Feiten en cijfers
Arbeidskrachten
 December 1944: de geallieerden zeggen alle hulp toe bij het vervoer van noodzakelijke
hulpmiddelen. Op 23 december wordt vanuit Brabant de eerste hoeveelheid rijshout
aangevoerd.
 Eind februari 1945 is het alleen nog wachten op de aanvoer van het benodigde materieel en
de ontmijning van het land waarop de nieuwe dijken worden aangelegd.
 Medio maart 1945 komen zo’n 100.000 bossen rijshout op Walcheren aangekomen evenals
de eerste ladingen steen, gewonnen in Belgische groeven.
 Begin mei 1945 voeren 100 tot 125 (militaire) vrachtauto’s elke week rijshout uit Brabant
aan. Ook komt er uit België elke dag per trein 200 ton steen, een hoeveelheid die kort daarna
door het gebruik van schepen tot circa 3000 ton per week zal oplopen.
 Na mei 1945 neemt ook het aantal arbeiders sterk toe. In januari 1945 is nog maar een
dertigtal mannen aan de slag, in mei al 750 man.
 Op 1 augustus zijn 1900 man bij de droogmaking betrokken, dat loopt op tot 3150 mannen
eind november.
 Begin augustus 1945 zijn bij de vier gaten onder meer dertien zuigers, twee baggermolens,
35 sleepboten, 32 elevatorbakken, 58 dekschuiten en dertien kranen in bedrijf. Daarnaast
zijn op het land onder meer 33 draglines, negen stoomlocomotieven en 203 kipkarren aan
het werk. Ook van militaire zijde wordt nu op grote schaal hulp verleend, zowel met
betrekking tot het transport als bij het leveren van direct voor de dichting gebruikt materiaal.
 In 1946 neemt het aantal arbeiders gestaag af. Aan het begin van dat jaar zijn het er nog
2750 mannen bij de droogmaking werkzaam, op 1 juni 1575 en op 1 januari 1947 nog 500.
Materieel en materiaal
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 Met 12 zuigers wordt in 9 maanden tijd ± 4 milioen m zand opgespoten. Er wordt 140
millioen kilo steen gestort en 3,6 millioen bossen rijshout verwerkt.
 De steenaanvoer in Westkapelle wordt op een bepaald moment van 500 ton per week
gebracht op 3000 ton per week.
 Een vloot van 20 sleepboten en 28 bakken vaart voortdurend klei naar Walcheren.
 Elke vierkante meter van de vlechtmatten wordt met ± 1000 kilo steen bestort.
3

 Elke hap van de grijper van een M.U.Z.-kraan werpt 2 m klei in de te vormen dijk.
 De H.A.M. 203, een grondzuiger met een drijvende persleiding in Westkapelle gestationeerd,
verzet 80.000 m3 per week!

