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Beste donateurs en belangstellenden,

Zoals jullie weten zijn we vanaf januari dit jaar bezig om de 
oude stallen met kapschuur op de Minderhoudhoeve, die 
lange tijd hebben leeg gestaan, op te knappen en geschikt te 
maken voor ons doel. Naast het bestuur is de groep die hier 
iedere zaterdag mee bezig is inmiddels aangevuld met nog 
drie vrijwilligers. Ook zitten we niet stil om zoveel mogelijk 
informatie te verzamelen uit de Rijksdienst-periode.

Onze collectie is in de afgelopen maanden behoorlijk 
uitgebreid. Zo is er een John Deere 4040 aan de collectie 
toegevoegd. Ook heeft de stichting zijn eerste echte eigen 
aanschaf gedaan: een Massey Ferguson 760 combine. Dit 
werd mogelijk gemaakt door financiële ondersteuning uit 
onze eigen stichting en een bijdrage van Massey Ferguson 
importeur Mechan Groep. Het transport, vakkundig 
uitgevoerd door de firma Postma uit Grijpskerk, werd 
verzorgd door onze sponsor WeeversNieuwstad. We hebben 
nog veel meer items op ons verlanglijstje staan. Hierbij zijn 
we op specifiek op zoek naar machines van de RIJP, wat niet 
eenvoudig is, maar daardoor wel een mooie uitdaging. De 
trekker en combine zijn beide uiteraard ex. RIJP. Door selectief 
te werk te gaan voorkomen we dat ons bezoekerscentrum 
een opslagplaats voor oude werktuigen wordt.

Resumerend kunnen we op dit moment stellen dat onze 
collectie afkomstig is uit: a. Giften van werktuigen, waaronder 
de Caterpillar Fifteen uit de Wieringermeer en ook veel 
documentatie.
b. De ter beschikking gestelde rupstrekkers, wieltrekkers en 
machines van donateurs en sponsoren zoals de Caterpillar 
D2 van de familie Weevers uit Marknesse. c. De machines 
afkomstig van Batavia Land, voorheen Nieuwland Erfgoed 
Centrum Lelystad, die wij tijdelijk in bewaring hebben.

Het is nu zaak om ervoor te zorgen dat onze locatie zo 
snel mogelijk open kan voor donateurs en het grote 
publiek. Gezien de voortgang van het bezoekerscentrum 
en de ontwikkeling van het coronavirus richten we ons op 
openstelling in de eerste helft van 2022. Tot die tijd kunt u 
onze ontwikkelingen volgen in dit unieke donateursblad.

Veel leesplezier en groet van,

Heijo Smit

Van de voorzitter

een woord vooraf
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De opvallende Massey Ferguson 760 wordt vaak in 
verband gebracht met de RIJP. Het is de enige MF 
maaidorser die door het bedrijf grootschalig werd 
ingezet. Daarbij liet het een onuitwisbare indruk achter. 
Stichting Polderpioniers is sinds deze zomer eigenaar 
van MDF 9.

Harry Ferguson zorgde voor de revolutionaire driepunts 
hefinrichting binnen Massey Ferguson. Massey Harris leverde 
een andere wereld veranderende uitvinding: de zelfrijdende 
maaidorser. Die werd in 1938 op de markt gebracht. Deze 
machine, en vele opvolgers, rolde uit hun Canadese fabriek 
in Brantford, Ontario. Hier werden meer dan 140 jaar lang 
landbouwmachines geproduceerd. Het fungeerde tevens als 
hoofdkwartier tot 1988. Brantford ligt in het uiterste zuiden 
van het land, niet ver van de Niagara watervallen, en telde 
ooit dit 120 hectare grote fabriekscomplex. De iconische 760 
rolde hier van de band. De 760 zorgde ervoor dat de Noord-
Amerikaanse graanvelden rood kleurde. Het merk genoot in 
de jaren 60 en 70 een enorm marktaandeel in Noord-Amerika. 
Per dag werden 60 combines gebouwd in de fabriek.

