
Watersnoden in Nederland door de geschiedenis heen 

 

• Stormvloed 838.  

Bisschop Prudentius van Troyes schrijft dat het water net zo hoog stond als de toppen van de 

duinen. Volgens tellingen eiste de ramp 2.437 slachtoffers. 

• Grote watersnoodramp 28 september 1014.  

In de kroniek van de abdij van Quedlinburg in Saksen wordt gesproken over duizenden doden 

als gevolg van de watersnoodramp. 

• Eerste St. Elizabethsvloed: 19 november 1404. 

Grote delen van Vlaanderen, Zeeland en Holland overstromen. Na eerdere overstromingen 

zijn de polders opnieuw omdijkt. Dat alles gaat verloren.  

• Tweede St. Elizabethsvloed 19 november 1421.  

Gevolg van een zeer zware noordwesterstorm in combinatie met een extreem hoge 

stormvloed. In Zeeland en Holland gaan 30 dorpen en circa 2.000 mensenlevens verloren. 

• Sint Felix Vloed 5 november 1530.  

Achttien dorpen in Zeeland worden volledig weggevaagd. 

• Allerheiligenvloed 1 november 1570.  

Talloze dijken aan de Hollandse kust begeven het. Het kustgebied van Vlaanderen tot aan 

Groningen en Noordwest-Duitsland wordt overstroomd. Er zijn minstens 20.000, 

tienduizenden mensen zijn dakloos en wintervoedselvoorraden zijn vernietigd. 

• Kerstvloed kerstnacht 1717.  

Kustgebied van Nederland, Duitsland en Scandinavië werd geteisterd door een zware 

noordwesterstorm. Rond de 14.000 mensen komen om. Op het noordelijke platteland staat 

het water enkele meters hoog. 

 Watersnoodramp 13-14 januari 1916 

De watersnoodramp van 1916 trof grote delen van ons land, vooral de gebieden langs de 

kusten van de toenmalige Zuiderzee. Vooral delen van Noord-Holland, Utrecht, Gelderland 

en Overijssel overstroomden. Bij de ramp kwamen tientallen mensen om, op het land en in 

de zee. Deze haast vergeten ramp gaf de verdere aanzet tot de uiteindelijke bouw van de 

Afsluitdijk. 

 

 Watersnoodramp 1 februari 1953 

Door zeer zware storm en springtij breken de dijken op verschillende plaatsen in Zeeland en 

Noord-Brabant. Grote delen van met name Zeeland overstromen. 1.836 mensen overleefden 

de ramp niet, tienduizenden dieren sterven en 4500 huizen zijn kapot. Deze ramp is de 

aanzet tot de bouw van de Deltawerken. 


