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Veerkrachtig Veerkerke herstelt 
snel na overstroming

Wat is het succes achter het snelle herstel?

Feiten en cijfers overstroming Veerkerke

Marcel Meertens en zijn dochter 
Bente van de dorpsraad vertellen 
over de ravage in hun dorp en hoe de 
inwoners kun krachten bundelden 
om de schade te herstellen. Marcel: 
“Het was werkelijk dramatisch. De 
straten in de lager gelegen wijken 
liepen als eerste helemaal vol. 
Toen het water haar hoogste punt 
bereikte waren ook alle doorgaande 
wegen naar Veerkerke geblokkeerd. 
Alles, maar dan ook werkelijk alles, 
stond onder water: kelders, garages, 
woonkamers, keukens, de sporthal, 
de school. In de straten dreven 
allerlei soorten spullen en troep 
rond. Meubels, etenswaren, kleding, 
keukengerei, noem maar op. Ik zag 
zelfs het toiletpapier van de buur-
man in onze kamer drijven.” 

VEERKERKE - Door onophoudelijke regenval de afgelopen weken liep 
een deel van Zeeland en Zuid-Holland onder water. Veerkerke werd 
hierbij het zwaarst getroffen. Hier viel in twee weken meer regen dan 
normaal in twee jaar. Teveel voor alle waterafvoersystemen. Een maand 
na de ravage maakt het dorp de balans op. Dankzij hun grote veerkracht 
viel de schade mee en konden de Veerkerkers snel hun dagelijkse leven 
hervatten.

Handen uit de mouwen
“Wat je van Veerkerkers kunt verwa-
chten: meteen de handen uit de 
mouwen!”, vertelt Bente. “Vanuit de 
gemeenschap stonden mensen op 
die de boel begonnen te regelen. We 
wisten waar de minder zelfredzame 
mensen woonden. Die hadden we in 
beeld via onder andere de kerkge-
meenschap, de Oranjevereniging en 
de dorpsraad. Het was fantastisch 
om te zien wat voor soort oerkracht 
er vrijkomt in een noodsituatie.” 
Het dorpshuis speelde een promi-
nente plek. “Het was de uitvalbasis 
van de onze eigen hulptroepen en 
later haakten ook professionele 
hulpverleners hier bij ons aan.” In 
heel Zeeland was het een ravage en 
de mensen van de brandweer en 
andere hulpdiensten waren zelf ook 
slachtoffer van de hevige waterover-
last. Bente Meertens: “Als dorpsraad 
speelden we een belangrijke rol in 
de eerste informatievoorziening. 
Een handige IT-er uit het dorp had 
binnen no time een Facebook-pagina 
online, waar inwoners berichten 
plaatsten. Ook de professionals 
haalden informatie van en plaatsten 
informatie op deze pagina.” 

Hulptroepen
Tot overmaat van ramp valt na twee 
dagen ook de elektriciteit uit. Ruim 
veertig uur zonder stroom. “Met 
knijpkatten, kaarsen en zonne-
panelen redden we onszelf. Het 
was een bizarre toestand.” Ook de 
communicatieverbindingen vallen 
uit. De Delta Radio Communicatie 
Ondersteuning (DRCO) komt gelijk 
in actie. Deze club van zendamateurs 
had in 1953 haar diensten ook al 
bewezen. “Binnen één uur brachten 
zij een noodverbinding tot stand, 
waardoor we weer met de gemeente 
en de hulpdiensten konden commu-
niceren.” 

De Veiligheidsregio kondigt voor 
de coördinatie een GRIP-situatie af. 
“Door de grote ravage in heel Zeeland 
lagen de prioriteiten bij de stedelijke 
en economische gebieden. Dit betek-
ende dat het dorp de eerste tijd echt 
op zichzelf was aangewezen.” 
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VLISSINGEN - Bente Meertens: “Van 
een veerkrachtige samenleving 
hadden we tot tien jaar geleden nog 
nooit gehoord. Die term kwam voor 
het eerst voorbij tijdens een project 
van de Delta Academy van de HZ 
in 2014.” Dat dit project zo’n grote 
gevolgen zou hebben, kon niemand 
bevroeden. “Ik weet nog dat we 
tijdens een afsluitende bijeenkomst 
bij het waterschap aan het denken 
zijn gezet over wat de gevolgen van 
een overstroming kunnen zijn en 
wat veerkracht daarbij kan beteke-
nen. Tijdens die middag hebben we 
waardevolle contacten gelegd. In de 
jaren daarna hebben we ons netwerk 
verder uitgebouwd met o.a. de lokale 
brandweer, politie, gemeente, DRCO 
en het Rode Kruis. En heel simpel. 
We hebben ons dorpsplan aange-
vuld met een hoofdstuk veiligheid 
en wisten we daardoor elkaar in het 
dorp goed te vinden. Hierdoor waren 
we beter voorbereid op deze ramp.” 