MDF 9 aan het werk bij de Rijksdienst toen hij bijna nieuw was.
Foto: Herman Schepers

Voorlopers
In Canada werd eind jaren 60 begonnen aan een nieuwe 
serie maaidorsers om de 410 en 510 te vervangen. Daarbij 
kwam een machine die in alle opzichten veel groter was dan 
alle vorige modellen: de 760 en zijn kleinere broer de 750. 
In 1971 werden de eerste modellen geproduceerd en bleek 
de 760 direct een succes. In 1974 startte Massey Ferguson 
met wereldwijd commercieel testen. Ook in Europa. Dat 
medewerkers van het Grootlandbouwbedrijf goed op de 
hoogte waren blijkt wel. Een jaar eerder, in 1973, werden de 
eerste 760’s reeds in Flevoland getest. In interne documenten 
wordt gesproken over ‘een nieuwe fase’ bij de RIJP. Dankzij 

het ruim zes meter breed maaibord en grote vermogen lag 
de capaciteit een kwart hoger ten opzichte van de andere 
maaidorsers. De Dienst is zo tevreden dat voor 1974 tien 
machines worden aangeschaft. Een jaar later vinden we ze 
terug in de Grootmateriaal-lijst onder lettercode MDE. In 
1974 wordt een deel van de New Holland Clayson Armada 
maaidorsers versneld afgeschreven en geïnvesteerd in 
18 nieuwe MF 760’s (MDF). Deze zijn voorzien van een 
hydrostatische transmissie. Het jaar erop worden nog 
eens drie machines met een smaller 5,40 meter maaibord 
aangekocht (MDG). Het zijn jaren waarin het landbouwareaal 
groeit. Zowel in Oostelijk als Zuidelijk Flevoland wordt land 
ontgonnen. Extra dorscapaciteit is daarbij gewenst.

Groningse eigenaren
De machine die onze stichting heeft aangekocht is er een uit 
de serie van 18 en dus van bouwjaar 1975. Na zijn carrière 
bij de RIJP werd de machine – waarschijnlijk via een veiling 
– verkocht aan een akkerbouwbedrijf in het Groningse 
Oldambt. Daar deed hij dienst tot het jaar 2000, toen hij 
werd verkocht aan de familie Klimp in Siddeburen. Eigenaar 
Theo Klimp dorste jaarlijks zijn 40 hectare tarwe met de 
machine. Vlak voor dat de machine van eigenaar wisselde 
werd de 180 pk Perkins A6.354 V8-motor vervangen. Het 
aantal motoruren is daardoor erg laag. De machine werd 
goed onderhouden en deed jaarlijks trouw dienst. Voor 2021 
werd besloten dat meer comfort wenselijk was. Via een tip en 
dankzij gunning van de familie Klimp kon onze stichting de 
machine kopen. Massey Ferguson importeur Mechan Groep 
en mechaniastiebedrijf WeeversNieuwstad ondersteunde de 
aanschaf financieel.

46 jaar nadat hij op de polderbodem arriveerde, is de machine 
terug in Flevoland.
Foto: Niels van der Boom

Prairiemonster in de polder

massey ferguson 760 bij de rijksdienst
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Niet verdwenen, wel zeldzaam
Wanneer u dit leest heeft de machine zijn eerste hectares 
tarwe geoogst. Naast het 6,10m maaibord is er een smaller 
maaibord bij met pick-up voor de oogst van koolzaad. Op 
de 80 cm brede banden meet de combine een onpraktische 
4,20 meter. Wegtransport is een uitdaging. Voor de export is 
dit type daarom niet erg geliefd. Veel van de 760’s eindigden 
bij akkerbouwers in Nederland, waarvan er nog een aantal 
in actie zijn. Zo hebben we inmiddels MDF 3, MDF 7 en MDF 
19 gelokaliseerd. Vanwege hun leeftijd raken de machines 
gedateerd. Toch blijft het een imposante machine. De 
Polderpioniers hopen jaarlijks te kunnen dorsen in de polder 
waar het voor de 760 allemaal begon.

