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de Watersnoodramp 1953 : ook in de Augustapolder in Bergen op Zoom  
 
Aanleiding 
op dinsdag 16 december 1952 ben ik geboren op (Nieuw-)Borgvliet en in de woning Antwerpsestraatweg 382 en ik 
woonde daar 28 jaar. Onze achtertuin grensde direct aan de Augustapolder en die polder was ook het speelterrein.                  
Dit gaf dat reden om mij  te verdiepen in de gebeurtenissen net na mijn geboorte in die polder tijdens de watersnood          
in de nacht van zaterdag 31 januari op zondag 1 februari 1953 toen de polder blank kwam te staan. Het is geen              
compleet verhaal, maar geeft volgens mij  wel een algemeen beeld van de situatie toen. 
 
Het betrokken gebied 

 
 

met nog (het gesloopte) wachthuis 14 (WH 14) langs de spoorlijn Bergen op Zoom - Zeeland, dat er op 1 februari 1953 
nog stond en als woning in gebruik was. Het huis lag tegen de toenmalige grens met de gemeente Woensdrecht. Ook 
staat op de kaart met een rode lijn de Antwerpsestraatweg en in de polder tot die straatweg de Langeweg.  

                            
                         Bron: Watersnoodmuseum te Ouwerkerk bij Zierikzee met bij de pijl het wachthuis WH 14                                          

                                                           en op achtergrond rechts de Kraaijenberg 

http://www.anp-archief.nl/page/241499/nl
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Het Wachthuis 14 is beter te zien op onderstaande linkse foto anno 1944/1945 gezien over de tankgracht en 
tankversperring (foto rechts genomen richting Bergen op Zoom) op de Antwerpsestraatweg in de vallei van de 
Molenbeek. Bron van beide foto’s: beeldbank Collectie Nederlands Instituut voor Militaire Historie. 

 

  

 

Nog een foto vanuit Stalenbrug opgenomen in het na vermelde boek Sporen door het water van Jan Matthijssen in 1993, 

Gebruikt met toestemming van Henk de Jager van Uitgever Stichting Rail Publicaties, nu Uquilair te Rosmalen/Den 

Bosch per mail op 30 augustus 2018 
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In de voormelde voormalige spoorwachterswoning woonde de familie Pieters, zo vermeldt schrijver Marius Broos               

op pagina 161 van het boek Bergen op Weg, deel 3 Transport over rails (zie verder voetnoot pagina 8). Tevens meldt die 

schrijver dat hij bij Van Gendt & Loos werkte en dat het gezin in de vroege ochtenduren werd gered. Ook eerder 

bedoelde boek maakt melding van de redding. 

     

 

De redding wordt bevestigd door twee van mijn broers. 
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Voetnoot bij getuigenissen van mijn broers : de woorden “wat een mist” zijn mij bevestigd door mevrouw                   

                           Wies Raaijmakers – Suikerbuik, toen bewoonster van de Maarten Trompstraat op Borgvliet. De tuin van  

                           haar woning lag tegen de ongeveer 2 meter lager gelegen polder. Het water kwam tot die hoogtegrens.   

                           Iets wat kan kloppen want Heintje van Broekhoven, nu in de 90 jaar oud, die in één van de onderste   

                           wonende buren kwam.  woningen van de Langeweg woonde, vertelde mij dat het water, maar net in de   

                           woning van de lager. Toenmalig buurtbewoner Arthur Suijkerbuijk vertelde mij: de twee onderste   

                           woningen stonden blank. De gememoreerde oude noodkerk stond aan de Frans Halsstraat op                

                           Nieuw-Borgvliet waar nu de brede school Het Palet staat.  

 

         

                                                                              

Foto van spoorlijn kort na overstroming door de Augustapolder (richting Bergen op Zoom vermoed ik zeer sterk)   

Bron : www.Utrechtsarchief/beeldmateriaal (catalogusnummer 152841) met beschrijving : Afbeelding van de weggespoelde spoorlijn te 

Kraaienberg (bij Bergen op Zoom) kort na de watersnoodramp.  

 

Ook deze situatie kent een getuige volgens de webside van de PZC (Provinciaal Zeeuwse Courant) d.d. 31-01-18, 12:50 

in de persoon van Irma Timmermans-van Iwaarden, die van de Brabantse Wal over de polder uitkeek en die ik                     

ook nog telefonisch heb gesproken. Voor het gehele getuigenis kan de wbsite van de PZC worden bezocht. 

 

 

http://www.utrechtsarchief/beeldmateriaal
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Maar na de redding/evacuatie schijnt wel een naar voorval te zijn geweest.      

