
Deze route staat in het teken van de Watersnood-
ramp in 1953 die ook West-Brabant hard raakte. 
De route volgend door het uitgestrekte polder-
landschap en langs het Hollands Diep ontdek je 
op bijzondere locaties de impact van deze ramp 
voor de Brabantse ‘Westhoek’.

Aan de hand van oud fotomateriaal en verhalen 
voeren de herinneringspanelen je onderweg mee 
naar de gebeurtenissen tijdens en na de ramp.

Tijdens de Watersnoodramp op 1 februari 1953 verloren 
103 Moerdijkse inwoners het leven. Vooral Heijningen 
werd hard getroff en. Daarmee maakte de stormvloed een 
onuitwisbare indruk op het leven voor de mensen in het 
gebied tussen de rivieren Mark-Dintel en het Hollands Diep. 

Beleef het zelf
Onderweg kom je niet alleen herinneringspanelen 
tegen, maar ook diverse musea en andere locaties, zoals 
de Watersnoodwoning en monument De Wachter bij 
Willemstad. De kaart wijst je de weg naar deze en andere 
locaties die de moeite waard zijn voor een tussenstop 
onderweg.

Ontmoet de gastheren van Waterpoort
Op en rond de route bevinden zich vier gastheren van 
Waterpoort vanwaar je de route kan beginnen of waar je 
terecht kunt voor informatie en tussenstop in hun horeca.

Veel fi ets- en wandelplezier!

Zo vormen alle panelen samen hét verhaal van de 
Watersnoodramp in de Brabantse Westhoek. In totaal kom 
je tijdens deze route vijf panelen tegen. Elk paneel vertelt 
een eigen verhaal over de locatie waar je jezelf op dat 
moment bevindt. 

De panelen zijn terug te vinden op de kaart aan de 
hand van nummers. Naast de herinneringspanelen 
markeren ‘stroomgatpalen’ de locaties van verschillende 
dijkdoorbraken in het gebied. Zie de uitroeptekens op de 
kaart.

Over 
de route

Vijf locaties, één verhaal

Meer info? Check vvvmoerdijk.nl
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Ga op pad en beleef 

zelf de impact van de 
Watersnoodramp in 1953 

voor de Brabantse Westhoek.
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Deze route werd eerder uitgebracht door Waterpoort en kwam tot stand 
met behulp van het Nationaal Vlasserij-Suikermuseum in Klundert en 
Stichting Watersnoodwoning-Museum in Heijningen. 
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Niets van deze uitgave mag worden overgenomen zonder voorafgaande 
toestemming van de redactie. Bij de samenstelling van deze brochure is uiterste 
zorgvuldigheid betracht. De redactie kan geen verantwoordelijkheid nemen voor 
eventuele onjuistheden. 



Watersnoodroute Moerdijk

Deze route start in Klundert 
bij het Nationaal Vlasserij-
Suikermuseum (A). Fiets of 
wandel vanuit hier naar 
fietsknooppunt 42. Bij dit 
knooppunt vind je het eerste 
herinneringspaneel (1).

Sla vervolgens rechtsaf richting 
knooppunten 10 en 26. Ga 
na knooppunt 26 rechtsaf. 
Je bent nu op de Steiledijk 
in Fijnaart. Vervolg de route 
richting knooppunt 24. 
Voordat je linksaf slaat om de 
route te vervolgen, blijf eerst 
nog even de Kwartiersedijk 
volgen voor het tweede 
herinneringspaneel (2) ter 
hoogte van nummer 17.

Hierna hervat je de route 
terug richting knooppunten 
24 en later 62. Voordat je 
uitkomt in Heijningen, passeer 
je bij Slobbegorsedijk 3 het 
derde herinneringspaneel (3).

Eenmaal in Heijningen kun 
je niet om het Watersnood-
monument heen. Beneden 
aan de dijk vind je de 
Watersnoodwoning (B) waar je 
een kijkje krijgt in het leven van 
de jaren 50.

Vervolg de route van knoop-
punt 62 naar knooppunt 60. 
Via deze route kom je langs 
fort Sabina en fiets je verder 
langs de Volkeraksluizen. Je 

kunt vanuit knooppunt 62 
ook je weg vervolgen naar 
knooppunt 29. Via deze 
weg passeer je fort De Hel 
(D). Hier vind je het vierde 
herinneringspaneel (4).

In beide gevallen kom je uit op 
knooppunt 63. Vanaf hier ga je 
verder langs het Hollands Diep 
naar Willemstad. De route 
loopt door via knooppunten 
23. Op weg naar knooppunt 
30 passeer je De Wachter, 
de groene berg aan je 
linkerkant. Ook dit monument 
is ter nagedachtenis aan de 
Watersnoodramp. Hier vind 
je ook een stroomgatpaal die 
de precieze locatie van de 
dijkdoorbraak markeert.

Voor wie graag een bezoek 
brengt aan de Prullenkast 
(E), kan vanaf de Oostdijk 
rechts afslaan richting de 
Westmiddelweg en daarna 
de Zuidlangeweg. Maak na je 
bezoek het rondje af en kom 
uit bij knooppunt 30. Vanuit 
hier trek je van de Tonnekreek 
naar Noordschans richting 
knooppunt 41 in Klundert.

Onderweg naar Noordschans 
kom je het vijfde herinnerings-
paneel (5) tegen. Bij knoop-
punt 41 eindigt de route en 
kun je nagenieten op het 
terras of het museum (A) 
bezoeken.

Routebeschrijving

Nationaal Vlasserij-Suikermuseum
Stoofdijk 1A, Klundert

Stichting Watersnoodwoning-Museum
Veluwestraat 2, Heijningen

Fort de Hel
Helsedijk 85, Willemstad

De Prullenkast
Zuidlangeweg 3, Oudemolen
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