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Voor u ligt de eerste uitgave van het magazine dat Stichting 
Polderpioniers ieder kwartaal uitgeeft voor de donateurs, 
sponsors en instanties die ons steunen. Hierin verstrekken 
we informatie over de lopende zaken. U vindt er interviews, 
nieuws over aankomende evenementen, fotoreportages met 
verhalen uit het verleden, advertenties van onze sponsors en 
nog veel meer.

Eind 2020 hebben we met een groep vrijwilligers besloten 
om een stichting op te richten met als doel het in goede 
staat brengen, verzorgen en demonstreren van machines 
en werktuigen die gebruikt zijn tijdens de ontginning en 
cultuurrijp maken van de IJsselmeerpolders. In 2013 hebben 
we een aantal van deze oude machines kunnen lenen voor een 
demonstratie ploegen en greppels trekken in Swifterbant. Dit 
werd mogelijk gemaakt door de conservator André Geurts 
van het Nieuwland Erfgoed Centrum te Lelystad. We hebben 
daarna altijd goed contact gehouden met hem betreffende 
de collectie van de oude RIJP-machines.

Deze werktuigen zijn inmiddels overgegaan naar Batavialand. 
Ze zijn altijd buiten opgeslagen, wat ons een doorn in 
het oog was, omdat ze zo slecht bewaard bleven. Onze 
vrijwilligers hadden altijd de wens om ze te conserveren. Door 

besluiteloosheid van de toenmalige directie, en misschien 
ook andere redenen, is dit nooit gebeurd. Dit veranderde eind 
vorig jaar. De heer Geurts besloot, samen met Batavialand-
directeur Jan Vriezen, om het grootste deel van de collectie 
ons in bewaring te geven. Samen met vijf gerestaureerde 
Caterpillar rupstractoren uit de eigen collectie krijgen we 
al een mooi begin van ons bezoekerscentrum. Onlangs is 
hier ook een White kniktrekker door een bestuurslid aan 
toegevoegd, zoals u verderop in dit nummer kunt lezen.

Deze expositieruimte huren we van Maatschap Van der 
Eijk aan de Elandweg in Swifterbant. Op dit moment is het 
bestuur, samen met nog een aantal vrijwilligers en de familie 
Van der Eijk druk bezig met het uitvoeren van achterstallig 
onderhoud. Vanwege de overige werkzaamheden, en 
de beperkingen rond het coronavirus, wordt de opening 
van deze ruimte niet voor de zomer verwacht. We gaan er 
gezamenlijk een succesvol project van maken. Dit hangt voor 
een deel af van vrijwilligers, donateurs en bedrijven die ons 
steunen. We rekenen op jullie!

Veel leesplezier,
Heijo Smit

Van de voorzitter

een woord vooraf

Foto: Denise van der Boom
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Stichting Polderpioniers werd in december 2020 opge-
richt door een groep enthousiaste vrijwilligers. Centraal 
staat hun interesse voor het verhaal van de IJsselmeer-
polders.   Het fundament hiervoor werd al in 2013 gelegd, 
toen in Swifterbant de Boerenlanddag werd georgani-
seerd. Hierbij werd speciale aandacht gegeven aan het in 
cultuur brengen van de ontgonnen polders. Het levend 
houden van deze historie – met behulp van de machines 
– is ook nu ons doel.

Voorzitter Heijo Smit
Ik ben al ruim 40 jaar hobbymatig bezig met het verzamelen 
en opknappen van tractoren en werktuigen. Mijn eerste 
trekker was een John Deere A. Vele types en merken 
volgden. Eén ervan was een Bolinder-Muktell Victor, die ik 
ruilde tegen mijn eerste Caterpillar. Zo is de passie voor dit 
merk ontstaan. Al gauw kwam ik in aanraking met onze 
polderhistorie, wetende dat honderden trekkers van dit merk 
gekocht en ingezet zijn om de IJsselmeerpolders droog te 
krijgen en cultuurrijp te maken. In de loop der jaren heb ik 
de verschillende types van dit merk gezocht en opgeknapt 
die dienst deden bij de ontginning. Nu heb ik 5 Caterpillars, 
waarvan een uit 1936. Deze is zijn leven in de Wieringermeer 
begonnen. Mijn verzameling wordt een onderdeel van de 
collectie van de stichting.

Secretaris Niels van der Boom
Als jongste  bestuurslid heb ik een wat afwijkende 
achtergrond. Ik ben in 2013 vanuit de regio Rotterdam 
naar Flevoland verhuisd als moderne polderpionier. Mijn 
interesse in de agrarische sector verhuisde mee. Als eigenaar 
van het agrarische media- en communicatiebedrijf Farm 
Media maak ik veel foto’s en video’s. Binnen de stichting ben 
ik dan ook verantwoordelijk voor de promotie. Vanwege 
mijn achtergrond als agrarisch journalist ben ik ook nauw 
betrokken bij het samenstellen van ons donateursblad.

Penningmeester Hanno Rademaker 
Ik ben geboren in Hazerswoude (ZH) en verhuisde als 
kleuter naar Biddinghuizen. Mijn vader ging daar bij een 
mechanisatiebedrijf werken als monteur. Na een aantal 
technische opleidingen ben ik dezelfde richting ingeslagen. 
Ik werk inmiddels ruim 20 jaar bij mechanisatiebedrijf 
Weevers in Swifterbant en werk daar vooral aan gps en de 
speciaalbouw van machines. Als hobby heb ik een aantal 
oldtimertrekkers. In 2013 was ik betrokken bij het opknappen 
van de RIJP-machines die voor de Boerenlanddag gebruikt 
zijn. Daar ontstond ook de interesse in de historie van de 
IJsselmeerpolders.

Algemeen lid Itse Bos
In 1976 verhuisde ik van een akkerbouwbedrijf in 
Wieringerwerf naar Flevoland. Daar ging ik bij loonbedrijf 
Nijssen in Dronten werken. We deden ook werk voor de RIJP 
zoals dorsen en zaaien. Wanneer de RIJP het werk niet op tijd 
gedaan kreeg werden loonbedrijven ingehuurd. Iedereen 
kreeg dan een kavel toegewezen. In 1990 ben ik bij John 
Deere dealer Bruinsma gaan werken, wat later Greve en 
vervolgens Groenoord werd. In 2020 ben ik met pensioen 
gegaan. Nu werk ik nog 2 dagen bij Groenoord in Dronten. 
In 2002 startte de interesse in oude trekkers en in 2013 was 
ik betrokken bij het organiseren van de Boerenlanddag. Dat 
wakkerde de interesse in de historie van de IJsselmeerpolders 
weer aan.

Algemeen lid Jan Rijpma
Als 16 jarige kwam ik met mijn familie van het Groninger 
Hogeland naar Oostelijk Flevoland toe. Wanneer de RIJP 
achterliep met oogsten hielp ik via loonbedrijf Onno Bakker 
in Dronten regelmatig mee met de oogst. Eerst werkte ik 
samen met zijn vader op het akkerbouwbedrijf in Dronten. 
In 1972 heb ik het ouderlijk bedrijf overgenomen. In 2009 is 
het bedrijf beëindigd en heb ik mij volledig op mijn hobby’s 
fotografie en filmen gestort. Vooral in de akkerbouwsector. 
Daarom ook dat ik nauw betrokken ben bij de sociale media 
activiteiten van onze stichting en het op camera vastleggen 
van wat we allemaal doen.

Tekst: bestuur
Foto: Denise van der Boom

Het bestuur stelt zich voor

Het team achter Stichting polderpioniers

V.l.n.r. Itse Bos, Hanno Rademaker, Heijo Smit, 
Niels van der Boom en Jan Rijpma
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Het trekkermerk White is onlosmakelijk verbonden 
met de RIJP. Het grootlandbouwbedrijf schafte 15 Field 
Boss kniktrekkers aan. Dankzij zijn lage eigen gewicht 
en goede gewichtsverdeling bleek de trekker uiterst 
geschikt voor de slappe polderbodem. 
Stichting Polderpioniers is sinds begin 2021 eigenaar 
van exemplaar TVA4.

