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Watersnood op Marken 

 

Beste puzzelaar, 

 

Je bent nu waarschijnlijk via de dijk op het eiland Marken aangekomen. Maar wist je dat deze dijk er 

tot 1957 niet lag? En dat Marken daardoor een echt eiland was, los van het vaste land? 

 

De geschiedenis van het eiland Marken begint rond het jaar 1235 wanneer monniken van het 

klooster Mariëngaerde het eiland betrekken. Zij bouwden dijken en een afwateringssysteem 

waardoor het eiland beschermd was tegen het water van de toen nog genaamde Zuiderzee (het 

huidige IJsselmeer).  

 

Echter deze monniken werden honderd jaar later verdreven door een graaf, genaamd Willem de 

Vierde van Holland. Doordat de monniken er niet meer waren, kwamen de dijken in verval. Het 

eiland werd regelmatig getroffen door overstromingen.  Een oplossing hiervoor was om de huizen te 

bouwen op heuvels genaamd ‘Werven’.  

 

Maar, deze ‘Werven’ raakten in de 19
e
 eeuw vol. Er moest opnieuw gezocht worden naar een 

oplossing. Jij kunt deze oplossing vinden, maar dan moet je eerst de puzzel oplossen.  

 
Hoe werkt het? 

 

In de tekst staat de routebeschrijving door Marken. Bij sommige huizen en monumenten wordt er 

een vraag gesteld. De antwoorden moeten in de lege hokjes worden ingevuld. In elk vakje moet een 

letter of cijfer worden ingevuld. Als je alle antwoorden hebt ingevuld, dan kun je lezen wat de 

oplossing is tegen de overstromingen op Marken in de 19
e
 eeuw.  

 

Veel succes en plezier!!!  
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De wandeling start bij hotel/restaurant Hof van Marken. Buurt ΙΙ, nr 15 

1. Hoe heette dit hotel vroeger? En wat was het telefoonnummer? 

□□  □□□□    nr □ 
     7 

Volg de straat verder en ga aan het einde van de straat rechtsaf en loop naar de dijk aan de haven.  

2. De souvenirwinkel aan je linkerhand is vernoemd naar de markantste vrouw van Marken. 

Wat was haar naam? 

□□□□□□  □□□□ 
            11 

 

3. Wat voor een kostuum is er te zien in het huis volgens het oude bord aan de gevel? 

□□□□□□ □□□□□□□□ 
Neem een kijkje in de winkel  en krijg een indruk van het Marken interieur. 

4. Uit de haven vertrekt een toeristische veerdienst (van begin maart tot eind oktober). Hoe 

heeft deze veerdienst? 

□□□□□□  □□□□□□□ 
        1 

5. Waar gaat de veerdienst naar toe? 

□□□□□□□□ 
              3 

Loop over de kade richting het noorden. Aan het eind ga je rechts. Je laat Land en Zeezicht links 

liggen. Ga over de brug rechtdoor. 

6. Hoe heet de witte ophaalbrug die je voor je ziet? 

□□□□□□□□□□□ 
         10 

Ga de ophaalbrug over en sla dan linksaf 

7.  Hoe heet deze straat? 

□□□□□□□□□□□□□ 
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Beroemd op Marken is de Marker klederdracht. Deze klederdracht is ontstaan in de late 

middeleeuwen maar gaat ook met zijn tijd mee. Met de manier van kleden wordt iets uitgedrukt. Zo 

is er bijvoorbeeld te zien of iemand in de rouw is of dat het juist een feestdag is. 
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8.  Alweer een ophaalbrug.   Hoe heet deze brug ? 

□□□□□□□□□□□□□□ 
  5 

Je komt nu in de kerkbuurt.  De kerkbuurt is opgedeeld in diverse buurtjes. 

9. Hoe heet het deel van de kerkbuurt links? 

□□□□  □□□ 
Ga voor de Hervormde kerk linksaf. 

10. Uit welk jaar is deze kerk? 

□□□□ 
Loop om de kerk heen.  Zo kom je op het kerkplein, sla linksaf in de richting van het museum.  

11. Op de kerkbuurt aan de Street staan links en rechts huizen.  Hoeveel hebben een zwarte 

voorgevel ?  

□ 
Linksaf bij Kerkbuurt 79 (het huis aan het einde van de straat met het ‘Te-koop bord’, tegenover nr 

94)  

12. Hoe heet dit deel van de Kerkbuurt? 

□□□□□□□□ 
      6 

13. Voor je zie je een kerk. Beschrijf de vorm van het dak van deze kerk? 

□□□□□□□□ 
Loop terug en kijk linksaf bij nr. 79 in de richting van het dorpshuis 

14. Hoe heet het dorpshuis? 

Het   □□□□□□□□ 
           9 
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Sla bij nr. 79 dus rechtsaf en loop de weg terug via het kerkplein 

15. Kijk op het kerkplein omhoog, welke beesten staan er op de kerk? 

Een □□□□ en een □□□□□□ 
         12 

Steeds rechtdoor en dan 1
e
 links. 

16. Hoe heet het buurtje dat naar Kerkbuurt 177 leidt? 

□□□□□□□□ 

Loop terug naar de straat, links af  

17. Hoe heet de basisschool die je aan je rechterhand ziet? 

□□□□□□□□□□ 
          4 

Loop dan aan het eind van de weg het kruispunt recht over langs de brievenbus. 

18. Hoe heet deze weg? 

□□□□□□□□□□□ 
                              8 

Ga links af de Wittewerf op en loop richting de grote parkeerplaats. Vanaf de parkeerplaats loop met 

je rug naar Supermarkt ‘Deen’ richting de haven. 

Voor je zie je weer een koninginnenbrug 

19. Hoe heet deze brug? 

□□□□□□□□□□□ 
      2 

Ga bij de splitsing rechtsaf en volg deze weg kronkelend.  

20. Hoe heet de buurt aan je linkerhand? 

□□□□ 
Als je zin hebt, kijk dan even op de werf. 

Vervolg je weg en ga bij de splitsing linksaf en ga meteen rechtsaf het bruggetje over het steegje in 

richting het Hof van Marken.  
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Oplossing 

Onder de antwoorden staat soms een nummer. Neem de letter uit die genummerde hokjes van de 

antwoorden over in de onderstaande hokjes en maak de zin af. Dus nummer 1 in het antwoord 

hierboven moet in hokje 1 hieronder worden gezet. enzovoorts. 

De oplossing tegen de overstromingen op Marken in de 19
e
 eeuw is:  

 

□□□□□□□□□□□□ 
  1       2       3      4      5       6      7       8      9     10     11     12 

 

Lever je antwoord in bij Hotel/Restaurant Hof van Marken. Daar ontvang je een uitleg over de 

oplossing en een kleine prijs! 
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