Latijn voor “ik worstel en 
kom boven”. (afb. 38) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Westkapelle: Dijkverbetering door Projectbureau Zeeweringen in 2006. 