De Field Boss historie
White Motor Corporation, fabrikant van auto’s, vrachtwagens 
en bussen, werd in 1900 opgericht. Door overnames van 
onder andere Oliver, Cockshutt en Minneapolis-Moline 
begon White met de productie van trekkers. In 1969 werd 
White Farm Equipment opgericht met een fabriek in Oak 
Brook, Illinois. In 1969 rolde de eerste trekker van de band. In 
1974 besloot White één nieuw type te produceren. In plaats 
van de concurrent te kopiëren ontwikkelde WFE een lichte 
en wendbare kniktrekker. In 1975 kwam het type 4-150 op 
de markt, een jaar later gevolgd door de modernere 4-180. 
De serie werd in 1978 aangevuld met de 4-210. In alle types 
ligt een Cat 3208 V8 dieselmotor met 10,4 liter inhoud. 
Afhankelijk van de configuratie levert deze tussen de 150 
en 210 pk aan de aftakas. Type 4-180 heeft op papier 210 pk 
motorvermogen.

Zorgenkindje
Al bij de introductie van de Field Boss-serie kampte White 
met financiële problemen. Het bleef een zorgenkindje 
en in 1980 ging het moederbedrijf failliet. Landbouwtak 
WFE werd door de TIC Investment Corporation gekocht. Zij 
zette de trekkerproductie voort. Het merk verwisselde later 
opnieuw van eigenaar en kwam in 1990 in handen van Agco. 
Vandaag de dag worden alleen nog White zaaimachines 
geproduceerd. In Nederland werd White geïmporteerd door 
O. de Leeuw uit Zwolle.

Geen één nacht ijs
De RIJP ging niet over één nacht ijs voor aanschaf van 
deze trekker. In 1973 startte de afdeling Bedrijfskunde 
met het testen van de ‘zeer zware wieltrekkers’, zoals ze 
werden omschreven. De geteste exemplaren van John 
Deere, Massey Ferguson en Case bleken in staat om 
rupstrekkers te vervangen. In 1976 werd de test herhaald 
met nieuwe modellen, waaronder de White 4-180. Vanwege 
zijn gewichtsverdeling en gewicht van +/- 9.400 kg werd 
overgaan tot aanschaf van dit model, in plaats van de John 
Deere 8630. De trekkers kostte omgerekend 134.500 euro. 
Het testexemplaar werd aangeschaft, gevolgd door negen 
trekkers in 1977 en vijf in 1978. Allemaal het type 4-180. TVA 4 
is van bouwjaar 77. Daarnaast werden cultivators, sneleggen, 
ploegen en greppelfrezen aangeschaft. Net als de trekkers 
waren dit zeer grote machines.

Van Flevoland naar Drenthe
In 1986 en 87 werd begonnen de trekkers en machines te 
verkopen. Het areaal nam af – van 20.000 naar 15.000 hectare 
–  waardoor de trekkers minder uren maakte. De prijs van een 
nieuwe White was met 64.000 gulden toegenomen. Bij de 
chauffeurs en monteurs hadden de trekkers een wisselende 
reputatie. De trekkracht en bediening waren goed, maar de 
motor bleek vaak onbetrouwbaar. Zijn 2.800 toeren leverde 
een hels kabaal. TVA 4 werd op een veiling gekocht door 
loonbedrijf Lodewijks uit het Drentse Mantinge. Toen de 
motor kapot ging werd de trekker aan de kant gezet met de 
urenteller op 6.450. In 2020 werd hij door oldtimerliefhebber 
Wim Hoff in Westerhaar gekocht. Via hem kwam de trekker 
in het bezit van onze stichting, inclusief een gereviseerde 
motor en de nodige onderdelen. Momenteel wordt deze 
motor gemonteerd en de koppeling gereviseerd. Wel zijn we 
nog op zoek naar een set originele dubbelluchtwielen.

Tekst: Niels van der Boom
Foto’s: Niels van der Boom en Ko van Dijke

white trekkers bij de rijksdienst

De ideale trekker voor een jonge polder

De RIJP schafte 15 van deze White trekkers aan voor het 
uitvoeren van de grondbewerking op het grootlandbouw-
bedrijf.

Trekker TVA 4 van Stichting Polderpioniers na een welver-
diende wasbeurt tijdens het restaureren.
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familie weevers en de ijsselmeerpolders

Naar de Noordoostpolder
De plannen voor het aanleggen van de eerste 
IJsselmeerpolder: de Noordoostpolder, biedt nieuw 
perspectief. Nadat de Wieringermeer in 1941 gereed is trekt 
de Directie zich terug en wordt alles op de NOP gericht. 
In 1942 wordt Toon Weevers overgeplaatst naar Lemmer, 
waar hij in de pas drooggevallen polder een werkplaats op 
moet zetten. Ook zijn baas in de smederij verhuist mee. In 
1943 wordt Toon bevorderd tot werkmeester met als taak 
de trekkers en werktuigen van de Directie te onderhouden. 
Naast het onderhoud werden ook nieuwe machines 
ontwikkeld. Bekend is de zgn. ‘spekhaak’. Een greppelploeg 
getrokken door rupstrekkers om afwateringsgreppels te 
trekken. Omdat de Tweede Wereldoorlog in volle gang 
is moet spaarzaam worden omgegaan met materiaal. 
Dit betekende veel reparaties. Ook was er weinig arbeid 
voorhanden. Een ander probleem is brandstof. Daarvoor 
werden trekkers uitgerust met houtgasgeneratoren, wat 
tevens veel onderhoud met zich meebracht. Het in cultuur 
brengen van de NOP verliep van oost naar west, waardoor 
Marknesse het eerste gestichte dorp werd. Ondanks zijn 
goede baan bij de Directie solliciteert Toon in 1947 om 
een landbouwsmederij in het dorp te mogen vestigen. De 
vele cursussen die hij volgde wierpen vruchten af, samen 
met goede referenties en hun spaargeld. Dit resulteert erin 
dat in maart 1948 het bericht komt van de Directie van de 
Wieringermeer (Noordoostpolderwerken), dat een smederij 
in Marknesse gevestigd mag worden. De directie bouwt zelf 
een noodsmederij, die Weevers huurt voor 100 gulden per 
maand. Ook huren ze een woning in het dorp en in december 
1948 vestigen ze zich er als één van de eerste bewoners. Op 1 
januari 1949 begint Toon Weevers officieel met zijn smederij.

In deze terugkerende rubriek zoomen we steeds in op de 
historie van één van onze sponsoren. Hoe is hun bedrijf 
ontstaan, hoe hebben ze zich ontwikkeld en wat is hun 
historie met de IJsselmeerpolders? Mechanisatiebedrijf 
WeeversNieuwstad - met vestigingen in Marknesse, 
Rutten en Lelystad - is onlosmakelijk met de polderhistorie 
verbonden. Zij bijten daarom het spits af in deze eerste 
uitgave.

De historie van mechanisatiebedrijf WeeversNieuwstad 
gaat terug naar het jaar 1949. Het familiebedrijf bestaat 
dus inmiddels 72 jaar. Op 1 januari vestigde Toon en Truus 
Weevers zich vanuit de Wieringermeer in de Noordoostpolder. 
Het ging toen nog om een landbouwsmederij want, 
nagenoeg alle werkzaamheden bij de boeren werden nog 
met het paard uitgevoerd. De opkomst van de mechanisatie 
werd van dichtbij meegemaakt en het bedrijf ontwikkelde 
mee. De familie Weevers bleek zeer ondernemend. Zo namen 
familieleden eind jaren 80 mechanisatiebedrijf De Nieuwstad 
in Lelystad over. 

