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Een laccr g e l e d e n . . . 

Vt Stormvloed in Se Anivtferpse J)olSers 
1 Felvuari 1953 

door 
ROBERT HAVERMANS 

Maatkundiq schatter van onroaranda «oadaran, 
Aidalingshoofd ran da Tachnischa Dianst Ton da Horan ran Antwaipan. 

Lid Ton da Raad van Adrlas Ton 'Tfotoor- an Stadanschoon". 

1) DE GEBEURTENISSEN. 
Op Zaterdaq 31 lanuari 1953. liidaos da radiooitsaadinqan van Iial waaAaricht 
van het Koninklilk Mateoroloqisch Instituut maldda da xandar Bmasal dat aan 
gavaarliik stormqabiad xich naar onze gawastan varplaatsta. 
In de loop van da dag nam da wind in starkta toa: 's nomiddogs, omstraaks 19 aur. 
werden Ie Antwerpen windrukkan van 30 kg/m2 garagisiraard. Maormala da 
nacht aanbrak, groeide aan warkaUike storm uit da aangakondigda dapiauia. 
waarbij da windrichting, oanvankalilk wast, longzaam naar hal Nooidwaslan ovar-
ging. Tiidans da nachl boakla man windalotan van 75 kg/m2 snalhadan van naar 
dan 100 fan/b mal gamlddalda snalhadan, ovar tnaaanndmlan van aan aur garna
len, van 75 km/b. Da windrichting draaide in da morgan van 1 Fabcnori galaidalVk 
noar bal Noord-Noordwastan. Alboawal da havighaid van da storm binnen da 
grenxan rial van da stotman, dia xich in bal winlaraaisoan maaimaaU in oma 
streken kunnen voordoen, was hal vooral da richting dia hier da doorsloaada lol 
speelde, omdat sil bet watar in da Noordxaa en da Scbalda kracbUg opstawda an 
aldus aU ean dar genetische lakloren van da slringvload opirad. Da baromatof^oad 
te Antwerpen bedroeg op 31 Januari te 24 u : 752 mm. MJ daalda op 1 Fabfoori 
no9 lot 748 fnnu 
Het was volle maan geweest op 29 lanuari; wl| bavondan ons dos in da spiiag-

HMdsTil hal hoogwalar van Zaterdag 31 lanuari. omsiraaks 17 aar, ward waarge
nomen dat bel normaal springvIoedpeU mal ruim 1 malar ovartroMan was; toen 
reeds sloeg bal water over da xomardUken van de polpolder van Zondvliat 
Nochtans valt op la marken dal da darde laktor die bal ontstaan van hoge wota»-
s t ^ d l T i n de sl^belde in de hand werkte, nL aan grool bovandebiat bier onto**, 
daar da maand Januari gekenmerkt werd door aan xjar garinga naanlog (omalraata 
15 mm), batsii slachto ongeveer bet vierde van da nonnala naarslag voor dia 
maand. 
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Het hoogU) van 1 FebruarL dat te Antwerpen te 5.34 uur viel. xou rampspoedig 
worden. Men heeft het de kenmerkende benaming van St-Ignatiusvloed gegeven. 
Met een ongekende hevigheid werd het vloedwater door de Noordwester op de 
Noordzee en in de Schelde opgestuwd, xodat een peil van (+7,85) bi) Antwerpen 
werd bereikt. Plaatseliik werd xelis (+8,05) genoteerd. In 1906 bereikte dit peU 
xlechts (+7,40). 
De vloedgolf stortte xich op tal van plaatsen, mede door lokale opwaaüng over 
de kruinen van de wakerdiiken en verwekte de welbekende uitwoeling van kruin 
en binnenbeloop. Dexe overspoeling duurde ruim een uur op de Schalde, stioomof-
waarts van Antwerpen. Door het opeenvolgend doorbreken van diiken in het 
Scheldegebied en het onUtaan. hierdoor, van nieuwe bergingskommen. doolde het 
peil van het buitenwater na dit eerate uur achokagewilxe. Al apoedig woran op 
talrijke plaatsen bressen in de waterkeringen ontstoon. Sommige dexer breaaen 
groeiden uit tot werkeliike doorbraken, woarbi) heelder dijkponden inatoritan en 
wegvloeiden. De ramp ontwikkelde xich xo anel, dot menaan en dieren er het leven 
bij inschoten. Door xich olies tt)dens de duUtemU afspeelde, verxwoorde xulka nog 
de heeraende noodtoeatand. In Nederland nom de romp de omvang van een notto-
nole kotoatrofe oon. Ongeveer 1800 menaen en tuim 50.000 atuks groot- en kleinvee 
werden er gedood. 
Doch ook in onxe Antwerpae Noorderpoldera woa da toeatond hoogal enuUg. Men 
mag oaimemen dot ol wat overatroomboor woa op enkele uitzonderingen na, wer
kelijk onder water ia gekomen, von even benoorden de Stod tot ooo da Nedar-
landse grena. Over de grena apeelde zich trouwene een xeUda tonaal ai. 
Het zware nomiddaghoogti) van 1 Februori had verder vri| apel doorhaan de 
geslagen dijkbreuken en overapoalde andermaal de poldara, da achoda an TamiaUng 
nog overal vergrotend. Nog vele dogen xou daxa toaataad oonhoudan, ploolaaUiL 
zelfs maandenlang. 

2) DE SCHADE AAN DE WAKERDIIXEN. 
De dijken die ematige, raap. xeer xwore sdioda opliepen iHa ia da Aalwaipae 
Noorderpolders, de volgende: 
o) De dijk tussen de Kiuisschonasluia ea het Fort Sl-FiUp had ncmttanlllka allwoa-
lingsschode. Dexe schade werd toaielük vluq haratald; 
b) De dijk tuaaan de in oonbouw xijnde Boudawiinslnia aa da Balgiadi* aluis. lagaa-
over de polder van Ordom, vertoonde viji belangriike nllwoaliagaa aa oislagea, 
vooral rechtover het Groot Gat von 1632. De echode kon toaiaUik ving voorlopig 
heratald wordea tot op de aormole hoogwolarlila. Da atraotwag banadaadiika 
(Ordamdijkweg) werd over een lengte van enkele hondardan naiar waggaslagaa; 
c) De ringdiik von 1845 bexuiden Lillo-Fort vertoonde ter boogta raa da plosaen 
van "Het Gat" een xeatol brassen, echter met gooi gebleven diikvoat Daxa braaaan 
konden tomelilk apoedig door middel von xondxokken voorlopig gadicht worden 
tot op de hoogwoterlijn. De Zomardijk von 1816 liep uilwoaliagsaclioda op. ea 
moeat ploataaliik oon de buileatean mal riiawerk veralavigd wordea; 
d) Te Lillo-Fort aioegen door: 
— de dijk oiuniddellijk bexuiden de dijkpoort tegenover hal Horaalia (bres von 
ongeveer 20 meter); 
— De dijk tussen het Hoventie en de veaünggracht (brea von ongeveer 30 aielar). 
Het vloedwater drong langs de earata brea recht op de gebouwen TOB da iortkam 
(Hotel ScoldU. ToUtroot. enx.(i). terwijl het door de tweede brea ia da Taalinggracht 
drong en het fort longa ochteren afsloot, bomen ontwortelde, staoapolaa voa de 
bovenleiding van de trom neerlegde om xich don verder oostwoorts uit te spraidan. 
De boombeplanting rond het oude fort aangebracht door de zorgen von da Varaai-
ging voor Natuur- en Stedenachoon, liep echter geen noemenawooidiga echode op. 
Beide breaaen konden voorlopig met zondxokkan gaatopl woiden. 
In de kerk von Lillo-Fort reikte hel woter lot 1.55 m boven da vloer. 
e) In het Zuidelijk front von het driehoekig aoillonl von het Toormoligo 16* aeuwae 
fort von Blouwgoren, ontatond een aanxiealijke brea von ongeveer 50 tol 60 m 
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De polder van Zandvliet, gezien van 
de Zwanendijk. Op de achtergrond : 
de grote bres. Op het voorplan : de 
overspoelde steenweg. 



breedte, met vorminq van een wiel ter plaaUe van de dilkvoet. Even beluiden 
dll .aiUant w a . er een andere van een 30-tal meter breedte. Ook hier kon een 
noodherslellinq tomelUk vluq na de ramp worden uitqevoerd door de aanleg van 
een rinqdilk op de ichorre vóór beide breeien. De dilk tussen Blauwqmen en 
Frederik vertoonde bovendien lokale aislaqschade. het erqst even benoorden het 
driehoekig saillant. 
i) Bil de BelgUche sluU waren enkele kleinere uitschuringen, waarvan een echter 
een ogenblik de stabUiteit der funderingen van de opstuwleidlng van het polder
gemaal in gevaar bracht. 
g) Het ergst gehavend van alle wakerdilken was deie tussen het Oud Tort Frede
rik en de schorpolder van Zandvliet. 
Even benoorden de suikeriabriek van Berendrecht, ongeveer SO m benoorden het 
einde van de anUtankgracht, bevond xich een grote doorbraak die een teer diepe 
bestendige verbinding met de Schelde tot stand bracht; aanvankellik 40 m breed, 
bereikte si| op 22 Februari 1953 reeds 11 m breedte met een ooasleaUike diepte 
reikend lot het peU (—17,00). In AprU was de breedte reeds tot 131 m uitgegroeid. 
Een aldaar staande gebouwtle stortte in. De inbroakwoelkom strekte sidi landin
waarts de bres uit lot op ongeveer IS m van de binnenleen van de di|k, met een 
diepte gaande van (—7.00) tot (0.00) en ten slotte verder ooetwooits tot poldeipeil 
uitlopend. De grootste diepte lol (—17,00) bevond sich predes in hel vertikaal vlok 
van de dllkkniin. Cirka 60.000 m3 grond, hel weggeslagen dUkrlcdi inbegrepen, 
werden hier binnen de oangelegde ringdi|k door het water uitgewoeld. Wal rerder 
benoorden deie doorbraak bevond tich een tweede gal van 7S m breedte, echler 
minder diep, waarvan de drempel niet lager reikte dan hel peil i+4M), met 
aislaq in het voorland tot (-f2,00). Vervolgens was de di|k over een lengte vera 
bonderden meter, lol hel baken van de Oudendi|k. naar het Nooiden toe, seer 
iwaar gehavend en omvatte nog slechts een opeenvolging van leren grotere en 
kleinere bressen, afslagen en inkalvingen. waarvan de breedte reep. 17 m. 173 m. 
13 m. 31 m. 2S m. 95 m en 3( m bedroeg en hel hoogste peil (-f440). Aan dit 
dilkvak was de sdiode Ie omvangrilk om noodherstellingen lot een goed einde 
te kunnen brengen. Hel moest dus voorlopig onverlet geloten worden, wal trouwene 
geen groot beswaar opleverde, gelet op het bestaan der doorbraak benoorden 
Frederik. Het baken van Oudendijk werd gedeeltelilk ontgrond en moeet met stolen 
luien verankerd worden. Ten gevolge van de doorbraak benoorden het eod iert 
Frederik werd ernstige schade toegebracht aan de Inetnilotles der soikerfabrlek 
en werden honderden xware turiblokken uil de ondergrond TOB de polder wegge
slagen. Ier plaatse van de gevormde inbroakwoelkom en de doorep nrniehiltende 
erosieqeul. qevormd in hel bed van de Polderswoterleep, en In de polder oigeaet 
Het aantal dezer veenblokken groeide oan noarmote de ereeie«eal verder werd 
uilgesdiuurd. Vele deier blokken hadden een volume tol 5 mS. lolat beiulden bet 
bovenhoofd van de sluis Frederik was een sink von hel binaeatohid TOB de dilk 
weggeslagen door hel water, dal longs het oprilgot binnendrong via hel harenUe, 
de vloedplanken niet gesloken ti|nde. 

h) De dilk tussen de schorpolder van ZondvUel en de Hagemanspolder vertooode 
een lelide beeld van ongeveer 20 bressen, inkalvingen en ofilogen. HU verkeerde 
in een zeer bedenkeliike toestand. Aon deie di|k werden geen needberetelUngen 
uitgevoerd. De dilkvoet bleei echler onaangetast. 
i) De Zomerdilk van de schorpolder van Zandvliet vertoonde talrüke kleinere aialo-
qen en erosiegeulen dodi ziln herstelling bood geen biisondeiw moelUikheden. 
Tildens de iaie van de noodherstellingen werd hü eveneens onveriel gelaten. 
I) Lichte uitwoelingsschade werd ook vastgesteld aon de di|ken lussen de Hage
manspolder en de Nieuwe Zuidpolder en lussen de Hagencmspolder en de Orens-
polder. 