Technische gegevens

Productiedatum 1974 - 1979
Motorvermogen 180 pk
Maaibordbreedte 6,10 meter
Afmeting dorstrommel 152 × 56 cm
Aantal schudders 6
Inhoud graantank 6.340 liter
Afmetingen 890 × 354 × 360 cm
Gewicht 9.450 kg.

Tekst: Niels van der Boom

46 jaar nadat hij op de polderbodem arriveerde, is de machine terug in Flevoland.
Foto: Denise van der Boom
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rupstrekkercursus voor 400 chauffeurs

Tot dusverre werd steeds de methode toegepast dat, nadat 
de cursus bijna was beëindigd, voor de herhaling van de stof 
het cursusmateriaal in een mapje gebonden résumé werd 
uitgereikt. Nu werd echter de cursusstof gedrukt en losbladig 
opgeborgen in een ringband. Die kon tegen waarborgsom 
worden verkregen. Hierdoor ontstonden de volgende 
mogelijkheden: Na de theoretische instructie over een 
bepaald cursusgedeelte - waarbij thans meer dan voorheen 
gebruik wordt gemaakt van lantaarnplaatjes als een zeer 
sterk de aandacht boeiend medium - volgt de praktische 
instructie. Hier wordt het zojuist behandelde nogmaals 
doorgenomen, maar nu aan de hand van  modellen, kaarten 
en tekeningen en aan het object zelf. Intussen wordt het 
résumé van het behandelde in de klaarliggende ringband 
aangebracht, waardoor de man de gelegenheid heeft een en 
ander nogmaals te bestuderen. 

400 cursisten
Uiteraard vraagt het klaarmaken van een cursus wel enige 
tijd, maar dit systeem blijkt in de praktijk zeer goed te 
werken. Inmiddels zijn tot en met dit laatste cursusseizoen 
400 cursisten opgeleid tot rupstrekkerchaufffeur. Ook 64 
man van de werkleiding volgden de volledige cursus, waarbij 
het vaak zeer geanimeerd toeging. Speciaal tijdens het 
cursusgedeelte over ploegen.

Tekst: Jan Rijpmna
Foto: Niels van der Boom

Tot en met de jaren 70 was de rupstrekker met stalen 
rupsen heer en meester op de slappe polderbodem. 
De Dienst zette letterlijk honderden van deze trekkers 
in voor bijna alle werkzaamheden. Niet zo gek dus dat 
meer dan 400 personen tot chauffeur werden opgeleid. 
Het originele artikel werd in 1960 geschreven door C.M. 
Timmermans van de afdeling Personeelsopleiding bij 
de Cultuurtechnische afdeling van de Directie van de 
Wieringermeer.

Ploegen
In de nieuwe ruimten in het Centraal Magazijn Emmeloord 
startte op 12 maart 1956 de eerste rupstrekkercursus met 
acht ervaren rupstrekkerchauffeurs. Ook hier werd uitgegaan 
van het principe dat eerst de ervaren chauffeurs en de 
werkleiding kennis moesten maken met de cursus, alvorens 
met de opleiding van nieuwe chauffeurs kon worden 
begonnen. Gecombineerd met deze rupstrekkercursus werd 
een cursus gegeven over ploegen en wel met een tweeledig 
doel. Op de eerste plaats omdat 50% van de draaiuren 
van de rupstrekkers worden gevormd door het ploegen in 
ontginning en exploitatie. Op de tweede plaats omdat het 
praktisch beoefenen van dit ploegen gecombineerd kon 
worden met praktisch werken met de trekker. 

Nieuw systeem
De stof voor deze cursussen werd wederom geschreven 
door vakkundige medewerkers. Voor het eerst werd voor het 
verstrekken van deze cursusstof een nieuw systeem gevolgd. 

cursusmateriaal voor het werken met rupstrekkers

Voor het onderwijzen 
van toekomstige chauf-
feurs, monteurs en de 
werkleiding beschikte de 
Dienst over dit openge-
werkte model van een 
Caterpillar D4.
Het is nu eigendom van 
Batavialand.
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In ons vorige nummer konden jullie lezen hoe onze 
stichting een permanente locatie heeft gevonden in de 
voormalig ‘zomerstal’ van de Minderhoeve in Swifterbant. 
Dit verwaarloosde terrein is door een groep enthousiaste 
vrijwilligers de laatste zeven maanden flink aangepakt. 
Gelukkig is ons team daarvoor uitgebreid met nieuwe 
mensen, zo vertelt Hanno Rademaker.

