
Viering 2021 – 600 jaar Sint Elisabethsvloed 

Samen herdenken en vieren 
 
Verschillende partijen (van West-Brabant tot Rotterdam en het gehele gebied er tussenin) hebben 
het plan opgevat om in 2021 uitgebreid stil te staan bij het feit dat 600 jaar eerder de Sint 
Elisabethsvloed plaatsvond. Dit willen ze doen door in dat jaar een groot aantal gevarieerde 
activiteiten te organiseren, die de kwaliteiten van 'onze delta' laten zien en versterken, met het 
water als 'blauw bloed'. Het gaat om activiteiten die verder gaan dan een eenmalige gebeurtenis, 
omdat ze ook bijdragen aan het structureel versterken van de voorzieningen in de regio en de 
bekendheid van de regio. Inmiddels is een aantal partners met elkaar in gesprek en tot een 
samenwerking gekomen. Het is mooi als er een gevarieerd programma komt dat elkaar versterkt en 
waarmee een sterk en eenduidig het verhaal verteld kan worden. Met (inter)nationale 
publiekstrekkers in een hoofdprogramma en aantrekkelijk en aansprekend totaalprogramma. Het is 
wenselijk dat er een organisatie ontstaat, die het geheel coördineert, regisseert en de 
marketingstrategie uitstippelt. Ook zal, indien nodig, gezocht worden naar financiers om het 
programma te ondersteunen. Al met al genoeg reden om nu al te starten!  
 
Het gezamenlijke doel is om de Delta letterlijk en figuurlijk in beweging te zetten met inwoners, 
verenigingen, het bedrijfsleven, overheden en culturele instellingen. 
 
De volgende doelen worden nagestreefd:  
• Versterking vrijetijdseconomie   
• Verbeteren van de belevingsmogelijkheden van natuur en erfgoed  
• Versterking van de identiteit, de trots en de sociale cohesie  
• Versterking van de samenhang en samenwerking in het Deltagebied  
 

Wat gebeurde er 600 jaar geleden 
 
In de nacht van 18 op 19 november 1421 beukte een ziedende noordwesterstorm in op de 
kust van Nederland. Als gevolg van de Hoekse en Kabeljauwse twisten was het 
dijkonderhoud in Holland en Zeeland verwaarloosd. Een zeer hoge stormvloed brak door de 
verzwakte dijken en daardoor stroomde het zoute zeewater het binnenland in. Daar werd 
het opgestuwd door het door zware regenval extreem hoge rivierwater vanuit de Maas en 
de Rijn. Een legendarische overstroming was een feit: de Sint Elisabethsvloed.  
 
De vloed had desastreuze gevolgen. De Grote Waard veranderde in een binnenzee. Dorpen 
verdwenen onder water en de destijds rijke stad Dordrecht verloor haar strategische 
handelspositie. Er ontstond een nat gebied waar het getij vrij spel had en waar opgeslibde 
zandplaten en eilandjes ontstonden met daartussen kreken: de Biesbosch. Al 600 jaar 
vertelt het (ruime) gebied rond de Biesbosch het verhaal van de Nederlandse delta. Van 
leven onder de zeespiegel, van tegen water beschermen en van water maximaal benutten. 
 



De uitgangspunten voor het programma 

 
Om het programma vanaf 2020 in de markt te kunnen zetten, hebben de partners uit het gebied 
gezamenlijk de uitgangspunten geschetst. Een oeverkoepelende campagne met een vijftal thema’s 
die horen bij het gebied zal het verhaal dragen. Historie en de hedendagase realiteit komen dicht bij 
elkaar en kunnen vermengd worden.  
 
Algemene toetsingscriteria initiatieven voor het 2021 programma:  

- Relatie met de aanleiding zoals vertaald in de vijf sub thema’s 
- Speelt zich af in de Delta 
- Draagt bij aan minimaal één van de doelen van het programma 

 
Criteria voor initiatieven in het hoofdprogramma: 

- Het initiatief is interessant voor een internationaal publiek 
- Het initiatief heeft een relatief grote impact op bezoekersaantallen, intensiteit van de 

ervaring, publiciteitswaarde en de impact op een of meer van de doelen 
- Het initiatief betekent een verbreding of verrijking t.o.v. het totale programma 
- Spreiding over het gebied / in de tijd/ in doelgroepen 

De criteria voor het hoofdprogramma worden later verder aangescherpt.  
 
 



Heeft u een initiatief en wilt u onderdeel worden van het programma? 
 
De verkenners en kwartiermakers van dit moment verzamelen alle initiatieven. Van globaal idee tot  
concrete activiteit. Van groot tot klein. Door verbindingen kunnen kleine projectjes soms toch groot 
en interessant worden of met een andere activiteit worden samengevoegd. 
 
Wilt u weten of uw initiatief past in het programma of wilt u weten hoe u een passend initiatief kunt 
organiseren, neemt u dan contact met ons op: 

Initiatieven in Brabant of niet aan een provincie verbonden:  
Sandra Versteegen telefoon: 076-5221490 
info@beleefdebiesbosch.nl 
 
Initiatieven in Zuid Holland: 
Stella van Uffelen, telefoon 06-46101105 
info@nldelta.nl  
 
 
Wilt u op de mailingslijst om op de hoogte te worden gehouden, dan geeft u dit direct door.  
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