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InundaTIEs En HErsTEL In
Digna Johannapolder en het Hooigors
Deze twee poldertjes zijn op 1 februari 

tussen 4 en 5 uur door het bezwijken van de 

buitendijken ondergelopen en waren enige 

tijd geheel onder het water verdwenen. 

Het inundatiewater is op natuurlijke wijze 

geloosd en op 4 februari waren beide 

poldertjes weer droog.

Op het grondgebied van deze poldertjes 

werd een paar jaar later de wijk Digna 

Johannapolder gebouwd.

Zuidpolder of het Grijpland (Grip(pe)land)
Deze buitenpolder is op 1 februari om 6 uur ondergelopen. Het buitenwater stroomde 

over de kaden de polder in. In de oostelijke kade ontstond een kleine doorbraak ter 

lengte van ongeveer 40 meter, terwijl het binnentalud over een lengte van ongeveer 

600 meter licht werd beschadigd. Op 14 februari stond de polder weer droog

De polder Meeuwenplaat, Elftplaat en Zalmplaat
De hoogte van de waterkerende dijk van deze polder varieerde van + 2.90 tot + 4.50 meter boven NAP. De stormvloedstand voor de dijk bedroeg ingeveer + 3.67 meter boven NAP. Op 1 februari stroomde het water al om 3 uur over de dijk waardoor het 

binnentalud ernstig werd aangetast. Om 4 uur brak de dijk in de zuidoostelijke hoek van de polder door (achter het huidige volkstuinenterrein van Ons Belang). Er ontstond een gat ter lengte van ongeveer 120 meter, dat uiteindelijk een grootste diepte 

kreeg van ongeveer 12 meter beneden het naaiveld. Het gat werd voorlopig gedicht door, om het ontstane wiel heen, een kleikade aan te leggen met een kruinhoogte van + 2.50 meter boven NAP. Later werd deze kade tot een definitieve dijk verzwaard. De 

kern van de dijk werd opgeworpen met zand dat uit het wiel op het land was aangespoeld en de klei voor de afwerking van de dijk werd van het aangrenzende terrein weggehaald. Voor het verdere herstel werd kleigrond aangevoerd van een binnendijk in 

de polder Oud-Hongerland te Spijkenisse.

De intact gebleven bekading van het poldertje Oostpunt voorkwam dat ook daar een stroomgat ontstond.

Nagenoeg op dezelfde tijd vielen er twee gaten in de westelijke dijk ten zuiden van de Visserijpolder. De ene bres had een lengte van 35 meter en een diepte tot 4 meter beneden het maaiveld. Het andere gat was 20 meter lang. Door het heien van 

een kistdam werden de gaten afgesloten en het daarachter gelegen wiel werd volgereden met grond die bij de doorbraak de polder was ingespoeld. Ook in de 

noordoostelijke dijk van de polder vielen enkele kleinere gaten. De hele polder liep in korte tijd vol water.

Op 5 februari werd met het herstel van de dijk begonnen en op 10 februari waren de werkzaamheden al zo ver gevorderd dat de dijk normaal water kon keren. Op 14 

februari viel de polder weer droog. Het definitieve herstel van de dijk langs de haven van Poortugaal was op 24 april 1953 gereed. De kosten bedroegen 46.000 gulden.

Ook het gebied van de latere wijk Westpunt stond onder water maar die grond was geen aparte polder en behoorde officieel tot de polder Meeuwenplaat, vandaar dat 

ze niet apart genoemd wordt.

De polder Grijpland: links de Poortugaalse haven. Op de achtegrond links het 

watergemaal en rechts de boerderij van de familie Schelling op de Elftplaat.

Boven: het water staat tegen de Dorpsstraat 

Zuidzijde. U kijkt dus naar het huidige 

middengebied met de Zalmplaat rechts in de 

verte. Houten schuurtjes zijn door het water 

tot tegen de woonhuizen aan opgestuwd.

Links: De boerderij van Jan Timmers op de 

Zalmplaat (ongeveer op de plaats van het 

huidige Metrostation Zalmplaat), gezien 

vanaf de Dorpsstraat. Hier is duidelijke te zien 

dat de boerderij op een terp staat. Negen jaar 

later werd de boerderij, die goed intact was 

gebleven en slechts ruim 20 jaar oud was, 

alsnog gesloopt voor woningbouw en aan de 

landbouw onttrokken.

Foto’s rechtsboven en rechtsonder: collectie 

Poortugaal, Oudheidkamer Albrandswaard.


