
 

 

13 en 14 januari gelieve niet parkeren op de Hogedijk en ook 
niet op de 5 parkeerplaatsen nabij Havenbuurt 37 

 

Beste bewoners van de Havenbuurt en Melisvennen,  

 

In de nacht van 13 op 14 januari 1916 trof een grote watersnood Noord-Holland. 
Om dit te herdenken, vinden er tussen 13 en 17 januari verschillende activiteiten plaats. 

Zo onthult minister Melanie Schultz van Haegen op 14 januari een monument op Marken 

en worden 13 januari zeventien waterwolven verbrand waarvan de eerste op Marken. 
 

In die woeste nacht braken op diverse plekken in Noord-Holland de dijken door. Waterland, 

Volendam, Purmerend, Landelijk Noord, de oostkant van de Zaanstreek en bijna de complete Anna 
Paulownapolder werden hard getroffen. In totaal kwam een gebied van 14.000 hectare onder water 

te staan. Veel huizen spoelden weg, complete veestapels verdwenen en er vielen negentien 

slachtoffers, waarvan zestien op Marken. Deze ramp was de aanleiding tot de aanleg van de 
Afsluitdijk, onder het motto 'Dit nooit weer'. 

 

Monument 

Tijdens de officiële herdenking op 14 januari onthult minister Schultz van Haegen van 

Infrastructuur en Milieu in de haven van Marken het monument 'The Wave', ter nagedachtenis aan 

alle slachtoffers. Het herdenkingsmonument is gemaakt door de Nijkerkse kunstenares Linda 

Verkaaik. Zoals reeds in een inlegvel van stichting Herdenking Watersnood Marken 1916 is 

gecommuniceerd, is deze bijeenkomst alleen bestemd voor genodigden. Dit betekent dat de 

Hogedijk wordt afgesloten en de 5 parkeerplaatsen bij Havenbuurt 37 worden gereserveerd voor 

ondersteunende diensten. Het privé  terrein van de Melisvennen blijft wel per auto bereikbaar. U 

kunt de bijeenkomst live volgen via de lokale omroep of vanaf de Noordkant van de haven die  

open is voor publiek.     
 

Waterwolven 

Een dag eerder, op 13 januari, worden er op verschillende locaties tussen Schardam en 
Amsterdam-Noord zeventien waterwolven verbrand. De waterwolf symboliseert het krachtige water 

en strijdt al eeuwenlang met de landleeuw: de mens. Burgemeester Luzette Wagenaar-Kroon van 

Waterland en dijkgraaf Luc Kohsiek van HHNK steken om 17.25 uur op Marken de eerste waterwolf 
aan. Ook daar dient u rekening te houden met overlast. De schoolkinderen en muziekvereniging 

Juliana komen vanaf basisschool de Rietlanden in optocht naar de Hogedijk en zullen daar tot 

maximaal 18.00 uur verblijven. U kunt zich als belangstellende aansluiten bij de optocht, waar u de 
aanwijzingen van de organisatie dient op te volgen. Van deze bijeenkomst komt geen live 

registratie. De lokale omroep zendt dit op een later tijdstip uit en de NOS doet dat dezelfde dag in 

een thema uitzending “100 jaar droge voeten?” vanaf 21.10 uur op NPO 2. 
       

Contactpersoon 

Namens stichting Herdenking Watersnood Marken 1916 is Jaap Boes contactpersoon. Voor vragen 
of opmerkingen kunt u hem bellen (06-13972407) of mailen (jaapboes@hetnet.nl). Wij danken u 

op voorhand voor uw begrip. 

 

13 en 14 januari gelieve niet parkeren op de Hogedijk en 
ook niet op de 5 parkeerplaatsen nabij Havenbuurt 37 