Een gesprek met impact
Oprichters Toon Weevers en Truus Ernest zijn beide afkomstig 
uit West-Brabant. Toon startte in 1920 als leerling bij een 
landbouwsmederij in Zevenbergschen Hoek, waar hij 4,5 
jaar werkte. Bij een smederij in het nabijgelegen Klundert 
leerde hij het vak. Paarden beslaan, ploegijzers smeden en 
wagenwielen repareren. Het was in Klundert waar Toon 
zijn toekomstige vrouw Truus ontmoette. Via zijn oom, 
landbouwsmid Dingeman Weevers in Langeweg, werd hij 
bedrijfsleider van een landbouwsmederij in Zevenbergen. 
Een gesprek tussen Truus Ernest en Rentmeester Roebroek 
van de Domeinen in Klundert resulteerde uiteindelijk in een 
aanbod om naar de Wieringermeer te verhuizen. Daar werd 
ze de kans op een grote landbouwsmederij voorgehouden. 
Toon Weevers solliciteerde in september 1930 op de functie.

De Wieringermeer
Begin 1931 wordt Toon aangenomen door de ‘Directie van 
den Wieringermeerpolder’ voor een salaris van – na wat 
onderhandelen – 35 gulden per week. De smederij was 
gelegen in Middenmeer, waar Toon vanuit zijn kostadres in 
Kolhorn naartoe moest fietsen. In augustus 1931 trouwen 
Truus en Toon. In diezelfde periode werden ook de eerste 
woningen in Slootdorp opgeleverd, waar zij één van de eerste 
twintig woningen kregen. In het huis was ook een kantoor van 
de Directie Wieringermeer gevestigd. Truus hield dit kantoor 
schoon en verzorgde de koffie, waardoor wat kon worden 
bijverdiend. Vanaf 1936 trachtte Toon zijn eigen smederij 
te krijgen, gesteund door pachters in de Wieringermeer. In 
de drie dorpen waren al voldoende smederijen aanwezig 
waardoor het verzoek steeds weer werd afgekeurd.

onze sponsoren en hun verhaal

De noodsmederij gebouwd door de Dienst in 1949 voor 
Toon en Truus Weevers in Marknesse.
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Van smederij tot mechanisatiebedrijf
Eén van de eerste klanten is loonbedrijf Maris uit 
hetzelfde dorp. Ook dit bedrijf is verwikkeld met de 
inpolderingsgeschiedenis. Het zorgde bijna dagelijks voor 
werk bij Weevers. Al snel volgen veel pachters. Sommige van 
deze families zijn vandaag de dag nog steeds klant. Ook voor 
burgers werd werk gedaan, zoals het maken en repareren 
van kachelpijpen. In een hoek van de noodsmederij werd 
door Truus een kleine winkel ingericht. Van hieruit werden 
gereedschappen zoals schoppen, vorken en huishoudelijke 
artikelen verkocht. De zaken gaan goed en al in 1952 heeft 
Toon acht medewerkers in dienst, waaronder zonen Cees en 
Dik. In oktober van dat jaar wordt begonnen met de bouw 
van een nieuwe smederij met winkel en woning aan de 
Oudeweg die in mei 1953 wordt opgeleverd. Zonen Cees en 
Dik groeien op in de smederij waar altijd veel werk is. In de 
naoorlogse jaren werd het meeste werk op de boerderij nog 
met paarden verricht. Alleen de Directie en loonbedrijven 
hadden trekkers. Daarom dat veel smeedwerk werd gedaan. 
Ook werden al snel veel verschillende machines verkocht 
van allerhande merken. Vooral de maaibinders leverde veel 
werk op voor de smederij. Vanaf 1949 worden trekkers van 
Massey Harris verkocht. Later worden Eicher, Allis-Chalmers, 
Primus, John Deere, Volvo en Bolinder-Munktell verkocht. In 
1957 start de lange relatie met het merk Fiat. In 1956 krijgt 
Weevers de kans om een smederij in Luttelgeest over te 
nemen. Met het oog op de toekomst van beide zoons is het 
Cees Weevers, samen met zijn vrouw Aly Weevers-Knook, die 
in mei 1956 deze smederij overnemen. Cees en Aly Weevers 
hebben het bedrijf op 1 juli 1964 overgedragen aan Peet van 
Driel – oud medewerker van Toon Weevers – die het bedrijf 
voortzet onder zijn eigen naam. Per 1 juli 1964 startten Cees 
en Aly een mechanisatiebedrijf in Swifterbant. Daarover 
meer in een toekomstig nummer. Zoon Dik en zijn vrouw 
Trees Weevers-Rops nemen het bedrijf in Marknesse in 1967 
over.

Weevers en Fiat
Het Fiat-dealerschap geldt voor heel de Noordoostpolder 

en daarmee is het bedrijf erg druk. Ook is er veel werk 
bij de fruitteeltbedrijven rond Marknesse, Luttelgeest en 
Kraggenburg. Vanwege het grote gebied wordt het Fiat-
dealerschap gesplitst en gedeeld met de firma Wijnalda 
in Creil. Naast de trekkers en machines worden veel eigen 
machines uitgedacht. Onder andere voor de fruitteelt. In 
januari 1975 wordt een nieuwe werkplaats opgeleverd. Toon 
maakt de opening nog mee, maar overlijdt enkele weken 
later. Drie jaar later wordt nogmaals nieuw gebouwd. Deze 
keer een hal voor nieuwe en gebruikte trekkers en machines. 
Ook kunnen hier shows worden georganiseerd. In april 
1985, nemen Dik en Trees Weevers mechanisatiebedrijf De 
Nieuwstad in Emmeloord over, dat onder de naam Weevers 
Emmeloord verder gaat. Zoon Tonny wordt hier bedrijfsleider. 
Op 27 juli 1994 komt Dik onverwacht te overlijden. Trees zet 
na zijn overlijden het bedrijf voort met hun zoon Adrie, die 
dan al enkele jaren in het bedrijf werkt. In 1994 komt ook 
zoon Peter in het bedrijf werken. In 1996 nemen zij samen 
een mechanisatiebedrijf in Kraggenburg over, waardoor er 
drie Weevers-filialen in de NOP zijn te vinden. De vestigingen 
gaan steeds nauwer met elkaar samenwerken. Deze 
samenwerking wordt verder verstevigd met De Nieuwstad 
in Lelystad, dat in 1989 door Tonny en Rian Weevers is 
overgenomen en al sinds 1969 bestaat.

Consolidatie
In 1994 neemt Fiat de landbouwtak van Ford over. Beide 
merken gaan verder onder de naam New Holland. Weevers 
gaat aanvankelijk mee met deze verandering, maar na een 
ruime 40 jarige relatie wordt besloten, omdat Weevers 
Emmeloord en De Nieuwstad in Lelystad Massey Ferguson 
verkopen, om in 1999 de overstap naar dit merk te maken. 
In 1997 wordt overgegaan tot een gezamenlijke 
beeldvorming. Het pakket aan verkochte machines is 
vrijwel gelijk bij alle bedrijven. In 2004 sluit de vestiging 
in Kraggenburg en twee jaar later volgt nieuwbouw in 
Marknesse. Na oplevering van de nieuwbouw sluit ook de 
vestiging in Emmeloord. In datzelfde jaar wordt Occasion 
Centrum Flevoland (OCFL) opgericht in Marknesse. Toch 
blijft het bedrijf in de NOP uitbreiden. Zo wordt in 2018 
mechanisatiebedrijf DMS in Rutten overgenomen, dat 
als Weevers-Rutten verder gaat. In 2020 intensiveert de 
samenwerking tussen de bedrijven in Marknesse, Rutten en 
Lelystad opnieuw. De mechanisatiebedrijven gaan verder 
onder de naam WeeversNieuwstad om in de toekomst de 
bedrijven op een geleidelijke manier over te kunnen dragen 
aan de volgende generatie.

Bronnen: Jubileumboek 60 jaar Weevers Marknesse & familie 
Weevers.

Tekst: Niels van der Boom
Foto’s: Fam. Weevers

Oprichter Toon 
Weevers voert 
veel werkzaam-
heden voor de 
Dienst uit. Zo 
wordt ook de 
bekende greppel-
ploeg medeont-
wikkeld.
Beter bekend als 
de ‘Spekhaak



8

Na een zoektocht van bijna zes maanden wist de stichting 
de perfecte locatie te vinden voor het vestigen van het 
geplande bezoekerscentrum. En dat onder de neus van 
de bestuursleden, tussen Dronten en Swifterbant. Hanno 
Rademaker vertelt het verhaal en waar we momenteel 
staan met de realisatie.

