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Herdenkingsactiviteiten per dorp 
’s-Gravendeel 
Burgemeester Aptroot legt samen met wethouder Van der Wulp op woensdag 1 
februari om 14.30 uur namens het gemeentebestuur een krans op de oude 

begraafplaats aan de Kerkstraat. 
 

De Historische Vereniging ’s-Gravendeel organiseert op 1 februari een foto-
/filmavond in ‘Ons Centrum’ aan de Kerkstraat 25a. Vanaf 19.30 uur worden 

beelden van de Watersnoodramp van 1953 vertoond. Deelname is gratis en u 
hoeft zich hiervoor niet aan te melden. 

 

Heinenoord 
Burgemeester Aptroot legt samen met wethouder Heij op 1 februari om 13.30 

uur namens het gemeentebestuur op de algemene begraafplaats (Oud-
Heinenoordseweg 2a) bloemstukken op de 2 graven van mensen die zijn 

omgekomen tijdens de Watersnoodramp van 1953. 
 
Lezing/ ooggetuigenverslag Museum Hoeksche Waard 

Museum Hoeksche Waard organiseert op woensdag 1 januari vanaf 19.00 uur 

een lezing/ooggetuigenverslag. Leen Naaktgeboren neemt u deze avond mee 
terug in de tijd. Hij heeft de Watersnoodramp persoonlijk meegemaakt en 

hierover geschreven. Hij woonde toen als vierjarig jongetje in een boerderij 
aan de Dwarsweg in Nieuwendijk. De kosten voor deze lezing zijn € 12,50 

(inclusief 2 consumpties). U kunt zich aanmelden via www.museumhw.nl. 

 

Piershil 
Burgemeester Aptroot legt op woensdag 1 februari om 11.30 uur namens het 
gemeentebestuur een krans bij het herdenkingsmonument bij de kerk aan de 

Voorstraat. 
Het monument is een drieluik, waarvan een deel is gewijd aan de 2 mannen 

die op het eiland Tiengemeten zijn omgekomen tijdens de Watersnoodramp 
van 1953. Die nacht verdronken de broers Dingeman Ardon, polderopzichter 

en Gerrit Ardon, poldermedewerker nadat zij de andere bewoners van het 
eiland hadden gewaarschuwd voor het gevaar van een dijkdoorbraak. 
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Numansdorp/buurtschap Schuring 
Buurtvereniging ‘De Schuring’ organiseert op vrijdag 27 januari een uitgebreid 

herdenkingsprogramma. Om18.45 uur vertrekt vanaf de kerk van de 
Hervormde Gemeente een bus naar het monument aan de Korte Boomweg in 

buurtschap Schuring.Locoburgemeester Harry van Waveren legt daar namens 
het gemeentebestuur om 19.00 uur een krans. Dat doet hij samen met 

kinderburgemeester Chris Buitendijk. De bus vertrekt om 19.15 uur terug naar 
de kerk. Vanaf 19.30 uur is er een kerkdienst met muziek, met medewerking 

van Muziekvereniging Wilhelmina. De locoburgemeester houdt hier een 
toespraak. 

 

Burgemeester Aptroot legt samen met wethouder van Heij op 1 februari om 
12:30 namens het gemeentebestuur een krans bij de gedenksteen op de 

algemene begraafplaats aan de Hallinxweg 37. 
 
Opening audiotour Watersnoodramp 

Jeannette Baljeu, gedeputeerde van de provincie Zuid-Holland, en wethouder 

Harry van Waveren openen op 1 februari in De Stêêne Hut aan de Schuringse 
Havenkade Westzijde officieel de audiotour ‘Watersnoodramp 1953’. De Stêêne 

Hut is onderdeel van deze audiotour. Vanaf 1 februari kunt u 1 of meer van de 
14 locaties bezoeken en ter plaatse een QR-code scannen. Zo luistert en kijkt u 

naar wat er op die plek in 1953 gebeurde. Meer hierover leest u vanaf 1 

februari op de website www.ramp1953.nl. 
 

De Stêêne Hut is de aardappelbewaarplaats van de voormalige 
ambachtsheerlijkheid Cromstrijen. In deze omgeving werden in 1953 hele 

gezinnen meegesleurd door het hoge water. Daarbij verdronken 56 mensen. 
 

Tijdelijke expositie in De Stêêne Hut 

In De Stêêne Hut is een tijdelijke expositie over de Watersnoodramp ingericht. 
Er zijn historische foto’s te zien en de documentairefilm ‘En het land zwijgt’ 

wordt gedraaid. De expositie kunt u op zaterdag 4, 11 en 18 februari bezoeken 
van 13.00 tot 16.00 uur. 

 

Strijen 
Burgemeester Aptroot legt samen met wethouder Blaak-van de Lagemaat op 

woensdag 1 februari om 10.00 uur namens het gemeentebestuur een krans bij 
het monument voor de slachtoffers van de watersnoodramp op de algemene 

begraafplaats aan de Kerkstraat 78a. 
Leerlingen van CBS De Parel en OBS De Meerwaarde leggen bloemen en lezen 

de namen op van de 44 mensen die om het leven zijn gekomen. Het vertrek 
naar de begraafplaats is om 10.00 uur vanuit het museum (Kerkstraak 47). 

Daarna kunt u in het museum Het Land van Strijen de expositie ‘Dorp in het 
Water’ te bezoeken. 

http://www.ramp1953.nl/
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Museum het Land van Strijen 

De oudheidkundige vereniging ‘Het Land van Strijen’ organiseert op zaterdag 

28 januari en zaterdag 4 februari een gratis rondrit langs de plaatsen waar in 
1953 de dijken doorbraken en de streek voor altijd veranderde. 

Een deskundige gids van de vereniging vertelt in de bus over deze ramp. Op 
beide zaterdagen rijdt de bus 2 keer: om 10.30 uur en om 13.30 uur. 

Wethouder Harry van Waveren rijdt op 28 januari mee met de bus. 
Waterschap Hollands Delta heeft deze ritten gesponsord. 

De bussen van het Streekbusmuseum Hoeksche Waard hebben een beperkt 
aantal zitplaatsen. U moet zich daarom aanmelden per mail: 

chris@hetlandvanstrijen.com. En VOL=VOL. Op de dag zelf kunt u een kwartier 

van tevoren uw instapkaart afhalen in Museum Het Land van Strijen 
(Kerkstraat 41). Deze kaart geeft u bij het instappen aan de gids. 
 

Expositie ‘Dorp in het Water’ in museum het Land van Strijen 

Van 28 januari tot en met 25 maart is in Museum Het Land van Strijen 
de expositie ‘Dorp in het Water’ te zien. Deze expositie geeft een duidelijk 

beeld van de ramp die zich in Strijen heeft voltrokken. Kijk voor de 

openingstijden op www.hetlandvanstrijen.com. 
 

Bij alle kransleggingen zijn ook bestuurders van het waterschap Hollandse 
Delta aanwezig. Zij leggen namens het waterschap ook een krans.  

http://www.hetlandvanstrijen.com/