De zomerstal kampte met waterproblemen wanneer het 
hard regende. Nadat we alle waterafvoerleidingen hebben 
ontstopt, gerepareerd of vervangen is dit een heel stuk 
minder geworden. We hebben nog wel wat last van water 
onder het gebouw. Dit komt door verzakte kolken en 
straatwerk. Gelukkig heeft zich een nieuwe vrijwilliger: Henk 
Jonker gemeld. Hij is stratenmaker van beroep en heeft deze 
klus op zich genomen. Rond de stal is het terrein zodoende 
ook flink opgeknapt.

Elektra
Een andere nieuwe vrijwilliger: Geert Scholten, is erg 
handig met draadjes. Daar hebben we er genoeg van in de 
stal. Zoals de vorige keer verteld heeft Itse alle losse kabels 
opgeruimd. Niels en ik hebben alle lampen schoongemaakt 
en gerepareerd. Door Itse is bovendien een rij extra lampen 
opgehangen. Geert is gestart met het uitzoeken van de 
nog in werking zijnde bedrading en schakelmateriaal. De 
verlichting is volledig opnieuw aangesloten en functioneert 
nu naar behoren. Op het moment wordt de elektra in de 
restauratieruimte door hem onder handen genomen. Terwijl 
Niels en ik de verlichting in orde hebben gemaakt zijn Heijo 
en Jan bezig geweest om de melkput te vullen met gravel 
en een laag zand. Hier zijn betonplaten in gelegd zodat we 
nu een vlakke vloer hebben. Vrijwilliger Eilt Hartman heeft 
het toilet opgeknapt en alles grondig schoongemaakt. Ook 
heeft hij samen met Jan de laatste hand aan ons kantoor/
archiefruimte gelegd.

Druk met het uitzoeken van de bedrading.

De vloer
In de stal zelf waren we nog niet tevreden over de vloer 
omdat gravel niet de juiste uitstraling heeft. We hebben 
verschillende opties overwogen. Beton is erg duur en een te 
dunne laag gaat snel kapot wanneer je er met machines over 
rijdt. Grind is eenvoudig maar eveneens prijzig, het verspreidt 
zich gemakkelijk en je kunt er lastig met een rollator of 
rolstoel overheen rijden. Gravier d’Or (dolomiet grind) werd 
serieus overwogen maar is erg stoffig en lastig schoon te 
houden. Uiteindelijk hebben we besloten om er kunstgras in 
te leggen. In ons geval van een oud hockeyveld. Twee rollen 
zijn opgehaald en eerst is het gravel vlak gemaakt met een 
dun laagje zand. Het strak uitrollen bleek een hele klus omdat 
een kleed minimaal 1.000 kilo weegt. Wederom bracht de 
Caterpillar bulldozer van Heijo de oplossing. We hebben 
de rol aan het dozerblad vastgebonden en aangetrokken. 
Daardoor ligt het nu zo strak als een biljartlaken.

Met menskracht en paardenkracht kom je een heel eind.

Opening 2022
Ons bezoekerscentrum is nog lang niet klaar en het ziet er 
niet naar uit de werkzaamheden dit jaar klaar komen. Onze 
planning is daarom om in de eerste helft van volgend jaar 
open te gaan, mits de dan geldende regels het toestaan. Het 
dak van de stal en kapschuur hebben nog wat aandacht nodig. 
Ook sommige muren moeten nog netjes worden afgewerkt. 
De kantine is bijna klaar en ook de restauratieruimte wordt 
langzaam ingericht. Tussen al deze werkzaamheden door zijn 
we ook bezig geweest om o.a. de combine klaar te maken 
voor de tarweoogst. Dat is weer een ander verhaal.