Begin december 2020 een appje van Niels: “Ik heb misschien 
een plek gevonden, maar jullie moeten eerst maar eens 
komen kijken. Het staat al 20 jaar leeg.” Zo gezegd zo gedaan. 
Op de eerstvolgende zaterdag met het gehele toekomstig 
bestuur op de Minderhoudhoeve in Swifterbant gaan kijken. 
De plek die Niels op het oog had was de oude zomerstal. 
Deze werd niet gebruikt en stond vol rommel. Rondom de 
stal was het niet veel beter, met kuubs aan puin en gravel en 
struiken die boven het dak uitgroeide. Met andere woorden, 
er zat wel wat werk aan. Toch was de locatie perfect. Midden 
in de polder, met buitenterrein en een kapschuur. We zagen 
allemaal de potentie.

Van grupstal naar vlakke voer
Maar dan? Na afspraken te hebben gemaakt met de eigenaar 
– de familie Van der Eijk – eerst maar eens buiten op gaan 
ruimen zodat alles toegankelijk werd. Na twee dagen puin 
en grond wegrijden en alles snoeien waren alle deuren  
bereikbaar en konden ze open en dicht. Vervolgens zijn 
we binnen aan de slag gegaan. Om te beginnen met het 
opruimen van alle losse spullen en aanvegen. Vervolgens 
werd er een plan bedacht voor de binnenkant van de stal. 
Deze stal is een grupstal met een voergang. De vloer was 
daardoor verre van vlak. Met een minikraan en sloophamer 
is de muur van de voergang eruit gehakt. Dat ging bijzonder 
goed. Het puin dat hierbij vrij kwam is gebruikt om de 
grup mee op te vullen. De rest van de grup en ‘achtergang’ 
zijn opgevuld met de gravel die al op het terrein aanwezig 
was. Met de verreiker is dit naar binnen gereden, waarna 
Heijo het met zijn Caterpillar bulldozer heeft uitgevlakt en 
vastgereden. Dat ging boven verwachting.

van bouwval tot bezoekerscentrum

Een lik verf
Itse heeft ondertussen alle loshangende elektra verwijderd 
zodat dit niet langer een gevaar opleverde. Door Niels en 
mijzelf is het dak schoongemaakt. Op de dakplaten lag 
een dik pak mos en ook de goten moesten nodig worden 
leeggeschept. Alle kapotte en verrotte deuren werden 
door Heijo gerepareerd of vervangen. Zo ook de houten 
vloer in het kantoor. Jan heeft – met hulp van vrijwilliger 
Eilt Hartmann – het oude tanklokaal opgeknapt. Het is de 
bedoeling dat hier onze kantine wordt gevestigd. Na een 
welverdiende verfbeurt is het verfteam verhuisd naar het 
kantoor om de boel daar op te knappen. In de kantine heeft 
Itse een groot raam geplaatst op de plek waar eerst een 
dubbele schuurdeur zat, zodat het geheel een stuk lichter is 
geworden.

Nieuw hout
De familie Van der Eijk heeft ondertussen alle lichtplaten 
in het dak vervangen. Ook is de open nok van het dak 
dichtgemaakt met zetwerk en hebben zij grote openslaande 
deuren in de melkstal geïnstalleerd. Deze kan straks dienst 
doen als restauratieruimte wanneer de melkput is gedempt. 
Aan de buitenzijde was het houtwerk op sommige plekken 
erg-- krokant. Ook de uitbouw naast de melkstal was zo slecht 
dat we hem in zijn geheel hebben verwijderd. In overleg met 
de familie Van der Eijk is besloten om de gehele buitenzijde 
van nieuw hout te voorzien. Daarvoor moest al het oude 
hout er af gesloopt worden en nieuw hout ertegenaan 
gepotdekseld en vastgeschroefd.

Waterballet
Bij het kantoor diende zich nog een probleem aan. Het was 
niet binnendoor te bereiken vanuit de stal, waardoor er een 
doorgang gemaakt moest worden. Naast het kantoor zit een 
halletje met toilet en waar vroeger ook een keukentje was te 
vinden. Dit was een mooie plek voor onze entree, want de 
muur was er toch al gehavend. Met wat zaag- en breekwerk 
is snel een doorgang gerealiseerd. Wat ons opviel was dat 
– na een regenbui – er water in de put van de waterkranen 
stroomde. Dit vergde het nodige zoekwerk waar Niels en ik 
ons mee bezig hebben gehouden. Graafwerkzaamheden 
kwamen er aan te pas om een wirwar van leidingen en putten 
op te graven. Zo kwamen er erachter dat sommige leidingen 
kapot zijn zodat water onder het gebouw kan lopen. We 
zijn er nog lang niet en hebben nog zeker dit voorjaar en 
de zomermaanden nodig om alle ruimtes grondig op te 
knappen. Wie de foto’s bekijkt vanaf het moment dat we 
arriveerde kan zien dat er door een klein team enthousiaste 
vrijwilligers – en niet te vergeten de eigenaren – al enorm 
veel werk is verzet in een zeer korte tijd.

Tekst: Hanno Rademaker

de zomerstal in swifterbant
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In een verslag uit 1960 vond Jan Rijpma onderstaande 
tekst. Voor alle zelfrijdende machines ontwikkelde 
de RIJP zelf cursusmateriaal. Hoe dit materiaal werd 
verkregen en ingezet voor het opleiden van chauffeurs 
van de Demag greppelfrees wordt in dit artikel uitgelegd.

Voor het maken van greppels op moeilijk begaanbaar 
terrein werd een machine ontdekt, die als prototype 
ergens aan de Duitse waddenkust werkzaam was bij de 
landaanwinningswerken. Uit een verdergaande ontwikkeling 
ontstond een machine die bruikbaar bleek voor Oostelijk 
Flevoland. Om tijdig klaar te zijn met de stof voor een 
cursus over deze machine ging één van de medewerkers 
van het Opleidingscentrum enige tijd naar Duitsland om 
de machine te leren kennen en zijn ervaringen op schrift 
te stellen. Later is nog een aantal machines aangeschaft en 
zo zijn ook voor dit doel wederom 25 chauffeurs opgeleid, 
naast de 60 leidinggevenden, die eveneens met de machine 
kennismaakten. Dat het klaarmaken van zo’n opleiding niet 
altijd even eenvoudig is kan ik u misschien illustreren met  
het volgende voorbeeld. 

Droogzwemmen
Daar in tegenstelling met andere technische cursussen tijdens 
het eerste gedeelte van de cursus over greppelfrezen geen 
machine ter beschikking zou staan, zou het ‘laten zien’ sterk 
in de verdrukking komen en daarmede de duidelijkheid van 
het geheel. Een beroep doen op eventueel aanwezige kennis 
was niet mogelijk en er zou tegen het einde van de cursus 
slechts één machine - en dan nog in Oostelijk Flevoland - 
ter beschikking staan. De oplossing voor deze moeilijkheid 
is gevonden door samen met de fotograaf van onze Dienst 
de gehele cursusstof door te lopen en van alle punten die 
een rol speelden in de opleiding dia’s te maken, zodat tijdens 
de cursus als het ware kon worden ‘drooggezwommen’. Het 
effect hiervan is bijzonder bevredigend geweest, want toen 
de ‘droog’ opgeleide mensen bij de machine kwamen, konden 
zij zich zeer snel oriënteren en gemakkelijk de bediening en 
het onderhoud terugvinden.

‘droogzwemmen’ met een demag greppelfrees

cursusmateriaal voor het werken met een greppelfrees

Een Demag greppelfrees 
maakt afwateringsgreppels 
dwars door het ingezaaide 
riet.

De Demag greppelfrees van Batavialand arriveert op 
locatie van de Polderpioniers met speciaal transport van 
Boerman Transport uit Hardinxveld-Giessendam.