(1) Hier vielen twee mensenlevens !e betreuren. 
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Op te merken valt dat de twee diepe doorbraken waar ook de dijkvoel werd 
weggeslagen (Pijp Tabak - Zwijndrecht (linkeroever) en Frederik - Berendrechl (rech
teroever), zich voordeden in de holle bochten van de rivier, waar de vaargeul het 
dichtst bij de dijk ligt. de raoklijn van de stroomdraadbocht tegen de dijk uiUoopt 
en de grondmassa lussen deze geul en de dijk dus hel dunst en het minst weer
standbiedend was. De dijken van de rechteroever waren daarenboven aan de volle 
windwerking blootgesteld. 

3) OMVANG VAN DE OVERSTROMING, 

a) Op het grondgebied van Antwerpen. " 
Door het over en door de Scheldediiken gestroomde water werden inundaties 
veroorzaakt in de polders van Oosterweel. Ordam, van Oorderen en WUmarsdonk, 
uitlooend tot een wig over de Ekerse steenweg tot op het militair osienveld benoor
den de Luchtbalkazeme. Het water hinderde aldoor het verkeer langs weg en 
tramsporen over de Ekerse steenweg von 2 tot 6 Februori. Dooma trok het licfa 
terug door oispuiing. 
Hieronder vo'qt een korte beschrilving van de toestand op het grondgebied Ant
werpen onmiddellijk na de romp. 
Na het weasooelen van de Scheldedijk nobij Fort St-Filio is hel werter gestroomd 
in hel gedeeUelijk opgehoogde gebied tussen Fort St-FUip, da Scholdadilk, da 
bescherminosdijk baoosten da Blauwhoai en de rlngstaenwag dar nieuwe patro-
leuminstalloties. 
De bescherminasdijk heelt baqaven en het verzomalda wolar haaft sich in bat 
Oud-Polderlond van Oos'erwaal varspre'd. De moksimnm watarhooota is ongaTaat 
( + 1.60) geweest. Op 3 Februari wos hel water reeds binnen de sloten, aan poor 
lage plaatsen uitgeionderd. waar bij reaenvol aomakkalilk water blilit staan, an 
het werd verder langs de sluizen von hel Noordkoslaal oigasonid. Da Kaslalwag 
zelf b'eei noqenoeg grotendeels drooa. Hel gedeelte von de po'dar von Lillo tosaan 
de stadsgrens, de voororocht der Verlegde Schlins an bal FoHIa Toa Oordaran, 
werd via LiUo overs*TOomd. sodat hel water cddoar oo 2 Fabmail aan hoogte 
bereikte van ( + 390). woardoor het in da voorgracht dar Sch'lns i* oraraelopaa. 
No een tweetal dagen is hel sta*tonnair oabteven OD ciifco (+2.40). Op 13 Febmoii 
is de porno van hel oomoal nobii de Halaisdia sluis in warfcinct gasat Hat wolar 
was op 18 Februari binnon da lochlslool au da slaanwag wos opan voor hal 
verkeer. 
Het gedeelte tussen de voorgrachl dar varlagda Schiins-EltanliOTaBdilk, Konwan-
steinsedijk en hel Fortje von Oordaren, kwam avenaans via Lillo ondar langs da 
voorgracht en het water heeft aldoor op 2 Februari aan hoogte baraikt TOB ( + 3 , I S ) . 
doch wos op 4 Februari goiu weqgetTokkan. 
Het gedeelte van de Ordompolder gelegen in hal siroomgabiad TOB da Grote Ganl 
of Groot Got. da Mooi-Martanskreak, da ZandvooiUuaak an da Konwanslaiasa 
Geul. liep onder door de bressen in de Scheldadiik Insaan da Ordom- aa Xmls-
schanssluis en hel water reikte on Zondag I FabmorI ongavaar lol (+3JI0). Bat 
water heeft zich verspreid langs olie dldan in hooidsaak via da Mooi-MarlaBskTaak 
naar Wilmorsdonk toe. De afsluitklep tegen de duiker over da kraak la da Oordaiaa-
straat werd door het stromend woter vernield. 
Vanwege het vele wo»er dol von Ekeren uil longs het Schoon ScU]a ward ooaga-
voerd was het water in date lona eerst op 7 Februari garoalig gadoold. 
Hel water kon moeilijk weg wegens hel «adeallalUk diditlopaa Toa da Gtota 
Geul. 
Een gedeelte von de Mulsbroekpolder wearsslidan da Molankroak Uap ondar door 
de hoge waterstond In de Grote Geul en door .da geweldige wolataanTOar langs 
het Schoon Schijn dot nobij het Sloversgot uil siin oevers trod. Hat wotarpail raikta 
er tot ongeveer ( + 2,30). Het water wos oldoar weggetrokken op 7 Fabraori. 
Het deel van de Oosterweelpolder benoorden de HovendokkentussaaWUmorsdonksa-
en Ekersedijk, de verlegde Schijns. de Noorderloon en da oanoording banoordaa 
Leopold- on Honsodok. liep onder longs de Mooi-MartaiulDaali. Hat wolar baialkla 
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hel pall ( + 2.00). Dit water kon alleen wegrloelen wanneer het water In de Grote 
Geul voldoende qezakt wa>. 
Op 18 Februari stond het water nabij de Zomerweg op ongeveer (+1.70). Het 
uitvoeren van bagqerwerken in de oosteliike helit der Grote Geul heeit een gunstige 
weerslag gehad voor de verdere afwatering. 
Het water in de beschouwde zone was binnen de oevers omstreeks 23 AprU 1953. 
De opduikingen van Wilmarsdonk en Oorderen en da opduiking van da Ooal-
Planen bleven droog. 
Door het overstromen van water langs de Royerssluu heeit het water ojn. langs 
de steenweg naar de parkeerterreinen van het Noordkasteel ziin uilweg gezocht 
an U de put vóór het magaziln I ondergelopen. In de standspondan Hoordkosteel-
•traat 2 en 4 U water gedrongen in de kelders en in de woonvertrekkon. Het water 
U aldaar gestegen tot ongeveer (+5,50). doch was op 2 Februari reeds weggevloeid. 
Ook op hal laaggelegen terras beoosten de Slulppoort heeft ongeveer 0,50 m 
water gestaan tot ongeveer ( + 5.50). ingestroomd langs de steenweg naar da par
keerterreinen. 
In totaal ziln door het Scheldewatar cirka 400 ha weilanden en tOO ha labeur-
gronden op hel gebied van Antwerpen overspoeld geweest 
b) In de polders benoorden 's Hertogendiik. 
Tildens hoor maksimum omvang reikte de inundatie tol aan hel Loogeiad van 
Stabroek. ongeveer tot tegen de hoogteliln ( + 4,50). Enkele hogere plekken binnen 
dit gebied bleven op het nippertte droog, ojn. de opduiking van Oud-LUlo en deze 
tussen de kerk von Lillo-XruUweg<2) en de windmolen "De Eenhoorn". Bi) hel 
poldergemaal aan de Belgische sluis werd hel peil (+3,M bereikt) en gedurende 
een tweetal dagen gehandhaafd. 
In de polder van Zandvliet en Berendrecht lusaan da ZaedQk en de GeoMenlediik, 
kwam het water, mede door opwaaiing, op een gegeven ogenblik lol het peil 
( + 5.00). 
Te Berendrecht reikte het water lol de loegangslrap van de kerk, oreiepoelde nog 
de huizen van de Dorpalraat, kwam lol nabii de windmolen op de weg naar 
Zandvliet en stond 1 m hoog bij de bocht vim de wog naar Zandvliat daar woor 
het tromspoor deze weg verlaat 
Te Zandvliet stonden de polders volledig onder tol aan da voel van da opdniUog, 
waarop hel dorp ia goTaaligd. De woningen van de sleanweg naar Bereadiechl 
kwamen onder. 
De waterschade in deze bebouwde gedeelten van Barendredil en Zaadrllet was 
Ie willen aan de talriike doorgrovingen. dia man aoBtrai in da BerandiacfaldiPi 
en in de Gemeentedilk. dtu aan de veronachtzaming van da walerkarenda innklie 
van deze dilken. 
Da Oud-Noordlandpolder liep onder lot aan de hoeve Da Weallles. Hier kwam 
het water in hoofdzoak uit ds polders van OasendracUO loaga da BiOnwag. 
alwoar de di|k doorgegraven is en ook door de duiker van de Polderwalatgang 
bil hal Vingarling. De Noordlandae di)k. met kruinpett om l+IM) ward niet noe-
menswaordig beschadigd. Enig woter sloeg ook over da Zatdhavoadlik. Da Ond-
Noordlandpolder kwam eehler nlat zo ving onder d s da peldara ran Baraadradtt 
en ZandvUet omdat hel woter hier sledits onrachWraafca on long* ara langere weg 
kon binnendringen. 
De Kabellauwpolder kwam ondar tol iels ten Ooaton van de Koele Weg. DU wrter 
kwam eveneens uit de polders van Oasandracbt langs doorgrovingen in de sloper-
dilken en langs de duiker von de KabeQonwbeak. 
De Hagemonspolder Uep onder ten gevolge von bal overvloeien von wotor over 
de kruin von ziin eigen diik longs de kont von de schorpolder woordoor ook 

(2) De drempel van de kerk van UUo-Kruiaweg ligt op (+4,39). 
(3) De dijk van de Vijdfpolder tussen de Grenspoldor en do sluis hel Ossendrechts 

gat was doorgeslagen. 
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uitwoeling ran het binnenbeloop ontstond. Ook de Grenspolder en de Nleuwe-
Zuidpolder liepen onder; bij de eerste beiweek de dijk tegen de Hoqemanepolder; 
de laatste liep onder mede ten gevolge van een dilkbreuk in de Vl)dtpolder en 
van het ontstaan van bressen in de tussendijk. 
De schor- of potpolder van Zandvliet was reeds 's Zaterdags ondergelopen door 
het vloeien van water over de Zomerdiiken. 
In het geheel werden ongever 3400 ha gronden onder ZondvUet, Berendrecht. Llllo 
en Stabroek geïnundeerd. 
Doordat de grote en enige blijvende toevoerweg van het Scheldewater de grote 
doorbraak bij het Oud Fort Frederik was, kwam het water in de polders van Zond-
vliet en Berendrecht steeds het hoogst en het vloeide al naar hel Zuiden, waar 
het een lager peil bereikte. De polders bij de Belgische sluis liggen bet laagst bel 
water trok er dan ook heen, zodot een verhang on'stond. dal dan ook de swore 
stroming verklaarde, die men van Noord naar Zuid kon opmerken over de landerijen 
von de polder van Lillo, over de Rijksweg Stabroek-LUlo, in de wolergangen, eni. 
Deze stroming hield aon lot op hel ogenblik dat het inundoiiegebied kon beperkt 
worden, door het afdichten van de Zwanendijk en de Gemeeiileditk, lol de polders 
van Zandvliet en Berendrecht hetzij tot 13 Februari. Von dol ogenblik werden de 
bezuiden de Zwanendijk gelegen polders nok enkel bezwoard door hel water TOB 
de Snelle Kreek, met de erop lozende waterlopen, dol toen naar Ullo moesl oirleelen. 