Tekst: Hanno Rademaker
Foto’s: Jan Rijpma en Niels van der Boom

De zomerstsal in swifterbant

voortgang van het bezoekerscentrum
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Voor begonnen kon worden met het aanleggen van de 
IJsselmeerpolders vond in Noord-Holland een generale 
repetitie plaats. De proefpolder Andijk. Voor het eerst 
werd onder volledig overheidsbewind land uit zee 
gewonnen. Veel onderzoek werd gedaan en zo verkregen 
de ingenieurs informatie die later bij de andere polders 
van grote waarde bleek.

Omdat in Nederland nog nooit op zo’n grote schaal 
land uit zee was gewonnen werd in 1926 en 1927 bij 
het dorp Andijk, aan de kust van Noord-Holland, een 
kleine proefpolder aangelegd. Hier werden onderzoeken 
verricht op het gebied van de ontwatering, ontzilting, 
bodemrijping, microbiologie, gewassenkeuze, bemesting, 
grondbewerking en alles wat daarmee samenhangt. 
Zodoende kon enigszins wetenschappelijk verantwoord met 
het ontginnen en in cultuur brengen van de Wieringermeer 
worden begonnen. In de nieuwe polder profiteerde men 
van de ervaringen in de proefpolder. Het onderzoek werd 
voortgezet en uitgebreid. Dat geldt ook voor de later 
gemaakte polders. In feite is iedere polder een proefpolder 
voor de volgende. In de Noordoostpolder zijn ervaringen 
opgedaan die dankbaar zijn gebruikt in Oostelijk Flevoland. 
Onderzoeksresultaten in Oostelijk Flevoland vinden weer 
toepassing in Zuidelijk Flevoland. Met de proefpolder Andijk 
startte de wetenschappelijke begeleiding van de verdere 
inpolderingen in Nederland. Een geweldige verbetering 
in vergelijking met het inpolderen in de eeuwen daarvoor. 
Vele onaangename verrassingen en problemen kunnen 
door degelijk onderzoek vooraf worden voorkomen. De 
proefpolder bestaat ook nu nog. De polder is gedurende 
een aantal jaren één landbouwbedrijf geweest. Later is het 
opgedeeld in kleine percelen en aan tuinders uit Andijk en 
omstreken in gebruik gegeven.

Proefpolder andijk: wetenschappelijk inpolderen

Staatscommissie
Voor het inpolderen kon beginnen werd in de twintiger 
jaren van de twintigste eeuw eerst een Staatscommissie 
opgericht om over zaken als ontginning, verkaveling en 
uitgifte van de gronden te adviseren. Deze commissie 
kwam met een belangrijk rapport dat de grondslag voor de 
latere werkzaamheden werd. De adviezen voor de te volgen 
werkwijze werden gemaakt aan de hand van de analyse van 
geslaagde en minder geslaagde inpolderingen in de eeuw 
ervoor. Hoewel men behoorlijk zeker van zijn zaak was, beval 
men toch om enkele jaren voor de eerste grote polder zou 
droogvallen een proefpoldertje te maken om na te gaan of 
het echt wel allemaal klopte.
Dat proefpoldertje, ongeveer 40 hectare groot, werd gemaakt 
aan de Noord-Hollandse kust tussen Enkhuizen en Medemblik 
bij het dorp Andijk (West). De proefpolder viel droog in de 
zomer van 1927. Drie jaar dus voordat de Wieringermeerpolder 
drooggelegd werd.  De wetenschappelijke benadering 
van het werk is steeds gehandhaafd. Aanvankelijk was 
er overwegend bodemkundig, cultuurtechnisch en 
landbouwkundig onderzoek. Later ook sociologisch, 
economisch en stedenbouwkundig onderzoek.