Het eerste idee om de verraderlijke Zuiderzee droog te 
leggen – en land uit water te creëren – is al meer dan 
350 jaar oud. Onder leiding van Cornelis Lely werd in 
1927 begonnen aan de eerste polder als start van de 
Zuiderzeewerken. Hiermee werd een honderden jaren 
oude droom van het Nederlandse volk verwezenlijkt.

Gedurende zeer lange tijd heeft de mens zich aan de 
eigenschappen van zijn leefomgeving moeten aanpassen. 
Pas sinds vijf á zesduizend jaar - in de lange geschiedenis 
van de mensheid een korte tijdspanne - oefent de mens 
een toenemende invloed uit op zijn omgeving. Naast 
vernietigende menselijke invloeden, zoals ontbossing, erosie 
en uitroeiing van diersoorten, is er vaak ook sprake geweest 
van verrijking van de omgeving. Een sterk voorbeeld van de 
invloed van de mens op zijn omgeving is Nederland. Zonder 
menselijke invloed was bijna de helft van ons grondoppervlak 
wegens tijdelijke of blijvende overstroming niet bewoonbaar. 
Nu woont in dit deel van ons land bijna twee derde van onze 
bevolking. Enkele Fransen gaan zo ver dat zij zeggen dat God 
de wereld heeft geschapen, maar dat de Nederlanders hun 
eigen land hebben gemaakt. 

De windmolen
Vanaf het jaar duizend is er sprake van een werkelijke strijd 
tegen het water. Het begon met de bouw van lage dijken 
om gebieden die al in gebruik waren, maar die af en toe nog 
onder water liepen. Na de uitvinding van de windmolen 
met een draaibare bovenkap kon men ook land winnen dat 
voorheen blijvend onder water had gestaan. Dit betrof de 
zgn. droogmakerijen in de zestiende en zeventiende eeuw, 
met als bekendste voorbeelden de Beemster, de Purmer 
en de Schermer. Ook in de negentiende eeuw zijn enkele 
grote droogmakerijen tot stand gekomen. Bijvoorbeeld de 
Zuidplaspolder (bij Gouda), de Prins Alexanderpolder (bij 
Rotterdam) en de Haarlemmermeer.

Het eerste idee
De eerste schriftelijke notitie van gedachten tot drooglegging 
van de Zuiderzee kwam van de hand van Henric Stevin 
(1614-1668). Hij was de zoon van wiskundige Simon Stevin. 
Al in 1667 was Henric Stevin op dit idee gekomen. Hij werd 
enthousiast door grote droogmakerijen als de Beemster 
en de Schermer. Hij maakte schetsen voor een nog veel 
ambitieuzer project: de drooglegging van de Zuiderzee. Hij 
stelde zich een dam met sluizen voor tussen het vasteland, 
Texel, Vlieland, Terschelling en Ameland. Daarmee kon bij eb 
het water uit de Zuiderzee worden geloosd. Het water van de 
IJssel kon de Zuiderzee verversen en er konden goede polders 
worden ingedijkt. Bij stormvloed was het land bovendien 
veilig. Voor de zeevaart vanuit Amsterdam voorzag Stevin 
een doorgang naar de Noordzee bij Beverwijk. Simpel, maar 

knap bedacht. Gezien de technische mogelijkheden van die 
tijd viel het plan niet te realiseren.

Stoommachines
In de negentiende eeuw werden er verschillende serieuze 
plannen ontwikkeld, maar haast niemand hield zo’n 
grote onderneming voormogelijk. Pas in de negentiende 
eeuw werden opnieuw plannen gemaakt. De technische 
mogelijkheden waren inmiddels toegenomen door de 
toepassing van stoommachines. Het droogmalen van het 
18.000 hectare grote Haarlemmermeer in 1852 toonde aan 
dat een grootschalige drooglegging technisch mogelijk was. 
Toen gingen de plannenmakers er eens goed voor zitten:  
Het eerste plan kwam van Kloppenborg en Faddegon in 
1848. Het omvatte het indijken van het IJ, het graven van een 
kanaal, van Amsterdam door de duinen naar de Noordzee, en 
vervolgens het indijken van de kom der Zuiderzee door de 
aanleg van een dijk van Enkhuizen naar Stavoren.
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Drooglegging van de zuiderzee: 250 jaar ideeën

Hoe de polders ontstonden

De naam van ingenieur Cornelis Lely is onlosmakelijk 
verbonden met de Zuiderzeewerken. Zijn invloed op het 
project was enorm.



De Zuiderzeecommissie
Het plan van Van Diggelen in 1849. Beijerinck in 1866, Kooy 
in 1870, Stieltjens in 1873, Huët in 1875 en 1880, Linse in 
1883, Wenmaeckers (ook in 1873) en Leemans in 1877. Al 
deze mensen hadden meer of minder vergaande plannen 
gemaakt om de Zuiderzee – of delen daarvan – droog te 
leggen. Het was wachten op de regering om een standpunt 
in te nemen over de mogelijke drooglegging. De regering, 
die in deze periode van liberale politiek niet erg happig 
was op grote staatsdeelname in dit soort projecten, liet het 
afweten. Daarom werd in 1886 op particulier initiatief de 
Zuiderzeecommissie opgericht. Deze commissie nam zich 
voor om de wilde plannen, die tot die tijd waren gepubliceerd, 
te verbeteren en van een serieuze onderbouwing te voorzien.
Het onvermoeide werken van de Zuiderzeevereeniging, en 
de belangstelling van het Nederlandsche volk, hebben de 
totstandkoming van de polders in de hand gewerkt. Boven 
alles uit steekt Cornelis Lely, die als jong ingenieur zijn 
talenten ter beschikking stelde aan de Zuiderzeevereeniging.

Minister Lely
Cornelis Lely werd geboren in Amsterdam. Hij studeerde 
te Delft.  In 1875 behaalde hij daar zijn diploma van 
civiel ingenieur. In 1886 trad Lely in dienst van de 
Zuiderzeevereeniging. Tussen de jaren 1887-1892 
produceerde Lely een achttal technische nota’s, die samen 
het plan-Lely vormen.  Ook leidde hij het onderzoek naar de 
afsluiting en drooglegging van de Zuiderzee. Als minister van 
Waterstaat maakte de plannen hiervoor tot wet. In augustus 
1913 werd Lely benoemd tot minister van Waterstaat in het 
kabinet Cort van der Linden. Dat ingenieur Lely het voor elkaar 
heeft gekregen komt doordat zijn plan uit 1891 overtuigend 
was. Ook speelde de ravage, na de stormvloed van 1916, een 
rol. Door de Eerste Wereldoorlog had Nederland bovendien 
meer behoefte aan landbouwgrond. Als minister wist hij in 
1918 de Zuiderzeewet door het parlement te loodsen. Na 
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het einde van zijn ministerschap was Lely voorzitter van de 
Zuiderzeeraad.

Nalatenschap
In Februari 1924 werd begonnen met de aanleg 
Amsteldiepdijk (onderdeel van de Afsluitdijk).
In 1927 startte de aanleg van Wieringermeerdijk. Dr. ir. 
Cornelis Lely overleed op 22 januari 1929, één jaar voordat 
de Wieringermeer op 31 augustus 1930 droogviel. Bij de 
Zuiderzeewerken hing de vlag halfstok. Zijn standbeeld 
prijkt tegenwoordig aan de Afsluitdijk bij Den Oever. De 
hoofdstad van de door hem ontworpen provincie Flevoland 
en het gemaal van de Wieringermeer bij Den Oever kregen 
ook zijn naam. In iedere publicatie, hoe klein of groot ook, 
moet met eer en dankbaarheid zijn naam worden genoemd. 
Zijn zoon Jan Lely was hoofd van de MUZ, de Maatschappij 
tot Uitvoering van Zuiderzeewerken. 

