
Vliegtuigwrakken in Marknesse.  
  

De Noordoostpolder lag in de tweede wereldoorlog op de lijn waarover veel  

bombardementsvluchten van Engeland naar Duitsland liepen. Door aanvallen van Duitse jagers en 

luchtafweer zijn ~200 vliegtuigen in het IJsselmeer-gebied neergestort. Op het grondgebied van de 

Noordoostpolder zijn in de tweede wereldoorlog minstens 21 vliegtuigen neergekomen, mogelijk enkele 

meer. Ook zijn er vliegers aangespoeld van crashes in het IJsselmeer en zijn parachutisten in de polder 

geland van crashes buiten de polder.  

De informatie op deze site richt zich voornamelijk op de achtergronden van de in Marknesse neergestorte 

vliegtuigen. En op de wijze waarop de Marknesser bevolking hierbij betrokken is en de vliegeniers herdenkt.   

Drie geallieerde vliegtuigen 

zijn op het grondgebied 

van Marknesse 

neergestort of hebben een 

noodlanding gemaakt. Een 

vierde vliegtuig, waarvan 

jarenlang is gedacht dat dit 

ook in Marknesse was 

neergestort, blijkt in 

werkelijkheid neergestort 

in Tollebeek en wordt ook 

op deze site beschreven.   

         

 

 

 

                                                                 Figuur 1 Locatie van de crashes in Marknesse  

 

 

 

Op deze website vindt u eveneens uitgebreide informatie over: 

Baarloseweg, crash Wellington R1757 op 12 oktober 1941 

Foutieve identificatie Crash Oosterringweg, kavel N 33 

Oosterringweg / Lindeweg, crash Lancaster JA902 op 2 januari 1944 

Kleiweg, noodlanding Whitley P4968 op 19/20 augustus 1940 

Tollebeek crash Lancaster JA702 op 30 januari 1944 

U vindt ze, als u terug gaat naar onze homepage, onder deze categorie VLIEGTUIGWRAKKEN  



Voor de bemanningsleden van het vliegtuig dat in 1941 bij Marknesse aan de Baarloseweg neerstortte is, al 

in de oorlog, een monument geplaatst bij hun veldgraf op kavel R 34. In Marknesse is in 2007 een replica van 

dit monument geplaatst waarbij op 4 mei alle gevallenen van de 2e wereldoorlog worden herdacht. Klik op 

de foto van het monument voor meer informatie over de historie van het originele en het huidige vliegeniers 

monument in Marknesse.   

  

  

 

Figuur 2 Monument op kavel R 34 aan de Baarloseweg  

 

 

Figuur 3 Afgeworpen brandstoftank, door drie jongens uit Marknesse 

gevonden in de polder  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



GASTLESSEN op scholen in Marknesse 
Als onderdeel van het Leader project in 2007, waar ook het vliegeniersmonument in Marknesse deel 
van uit maakte, zijn door Historisch Marknesse in Woord en Beeld de afgelopen jaren op diverse 
scholen gastlessen gegeven. In deze lessen worden de crashes van vliegtuigen in de Noordoostpolder 
behandeld. Met een PowerPointpresentatie wordt de leerlingen van groep 7 of 8 een beeld 
geschetst van het leven van de vliegeniers en de gevaren voor hen bij de luchtaanvallen op 
Duitsland. 
 
 Figuur 12 Ter onderbreking is vliegtuigje vouwen best leuk! 

 
 
Ook de risico’s voor de verzetsmensen, die vliegeniers na een crash verbergen en helpen te 
ontsnappen, worden verduidelijkt.   
 
 

 
Van één van de vliegtuigen, die in de 
Noordoostpolder zijn neergestort, kunnen de 
leerlingen tijdens deze lessen zelf wat kleinere 

brokstukken 
bekijken en 

vasthouden.  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
Figuur 1 Brokstuk van de geschutskoepel van de B-17 "Dinah Might" gecrasht aan de Vliegtuigweg 



Vast onderdeel van de gastles is ook een kort, maar waar gebeurd, verhaal over de ontsnapping van 

de complete bemanning van het vliegtuig de "Paragon". Dit is een B-17 Vliegend fort dat bij Espel is 

neergestort. Dit verhaal begint direct na de crash in Espel en beschrijft de belevenissen van de 9-

koppige bemanning op hun tocht door de Noordoostpolder. Bij deze vlucht worden ze geholpen 

door het verzet in de Noordoostpolder en Vollenhove. Een gastles over de vele crashes die in de 

Noordoostpolder hebben plaats gevonden kan een mooie aanvulling zijn op het lesprogramma rond 

de dodenherdenking en bevrijding.    

De stukken van de puzzel, om het beeld van de drie crashes in Marknesse compleet te krijgen, blijken 

over de gehele wereld verspreid te liggen. Vaak komt informatie van familie van de 

bemanningsleden omdat de vliegeniers zelf zijn overleden. Of zij hebben nooit over hun 

oorlogsperiode willen praten. Heel soms is er een dagboek of verslag beschikbaar. Maar vaak blijven 

er vraagtekens over en is een crash en of de ontsnapping via een pilotenlijn lastig te reconstrueren. 