Marcel vult zijn dochter aan: “Nu 
moet ik wel zeggen dat na 2014 bij 
de overheid ook veel veranderd is. 
Zo zijn ze actief de risico’s met ons 
gaan delen. Hevige wateroverlast 
kan overal voorkomen. Ze hebben 
daarnaast ook veel meer geleerd om 
op burgerkracht te vertrouwen.” De 
grootste winst was misschien nog 
wel in het dorpshuis zelf. “In 2018 
was het dorpshuis aan een grote 
renovatie toe. Als dorpsraad hebben 
we toen voorgesteld om een nieuw 
dorpshuis op een hogere plek te 
bouwen. Wat zouden we aan een 
centrale plek hebben als het onder 
water zou staan? De gemeente stond 
achter ons plan, maar had alleen geen 
geld. De voorwaarde was dus wel dat 
we een groot deel zelf financierden. 
Tijdens de zware wateroverlast bleef 
ons dorpshuis droog. Zonder deze 
centrale plek hadden we deze ramp 
nooit zo goed kunnen doorstaan en 
zo snel kunnen herstellen!”

Na 48 uur komt ook de professionele 
hulpverlening in Veerkerke op 
gang. “Veiligheidsregio  Zeeland en 
de gemeente zorgden voor schoon 
drinkwater, mobiele zonnepanelen 
en mobiele toiletten. Helikopters van 
Rijkswaterstaat en defensie dropten 
voedsel, batterijen, reddingsvesten, 
droge spullen en dekens. En in de 
tussentijd legde waterschap Scheld-
estromen noodpompen aan. Ieder-
een nam zijn verantwoordelijkheid 
en zwartepieten was er niet bij. We 
moesten het tenslotte met elkaar 
doen. Mensen begonnen ook zelf 
spullen met elkaar te delen. Zo werd 
bruikbaar eten en drinken uit de 
supermarkt uitgedeeld en werden 
warme maaltijden bereid met 
butaangasflessen. Niet onbelangrijk. 
We hielden er de humor in. De buren 
vroegen ons: Hoe is het eigenlijk met 
jullie wijnkelder?” 

Hartverwarmend
Ondanks de grote ravage heeft het 
dorp zich goed kunnen redden. 
“Iedereen droeg zijn steentje bij. 
Tientallen EHBO vrijwilligers boden 
de eerste medische zorg en deelden 
met de reddingsbrigade medicijnen 
uit. Later kwamen ook de mariniers 
uit Vlissingen in actie. Zij hielpen ons 
met het opruimen van de puinhoop.  
De steun die we hebben gekregen, 
heeft ons goed gedaan. Mensen 
uit omliggende dorpen boden ons 
onderdak, brachten spullen en eten. 
Ik moet er niet aan denken dat we dit 
nog eens meemaken, maar het heeft 
de mensen wel dichterbij elkaar 
gebracht”, aldus Bente. 
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Belangrijke momenten in de periode van wateroverlast

UITSLAG LEZERSPOLL 29 OKTOBER
Vandaag is anders dan morgen.

STELLING VAN MORGEN
Veerkerke is een voorbeeld voor andere gemeenschappen in Zeeland.

Deelnemers van het afsluitende symposium van het project ‘Resilient Deltas’ in 2014

De hevige wateroverlast duurt 
in totaal tien dagen en inwoners 
konden vijf dagen het dorp niet in of 
uit. “Je weet niet wat je overkomt. Al 
snel hadden we geen schoon drink-
water meer en het voedsel raakte 
op. Ook de supermarkt stond onder 
water en bevoorrading was niet 
mogelijk. Toiletten liepen over, waar-
door we op potten en pannen onze 
behoeften moesten doen. Evacueren 
was voor veel mensen in het dorp 
geen optie. Zij wilden hun huis niet 
verlaten.”

Eens 63%

Oneens 37%

Van 1 oktober tot en met 10 oktober teistert het slechte weer Noordwest 
Europa. Door enorme regenval loopt Zeeland voor                onder water. 
Veerkerke wordt hierbij zwaar getroffen.

65%

Op 29 oktober,                              na de overstroming, is er een evalu-
atiebijeenkomst met de inwoners. Conclusie: dankzij goede voorbereidin-
gen zijn de inwoners van Veerkerke veerkrachtig gebleken.

1 maand 

Na                 zakt het waterpeil. De inwoners van Veerkerke 
starten samen met de Vlissingse mariniers met de opruimwerkzaam-
heden. De opruimwerkzaamheden duren

10 dagen 
 9 dagen. 

De toegangswegen van Veerkerke zijn                            niet begaanbaar. 
De inwoners van Veerkerke zitten ruim                        zonder stroom.

5 dagen 
40 uur 

Ook in andere delen van Zeeland is het een ravage. De stedelijke en 
economische gebieden krijgen voorrang. Daarom komt de professionele 
hulpverlening in Veerkerke pas na       op gang.48 uur 
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De dagenlange regenval zorgde voor veel wateroverlast in Veerkerke 