Twee reuzenprojecten
Zo zijn we met enkele reuzenstappen aangeland bij de 
twintigste eeuw, waarin Nederland door de uitvoering van 
twee grote projecten sterk beïnvloed werd: de Deltawerken 
en de Zuiderzeewerken. Het Zuiderzeeproject bestaat uit 
de afsluiting van de Zuiderzee en het winnen van meer dan 
200.000 hectare land, verdeeld over vijf polders. Het project 
startte in 1920. Verwacht werd dat het omstreeks het jaar 
2000 gereed was. In totaal kost de ontwikkeling ervan dus 50 
jaar. Deze periode begon net na de Eerste Wereldoorlog, met 
een korte economische opleving, gevolgd door een diepe 
economische crisis.

Bronnen: 
Jan Rijpma (bewerker)
Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders
Groene Amsterdammer
A.F. Kamp

Tekst: Jan Rijpma

Vanaf 1667 werden er 
plannen gesmeed om 
de verraderlijke Zuider-
zee droog te leggen. Het 
ontbrak de plannen-
makers vaak niet aan 
ambitie.

Grootste probleem was 
tot de negentiende 
eeuw het vinden van 
technische middelen 
om de inpolderings-
plannen te realiseren. 
Met de uitvinding van 
het stoomgemaal werd 
dit mogelijk.
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Onderzoek en de RIJP zijn onlosmakelijk met elkaar 
verbonden. Niet alleen op landbouwkundig vlak, maar 
ook sociaaleconomische aspecten, stedenbouwkunde 
en archeologie werden onderzocht. Vanaf 1966 was 
Albert Hagting werkzaam bij de afdeling Operationeel 
Onderzoek. In 1971 werd hij directeur van deze 
afdeling. Zijn specialisatie was het ontwikkelen 
van modellen die hielpen bij het plannen van de 
werkzaamheden. Deze wiskundige formules bleven 
gedurende zijn gehele loopbaan zeer waardevol.

“De polderhistorie en het doen van onderzoek zijn met 
elkaar verknocht”, vertelt de heer Hagting. “Dit verhaal 
begon met de proefpolder Andijk. Met de aanleg van de 
Wieringermeer namen de onderzoeken verder toe. De 
ontginningswerkzaamheden en het in cultuur brengen 
van de gronden werden hier grotendeels door de Grontmij 
en Heidemij uitgevoerd. Voor de Noordoostpolder werd 
aangelegd ontstond veel discussie binnen de Directie 
Wieringermeer of deze werkzaamheden in eigen beheer 
moesten worden genomen. Het knelpunt zat bij het personeel. 
De overheid mocht geen CAO-personeel aannemen. 
Iedereen was er ambtenaar. Toen daar een oplossing voor 
was gevonden kon eigen personeel worden aangenomen 
om de nieuwe polder te ontginnen.” Na teleurstellende 
resultaten bij het aanleggen van de Anna-Paulownapolder, 
Waard- en Groetpolder besloot de Staatscommissie Lovink 
dat een proefpolder vereist was voor kon worden begonnen 
aan de gigantische taak die er lag. De aanleg van deze 40 
hectare grote polder nabij Andijk kostte 1 miljoen gulden. 
Veel geld voor die tijd en – omgerekend naar de waarde van 
nu – bijna 8,5 miljoen euro. De helft van dit bedrag werd 
besteed aan de aanleg. De andere helft aan onderzoek, 
om uit te vinden hoe van het slappe slik landbouwgrond 
kon worden gemaakt. In 1927 viel de polder droog. Drie 
jaar later al viel de Zuiderzeepolder Wieringermeer droog.

Van zandboer tot onderzoeker
De Wetenschappelijke Afdeling van de RIJP kwam direct 
voort uit deze proefpolder. Hun taken waren onder andere 
bodem- en waterhuishoudkundig onderzoek. Ook werd 
landbouwkundig onderzoek verricht. Dit deed de afdeling 
door heel Nederland. De afdeling had in Oostelijk Flevoland 
zijn eigen proefboerderij: De Schreef. In 1965 werd de 
afdeling Operationeel Onderzoek gesticht, ter ondersteuning 
van de bedrijfsvoering op het grootlandbouwbedrijf. De 
onderzoekswerkzaamheden richten zich op het bedrijfs-, 
landbouwtechnisch en arbeidsonderzoek. Deze kennis 
bleef niet alleen binnen de gelederen van de RIJP. De 
resultaten werden ook beschikbaar gesteld voor andere 
landbouwbedrijven in binnen- en buitenland. In 1980 
had deze afdeling 19 medewerkers. In 1966 later kwam 

de Wageningse student Albert Hagting in dienst bij deze 
nieuwe afdeling, die werd geleid door hoofdinspecteur Jan 
Harbrecht van Kampen. “Ik was nog niet afgestudeerd aan 
de landbouwhogeschool in Wageningen toen ik door de 
RIJP werd aangenomen”, vertelt Hagting. “Ik volgde daar een 
studie plantenteelt, waarbij ik ook de vakken wiskundige 
statistiek en bedrijfseconomie kreeg. Daar was de RIJP 
direct in geïnteresseerd, zodat ik snel was aangenomen. 
Een mooie eerste stap voor de 27 jarige student afkomstig 
van een gemengd melkvee- en akkerbouwbedrijf in 
het Drentse Grolloo. “Jaren later noemde de toenmalig 
landbouwminister Gerrit Braks ons beide arme zandboeren”, 
lacht hij. “Braks kwam zelf uit een Brabants boerengezin.” 

Simulatiemodel
In zijn begintijd werd Hagting ingezet op de afdeling 
landclassificatie. Een dubbelfunctie die hij lang bleef 
vervullen. “Ik tekende in waar in de polder welke grondsoort 
werd gevonden. Dit was de basis voor de bestemming van 
de grond. Op de beste gronden werden akkerbouwbedrijven 
gevestigd. Op de iets mindere gronden kwamen 
melkveebedrijven en op grond die voor de landbouw niet 
geschikt werd geacht kwam bos. Ook de pachtprijzen 
waren afhankelijk van de grondsoort en het opbrengend 
vermogen.” In zijn eerste jaren hielp Hagting zijn meerdere 
Van Kampen met het schrijven van een proefschrift: 
Optimizing harvesting operations on a large-scale grain 
farm (Optimalisatie van de graanoogst op een grootschalig 
graanbedrijf ). In 1969 promoveerde Van Kampen aan de 
Landbouwhogeschool in Wageningen op het proefschrift. 
Onderdeel van het proefschrift is het simulatiemodel 
voor afrijping van granen, waar Hagting aan werkte. 

Albert hagting: wiskundige bij de rijp

Interview albert hagting

Middels een simulatiemodel kon al in mei een oogstplan-
ning worden gemaakt. Vroegtijdig werd besloten of loon-
werkers benodigd waren.
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Op zijn kantoor, in de kelder van hun woning in Dronten, toont 
Hagting een kopie van het originele proefschrift. Inclusief 
excuusbrief van Van Kampen voor het niet noemen van zijn 
naam. Wat doet dit simulatiemodel precies? “Op basis van 
veertig jaar aan weersgegevens konden we met dit model 
precies voorspellen wanneer het graan rijp zou zijn. Hiervoor 
werd louter gekeken naar de energie van de zon die de 
aarde bereikt. Deze energie laat niet alleen de plant afrijpen, 
maar zegt ook veel over het vochtgehalte van de korrel en 
het stro. Al in mei konden we – op basis van dit model – met 
90 procent zekerheid zeggen wanneer het graan rijp zou 
zijn. Op basis van deze gegevens werd een oogstplanning 
gemaakt. Hoeveel maaidorsers zijn nodig, hoeveel transport 
en hoeveel droogcapaciteit. Ook konden we vooraf 
voorspellen of loonwerkers nodig waren voor de oogst. De 
oogst startte eind juli met het koolzaad en liep door tot eind 
september. Was het risico te groot, dan werden vroegtijdig 
loonbedrijven ingeschakeld. Dit was altijd een strijd. Enerzijds 
moest intern de directie worden overtuigd. Anderzijds 
moest ook de politiek in Den Haag worden overtuigd, want 
voor het inhuren was extra geld benodigd. De leiding had 
uiteindelijk altijd het laatste woord. Voor het simulatiemodel 
was een grote computer vereist. De RIJP had zelf alleen een 
ponskaartmachine. Ook de landbouwhogeschool beschikte 
niet over de benodigde apparatuur. Daarom werd de 
rekenopdracht voorbereid en naar de Stichting Academisch 
Rekencentrum Amsterdam (SARA) gestuurd. ’s Nachts rekende 
hun computers aan het model en de andere dag ontvingen 
we dan de uitkomst.” Naast de oogstplanning werden 
later ook simulatiemodellen toegepast voor het inzaaien.

