
Windkracht 10 op de Markerwadden 
 
De Veiligheidsregio Noord stuurt op 18 februari een NL-Alert met niet mis te verstane 
waarschuwingen: 

- ga niet de deur uit! 
- de situatie buiten is gevaarlijk! 
- voorkom onnodig letsel door rondvliegende objecten! 

Weet u het nog? In die week werden we geteisterd door 3 stormen achter elkaar: Dudley, Eunice en 
Franklin. Laten mijn vrouw en ik nu net die week op ‘t rooster staan voor eilandwachter op de 
Marker Wadden. Een unieke beleving, dat is zeker. En of we nog iets hebben meegemaakt? 
 
De gasten van onze vijf huisjes werden op vrijdagmorgen tussen 08.00 uur en 09.00 uur versneld 
naar Lelystad gevaren, want Eunice kwam eraan. De andere vrijwilligers waren vanaf de voorgaande 
woensdag al niet meer gekomen, met als gevolg dat we vier dagen 
met z’n tweeën, à la Jan Wolkers op Rottumeroog, op de Marker 
Wadden zaten. De hele dag met de Windy-app bij de hand en met de 
telescoop in de toren van het havenmeestergebouw rondturen. Wat 
een geweld! Het water stond door de opstuwing een meter hoger 
dan normaal en bij Hoorn een meter lager. Op een rondvliegende 
kano, stroomuitval waardoor internet eruit lag en een storing in de 
watervoorziening ontstond, en wat zink dat van enkele daken vloog 
na hield de nederzetting zich verder prima. Gaf geen krimp, maar wel geluid…. Het havenkantoor, 
helemaal op de eerste verdieping en de uitkijktoren, piepte en kraakte enorm: het water klotste in je 
glas! Het terrasmeubilair van de huisjes hadden we vooraf al binnen gezet, maar de zware bakken 
voor de kussens etc. …die zouden toch wel blijven toch wel staan? Nou mooi niet, die lagen naast het 
terras! 
 

De eilanden zelf hebben ook schade opgelopen. Het Noordstrand 
is behoorlijk weggelsagen (wordt nu hersteld.) De washovers in de 
basaltdijk, bewust aangelegd om bij stormweer het water de 
slibvelden in te laten lopen, zijn aangetast. Grote keien, met twee 
man niet te tillen, lagen vijf meter verder. 

 
Kortom, een beetje survivalen was het wel, maar we hadden het niet willen missen!!!!  
 
Dagmar en Fritz 

https://d.docs.live.net/50cd00c92f2f894b/Documenten/Natuurmonumenten/Ledencontact/Nieuwsbrief/April%202022/Fritz%20video%201.mp4
https://d.docs.live.net/50cd00c92f2f894b/Documenten/Natuurmonumenten/Ledencontact/Nieuwsbrief/April%202022/Fritz%20video%201.mp4
https://d.docs.live.net/50cd00c92f2f894b/Documenten/Natuurmonumenten/Ledencontact/Nieuwsbrief/April%202022/Fritz%20video%202.mp4
https://d.docs.live.net/50cd00c92f2f894b/Documenten/Natuurmonumenten/Ledencontact/Nieuwsbrief/April%202022/Fritz%20video%202.mp4