Geheel rechts de boerderij. Links het laboratorium voor 
allerhande onderzoek. Bron: Collectie Zuiderzeewerken

Geleerde lessen
De wetenschappelijke begeleiding is een geweldige 
verbetering in vergelijking tot de inpolderingen van de 
vorige eeuwen. Toen was men, althans bij de droog te 
leggen meren en plassen, meestal slecht op de hoogte 
van de bodemgesteldheid. De kwaliteit van de grond was 
wel eens veel slechter dan waarop men rekende. Ook had 
men soms veel meer kwelwater dan waarop was gerekend. 
Het Naardermeer bijvoorbeeld is een keer drooggemalen, 
maar het lukte niet om de nieuwe polder droog te houden 
vanwege kwel. In andere gevallen kon men dat nog wel, 
maar door de zeer hoge waterschapslasten waren de 

hoe de polders ontstonden

Proefpolder Andijk in 1929 klaar voor de overdracht aan 
Domeinen. Bron: onbekend



9

gronden vrijwel waardeloos. Bovendien waren deze gronden 
toch al niet best, vanwege de kwel. Dergelijke onaangename 
verrassingen zijn in de IJsselmeerpolders niet voorgekomen. 
Een tweede belangrijk punt is het feit dat de werken door 
de overheid zijn uitgevoerd. In de tegenwoordige tijd is 
dat niets bijzonders, maar in de twintiger jaren nog wel. 
Dat het project voor rekening van de overheid zou worden 
uitgevoerd werd algemeen aanvaard, maar het was een 
discussiepunt in hoeverre de overheid de uitvoering zelf ter 
hand moest nemen en in hoeverre men particulieren moest 
inschakelen, zoals aannemers. 

Armoede en bankroet
De praktijk werd uiteindelijk dat vrijwel alle civieltechnische 
en bouwkundige werken door aannemers zijn uitgevoerd. 
De ontginningswerkzaamheden, cultuurtechnische 
werkzaamheden en landbouwkundige werkzaamheden zijn 
door de overheid zelf uitgevoerd. Verder was de vraag tot hoe 
lang na het droogvallen de ontwikkeling door de overheid 
moest worden begeleid. Bij de vroegere inpolderingen werd 
de grond vaak al in het jaar van droogvallen ontwaterd met 
behulp van greppels en sloten. Nog in hetzelfde jaar werd 
koolzaad gezaaid. Dit gewas werd in het volgende jaar 
meestal op stam verkocht en na de oogst werd de grond 
aan de hoogst biedende verkocht. Dit gebeurde ook bij de 
inpolderingen die voor rekening van de overheid werden 
uitgevoerd in bijvoorbeeld de IJ-polders, de Zuidplaspolder 
en de Haarlemmermeer. Deze werkwijze leidde vaak tot 
onaanvaardbare toestanden: armoede en bankroet. Vaak 
door een combinatie van oorzaken, waaronder verkeerde 
behandeling van de grond door onvoldoende kennis, 
tegenvallende opbrengsten mede door een slechte 
grondsoort en te geringe kapitaalkracht.

Toen gold het rijmpje:

De eerste gaat dood
De tweede heeft nood
De derde heeft zijn brood

Financiering
Dit rijmpje sloeg op de eerste landgebruiker die failliet 
ging, de tweede die met moeite het hoofd boven water 
kon houden en de derde die een redelijk bestaan had. Pas 
na een lange aanlooptijd met veel narigheid kwamen er 
dus redelijke toestanden. In de IJsselmeerpolders is een 
heel andere werkwijze gevolgd. De gronden werden hier 
veelal vijf  jaar in overheidsexploitatie gehouden. In die 
jaren werden de tocht- en slootwallen geëgaliseerd, werden 
de greppels na  enkele jaren vervangen door drains en 
werd waar nodig grondverbetering toegepast. Wanneer 
na die periode de gronden geen abnormale risico’s voor 
de particuliere landgebruiker meer opleverden werd tot 
uitgifte overgegaan. Bij de uitgifte werden de gegadigden 
beoordeeld op bekwaamheid en ondernemerschap. Ook 
aan hun kapitaalkracht werden zekere eisen gesteld. Door 
de gevolgde werkwijze zijn er in tegenstelling tot vroegere 
inpolderingen nauwelijks mislukkingen opgetreden. In 1929 
was de bodem van de proefpolder voldoende verbeterd dat 
bijna de volledige 40 hectare kon worden verkocht. De Directie 
van de Wieringermeer verkocht de grond aan Domeinen, die 
het aan een boer verpachtte. Later ging de grond over naar 
de gemeente Andijk en werd het aan meerdere tuinders 
verpacht. De opbrengsten van grondverkoop hebben 
mede het droogleggen van de Wieringermeer gefinancierd. 
Tegenwoordig is de proefpolder een recreatiegebied met 
vakantiewoningen.