Bedrijfseenheid A93
In 1968 werd een ambitieuze stap gezet met de oprichting 
van bedrijfseenheid A93 aan de Bronsweg in Lelystad. De 
volledige planning en het bedrijfsmanagement werd gedaan 
met behulp van lineaire planningsmodellen. Hiervoor werden 
alle technische en economische resultaten nauwgezet 
gevolgd en gedocumenteerd. Het bedrijf – met een areaal 
rond de 300 hectare – werd volledig zelfstandig gerund 
met een minimum aan personeel. Hagting was er vanaf 
de start bij betrokken. “Graansilo’s werden uit Ketelhaven 
overgebracht naar Lelystad zodat de afzet onafhankelijk 
van het grootlandbouwbedrijf kon gebeuren. A93 was wel 
een onderdeel van het grootlandbouwbedrijf, maar de 
besluitvorming, personeel, mechanisatie en opslag waren 
volledig gescheiden. Er werd zo efficiënt mogelijk met mensen 
en machines gewerkt. Het idee om lineaire planningsmodellen 
te gebruiken ontstond in de aanloop naar D-Day, de 
geallieerde invasie van bezet Europa. Om zo efficiënt mogelijk 
gigantische hoeveelheden manschappen en materiaal over 
te kunnen zetten werden deze modellen toegepast. Wij 
maakten het geschikt voor de landbouw. De kennis die wij 

opdeden met het gebruik van de planningsmodellen en 
simulatiemodellen wordt ook vandaag nog toegepast. De 
ervaringen met A93 konden in de agrarische sector breed 
worden toegepast.” A93 startte als extensief bedrijf met veel 
granen, koolzaad en maaigewassen. Vanaf 1977 werden 
ook suikerbieten geteeld en drie jaar later ook aardappelen. 
Dat was nodig om stijgende kosten op te kunnen vangen.

Prototypes
Een andere taak van de afdeling Operationeel Onderzoek 
was het testen van nieuwe landbouwmachines. “Vaak 
kwamen fabrikanten vroegtijdig al bij ons aankloppen”, 
vertelt de oud-directeur. “Bij de RIJP konden ze een seizoen 
lang ervaringen opdoen en kregen ze daar alle ruimte voor. 
Deed de machine het goed, dan was de kans groot dat deze 
later werd aangeschaft. Fabrikanten waren daar gevoelig 
voor. Dat was natuurlijk goede reclame voor een merk.” 
Vooral het testen van de maaidorsers kan Hagting zich nog 
goed herinneren. “De RIJP leverde voldoende land in ruil 
voor één ding: Fabrikanten waren verplicht onze afdeling 
ook metingen te laten doen. Hard rijden met een maaidorser 
is geen kunst. Daarom keken we bijvoorbeeld kritisch naar de 
verliezen. Vaak volgde aan het eind van een seizoen een lijst 
met aanbevelingspunten. Bijvoorbeeld toen New Holland 
Clayson met het prototype van de 8080 bij ons kwam. Ze 
wilden eerst niet naar ons luisteren, waarna we Massey 

Het autonoom opererende akkerbouwbedrijf A93 in Lely-
stad werd volledig gerund op basis van lineaire plannings-
modellen. Er werd zo efficiënt mogelijk gewerkt. Om het 
rendement te verbeteren werden naast granen ook suiker-
bieten en aardappelen geteeld.
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Ferguson 760 combines kochten.” Toen de combines van 
New Holland alsnog verbeterd werden kwamen er vele in 
dienst bij de RIJP. Claas, New Holland en John Deere testte 
allemaal machines, maar bijvoorbeeld ook International 
Harvester en Deutz-Fahr. Vaak ging zo’n testseizoen gepaard 
met een fabrieksbezoek. Hagting herinnert zich nog een reis 
naar de fabriek van John Deere in Amerika. “Daar vroeg een 
medewerker mij hoe we hun prototype maaidorser konden 
beschermen tegen spionage van andere fabrikanten. “Dat 
kunnen we niet”, was mijn eenvoudige antwoord. Ik heb ze 
een kavel aan een doodlopende weg gegeven, zodat iedereen 
op afstand kon worden gehouden. Dat mocht hun eigen 
personeel doen. De Amerikaanse combines waren meestal 
niet zo succesvol. Ze konden niet met het vele stro overweg. 
Ploegen werden eveneens in samenspraak met fabrikanten 
ontwikkeld. Rumptstad bouwde veel speciaal voor de RIJP. 
Toen de White kniktrekkers kwamen was hier een speciale 
ploeg voor nodig. Die heeft Överum voor ons gebouwd. 
Omdat hij kon knikken in het midden kon je er – ondanks 
zijn lengte van 10 scharen – goed mee ploegen op het bolle 
greppelland waar iedere 12 meter een afwateringsgreppel lag.”

Scepsis binnen de dienst
Niet alleen moest Hagting soms de strijd aangaan met 
fabrikanten. Ook binnen de gelederen van de RIJP was het 
soms lastig. “Ieder jaar stelde onze afdeling een plan op met 
welke machines in aanmerking kwamen voor vervanging. 
Het vervangingsbeleid werd in samenspraak met andere 
afdelingen bepaald. Uiteraard de werkplaats, maar ook de niet-
agrarische takken. Denk aan de cultuurtechnische afdeling 
die betrokken was bij de beplanting of de griendwerken. Voor 
iedere aanschaf werd een kosten-batenanalyse gemaakt. 
Zo waren grote kniktrekkers al langer leverbaar, maar de 
geschikte machines ervoor miste. Toen we dat probleem 
hadden opgelost werden de Massey Ferguson en White 

kniktrekkers aangeschaft. Ook de komst van radiaalbanden 
hielp mee. Door een lagere bandenspanning konden de 
grote en zware trekkers toch op de slappe polderbodem 
werken. Daarmee hadden we eindelijk een vervanger voor 
de rupstrekkers gevonden. Vooral het transport hiervan was 
lastig, omdat daarvoor altijd diepladers moesten worden 
geregeld. Het verhuizen tussen percelen kostte veel tijd. 
De White’s werden eerst met veel scepsis ontvangen, tot 
bleek dat ze het prima deden.” Zowel in het veld als bij 
de directie was er soms heel wat discussie over de juiste 
machine en de uitvoering. “De White’s hadden een radio, 
dat vonden sommige binnen de directie maar onnodige 
luxe. Ook werd getwist over de meerprijs voor cabines op 
de maaidorsers, door niet-agrarische afdelingen. Daar heb 
ik me hard voor gemaakt. Die chauffeurs maandenlang in 
het stof laten zitten was verre van wenselijk. Bovendien, 
de directieleden die klaagden hadden zelf zeer luxe auto’s!