4) DE TOEGEBRACHTE ALGEMENE SCHADE. 
Door het geweld von hel binnenstromend woler werden lolrilke woaingea •rasHg 
beschadigd, hetzij door hel indrukken von gevels, hel bonten van maten, bel uit
drukken van deuren en romen, om niet Ie spreken von de algemene wotera^ode 
aan voorroden, landbouwmachines, meubelen en kledlngelnkken en oon de 9eboa-
wen zeli door de bevochtiging met zout Scheldewoler en de beTniliag door alIK 
In veldsilo's en in schuren opgeslagen voorroden spoelden uit elkander. De gehele 
polder en de loluds von binnendijken logen bestrooid met pcddun slio, beelwuilela, 
uien. mcnskolven. enz. 
Op het grondgebied Antwerpen werd schade toegebracht aan de schoiie tegenevei 
het Noordkasteel, waar plootselijk hel riispokwerk. rUr «lete «otea ia de edMifi*. 
door de s'ortvloed werd wegaemkl. 
Aan verharde wegen op ditzelide grondgebied werd volgende rrVnle loegebtcicht i 
Door het water dat via Royerssluis kwam overgelopen werden la de OueteiweeUe 
steenweg bezuiden de Hogere Zeevaartschool viji girien geeoeeld (dAo I N BI2); 
de verhorde inrij tot de sdiool wos gedeeltelijk weggespoeld; de steeaweg aoor 
de parkeerterreinen Noordkosleel en de toegangsweg aoor hel -MTgniHii Ifeoidko-
teel werden beschadigd. 
Op de ringsteenweg rond hel Pelroleaatdok werd de bestioHag op TMadilleade 
plaatsen vernield over totaal liOO m2 ala gevolg voa hel laatraoMa TOB het water 
door de bres nabij Fort St-FiUp. 
Door het onlsioon von vijl grote bressen in de Scheldediik tuseea do TnilMi liiim 
sluis en de Schijnsluizen woa de straatweg Xruiaechoas-Ulle. gelewea ooa de Toel 
van de dijk weggeslagen over 400 lm onder vorming voa diepe kollea. Hat oedeehe 
van de Ordamstraat. lussen deze weg en de bmg over de "Grate Geol" weid 
eveneens weggesooeld over 50 lm. 
Door het water dot via Roverssulis kwom oreroeleoea woidea Itmmheen de Ooetai 
wee'sesleenweg vóór de Hogere Zeevaartschool, beweeiea en beooeten de tala voa 
voornoemde school en benoorden de roeikom voa hel Noordkosteel 250 ba beton
nen wondelwegen vernield. 
Door de watervloed in de hootdgrochl was de grond eo vendilIeBde ploolaea. 
totaal 1*0 bn. onder de betonplaten uitgespoeld en werd bel tohid Toa de roeikom 
b«schodiod. 
Door de bres in de Scheldediik nobU Fort St-FUio Ie bel woler gestoeooMl aoor de 
vijver von bel fort en naar de looer aelegen terreinen betolden de Toldweg toaaea 
de ringbaan bewes'en hel Petroleumdolc en bet Fort 8«-Pilia. In deae 
brede groeven gespoeld en de verhozdiag weid medegevoerd. 
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Door het plaatselijk buiten de oevers treden Ton het water van het Schoon Schijn 
was een gedeelte van de veldweg bezuiden deze waterloop weggespoeld. 
Ingevolge het doorbreken van de Scheldedijk was op een vijital plaatsen een 
grote massa specie van de dijk in de waterloop "Grote Geul" gespoeld waardoor 
de wateraivaer van de polders benoorden de dokken werd gestremd. 
Door het water dat via de Royerssluis kwam overgelopen en over hel terrein 
gelegen tussen de Hogere Zeevaartschool, de steenweg naar de parkeerterreinen 
Noordkasteel, de roeikom en de wallen z^n uitweg zocht, was het talud van de 
hooidgracht Noordkasteel op twee plaatsen weggespoeld en de grond van het 
aanpalende terrein medegevoerd naar de hoofdgracht zodat twee kolken ontston
den met een totale oppervlakte van drka 5000 m2 en een diepte vcm 2 tot 3 m. 
Ingevolge het ontstaan van deze kolken was de betonnen trap toegang gevend 
tot de wallen van het Noordkasteel weggezakt, gescheurd en totaod onbruikbaar 
geworden. 
Ter plaatse van alle andere grote bressen werden woelkommen geslagen; een 
grote inbraakgeul met twee vertakkingen, een naar het Noordoosten, tot tegen de 
3' weg en een oostwaarts, werd bij het oud Fort Frederik gevormd. Tevens werden 
belangrijke zondige overslagpakketten op de oorspronkelijke kleibodem afgezet, 
waarop men na droogkomen ribbelvorming kon waarnemen, onder meer bi| de 
3'' weg te Zandvliet (weggespoelde dijkaarde) en bij de kruising van de Fabriek-
straat met de Gemeentedijk, waar een klein wiel van pijn. 20 m diamater werd 
geslagen en waar een woninggevel en een betonnen afsluiting werden weggedrukt 
door de stroming langs de doorgraving van da Gemeentedijk, evenals later nog
maals aan de 3'' weg ter hoogte van de Gemeentedijk, waar de voorlopige zandzok-
ken-afdichting wegs!oeg en het zand daarvan weer over de achtergelegen akkers 
uitgespreid werd. Aanzienlijke overslagpakketten werden afgeial In de polder 
tegenover de bres van Blauwgaren, op de plaats van het oude iori en In het 
litteken der diepere geul, verder ook noordwaarts tengevolge van de dilkaislag 
bij de Goudhoek. 
Ernstige schade werd aan de wegen toegebracht. Overal merkte men varscdddngen, 
losgewoelde straatvakken, afzeting van zand en sliblagen. De keiweg. Onoihanke-
lijkheidstraot te Lillo werd zwaar gehavend tussen de molen en da ontttankgrachL 
Plaatselijk waren bomen uitgerukt, ojn. te UIlo Fort en op de ZwanendiPc (dasa 
laatste ten gevolge van de werken). Het spoor van de banrttram was op versdiil-
lende plaatsen weggezakt, nl. lussen Blauwboef en LUlo-Fort tan gevolge van de 
dwarse waterstroming over de weg volgens de Noord-ZuidrichÜng. Slonnpalan van 
de bovenleiding zakten hier en daor scheef. Door bet omvallen VOB talafoonpolan 
waren de leidingen gebroken, hetzelfde daad zich voor bil InchtUlnan van het elek
trisch net. 
Scheidingsgreppels tussen percelen verdwenen door oowsHbhIng. Droinaqeaallan 
waren op de meeste placrtsen verstopl. op andere plaatsen oUaan da nltmondlngspU-
pen over een zekere lengte. 
In de suikerfabriek Ie Berendrecht kwamen machines en elaktrisdia motoren onder 
water en stortten enkele konstrukties langs de Scheldedilk in. 
De veestapel werd ernstig getroffen: tol van dieren verdronken in da slodlen. Bil 
wijze van inlichting weze gezegd dat in de stal von da maast londwaorlae hoara 
aan de Eerste weg te Zandvliet op enkele meter van de GamaantedliW^ het water 
op I Februari tot 1.52 m boven da stalvloor reikte en lildena de springvloed van 
17 Maart, tot op 1.80 m boven deze vloer. Hal spoelde zelfs op 1 Febmari U] 
het namiddagtij. over de Gemeenlediik. Bi) de twee hoeven op de hogere "Ouden-
dijk" (grens Berendrecht-ZandvUet) reikte hal water bil ieder hooglll lot aan da 
dorpels der vensterramen van hel gelIJkvloer». 
De bodemstruktuur werd door de inundatie met soul water nadelig bmnvloed. 
Behandeling met gips bleek na de droogmaUng noodzc&elllk. Op sommige idaatsen. 

(4) Constant Van der Stee-Poeters. 
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oun. in de polder binnen de Cirkeldilk yen LUlo. '^«d»» "° ^a ? « > ? 9 ° ° | ^ ' 
keiharde kleidekken wacrqenomen tenqerolqa van da yamiaUqinq dar kniimatatiuk-
tuur door bet Na-ion. 
Hat wUd en de alqemene fauna i> qrotendeeU Terdronken: xall. walarwUdkwam 
om bet leven ten gevolqe van de hevlqe «trominq. Men heelt eenden en pamiian 
doodgedrukt gevonden teqen qebouwen ol verward in aliluitinqan. Man vond ver
dronken haxen, mollen, in hel xout water gestorven kikvorsen. Ook lal van Walna 
huisdieren zijn omgekomen. 
Aisluitingen en omheiningen van weilanden en akkers waren naarqarukt. Da * * " • 
afrastering met betonpalen en Ursusdraad rond da boomqoard in Haqamanspoidar 
werd zwaar beschadigd. Oversloqpokkettan van da aiqabrokkalda dilkaarda en 
van de uitwoelinqen werden in dexe polder aiqexal. 
Ten slotte, en dit stelt al hel ondera noq in da schaduw, is vorlias van manaan-
levens te betreuren geweest, ojn. te Lillo. 

5) DE GETROFFEN NOODMAATREGELEN. 