Bron: RIJP, werkddocument 1
974-173 Bbw

Bewerking: Jan Rijpma

Tegenwoordig is de polder een recreatie-
gebied met vakantiewoningen.
Bron: Google Maps
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• 0321 74 50 90
• 06 36 49 31 90
• peter@loddersmakelaardĳ .nl

• WONEN
•  AGRARISCH & 

LANDELĲ K
• BEDRĲ FSMATIG

www.peterloddersmakelaardĳ .nl

De makelaar voor uw “technische” 
vragen op vastgoed gebied

OOK VOOR TAXATIES 
KUNT U BĲ  ONS TERECHT.

Noorderbaan 88   |   Biddinghuizen   |   Telefoon (085) 303 89 40   |   info@bartagromechanisatie.nl

bodem-/bladmeststof
gestabiliseerde stikstof + calcium

Dronten • Tel: +31 (0)638 63 80 22 • info@plantcoaching.nl • www.plantcoaching.nl

4 tot 6 keer 

per seizoen 

toepassen 

(4-6 L/ha)

● Sterke wortelontwikkeling
● Betere kwaliteit aardappelen
● Hogere opbrengst
● Hogere stress-

tolerantie

 info@plantcoaching.nl  www.plantcoaching.nl

4 tot 6 keer 

per seizoen 

toepassen 

(4-6 L/ha)

 Betere kwaliteit aardappelen
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onze sponsoren



Ondanks dat naamgever Adrie Heyboer al 30 jaar geen 
eigenaar meer is blijft zijn naam onlosmakelijk verbonden 
met Heyboer BV. Gewasbescherming en gespecialiseerd 
agrarisch loonwerk zijn al 57 jaar de spil van het bedrijf. 
Daarnaast wordt advies gegeven en gehandeld in 
zaaizaden, meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen.

Het is exact 30 jaar geleden dat Adrie Heyboer en zijn vrouw 
Tanny het door hun opgerichte bedrijf verkochten aan 
de Duitse chemiefabrikant Schering. In de drie decennia 
daarna wisselde de onderneming nog eens driemaal van 
eigenaar. Vandaag de dag is Heyboer BV – met vestigingen 
in Biddinghuizen, Zeewolde en Espel – eigendom van CAV 
Agrotheek en CZAV. Naast de functie als toeleverancier voor 
de akkerbouw voer het loonwerkactiviteiten uit. Hoe Adrie 
Heyboer zijn bedrijf in Flevoland vestigde is al vaak uit de 
doeken gedaan. Gewapend met boeken en artikelen wil de 
oud-eigenaar voor ons het verhaal nog eenmaal vertellen.

Heyboer specialiseerde zich onder andere in de uienteelt

Evolutie
Veel met geschiedenis heeft Heyboer niet, zo zegt hij 
zelf. De toekomst boeit hem veel meer. Ontwikkelingen 
in de agrarische sector blijft hij volgen. De wereld van 
gewasbescherming veranderde enorm gedurende zijn 
werkzame leven. Toch hoeft Heyboer niet lang na te denken 
op de vraag of hij het allemaal nog een keer zou doen. “Ja, 
natuurlijk”, zegt hij resoluut. Om het contrast tussen toen en nu 
duidelijk te schetsen vertelt hij: “Toen ik begon als loonspuiter 
werkte we nog met DDT. Ook in Flevoland werd het middel 
gebruikt om coloradokevers te bestrijden.” Heyboer zag de 
gedragen veldspuit evolueren tot het vliegtuigspuiten en 
tenslotte de huidige generatie gps-gestuurde zelfrijdende 
spuitmachines.

