
De Wheredijk in de watersnood van 1916 
 
 

In de nacht van 13 op 14 januari 1916 joeg een zware 
noordwesterstorm over de Zuiderzee. In de vroege ochtend begaven 
de Katwouder en Waterlandse Zeedijk het. Heel Katwoude, 
Waterland en de oostzijde van de Zaanstreek verdwenen onder het 
zoute water. Helaas hield men het ook in de Overwheersche polder 
tijdens deze overstroming niet droog. 
 
Dat kwam omdat het zeewater de Purmerringvaart bereikte. Volgens 
een ooggetuige leek 'de anders zo stille ringvaart nu een stroom in 
het hooggebergte'. Het hoge water in de vaart begon vrijdagmiddag 
14 januari om half vier over de Wheredijk te lopen. Daarna was de 
Kwadijker Koog aan de beurt. 

Fig. 1  Het overstroomde gebied  
 Ook in de Overwheersche polder werd het een drassige boel. 
Gelukkig slaagde men er snel in de Purmerringvaart af te dammen. Nadat het peil in de vaart was gezakt, 
waren de twee polders binnen enkele dagen weer droog. Maar de schrik zat er in en om herhaling te 
voorkomen, werd de Wheredijk snel met een noodkade verhoogd. 
 
Die kade bewees zijn nut tijdens een nieuwe storm van 17 op 18 
februari 1916. De gaten in de zeedijken waren nog niet dicht en 
er stroomde heel veel water het blank staande Waterland in. 
Ook rond Purmerend waren noodkaden, zogenaamde 
kistdammen, aangelegd. Kort na middernacht brak de kistdam 
langs het Noordhollandsch Kanaal op drie plekken. Het water 
liep in woeste vaart over het Looiersplein, de Koemarkt en het 
Slotplein de Where in. 
 
De hele oude stad van Purmerend kwam blank te staan. Via de 
Where bereikte het water opnieuw de Purmerringvaart. Door 
razendsnel dwars door Purmerend een dijkje van zandzakken te 
leggen, bleef de stijging van het peil in de vaart gelukkig beperkt. 
En zo liep het deze keer met een sisser af. 
 

 
 

 

Fig.  2  De kistdam langs het N.H.kanaal 