Arbeidskrachten werden opgevorderd bil burqarliika opeising inqavolqa da poldar-
reqlementen. lerwiil qenietroapan en andara laqaroadardalan krocbldadlg hulp bodan 
bil het uitvoeren van noodherslellinqen. 
De eerste zorq ging naar hel redden van mensen en dieren. Varschlllanda polder-
bewoners moesten door middel van vaartuigen uit hun woningen «abaold wonUn. 
Het vee heelt men door het water en qedeeltelilk over da dilkan qarad. voor loraal 
zulks mogelijk was. Het verkeer in het ovarstroomda gebied weid baBoaUükt 
lijdans de woelige dag van 1 Februari, door een enorme mona "vaak". dJ. afval 
van riet, wrakhout. ilzerdraod. stukken huisraad, enz. dat door walar aa wind 
was biieenqedreven teqen de bitmendilken lanqs de windilida, an waaiia meiisan 
en dieren en ook de uitqezalle booties verward geraakten. De novtgalla op bal 
overstroomde qebied werd overiqens ook nog door ondarwalarslaanda airasteiiB9*B 
bemoeiliikt. Tildens de reddingswerken bleven voarluigan in da modder atakaa 
of zakten weg in de sloten. 
In de woningen drong bet zoute water binnen, vermengd mal slib an mal aal 
en beer uit overgelopen aalputlen. 
Een tweede vereiste was derhalve, de kadavers der vaidroakaa dtaian ao apeadiq 
mogaliik op te ruimen en de woningen, van lodia tii droeg kwamon. 9Madlq 
schoon te mtdien en te ontsmetlan, dit alles om bel nUbfakan ran itoklaB (a 
vermilden. 
De bevolkinq van Lillo. die normool voor haar zoetwater aaagawasaa was op da 
Noordbeek, die hooqlandwater oanvoert kon dit water, dal moi toal Schaldawatar 
vermenqd was. niet meer' qebruiken en diende van drinkbaar wolar voonlaa. dal 
met ketelwaqens werd acmqebracht. Deze toestand duurde lol na voUodive afqmilBg 
van hel zoute water. 
Ondertussen werd er naar qestreeid. de overstroming in la pariwa door do dük-
bressen te stoppen daar waar zulks onmiddallilk mogaliik blaok, d.w.s. waar da 
dilkvoel gaai was gebleven, en voor bel overige da doorgroviagan ia da alopor-
dilken Ie dichten. Tieaduixenden zandzakken werden hiervoor gebmikt dia giotaa-
dsels gevuld werden in de hogere zaadgrondea ea boaaaa lea Ooataa vaa Zond-
vliet en BerendrechL Doar waar nodig werden da soadsakslapaUagaa door iiiga-
heide dennenpalen en ilzerdraod versterkt EakaU dator oididiliBgaa. ojn. bi] 
de 3" weg Ie ZaadvUet. begaven na enkele dogen ea dieadaa opoioaw voiatorkt 
Aarde voor bel vullen van zandzakken werd ook gestoken op da Oomaoaladük 
en op de wallen van bet iortle van Berendrecht 
Wegens hel bestaan vaa slechte één enkele diepe dooAraak banooidoa bol Oud 
Fori Fraderik, bepaalde mea zich crbU aUe epeaingea aa doorgaagoa in da 
Zwanendiik en de Gamaentedilk voUedig ai Ie sluitan. sodaaig dat ollaaa aog da 
polders vaa Bereadrecbl ea ZaadvUet, helzii eaa gebied vcm omabaaks 110 ha. 
door het water van de grote bres bl| hel Oud Fort Fredarik warden orarapoald. Da 
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Foto H. Delaunois 

De overstroming aan de rand der 
gemeente Berendreckt. Een dunne 
ijslaag bedekt de watermassa. 
Rechts : de bossen van de Reigers
kolonie. 



dilkpoorten in de Gemeentedijk en ds Zwanendiik werden olgesloten op de klo»-
•ieke wiixe. door middel van schotbalken met tussenvuUing van aarde. De bepaalde 
ataluiting van deze inundatiezone was voltrokken op 13 Februari: van deze dag 
oi kon met de droogmaking van de polders van Lillo worden begonnen, die ook 
in de hand werd gewerkt door het droge weder der maand Maart, waardoor 
de aanvoer van hooglandwater gering bleef. Hel mag een geluk heten dat de 
Gemeentedijk en de Zwanendiik nog bestonden. Had de doorbraak zich bezuiden 
het Oud Fort Frederik voorgedaan, don zou de schade, nu reeds zo aanzienliik. 
zich over een nog veel grotere oppervlakte hebben uitgestrekt en zou men een 
herhaling van de ramp van 1831 beleeid hebben. 
De polders van Zandvliet en Berendrecht, deel uitmakend van het ressort TOn de 
polder van Lillo cum annexis. zouden dus aan de geti|dewerking onderworpen 
blijven tot de deünitieve afdichting van het groot gat bij Frederik. Tweemaal per 
etmaol stroomden aldus door de grote diikbres aldaar ongeveer 10.000.000 m3 
water in deze inundatiezone, bekend om haar hoge kwaliteiten in verband met 
de suikerbietenkultuur. 
Doar de Oud-Noordlondpolder voor zijn uitwatering aangewezen ia op de polder 
Ton Zandvliet, via de duiker van het Vingerling. en deze polder ook onder woler 
stond, ging de droogmaking ervan niet zonder moeiliikheden gepaard. Men heait 
bii laag Ui een zekere hoeveelheid water kunnen afspuien langs de hoger bedoelde^ 
duiker: bil hoog water diende deze echter afgedicht Wegens de langzame vorde
ring van het droogmoken door afspuiing van het Oud-fioordland, dat ongeveer 
2.500.000 m3 water bevatte, werd een suppletoire bemaling door middel van een 
Diesel-elektrische pompengroep van 30 m3/minuut van 27 Februari af georganiseerd 
(pompinstallatie van de N.V. Rateou). De inrichting werd opgesteld op de Zuidha-
vendiik ten Osten van de hoeve Moretus (pachter Bril). Later in Maart werd deze 
pompengroep vervangen door twee lichtere pompen van de N.V. Pieux FraaU. raat 
een gezamenliik debiet van cirka 6000 Ut/minuut, om het laatste ochterqeblaTan 
water weg te trekken en de aanvoer van het bovenwater bl) la houden. Deze 
pompen werden opgesteld bij de duiker van het Vingerling. Het Oud-Noordland 
was praktisch reeds droog omstreeks 28 Maart, volledig en definitief echter slechts 
op 17 April I9S3. Nochtans moest het pompen hier intermitterend worden voortge
zet tot einde luli 19S3, totdat de verbinding van de duiker von hel Vingerling met 
de inmiddels opengemaakte wotergangen in de richting von da sluia Frederik waar 
hersteld was. 
Op Nederlonds grondgebied werd mei da grootste spoed gewerirt aan hel haralal 
von de goten in de Ossendrechlse polderdijken, waardoor da Vijdtpoldar lamaliik 
vlug droog kwam en het water uil de Nieuwe Zuidpolder en de Kabeliauwpoldar 
kon wegtrekken. De Kabeljauwpolder was droog op 2 Maart 1SS3, zodat hoU Mooit 
aldaar met de bezaaiingen kon begonnen worden. De Nieuwe Zuidpoldar kwam 
reeds bepaald droog op 13 Februari 19S3. Ia deze kortstondig geïaundaatda pol
ders was de achtergelaten afzetting onbelangrijk. 
In Hogemonspolder was op 1 Maart de toestand nog steeds ongunstig. Data polder 
watert normaal uit op het Oud-Noordland. doch de duiker was verstopt g e r o e t an 
de pogingen van de legergenie, om hem Ie ontstoppen, slaagden niet zodat hal 
water erin bleef stagneren tot omstreeks 17 April, toen de verbinding mal da loan 
ook droog gekomen Oud-Noordlondpolder opnieuw norraool werkte. Ondartusaan 
had men gepoogd door middel von een hevelinrichling enig woter uil Hogamoas-
polder Ie lozen, wat echter weinig resultaat opleverde. 
De schorpolder von ZondvUel kon via zijn eigen uitwoteringssluU leeglopen en 
stond op 4 Februori reeds droog. De Grenspolder kwam droog op 2 Moor» 1«53 
Door het afdichten von de GemeeatedUk en van de duiker der Dorpbeek bleet een 
hoev»>U>eid water ten 0«.lan van deze dijk lol tegen de Olmendreef achter ook 

L . v '^T ,°°!i • " * : . . * • ""^r^T" • • " • ""^ aangevuld door het water, 
dot uil het hoogland werd oongevoerd door de natuurlijke waterlopen. HaU Febiuo! 

van Delft (reigerbroedploaU). AonvankeUjk poogdr men, door het groren v o T ^ 
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diepe greppel aan de westzijde van de Olmendreei(^) en tevens langs de dilkdoor-
graving aan de Groene Weg, water ai te laten uit dit geïnundeerd areaal in de 
richting van Lillo. Daar deze werkwijze niet aidoende bleek, werd in de tweede 
hellt van Februari, op de Gemeentedijk, ter plaatse van de duiker van de Dorp
beek, door de N.V. Laboremus, uit Antwerpen, een diesel-elektrische centrüugaal-
pompengroep opgesteld met een debiet van SO mS/minuut. Het in werking stellen 
van deze bemaling had voor resultaat, dat op 26 Februari het gebied beoosten de 
Gemeentedijk ook praktisch droog stond en verder kon drooggehouden worden. 
Reeds op 16 Februari was de polder van Lillo over grote oppervlakten droog geko
men, dank zij het voorlopig dichten van bressen met instandgehouden dijkvoet, het 
aispuien langs de Belgische sluis en het voortdurend werken van het gemaal. Dit 
gemaal werkte, naast de Belgische sluis die haar normale hmklie bleet vervullen, 
praktisch onaigebroken van 13 Februari tot 14 Maart en verzette in die ttjdspanne 
2.700.000 m3 water. 
Wel werd deze polder nog bezwaard behalve door het er natuuilljk naar toe
vloeiend hooglandwater, door het water uit het stroomgebied van de Snelle Kreek, 
dat van zijn normale ahrloeibaan was afgesneden door het aidichten van de Zwo-
nendijk. Dit water kwam van uit het Noorden naar het Zuiden toegestroomd en 
was oorzaak van het hoog peil in de watergangen rond Lillo en van een lokale 
overspoeling van de rijksweg tussen Blauwhoei en Kruisweg. 
Ook hieraan werd in de tweede helit van Februari voor een gedeelte een einde 
gesteld. De N.V. Laljoremus stelde een diesel-elektrische centrüugaolpompengroep 
op, met een debiet van 50 m3/minuut, op de Zwanendijk ter ploatse van het verlaat 
van de Snelle Kreek bij de kom van Frederik, woordoor een groot gedeelte van 
het water van deze belangrijke waterloop kon overgepompt worden in het gebied 
van de polders van Berendrechl en Zandvliet, door de grote bres in open verbinding 
met de Schelde. Het verlaat van de Snelle Kreek in de Zwanendijk werd van een 
vingerling uit zandzakken voorzien. 
Na enkele dagen pompen benaderde de toestand voor de polders van Lillo weet 
geleidelijk de normale en trok het water zich gaandeweg terug, enkele plassen 
achterlatend in terreindepressies, zoals in deze van de grote hoeüjservormige oude 
kreek tussen Blauwgaren en Frederik, die zich alsdan zeer duidelijk in het land
schap aitekende. Half Maart kon in deze polders gips worden toegediend en ael 
het landwerk begonnen. 
De aannemersiirma Roegiers van Burcht werd belast met het versterken van de 
Gemeentedijk en het aanleggen van een verhoogde kade op dexe dijk, ten einde 
hem opnieuw zeswerend te maken. Zand werd doarvoor uit de stuifduinen van 
Zandvliet gehaald, ook aarde van de landzijde van de dijk zeli werd gebroikL 
Het doel van deze werken was, de westelijke rand van de dorpen van Berendrecfat 
en Zandvliet tegen de werking der springvloeden te beschermen. Enkele der mooie 
kanadapopulieren van de dijkbeplanting vielen daoraan reeds op dat ogenblik ten 
oMer. Ook de Zuidhavendijk werd plaatselijk enigszins verhoogd, ojn. achter de 
Nicasius de Keyzershoeve. De gebouwen van de Zuidhavendijk werden ook aan 
de zuidzijde door zandzakkenstapelingen beschermd. Hetzelide geschiedde voor 
de huizen, die op de afgegraven GemeentedUk staan tussen het dorp van Zandvliet 
en de 1" weg. 
Met de herstelling van de grote dijkbres van Berendrechl weid de N.V. Loboremns 
van Antwerpen belast in samenwerking met de firma EJLBJl. Ton RuTsbcoek 

(5) Bij het uitvoeren van dit graafwerk werd oud metselwerk uit baksteen bloot
gelegd, hetzij een oude sluis, een oude dijkpoort of iets dergelijks. Wij hebben 
dit bouwrwerk niet nader kunnen onderzoeken, vennits zulks enkel zou kuimen 
geschied zijn door hel verder afgraven van de dijk; nochtans vonden wij er 
gewelven in en een druipsteen uit witte zandsteen. Ook kon in de Berendredit-
dijk een kleine kerndijk worden onderscheiden, nauwelijks 1 m hoog, die 
mogelijk de oorspronkelijke sidewinde kan geweest zijn. 
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Foto H. O«launois 

De Reigers kolonie (Hof van Delft) 
te Berendrecht, die gelukkig geen 
blijvende schade van de overstro
ming ondervond. 