Vanaf onze tentoonstelling en plaatsing van het vliegeniersmonument in 2007 doet Historisch 

Marknesse in Woord en Beeld zijn best om het verhaal van de crashes in Marknesse compleet te 

maken. Met deze site als gevolg.   

 

Vliegeniersmonument Marknesse 
 

In Marknesse is een vliegeniersmonument ter herdenking van de bemanningsleden van vliegtuigen 

die op het grondgebied van Marknesse zijn gecrasht. De geschiedenis van 

dit monument begint bij de crash van een Wellington aan de Baarloseweg. 

Het gebied waar de Wellington crashte was nog nat en drassig, waardoor 

de berging van het wrak in 1941 nog niet mogelijk was. In 1943 is, op 

initiatief van de Duitse bezetter, de locatie van het wrak gemarkeerd met 

een herdenkingskruis, zie de brief hiernaast. In het begin van de oorlog 

was er nog wel wederzijds respect voor de gevallenen. 

 

Op het kruis bij dit veldgraf stond het opschrift:  
"Hier rusten 4 Engelse vliegers, A.W. Jeffries, P.E.M. 
Cooke, W.C. Wood en W.H.S. Byers, gevallen op 12-
10-41".  
 
 
 
 
 



Het veldgraf werd in 1947 geadopteerd door de vereniging van dorpsbelang van Marknesse. Zie 
onderstaande kopie uit het notulenboek van dorpsbelang. 
 

 
 
Het wrak van de Wellington en de lichamen van de vier bemanningsleden werden pas geborgen in 
1948. Deze vier bemanningsleden zijn begraven op de begraafplaats in Emmeloord.  

  

 
 
Figuur 2 Graven in Emmeloord, 1952  

Van 1948 tot 1995 zijn de omgekomen 

vliegeniers van deze Wellington jaarlijks 

herdacht op 4 mei tijdens een dienst in één van 

de kerken in Marknesse. Na deze diensten 

werden er, door de vereniging van Dorpsbelang 

Marknesse, bloemen gelegd bij de graven in 

Emmeloord.  

 
 



  
Figuur 3 onthulling vliegers 
monument in Marknesse op de oude 
locatie aan het Oosteinde 

 
In 2007 is door de vereniging 
van Dorpsbelang Marknesse 
het initiatief genomen in het 
Dorp een 
vliegeniersmonument op te 
richten. Bij de 
dodenherdenking op 4 mei 
kunnen hierdoor nu ook weer 
in Marknesse alle 
bemanningsleden herdacht 
worden die in de polder zijn 

gesneuveld of voor onze vrijheid krijgsgevangen hebben gezeten. Als basis voor dit monument is 
gekozen voor een replica van het kruis dat bij het veldgraf aan de Baarloseweg heeft gestaan. Het 
nieuwe monument is ontworpen door Esli Tapilatu. Hij heeft in het ontwerp het kruis geplaatst op 
een propeller van een gecrasht vliegtuig. Kruis en propeller staan centraal in twee concentrische 
cirkels van gemetselde stenen. Zijn gedachte daarachter was "Zoals de cirkel eindeloos is willen wij 
ook de gevallenen eindeloos blijven herinneren." Op de bronzen plaquettes op het kruis staan, naast 
de namen die ook op het originele kruis stonden, ook de namen van de 5 omgekomen 
bemanningsleden van een Lancaster gecrasht aan de Oosterringweg, waarvan later bleek dat deze is 
gecrasht bij Tollebeek.  
 
Door de bouw van een nieuw busstation moest het 
monument verplaatst worden van de locatie bij de 
ingang van het dorp naar het dorpscentrum.  
 
Het originele ontwerp van het monument met een 
horizontaal geplaatste propeller was esthetisch een 
fraai geheel. Voor sommige vliegeniers was de 
horizontale opstelling van de propeller echter een 
minder gelukkige keuze. Een propeller werkt alleen 
naar behoren als hij min of meer in verticale stand 
staat. Dit was uiteindelijk de reden om het ontwerp 
zodanig aan te passen dat de propeller in de 
verticale stand komt te staan. Ook deze aanpassing 
is gelijktijdig uitgevoerd met de verplaatsing. 
 
 



 
De verplaatsing bleek ook 
een goed moment om 
aandacht te schenken aan 
het derde vliegtuig dat in 
Marknesse is gecrasht. Dit 
derde vliegtuig, een 
Armstrong Whitworth 
Whitley, heeft aan de 
Kleiweg een noodlanding 
gemaakt. Ook de namen 
van deze vijf vliegeniers, die 
na de noodlanding vijf jaar 
in krijgsgevangenschap 
hebben doorgebracht, 
worden op het 
informatiebord bij het 
monument herdacht. 

 
 
 

 
Figuur 4 Monument op de nieuwe 
locatie met leerlingen van de Maria 
basisschool 

Het onderhoud van het 

monument vindt bij 

toerbeurt plaats door de 

leerlingen van de drie 

basisscholen in Marknesse. 

Bij het monument wordt 

rond 4 mei door de scholen 

soms ook lesgegeven. De 

leerlingen zijn ook bij de 4-

mei herdenkingen 

betrokken. 