Na de RIJP
Op zijn hoogtepunt, toen Hagting bij de RIJP werkte, bewerkte 
het grootlandbouwbedrijf 27.000 hectare. Dat werd steeds 
minder. De huizenbouw slokte steeds meer grond op en 
landbouwgrond werd aan pachters uitgegeven. Normaal 
gesproken zo’n 5.000 hectare op jaarbasis maar soms was 
het meer, weet Hagting nog. Dit had ook zijn weerslag op 
het investeringsbeleid en onderzoek. Toch was de directeur 
Operationeel Onderzoek helemaal niet van plan om in 1982 
te vertrekken. “Mijn tijd bij de RIJP was fantastisch. Ik ben over 
heel de wereld gereisd. Van een rijstteeltproject in Tanzania tot 
cursussen in Oostbloklanden en meer. Die cursussen gingen 
meestal over modelmatige benadering. Lang niet alleen voor 
de landbouw, maar bijvoorbeeld ook stedenbouwkunde. 
Via het ministerie van Verkeer & Waterstaat deed Hagting 
werk voor het IMAG (Instituut voor Mechanisatie, Arbeid en 
Gebouwen). Een allesomvattend onderzoeksinstituut voor 
de agrarische sector dat voortkwam uit het ILR, ITT en ILB. 
Toen de directeur daar in 1982 opstapte solliciteerde Hagting 
– na wat aandringen – op de functie die hij weldra ook kreeg. 
Begin jaren 80 werkte het IMAG samen met Vicon aan de 
ontwikkeling van de eerste melkrobot, waarvoor Hagting in 
1989 naar deze machinefabrikant verhuisde. Een half jaar later 
verkocht Vicon hun technieken aan Westfalia. Hagting bleef 
in de zuivelhoek en ging aan de slag in de zuivelverwerking. 
Steeds weer op het gebied van technologie en management. 
Na verschillende omzwervingen startte hij uiteindelijk zijn 
eigen adviesbureau, van waaruit hij onder andere werk deed 
voor Netagco in Oost-Europa en Rusland. Nu – inmiddels 82 – 
doet hij het rustiger aan. Toch blijft de band met de landbouw 
sterk en worden nog altijd adviezen uitgegeven. Gedegen 
advies, op basis van harde cijfers, zoals het bij de RIJP begon.

Veel fabrikanten testte prototypes bij de RIJP. Hagting’s 
afdeling was er altijd bij om eigen metingen te verrichten en 
– waar nodig – verbeteringen aan te bevelen.



17

Tekst: Niels van der Boom
Foto’s: Niels van der Boom, RIJP, Fam. Van Dijk

Albert Hagting, oud-medewerker en directeur van de afdeling Operationeel Onderzoek bij de RIJP, ontdekte dat hij zijn ken-
nis van statistiek en bedrijfseconomie hier goed kwijt kon.

Oproep:
Kent u iemand die nauw met de polderhistorie is verbonden? Of bent u misschien zelf oud-pionier? We zoeken 

kandidaten die het leuk vinden om in deze rubriek geïnterviewd te worden over hun werkzame leven. 
Tips en aanmeldingen kunnen naar secretaris@stichtingpolderpioniers.nl worden gestuurd.
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4×4 Flevoland
Aarnink & Ooms
Agrifirm
Andela Techniek & Innovatie
Aviko Potato
Bart Agro Mechanisatie
Bergsma Drain
Bevri
DCA Groep
Elburg Banden
Farmers Funding
Akkerbouwbedrijf F.  Gielen
Go & Grow
Groenoord
Hagranop
Harrys Farm
Heyboer
Homburg Holland
Horizon Flowers
Jan Bakker
Koop van de Wal
Kwoot
Lemken
Linum
McCain
Dewulf~Miedema
Mts. van Nieuwenhuyzen
Peter Lodders Makelaardij
Plantcoaching
Profyto DSD
Q36
Raven
Rema Machinery
SwifterwinT
Loonbedrijf Vedelaar
Vegniek
Van der Weerd Mechanisatie
Van Dijk & De Jongh Notarissen
Loonbedrijf Van Unen
VSO Makelaars
Weevers Mechanisatie
WeeversNieuwstad Mechanisatie
Loonbedrijf Wieringa
Zuidberg

colofon
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windplanblauw.nl

Download  
nu de BouwApp!

Windplanblauw sponsort Stichting 
Polderpioniers
De polderpioniers zijn de vaders, moeders, opa’s en oma’s van de huidige bewoners in het 
projectgebied van Windplanblauw. Zoals zij samen aan de toekomst hebben gewerkt van hun 
(klein) kinderen, zo gebeurt dat vandaag de dag met de bouw van windpark Windplanblauw. Reden 
voor Windplanblauw om Stichting Polderpioniers te sponsoren.  

Benieuwd naar de bouwwerkzaamheden van het windpark? Download dan de gratis 
Windplanblauw BouwApp. Zo blijft u op de hoogte over laatste ontwikkelingen, verkeers- en andere 
maatregelen en leuke weetjes via de Windplanblauw BouwApp. 



Weevers Swifterbant

Tel. 0321 - 32 12 24

swifterbant@weeversbv.nl

Weevers Zeewolde

Tel. 036 - 522 15 71

zeewolde@weeversbv.nl www.weevers.com

Bijna 60 jaar geleden 
koos Cees Weevers 
ervoor om de Noordoost-
polder, het gebied waar 
hij opgroeide én waar 
zijn vader een smederij 
had, achter zich te laten. 
Vanuit het niets vestigde 
hij zich met zijn gezin in 
Swifterbant om, op een 
voor hem karakteristie-
ke wijze, zijn bijdrage 

te leveren aan de ontwikkeling van een van de 
belangrijkste landbouwgebieden van Europa: 
Oostelijk en Zuidelijk Flevoland. Vanuit een sterk 
aanwezig pioniersgevoel trok hij samen op met 
medewerkers van de Rijksdienst, akkerbouwers, 
veehouders, fruittelers en loonwerkers. Machines 
en merken waren zeker belangrijk, maar met de 
kwaliteit van de dienstverlening die hij daarbij 
aanbood, onderscheidde het bedrijf zich vanaf de 
eerste dag.

 Hecht familiebedrijf
“Als we de verhalen van de oude generatie boeren 
horen over de tijd van ontginning en opbouw van 
de gemeenschap, dan zijn wij er best wel trots op 
welke rol onze grootouders én hun medewerkers 
hier destijds in hebben gespeeld”, aldus de broers 
Corné en Andreas Weevers. Beiden vormen de 

derde generatie Weevers die nu de koers bepalen 
van het moderne mechanisatiebedrijf met hagel-
nieuwe vestigingen in Swifterbant en Zeewolde 
heeft. “Opa Cees was in 1932 het tweede kind dat 
in de nieuwe Wieringermeerpolder werd geboren. 
Onze roots liggen dus al meerdere generaties bij 
de ontginning van nieuw land.”
Loyaliteit naar elkaar toe was destijds het uit-
gangspunt, anders kon je niet overleven. Maar ook 
vandaag de dag merken Corné en Andreas we 
dat de betrokkenheid van een hecht familiebedrijf 
bij haar klanten gewaardeerd wordt. ‘Doe maar 
gewoon, dan doe je al gek genoeg.’

 Kom maar op
Na 60 jaar staat Weevers Mechanisatie nog altijd 
heel stevig op de Flevolandse kaart. En daar zijn 
Corné en Andreas best trost op. Maar ook: “Wij 
willen een toonaangevende rol blijven spelen 
in ons werkgebied. Er komen grote technische, 
maar ook maatschappelijke uitdagingen op ons 
af. Evenzo hebben ook wij als dienstverlener te 
maken met onzekerheden. Zet de schaalvergroting 
in de landbouwmechanisatie nog door? Hoe gaan 
we in de toekomst met de bodem om? Kunnen we 
een nog grotere bijdrage leveren aan de kostprijs 
en kwaliteit van de oogst? Want arbeid alleen maar 
schaarser wordt? Kortom, reden genoeg om niet 
stil te blijven zitten, maar keuzes maken en er vol 
voor gaan.”

“ Onze familienaam Weevers is 
onlosmakelijk met Oostelijk en 
Zuidelijk Flevoland verbonden”
Flevoland is dé regio voor een 
toekomstbestendige, innovatieve 
en efficiënte voedselproductie. 
Weevers Mechanisatie in 
Swifterbant en Zeewolde wil daar 
een belangrijke rol in blijven 
spelen. “Onze familienaam 
Weevers is onlosmakelijk met 
Oostelijk en Zuidelijk Flevoland 
verbonden.  
Dat zal altijd zo blijven.”

advertorial