(Boom). De ItersteUingen aan de oigeslagen dijken werden verriclit door de aan
nemers E.H.B.A. van Ruysbroek. Hye van Zwi|ndreclit, Roegiers van Burgt, Pieux 
Franki van Luik. ens. Deze werken werden aangevat in de eerste heil» van Maait 
Op 26 Februari werd het eerste sinkstuk bi| de bres Frederik gelegd om de 
verdere uitschuring te beletten. 
Te vermelden U nog dal. dadeliik na de stormvloed, de door middel van gewapende 
betonplaten oigedichte en oldus buiten dienst ziinde voormaUge geniesluis van 
LUlo benoorden het iort UideUik opnieuw werd in dienst gesteld. Een der vier door-
lootkokers werd opengemaokt en van een voorlopig dubbel schuivenslelsel met takel-
windwerk voorzien, woordoor enig water uit de overstroomde zone kon aigespuid 
worden. Deze maatregel had nochtans weinig uitwerksel omdot de binnengeul van 
de sluis reeds von vroeger te zeer oongaslibt was. Tevens werd gedurende enkele 
dogen een voorlopige duiker gelegd om polderwater in de Schilnofleiding ai Ie 
loten. 
Het verkeer von de elektrische buurttroms wos, tot ZondvlieL hersteld sedert 28 
Februari, von die datum ai ook tot LiUo (Verbrande brug). Ondertussen werd de 
dienst verzekerd door autobussen van de Notfonole Maolschoppii der Buurlspoor-
wegen. 

6) DE TOESTAND NA DE VOORLOPIGE STABILISATIE IN DE POLDEBS VAN 
ZANDVLIET EN BERENDRECHT. 

Nodat het water weggetrokken wos uit het areool beoosten de Gemeenledilk. uit 
het Oud-Noordland en de binnendijken von da polders von ZondvUel en Beiandi«cht 
opnieuw zeewerend werden gemaokt, bleei, Ier wille von het voortbaeloon det 
grote dijkbreuk benoorden hel Oud Fort Frederik, een gebied van driio 110 ha 
onder water, begreiud door de Schelde, de Noordlondse dijk (gedeelte), de Znid-
havendijk. de opduiking von ZondvUet de Gemeenladljk en de ZwonemUlk. Al de 
zich in dol gebied bevindende hoeven en woningen waren onimiind en bleven 
onbewoonboor lot no de deünilieve sluiting von da bres. De landbouwers liebben 
met hun gezin en hun vee hun intrek moeten nemen bij iomilieleden oi vrienden; 
het vee werd geleidelijk, met hel oog op de zomer, in de Kempen nllbeeleed. 
Door de suikeriobriek van Berendrechl zich in de inundotiezone bevond, moest het 
transiormatorhuisje der hoogsponningsvoeding door een znnHnikfcenwal omgeven 
worden en een bestendige bewaking mei handpomp ingerichL om Ie verhinderen 
dot de trcDuiormotoren onder water zonden komen. 
De toestond von de grote en diepe bres in de ScheldedQk zen hel aanleggen van 
een Itroogdijk noodzokelijk modcen. Holi Maart werden deze weikan ooogaTaL 
Ondertussen werd het geïnundeerde poldergebied geleidelük een slikkeUradacbap. 
Bij loog water kon men. einde Maart, geen onderscheid meer mofcen lassen wei
land en akkerland, noch lussen de percelen onderling. Overal liad zich een düdce 
loog slib oigezet. ook op de wegen en in de geïnundeerde woningen, waarvan 
de dikte einde Maart op ten minste O.IS m kon gesdiol worden, einde April op 
0.20 m. Bij iedere hoogtij werd een belangrijke hoeveelheid nieuw slib oongaToaid, 
leveiu ook nog een weinig veek, wrakhont enz. Ook warden de tfidena de slomvload 
losgeslagen talrijke en zware veenbrokken, die aanvankelijk naaal de iabtocdiganl 
verspreid logen, verder noordwaarts in de polder gedrongen; zij varplooMan lich 
nog verschillende molen. Een veenblok van ruim 4 Ion bevond zidi op de 3* weg. 
ten oosten von de hoeven von de "Oudendijk". 
De perigeum-springvloed von 16 Moort. alhoewel niet gepooid mal aanlandige 
wind, veroorzaakte echter in de polders opnieuw een wotoihoogle lol hal peil 
(-1-5.30), dus hoger don wol bereikt werd op I Febinari. Tangerolge daarvan kwam 
weer enig water over de Zuidhovendijk, woordoor de depiesile van da oude 
vestinggrocht van ZondvUet (thans boomgoord) volliep, terwijl ook over da Oa-
meenledijk water kwom op de daarachter gelegen gronden, echter niet fai giote 
hoeveelheid. 
Ook in hel Oud-Noordlond drong weer enig water biimen. 
Hetzelide gevol herhoolde zich bij de springtilen von 30 en 31 Maart toen aan 
sterke wind uit westelijke en noordwestelijke richtingen heerste. Hal water kwam 
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weer oyer de Zuldhavendilk on de Gemeentedilk: het Oud-Noordland kreeg weet 
water en er ontstond zelfs paniek onder de landbouwers, die reeds in dexe polder 
naar hun hoeven waren weergekeerd. Op 12-13-14 AprU beleefde men opnieuw 
heUelide: een zondxakkendiik bezweek en enig water kwam weer buUen de 
inundatiezone. 
Op 18 Maart, bii het opkomend hoogwater van 18 uur. konden wil vaststellen, 
staande aan de 1" weg te Zandvliet, nabil de Gemeentedilk, dat hel binnendrin
gend water aldaar, sterk met slib bezwangerd, een snelheid had van 0,80 m tot 
I m per sekonde. volgens de richting zuid-noord. Tekens van erosie en invreling 
waren reeds aan de gebouwen op te merken. De mortel uit de met kalk en zand 
gemeUelde muren was reeds sterk uitgespoeld. Muurvakken stortten in. In de 
bodem werden plaatselilk kleinere uitwoelingen vastgesteld: waar deze zich dicht-
bil gebouwen voordeden, moesten de eigenaars met steenpuin de gaten vullen 
om ontgronding tegen te gaan. 
Bil laag U| vloeide de geïnundeerde polder niet volledig ai: er bleef een gedeelte 
water achter tengevolge van de vertraging, veroorzaakt door de flessenhals van 
het dilkgat. Terwijl het water bi) vloed reeds aan het stilgen was in het zuidelUk 
deel van de polder, dus het dichUt bi) de bres. vloeide het nog ai van Noord 
naar Zuid in het noordeliik deel, bv. benoorden de Eerste weg. In weAelÜklieid 
heerste er een zeker interferentieverschijnsel lussen de getüdebeweging in de 
rivier en deze in de polder. Men zou dit verschiinsel grafisch knanen voocslelleD 
hebben, op verschillende afstanden van het dilkgat, bil wiize van woterstaotkundige 
studie, zoals dit in 1844-1945 in Walcheren geschiedde, en nagaan welke invloed 
het uitoefende op het lokale sedimentatieproces. Voorzeker zi|n stromingen van 
zeer uiteenlopende aard, richting en energie aan te stippen geweest die oonook 
zullen geweest zijn van de uiteenlopende dikte der afzettingen en, over hel alge
meen, van verschillende morfologische kenmerken von deze aizellingen. Zolang 
de ringdilk niet aangelegd was. liep de inbraakgeul telkens lot op laagwaterpeil 
ai met het gevolg dat het polderwater zich onder vorm van wotervoUen met 
soms ruim 2 m valhoogte in deze geul stortte, zodat deze lonqsamerhand vonn-
veranderingen onderging. Rond de afgezette turfblokken vormden sich diepere 
spoelkommen. 
Door sterke erosieverschiinselen, te wilten oan het abnormaal regime ia hel getnon-
deerd gebied, was men verplicht de poldersluis Frederik, die caavankelilk in 
werking was gebleven, einde April te sluiten, om te voorkomen dol lii sou onlgrond 
worden. Een der sluisdeuren was trouwens reeds uitgelidit tengevolge van het 
hoge waterpeil en ging in de Schelde verloren. De poldersluis kon slechis opnieuw 
in dienst gesteld worden nadat door de aanleg von de ringdilk uil breuksteen, 
binnenwerks de grote doorbraak, de hoeveellield instromend water verldeind was 
en teruggebracht tot op cirko een derde van het aanvaakelilk volume (1 Mei 1IS3). 
waardoor de getiidewerking zich ook minder aoordwoarls ia hel Inuadoliegebied 
uitstrekte en nog nauwelilks de Eerste weg bereikte: de geïnundeerde oppervlakte 
werd nagenoeg alsdan tot de helit gereduceerd. 

Het zoutgehalte in de geïnundeerde zone bereikte ongeveer 7 gr/ÜL bil vloed 
en 3 gr/Ut bil eb. 
De ooftbomen rond de geïnundeerde polderboeven stonden in de aioand Mei ia 
bloei. De gewone looibomen (Kanodese en Italiaonse populieren) stonden alsdan 
in blad. Begin Mei waren nog geen sporen van zout- of versttkldagsschade aon deze 
bomen waar te nemen. In de tweede helft van Mei echter waren de kriekelaars in 
de tuin van de suikerfabriek reeds afgestorven en vele Italiaanse en Konadese 
populieren deelden dit lot einde Mei. b luni vertoonden sich roese bladeren op de 
populieren van de Gemeentedilk westziide en aan sommige wilgenbossen van de 
oevers van de anUtankgracht. In Mei waren ook alle siemaoldbomen in de tuinen 
der boerderilen afgestorven. Gelukiüg bleek de bebossing van het domein Legrelle-
Van Delft geen zoutschade te hebben geleden, evenmin als de boomgaard in de 
Hagemanspolder. enkele pruimen- en kriekelaars uitgezonderd. In deze laatste 
polder heeft overigens de zoutkoncentratie nooit het peU bereikt dot in het inunda-
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Een opgeworpen versterking met 
zandzakjes op een gevaarlijke plaats 
van de Gemeentedijk. 



tiegebied der polders van Berendrecht en Zandvliet werd waargenomen. In de 
maanden Juni-Iuli waren de beukenhagen in deze polders oJgeslorven. In Juli 
moesten de Kanadese populieren, staande op de Zuidhovendijk te Zandvliet, die 
overigens door Neclria galliqena waren aangetast, geveld worden. Half September 
ten slotte stonden de Kanadese populieren op de Gemeentedilk dood. 