 

 

    

Bron:  https://leiden.courant.nu/issue/NLC/1953-02-18/ 

 

Dat er een kind is geboren bij het gezin Pieters – Voois blijkt ook uit de krant   

 

                
 

(bron: op microfiche bij Westbrabants Archief) 

Echter of dit kind is overleden is zeer de vraag. Onderzoek in het 1e kwartaal 2018 :berichten in de burgerlijke stand van 
toen gaven geen bericht van overlijden te zien en in een overlijdensadvertentie van een familielid van veel latere datum 
wordt nog een Rob vermeld als in leven. Ook de gesproken Arthur Suijkerbuijk herinnerde zich geen overlijden. Wel 
herinnert Jo Bernaards, die toen op de Antwerpsetstraatweg 424 woonde bij haar ouders, zich dat haar opa De Crom, die 
ook in de woning in de polder woonde, is gered en bij hun in kwam wonen. Opa werkte immer bij de spoorwegen. 

Ook de woning op de volgende pagina die in de Fianestraat (situatie 2018) aan de rand van de polder bij de Kraaijenberg 
en tegen de spoorlijn staat, stond in het water, aldus Geert Suijkerbuijk, de jongste van de toenmalige bewoners. Het 
water stond een meter hoog en éénmalig binnen. Zij verhuisden later naar de Oude Huijbergsebaan op Nieuw-Borgvliet 
om later mijn buren  te worden aan de Antwerpsestraatweg. 

                                                                                             
(bron Google Maps, augustus 2018) op de achtergrond De Kraaijenberg                                           

Overigens volgens een jaren geleden gedane mededeling van Adrie Goossens, landbouwer op de in het begin van de 
jaren 1970 gesloopte boederij Schalehoef in het Molenbeekdal aan de Antwerpsestraatweg, stond  het water éénmalig  
en één meter hoog in de boerderij en tot in het Molenbeekdal. Volgens zijn jongere broer Jan was het  1 tot 1,5 meter.  

En mijn broer Piet vertelde dat hij op maandag door een laag(je) water over de Antwerpsestraatweg door het 
Molenbeekdal kon fietsen tot bij Rilland. Deze verhalen worden bevestigd door de krant van toen. 
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(bron: op microfiche bij Westbrabants Archief) 

Gezien het belang van een functionerende spoorlijn naar Zeeland in verband met dijkherstel werd het herstellen van             
de dijk van en de spoorlijn in de Augustapolder voortvarend aangepakt.  

  

GOES - Watersnoodramp. Reparatie aan de spoorlijn                 Bergen op Zoom – bijna zelfde plek op 29 augustus 2018 

tussen Goes en Bergen op Zoom.                                             Fotograaf Willem Kruf 

ANP PHOTO R. WINTERBERGER     
 
Bron: website ANP-historisch fotoarchief                                            

                                                               

Toelichting : Goes is onjuist:  kijk links en rechts van kraan op de linkse foto en links en rechts van de grote boom op de 

rechtse foto : op beide foto’s links de Stalenbrug en rechts de Antwerpsestraatweg.  
Ook de schrijvende pers had aandacht  
 
Bron : alle volgende artikelen zijn van website Delpher/kranten 
 

 

http://www.anp-archief.nl/page/242642/nl
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……………………. 

 

 
 
Het eerste spoor/baanvak ligt bijna weer op zijn plaats:  
 

 
 

    
 

De dijkdoorbraak wordt niet gemeld op de tekening in de  
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Het tweede spoor duurt wat langer: 
 

 
 

 
 
maar is kort daarna ook gereed 
 

 

   

                                                                                                       
 
 
Op pagina 9 en 10 staan delen van het begin de jaren 1960 verscheen een lijvig verslag in boekvorm van de 
herstelwerkzaamheden rond de watersnoodramp. Later ook een master thesis die een aantal jaar geleden (bij 
gelegenheid van 60 jaar na watersnood) op de website van repository TU Delft stond.  
 
 

Voetnoot bedoeld bovenaan op pagina 3:  
  
Bergen op Weg is een serie van 3 boeken betreffende de geschiedenis van transport en logistiek in Bergen op Zoom 
en omstreken die zijn uitgegeven in 2014 door de Stichting Industrieel Erfgoed Bergen op Zoom, nu onderdeel van de 
Geschiedkundige Kring van Stad en Land van Bergen op Zoom. Deel 3 bevat naast geschiedenis van de spoorweg 
ook die van de tramwegen. Ook de tramweg door Nieuw-Borgvliet.    
 

 
Eindversie opgemaakt  
onder dankzegging aan allen die een bijdrage hebben geleverd  
te Bergen op Zoom op 31 augustus 2018, herzien 7 november 2018 en 2 juni 2019 
 
Willem Kruf 
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De tekeningen van de plaatsen van de dijkdoorbraken en de dijkprofielen op die plaatsen 
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Het geschreven verslag van de herstelwerkzaamheden 
 

  

 
 
 
 


