OMD commissie
West Maas en
Waal i.s.m.:

OPEN MONUMENTEN DAG 2006
WEST MAAS EN WAAL 9 EN 10 SEPTEMBER A.S.
De OMD commissie West Maas en Waal wijkt dit jaar af van het landelijke thema “Feest”.
Er is gekozen voor de herdenking van het feit dat tachtig jaar geleden het hele gebied van
Maas en Waal diep onder water stond:

“De Watersnood van 1926”.
Toen het water begin april weg was, werd de ellende goed zichtbaar. De ingestorte huizen,
vernielde landerijen en vooral het uitblijven van een fatsoenlijke schaderegeling sloegen diepe
wonden. Maas en Waal werd in de steek gelaten, zowel wat betreft de wederopbouw als de
verbetering van de dijken. Na de evacuatie in 1995 schrok men pas wakker en kon eindelijk
gerealiseerd worden waar de streek bijna zeventig jaar op moest wachten: Veilige dijken !
Programma Open Monumenten Dagen:
In Appeltern is De Tuut onder stoom, het gemaal dat in 1926
meehielp Maas en Waal droog te pompen. Het is het enig
overgebleven, werkende poldergemaal in het Nederlandse
rivierengebied. Hier wordt tevens door de Stichting
Tweestromenland in Beeld en Geluid een unieke documentaire
getoond over de watersnoodramp. Men ziet archiefbeelden van
de overstroming en interviews met mensen die deze ramp hebben
meegemaakt.
In de Protestantse
kerk van Wamel
wordt een foto
tentoonstelling
ingericht over de
watersnood van
1926. Daar is ter
gelegenheid van de
restauratie van de
kerk tevens een
schilderijen
tentoonstelling van
Ed van Heck.

Er verschijnt een boekje met veel beeldmateriaal over deze ramp en de
gedenktekens van koninklijk “ramptoerisme”. Maar ook wielen, de lidtekens
van dijkdoorbraken en stoomgemaal De Tuut zijn hierin beschreven. Het
boekje is in beperkte oplage verkrijgbaar tijdens de OMD en zal vanaf half
augustus gratis te downloaden zijn via deze site. Dan is hier ook andere
informatie over de West Maas en Waalse Open Monumenten Dag te vinden.
In het Streekmuseum in
Beneden Leeuwen bent u altijd
welkom om kennis te maken met
het uitgebreide “levensverhaal”
van Maas en Waal, ook tijdens
de Open Monumenten Dag.

Open Monumentendag 2006:
Een goede gelegenheid voor iedereen om indringend kennis te maken met
het eeuwige gevecht van de streekbewoners met de Maas en de Waal