7) DE DEFINITIEVE HERSTELLINGSWERKEN. 
De werken op het grondgebied van Antwerpen verliepen als volgt. 
De kleine beschadigingen aan de Scheldediiken werden door de stadsdiensten 
hersteld met aarde uit de schorre en graszoden uit de aanpalende welden. 
Vóór de grote bressen werden door de stadsdiensten en met behulp van het leger 
dammen opgeworpen uit zakjes zand, bü de Ordcmdilk tot het peU (+8.50) aan 
de overige bressen tot het peil ( + 7,00). 
De grote bres nabii Fort St-FUip werd gedicht door de Brma N.V. Aoxeltio. Brussel. 
De herstelling der overige bressen werd toegewezen aan de firma K. Heylen en 
Zoon, te Desssl. Voor hst aanvullen der bressen tot ( + 7.50) werd grond odgenomen 
van de voormalige Kauwensteinsedi|k nabil de sluizen van Ordam en Kauwenstein. 
Voor het dichten der gaten in de bedding van de steenweg Kruisschons-LiUo werd 
specie aangevoerd voortkomende van de uilgravingen der Boudewiinsluis. 
De oosteliike helft der Grote Geul werd hall Februari uitgebaggerd miei een kraan, 
gehuurd bil de firma "Vianova"; de westelilke hellt werd vriigemookl met de 
dragline door de firma K. Heylen en Zoon. 
Het uitbaggeren van de specie uit de hoofdgracht van bel Nootdkosteel en het 
hrdraulisch opvullen der bressen achter de Hogere Zeevaarlscbool werd onge
voerd door de firma Hoeck en Van de Meersscbe, te Dendennonde, woama tot 
het herstellen der betonnen wandelpaden en van de betonnen trap kon orergegaoa 
worden. 
De werken in de polder* benoorden 's Hertogendilk omvatten : 
a) Het beperken der verdere wegbrokkeUng van de uiteinden der diikbreuk Ie 
Berendrecht, door storting van zwore breuksteen en hel leggen van gebollcale 
zinkstukken. 
b) Het bouwen van een binnendilkse kraag- of ringdilk aldoor Ier verbiadliig von 
de uiteinden dezer dijkbreuk. Te dien einde moesten, om de sole von dese diik te 
vormen, cirka 26.000 m2 rijswerk — zinkstukken uil wUgenhonI gelegd doorheen 
de inbraakgeul. achter het diepste gedeelte van deie lootote en doorheen de die
pere plaatsen gevormd door de antUonkgrocht. de Poldei wuteigung. de dlikbem-
sloten. enz. De ringdijk bevindt zich op ongeveer IIS m achter de oorsproakeliike 
diik; hij werd gebouwd met breuksteen en loodslakken, lol een gewtchl ran 40.000 
ton. De diik heeft een lengteontwikkeling von cirka 400 m. Door er ocmToakeUlk 
nog water over de kruin stroomde bij hoog til, toen dese kruin nog slechte hel 
peil (+4,50) bereikte, diende een stortbed van z.g. schonskorTeB gelegd, ora ont-
gronding te vermijden. Deze korven bestonden uit paroUelipipedische kooien uit 
metaalgaas, met stenen en loodslakken gevuld. Holi Mei had de kruia van de 
ringdijk het peil ( + 5.75) bereikt, met daarop een zandsafckenalapeling lol hel peil 
(+6,50). 

c) Het dichten von deze ringdilk. die aonvonkelllk wotordootloteiid voorsien wos. 
ten einde de zijdelingse druk te beperken. Dese dichting geschiedde door bel storten 
van grind en het aanspuiten van land en slib, aonspuiling die beurtelings voor 
en achter de dijk geschiedde respektieveliik bil vloed en eb. sodol de grondspede 
met de lekwaterstroom in de tussenruimten von de breukstenen werd gevoerd en 
zich daar kon afzetten. 
De ringdijk was waterdicht op 3 luni 1953. Van don of wos het regime der polder
waterlopen lot het normale teruggebracht en konden de noodbemalingsinrichtingen 
van de inundatiezone bepaald worden weggenomen, olsmede de voorlopige dich
tingen van de doorgravingen der slaperdljken en van de diikpoorien. 
d) Het wederopbouwen van de oorspronkeUlke Scheldedijk, tussen hel Oud Fort 
Frederik en het Stoofgat. echter volgens een verzwaard profiel en hel beschermen 
van de schorrerand en het buitenbeloop tegen afslag door een loodslakkenslopeling. 
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De uitwoelingsschode aan de grote bressen benoorden de doorbraak werd hersteld 
door aanspuiUng van zand achter de diik. door middel van een blnnendi)kse aan
gelegde psrskade. waanran de kruin ( + 6,50) bereikte. Men U er voorlopig niet toe 
overgegaan het kruinpeU van de di)k te verhogen, wel echter het proliel te rer-
iwaren, steunend op de beschouwing dat bij een overvloeien van water een 
zwaardere dijk, beter tegen de uitwoeling bestand, ttidens een springvloed sol 
kunnen standhouden. De ervaring van 1 Februari heeh bewezen dat diiken met 
zware binnenbermen goed stand hielden, ook al waren er bressen aanwezig. De 
toekomst zal moeten uitwijzen oi men wijs heelt gehondeld door van een verhoging 
al te zien, gelet op de voortschriiding van de watersplsgslriizing. 
De di)k van Hagemanspo'.der was hersteld begin Augustus 1953, de dijken rond 
Lillo einde Augustus, de grote doorbraak van Frederik en de iwaar gehavende 
diik tussen deze plaats en het Stoolgat einde September. 
e) Het herstal van het landschap: ontslUken van watergangen, greppels en grachten, 
waarvan vele totaal dichtgevloeid waren(8), ontstoppen der drainage, dampen van 
de uitgeschuurde geulen, verwilderen van de zandige overslogpakkalten (de sub
lagen werden ter plaatse gelaten en in de bouwvoor verwerkt), barstallan van 
duikers, bruggen, vloedmuren, enz., opruimen van turlbïokkan. Een groot gedaalle 
van deze turi werd, toen de polder droog lag, weggehaald door bloamankwakats 
uit het binnenland; een ander gedeelte werd weggehaald door da orbaldatsba-
volking van Zandvliet en Berendrecht om, na droging, als brondstoi gabmlkt Ie 
worden. 
Reeds in April - Mei werd met het wegnemen der oversloglagen aanvang genoman 
met behulp van bulldozers ter hoogte von de bras van Blanwgaran. In da twaada 
helH van Mei werd door middel von grüparkranan de kom dar poldarsluls Frederik 
ontslilkt, om de gemakkeliike afvoer von het poldarwolar in da baad te warfcan, 
gelet op het leit dot op dat ogenblik nog wotor doorhaan da ringdUk in da polder 
drong. De uitgehaalde specie werd voor bet dichten van da riagdiik gabmlkt 
In de loop van luni werd door miUtairan bagonaan mal hal onlsUikan dar hooid-
wegen en van hun bermalolen. Uilgaboggard slib werd ojn. gasleil op da diapar 
gelegen gronden van da vootmoUga vaalinggTadil laa oosian van bal doip van 
Zandvliet, op da builanwal von bat lorlie von Barandracht aas. 
Tot begin Augnatiu werd gepompt aan hal Viagarilaq, om hal wcdar nil bal Oud 
Noordland wag la wariiea, dol wegens de ooasUbfaiog voa da wolaigaug ia da 
Zandvlielpoldar niet op aormole wilse kon aivloaian. 
Door hel feil dal sterke erosie de oorspronkalilka peldarwolargaag lel aaa fatoda 
geul hod doen uitgroeien, dia no de opapoiliagswarkaa voa da riagdQk aa TOB 
de achter dasa dijk gelagen uilgewoelda kom gadaalleliik aMi toad woe «aroU. 
was men varpUchl. voor da goada gong dar nitwotaring. la baaloUaa. aaa aianwa 
watergang la graven, tan ooalan raa da iabroAgaoL die bal vak voa da coda 
waterloop bi| da 3'' wag opnieuw beboerUlk lal varbiadan awl da kom voa da 
sluis Frederik. De uil daia wolarloop TOOtkonMada klai scd gabndkl wofdaa om 
als laelUooq Ie dienen op de oaagevnkla iabrocdigaal en om (ddoa aaa haaallik 
behoorlilk bodamproiial te harslallaa. 
i) Het reinigen an harstellen dar bevuilde en baachodigda gebouwen an hal haralal-
len van de scbode door instorten von mnurponden. 
g) Het bewerken en beiacden. In de polders dto slechts batraUtallik kortstoadig 
onder water kwamen. d.wj. oUe polders uilgaaomaa hal innadolSagofaiad Toa 
Berendrecht-Zondvliet en da niet sear uilgabraida soaa galroliaa door da bcaa Toa 
Blouwgoren, kon nog in 1*53 een lamelilk goada oilslag bakoawa wetdea doak UI 
het toedienen van gips en overvloedige sUkstoimesislofien ea bal Uchl bewerkaa TOB 
de grond. onmiddelli)k, d.i. dezelfde dog nog. gevolgd door bal basooiaa. Da oegsi 
in deze kortstondige overstroomde polders was don ook. orar hal «dgamaaa. laar 

(6) Het leger werkte mede aan hel openmaken der watergangen door middel van 
draglines en molorgnjperkranen. 
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bevredigend, alhoewel de uitslagen van plaats tot plaats wel enigszins uileen-
liepen. 
Einde Juli 1953 werd in de gedeelten van de polders van Zandvliet die slecht» met 
een betrekkelijk dunne sliblaag (10-20 cm) bedekt waren reeds begonnen, door 
enkele landbouwers, met het broken dezer bovenlaag door middel van de schilven-
eg en het vermengen van deze laag met het bestaande poMerkleisubstraal. Op de 
delen, die nog niet bewerkt waren, was reeds in de zomer 1953 een toenemende 
overwoekering met onkruid vast te stellen. In het naiaar 1953 waren op de weinig 
aangeslibde percelen de weilanden reeds voor een groot deel henaaid. 
i) In principe werd besloten de binnendilken opnieuw weerbaar fe maken, door 
ze een behoorli)k proiiel te bezorgen waar dit laatste verloren ging door de tijd 
en het gebrek aan onderhoud en door het oprichten van dilkpoorten ter plaatse 
van de doorgravingen. Wanneer deze werken zullen uitgevoerd worden is nog 
niet bekend. 
Voor het aanvoeren der materialen werd van twee havens gebruik gemaakt > de 
bestaande gemeenschoppelilke haven aan de suikeriabriek, waar ook de opgestelde 
elektrische kranen bii het lossen der bouwstoUen konden gebruikt worden en een 
noodhaven in de doorbraakgeul zeli, waar met een drijvende kraan werd gewerkt. 
Van zodra het waterpeil in de polder voldoende gedaald was. kon ook gebruik 
gemaakt worden van een aanvoerweg te land langs het tramspoor, vanwaar men 
langs een aangelegde noodweg over de Zwonendijk bij het iortje van Bercndrecht 
en de bestaande verharde straatweg aan de noordzijda van deze dijk de suiker
iabriek kon bereiken. 
De uitwerking van het remmen van de waterstroming door da alsnog enigazbu door
latende ringdiik liet zich spoedig gevoelen, mede door het aanspuiten van zand 
en slib, door een snelle sedimentatie in de doorbraakgeul. Waar man in daza geul 
aanvankelijk het peil (—17,00) waarnam, woa dil pail einde April reads lerugga-
bracht tot (—14,00) op 18 Mei tol (—9,00), op 11 luni tol (—4.00). 
De opbouw van de vernielde dijk Ier plaats van de doorbraak, volgens hel oor
spronkelijk tracé, was e<nde September voltooid. Vooralsnog zal da opgeworpen 
ringdijk blijven bestaan en zal de oppervlakte tussen deze ringdijk aa da wadar-
opgebouwde schaardijk onbruikbaar blijven voor de landbouw, 
In de polders van Zandvliet en Barendrechl zullen ook nog enkala varbalaringan 
oan het wegennel worden gebracht. 

8) DE BODEMSCHACHT IN DE POLDERS VAN ZANDVLIET EN BERENDRECHT. 
ZICHTBAAR NA HET SLUITEN VAN DE RINGDIIK. 

Na het sluiten van de ringdijk en hel geleidelijk dlchtkomen van desa dijk, var-
minderde de hoevelheid in de polder dringend water en kwamen grote dalen van 
het inundatiegebied droog. nl. hel gebied benoorden da 1' weg en beoo«lan da 
Groene weg. De 3'' weg bleai bij hoog water nog grotandaals ontoagankaliik >o-
lang de ringdiik niet volledig was aigedicht. 
Het was van dat ogenblik ai mogelijk zich rekenschap la gaven raa da toaslond 
van deze polder. Kort samengevat was desa als volgt: 
a) Honderden turibrokken van alle grootte, van kleine gerolde en aigaachuurda 
broodjes tol kwasi-parallelipipedische blokken van omstreakts 4 m3 logen in da 
polder verspreid. Door hun uitdroging waren ie gescheurd, lichter van kleur gewor
den en vertoonden plaatselijk witte touhütslag en ean dun sUbkorstja. Da brokken 
bestonden veelal uit bosturi met berken- en eikenhout, verder riet- an mosvaan. 
b) Een gelaagde afzetting van zand, zondige klei en slib werd woorgenoman. 
het grover zand het dichtet bi) da inbraakgeul, hel fijne slib in hel Noorden en haf 
Oosten van het inundofiegebied. De overslogpokketten uif grijs kolkhoudend lond 
met tussenliggende dunne sUblaagjes bereikten tussen da dükbrauk en de S' weg 
een dikte van plaatselijk 1.50 m, de 3' weg werd gekruUf door een zestal ongeveer 
volgens de Noord-Zuid richting georiënteerde zondtongen, mal een dikte van 0,35 m 
boven de wegkruin, waartussen stroomgeulen wooronder de wegkruia was blóotga-
bleven. Deze zondtongen reikten nog enkele UenloUen meter benoorden da 3" weg. 

34 



Vardar van da inbraak varwiidard qinq da aizatttnq over van land in zondige klei 
en in (lib. naar onder zoma iets zondig, met een dikte van gemiddeld 0.12 m in 
natte toestond en van 0.10 m na volledige droging. Een door ons genomen vochtig 
slibmonster goi no volledig luchtdroog te zi|n geworden een voluma-vermindering 
van 45 %. Het sliblondschap in de drooggekoman polders vertoonde einde Mei. 
donk zi) warm en droog weder, het welbekende beeld van het door barsten gevorm
de polygonole dambord. De oizettingen waren geloogd en men kon da aanwezigheid 
von zondloogies tussen dikkere sliboizettingen opmerken in een zelida sadlmanto-
tieprofiel. De meeste perceelscheidingsgreppels en de meeste watergangen waren 
volledig dichtgeslibd. 
Een gronuldr onderzoek door middel van het sUbtoestel van Atterbarg goi voor 
drie genomen sedimentmonsters: 
1) ( r weg tegen Gemeantadilk) op 2650 m von de diikbres: 

ZondirokUe (korrels groter don 20 mikron) i 35 •/.. 
2) (tan O. von Groeneweg) op 980 m von de dilkbreuk t 

Zandboktie (korrels groter don 20 mikron) i 02 %. 
3) (ten W. von inbrookgaul) op 300 m von de dilkbreuk : 

Zandiraktle (korrels groter don 20 mikron) i 94.5 %. 
Hoe dichter bil da doorbrook. hoe groter het sandgaholte. xools men zal opmarkan. 
Uit wat voorqoot mag niet besloten worden dat alle gronden in het langdnzig 
geïnundeerd gebied een blilvend nadeel hebban geleden. Aigezien von da lildelUka 
nadelige zoutwerking zi|n sommige logere gronden door oisUbbing mat vruchtbaar 
Scheldeslib. waarin wi| een hoog Ca-^eholta ToMslaldaii. wal varbalerd) de gron
den die bedekt werden met dikke zandlagen woran achter in hal nodaal. alhoewel 
nog ad te wochten is wat de uitslagen zullen zi|n van hal inploagan von da gaiinga 
hoeveelheid zond. die no de onizonding zal ovarbUiraa op de laadbonwkniidige 
woorde von de gronden. Hal is nog te vroeg om hlafovar aan bepaald oordaal te 
vormen. In ieder gevol is hel oioaal, hal didiM bü da düfcdoorbraok, hal maast 
door da inbraak lieschodigd geweest 
c) Een erosiegeul werd gevormd, wooiovar reads ward «ahondald. Hoor gioetsla 
breedte baraikle 45 m. hoor grootste diaple reikte lol (—SJO). 
Noost deze geul, waorvon de randen in de klaUaog hnüalUk stall woran. vond nan 
tol van uilgawoolde droineerpilpaa. alamada siliosa, MHHxwr vvattkooMnd uU 
het uitgeschuurde pleistocene zandaubetraat 
De geul is ontslaan vonuit het wiel van da dilkdoerfataafc. ia hal bad van da 
Polderwotergong en zi|n veitoUdng. Da door araaia boilaa de riagdilk ia da polder 
weggeslagen grond omvatte op hal ogaablik vaa da aididilbig ran da riagdilk 
cirka 370.000 m3. 
Daze geul werd gedeellelilk (Zuidaliik daal) gadaapi OMI opgaspolaa SdMMasoad. 
Nadat da eerste zware uilschnriag vaa da gaal was gaachtad, kon BMB wcwraamaa 
dot deze langzomerhand aoar eaa avaawichlsloaalaad slraaida aa da koaflgoralle 
aannam van een getiidakraak. soola BMB dasa ia da acboRa aaalrall. woorbil hal 
apal von lokale verbreding, verdieping oi oaaalibfalag ia veAoad atoDd nat da 
al te voeran hoeveelheid water, da bssrhlkhcwra seltUe en de wearstaad vaa 
de bodem. 

9) SLOTBESCHOUWDfOEN. 
Hel ia een ieil dal hel voorkomen van springvloeden met uHioiidarlUk karatiler, 
zoals deze van 1 Februari 1953, Ie willen is aan de samenwerking, in deselUe 
richting, von de komponenlea spriBglü, wlad ea baronalaiataad. lavaas ook. volgaas 
het gevol. von hel bovendebial von da rivier. Docb bal volt op dat ia da loop dar 
decennia die vooraigoon. de top der springvloedkiomme geleidelllk hoger teikla. 
Worueer men vluchtig de peiladioalwaomemingen langshaan da Schalde over
loopt don stalt men vast dot sedert 1125 (dj. da oodsta belroawbara waamamiag 
waarover men beschikt) een voortdurende vloedpailiüsing ia Schalde en Moofdsaa 
is woor te nemen geweest Te Ullo tekende atea op 4 Febniari 1925 {+%AX) cds 
springvloedpeU; op 12 Maart 1909 {+1M)i op 1 Februari 1953 (+7J5) lol {+9M). 
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Ondertussen werden ook nog in 1916, 1920-1925/26, hoge springvloedpeilen geboekt. 
De wdkerdiiken moesten dan ook in het verleden herhaaldeliik opgehoogd worden; 
Tele der oude verwaarloosde slaperdijken kunnen wegens hun te laag kruinpeil 
niet eens meer een normaal springtij keren. 
De waterspiegelrijzing verloopt nu weliswaar niet continu en lineoir; grafisch 
voorgesteld vertoont zij horizontale vakken en zelb plaatseli)k dalende vakken, 
om dan weer plots éen sprong in de hoogte te maken. 
Men mag uit de tijdelijke gedaante van deze grafieken geen volse konklusies 
trekken, bij voorbeeld als zou de toestand gestabilseerd of zelis regressief zijn. 
doch men moet ze over een zo lang mogelijke periode beschouwen. Alhoewel de 
voorhanden zijnde peiUchaalwaarnemingen zich over veel te korte tijd uitstrekken 
om de weerspiegeling te zijn van het totaalbeeld van de langdurige en langzame 
geophysische evolutie, die zich op onze aarde aispeelt door de gekombineerde uit
werksels der isostasie en der erosie met haar gevolgen, en die ons in de loop der 
historische tijden, mede onder invloed van wind en neerslag, reeds menigvuldige 
"vloeden" hebben bezorgd, zijn nochtans de gegevens waarover wi| beschikken 
reeds zeer sprekend. 
Wil vinden een nog getrouwer en over een langere Uid strekkend beeld van de 
aan gang zijnde evolutie in de aanduidingen, die ons verstrekt werden door het 
poUenanalytisch onderzoek van het veen in onze polders, waarvan de resultaten 
lijn uiteengezet ojn. in het werk van dhr R. Van Hoome "Evolution d'une tourbière 
de plaine alluviole au Kruisschans, Anvers"(^). De schrijver toont acm dal een 
moerasstadium werd gevolgd door een stilstand van de woterspieqelriising, waar
door een bosvegetcttie in droger milieu kon ontstaan, waoma opnieuw door een 
"rehaussement répété", zoals de schrijver zich uitdrukt, dit bos werd weggevaagd 
en door een moeras- oi waterilora vervangen. 
Van Veen zet overigens voor Nederland gelijkaardige gedachten uiteen in xijn studie 
"De toeneming van het zoutgehalte op de benedenrivieren"(B). Hij wiist er op dat 
het verzouten van de lage polders door zoute kwel een voortschrijdend proces is. 
te wijten aan zeespiegelrijzing en/oi bodemdaling en hij ziet de gevolgen voor 
de Nederlandse lage landen als volgt: "Tuinbouw lou het eerst onmogelijk wor
den, daarna zou de okkerbouw volgen, terwijl van de veeteelt alleen de schapen-
teelt zou overblijven. Het land zou in de toekomst de enorme koetan van pompen 
en dijkonderhoud niet waard zijn en men sou bet met een zucht van verliditing 
weer aan de zee prijsgeven". 
Van Veen schat de toeneming van de verttkole crfstnnd tussen maaiveldpeil en 
hoogwaterpeil op gemiddeld 20-2S cm per eeuw. 
In de studie "De Genese van Walcheren"(B) spreken Ir Bennema en b K. Van der 
Meer over het verschijnsel, dat wij hier behandelen, als verlopend "niet geleidelijk, 
maar met schokken". Dit klopt dus wel met de bevindingen van Van Hoome en 
mat de peiUchaalwaarnemingen. 
De evolutie van de veenvorming geeh dus een graUek, die nagenoeg een salida 
gedaante vertoont aU deze van de peiUchaalwaarnemingen. nl. dat het veiachiinsel 
niet lineair verloopt, doch met horten en stoten en zelis met lokale regressies, om 
zich dan ploU weer opnieuw met grotere en onverwachte sterkte te veroponboren. 
Alle schrijvers schijnen het daarover eens te zijn. Wij leven nu eenmaal in een 
periode van aangroei der hydrosleer. Door deze aangroei hebben wij reeds in 
voorbije eeuwen land aan het water moeten prijsgeven,- toen waterkeringen door 
stroomgeweld doorsloegen of door de mens moedwillig werden vernield en nadien 
de middelen tot herstel ontbraken oi de omstandigheden er sich niet toe leenden: 
laten wij even slechta aan Rèimerswaal en Saodtingen denken I Daamo heeft de 

(7) Mededelingen van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen 
jaargang XXVII, n"' 20. ' 

(8) Tijdschrift van het Nederlands Aardrijkskundig genootschap, 1941. 
(9) Tijdschrift van hel Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig genootschap, 1950. 
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Springtij van 31 Maart 1953. De 
Gemeentedijk te Berendrecht, die 
maanden als zeedijk dienst deed, 
loopt onder tot over de helft van 
zijn breedte. 



natuur ons dexe gronden weer gedeeltelijk oU schorren opnieuw aangeboden; een 
kompensaüe lag voor het grilpen doch xil hield op haar beurt weer nieuwe o ^ ' " 
gingen in. De mens strijdt hier tegen wUselende kansen en hll slet telkens het 
problema langs xiin voor hem prakUsche xiide, hii meet Immers met een korte 
maat in UId en omvang. Zal hi| het uileindeliik niet moeten opgeven? 
Mevrouw A. Francé-Horror. die xlch in het büxonder met de studie van de erosie 
bexighoudt, heelt in haar werken geweien op de enorme massa's materiaal, die 
door de grote rivieren naar de lage landen worden ajgevoerd en die aldaar de 
lokale belasting op de steenschaal verhogen, waardoor bodeminxinking ontstaat. 
Tevens verkleint dit aigexette materiaal de bergingskapaciteit van xeeën en rivie
ren, wat don wateropshiwing voor gevolg heelt. De reusachtige ontbossingen, In 
de loop der voorbüe eeuwen uitgevoerd, xi|n hiervan voor een groot deel de 
oorsaak. Bedoelde schrillster wi|st er tevens op dat de transgressiesprong von de 
10'' tot de 14" eeuw, waardoor ook de Westerschelde ontstond, luist samenviel mat 
grootscheepse woudverwoesting in het bovengebied vcm de grote rivieren ten 
gevolge van de bevolkingsaanwas en van het aanleggen van versterkte steden. 
Het is op dat ogenblik dat op grote schaal met de dijkenbouw moest begonnen en 
ook doorgewerkt worden. Volgens de schrillster duurt het erosieverschiinsel nog 
steeds onverminderd voori en levert het grote gevaren op voor da toekomst van 
onze algemene wereldhuishouding. 

Wil hebben persoonlilk reeds herhaaldelilk, xi| het dan ook op veel kleinere schaal, 
de gelegenheid gehad ideeën als dexe van de schrillster te ontwikkelen inzake de 
vernieling van de alweerwerken, die onze voorzaten tegen de erosie haddan aange
legd, vernieling waarvan wi| ieder dag de getuigen xi|n. Ook bi| ons vordert de 
ontbossing zeer snel en in onze zandbodems worden heggen en houtwallen In 
versneld tempo gerooid en treedt een voortschrildende denudatie van het landschap 
op. Alhoewel velen rondom ons niet het miiute begrip aan de dag leggen voor 
de gevolgen van deze ondoordachte politiek, is het nochtans duidelllk dat de som 
van al deze kleine, op het eerste gezicht onbeduidende gebeurtenissen, over de 
oppervlakte van ons land en van tal van noburige landen, een ontzaglilke verwoes
ting betekent van de natuurlilke en de anthropogene lakleren, dia hel droigaoda 
erosieproces vermochten te stuiten. Ook de behoeHe aan land. met da manigmldige 
bedilkingen van schorren, draagt bil tol bet verbogen von bel wcletpeU, vermits 
aldus ruime bergingskommen worden weggenomen, die voordien plaats boden aon 
grote watermassa's. 

Thans is het zover, dat Nederland het verhogen van 1000 km di|ken met 1 m noel 
onder ogen nemen ol, als allernatiel, het sluiten van de meeste zeegaten, tevens 
het aanleggen, in de poldergebieden, van vluchtlerpan ol het bouwen vera ver
hoogde veestallen uit gewapend belon(>0). Ook ten onzent zal zich een gelijkaardig 
problema stellen, zi| hel dan ook van kleinere omvang. Het is maar laamar Ie 
noemen dat de mens in deze aangelegenheden alliid de gebeurtenissen moal oclilar-
nahlnken en genexen in plaorts van te voorkomen. Van deskundige ziide ward 
nochtans herhaaldelilk op het gevaar gewezen. Te hopen is dal men In de toakonMl 
beter waakzaam zal zi|n. Dat de omvang van de bedreiging beseft ward, wotdl 
bewezen door het ieil dat een studiekommissie somengesleld uil bavoagdhadan oil 
verschillende sektoren, door de heer Gouverneur der provincie Antwarpaa werd 
geïnstalleerd. 
Wal de storm van 31 lanuari-l Februori betreft, werden In zover U| in ^•tbaad 
staat met het opwaaien van het water in de Noor<isee en in de erop uitmondende 
zeegaten, enkele interessante opvattingen voorullgezel door Nederlandse deskundi
gen, alhoewel hel problema in xiln geheel nog verdere studie vergt en hel laatste 
woord erover nog niet gexegd werd. Wij ochten hel nuttig de aomdochl van de 
lezers op deze Uleralttur te vestigen. 

(10 Men leze hM art.ke! van B, A. B'.essinq : 'Ideale huizen in Zoeland" in "De 
Stem • van 28 Mei 1953. De schrijver b3'oogt hier terecht dat deze oplossing 
te verkiezen is, uit ooqpun! van veiligheid, boven de aanleg van terpen. 
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Prol. Ir IJ. Broexe, In een arUkel verschenen in "De Ingenieur", 85" iaoigang. n"̂  10, 
brengt het Tormeerderen van het opwaaigevaar door NW stormen in verbond met 
de regressto van het pool- en pakiis. Door het inkrimpen van de ijsoppervlakte lou, 
naar hi| bezweert, do wind val hebben op een grotere wateroppervlakte dan voor
heen het qoval was, mot gevolg dat deze dan in beweging wordt gebracht 
In hetxelldo üidschrih, 65" iargang, n'" 12, zijn Prol. Dr P. Groen en Prol. Dr J.W. 
Visser het daarmede niet volledig eens. De eerste ziet ala doorslaande laktor veel-
eer de lengte van het orkaanveld. terwijl de tweede er de nadruk op legt dal de 
regressie van het poolils de temperatuurgradiënt doet verkleinen, wal dus de 
kansen op hevige stormen veeleer vermindert en hij wiist erop dat gedurende de 
Ilstiiden, de stormen veel heviger en irekwenter waren dan thans. Wil hebben er 
reeds op gewezen dal ten onzent de storm qua windkracht de normale winter
stormen niet overlrol, qua uitgestrektheid van het stormgebiod en duur woUicht 
wel. 
Nogmaals in "Do Ingenieur" n' 13 van de 65° laargang, wijst Ir C. Teilegen erop 
dat het opwaalan hot sterkst is naarmate het water ondiep wordt, omdat er dan 
geen voldoende ruimte to voor terugvloeien langs onderen van het opgestuwde 
water en hij drukt de mening uit dat in sommige gevallen dan ook hot bestaan 
van een groot voorland vóór de dijken (schorren) in dU verband nadelig kan ziin. 
Hij toont dit zeUs door oen voorbeeld aan. Ten onzent hebben wi| kuimen vast
stellen dat de dijk van Hagemanspolder, alhoewel tamelijk ver vom da Schelde 
verwijderd en door de potpolder van Zandvliet beschermd, zeer zware schade 
opliep. Wellicht hebben wij hier met zulk verschijnsel te doen gohod. 
Hoe ook, het vraagstuk U noq voire van volledig opgelost en biedt nog stof voor 
uitgebreide studio. 

Het is hier ook wel de plaato om nog de aandacht te vestigen op hol volgende. 
Het is bekend met welke moeilijkheden en uitqoven hel dichten van do grote 
dijkdoorbraken, nl. deze van "Pijp Tabak" op de linkeroever on van BoTondxochl 
op de rechtoroover to gepaard gegaan. Hel is ook bekend dol in verbond doannodo 
in de para an door do plaolsoliika bevolking horhoaldalilk nlling to q»g»rmt 
aan wrevel over do vermeende traagheid, woormoda deze warkan warden aangeval 
en uitgevoerd, met ol do nadelige gevolgen daarvan. 
Het volt builen hel kader von dil opstel te potomiaeron over da houding en da 
werkwijze der overheden, dar bil hal geval bolrokken oponbora diensten, dor 
aannemers enz. Voonokar mog man da omvonq on do mooUllkhodon van zulke 
dijkwerken niet ondarschottan. Zi| varatoten eon omsUga voorboraidlnq, dto achter 
onvoorziene gevallen en onoongonama verrassingen nlol nltalnil on noor onso 
mening to door da technici der bavoagde Rijksdiansten en door da oomianan an 
hun personeel soar flink werk geUvrd. gotol op hol onverwachte van hol qarcd. 
Hel eniqe waar wij echter de nodmk op wilton loqqon to dol onza vooroodors 
herhaaldelijk gelijkaardige zware vraagstukkon op te lossen haddon, ja nog vaal 
zwaardere xeUs. Waar zij slechts over zeer primitieve middetoii. kor en poord. 
kruiwagen en spade boschiklan, hebben zij zich steeds In ons poldorlond prachUg 
van hun laak gakwatan: da doorgebroken diikon din ook steeds waar dicht garoc&t 
Moeten wij don niet, nu wij over een werfcoU|ka maotoloi beschikken iaxoka hal 
herstel van dijken, met ontzogUjka eerbied terugdenken aan do Inspanningaa. dto 
het onze voorzaten heoH gekost hel goïnnndaarda polderland droog te mo^n on 
drooq la houden ? 
Deze eenvoudiqe uiloenzalUng van da qabanitontosan in onsa Aniwarpaa poldais 
moge een aonvuUlnq zijn van wal wij roads la vroegere aflevorlnqon varteldan 
over de ontoloongeachiodonto van de poldais en over do romp van Febraori 1M3. 
Zij moge ons aonzalten steeds wookioam te bUivan mal hel oog op hol bahodd 
van ons bezit, want rampen oto dexo, dto wi| In 1«53 boleoJden, zuUen fa de 
toekomst voorxakar nog voorkomen en weUidil ta nog sterkere mote. Voel sindto 
xal het nog vergen om de jutote oplosstag, dJ. dexo welke on hal valUgsI in het 
meest okonomtoch to, te vtadan. Dol don ook alto bevoeqda krochten qabnndald 
mogen worden lol hal vrijwaren von ons goUoida polderland! 

39 