Geweigerd
Spuitmachines zijn de rode draad in Heyboer’s carrière. Hij 
werd geboren in 1937 en groeide op tussen twee broers 
op een boerenbedrijf in Kamperland, Noord-Beveland. 
Thuis boeren zit er niet in dus hij gaat aan de slag bij 
loonspuitbedrijf. Die ervaring komt hem later goed van pas. 
Als hij met Tanny Huiszoon trouwt verhuizen ze in 1958 naar 
de Noordoostpolder. Hij begint als knecht te werken bij een 
akkerbouwer in Creil en komt al snel bij loonspuitbedrijf 
Sijtsma in Creil terecht. De droom van Heyboer is zijn 
eigen loonspuitbedrijf. Daarom solliciteert hij voor een 
vestigingsvergunning in Dronten want, de RIJP bepaalt 
wie zich in polder mag vestigen. Heyboer’s aanvraag wordt 
afgewezen en ook een latere aanvraag voor een vergunning 
in Biddinghuizen wordt niet gehonoreerd. Heyboer laat 
het er niet bij zitten. “De Dienst kon je niet verbieden om 
in Flevoland te werken, maar wel om er te wonen. Je kreeg 
simpelweg geen woning toegewezen”, legt hij uit. “In 1964 zijn 
we daarom naar Elburg verhuisd, om vanuit die uitvalsbasis 
spuitwerkzaamheden in Oostelijk Flevoland aan te bieden.” 
Inmiddels is het gezin met hun eerste dochter uitgebreid en 
samen gaan zij in een salonwagen wonen.

Vaste kring
Loonbedrijf De Waard krijgt in 1964 wel een vergunning 
voor het vestigen van een loon- en loonspuitbedrijf in 
Biddinghuizen. Heyboer en De Waard slaan in 1966 de 
handen ineen en een maatschap wordt gevormd waarbij 
Heyboer het spuiten op zich neemt. Zo kon de familie naar 
Biddinghuizen verhuizen. Een Eicher werktuigdrager met 
opgebouwde Dubex veldspuit wordt aangeschaft. Die heeft 
een 400 liter tank en 20 meter brede bomen. De trekker is nog 
altijd in familiebezit maar, de spuitmachine is er niet meer 
bij. Twee jaar wordt via deze constructie gewerkt, waarna 
hij zelfstandig verder gaat. In de 25 jaar daarop wordt het 
bedrijf in rap tempo uitgebouwd. Wanneer de onderneming, 
na 4,5 jaar onderhandelen, aan Schering wordt verkocht 
staan er 30 personeelsleden op de loonlijst. Daaronder zijn 
vijf teeltadviseurs. Naast Biddinghuizen heeft het bedrijf dan 
al een vestiging in Zeewolde. Basis voor dit succes is volgens 
Heyboer onbetwist zijn grote vaste klantenkring. “Het draait 
uiteindelijk om gunning. Ook blijf ik stellig geloven in de 
kracht van specialisatie. Een loonbedrijf voor ‘de bulk’ wilde 
ik nooit zijn. Om de rustige periodes buiten het spuitseizoen 
om op te vangen werd begonnen met het verzorgen van 
de uienteelt. Later volgen tulpenbollen, peen en witlof. De 
tulpenteelt (en later ook lelies) levert de eerste buitenlandse 
activiteiten op. Het rooien van bloembollen in Bordeaux.
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specialisatie: de troef van heyboer b.v.

onze sponsoren en hun verhaal



De oogst van witlofpennen in 1990 met een Amac ZM2

Het vliegtuigtijdperk
“De Unimog met een opgebouwde veldspuit was populair 
in Flevoland”, vertelt Heyboer. “Het nadeel van deze machine 
waren zijn kleine wielen. Hij zakte snel weg in de drassige 
polderklei.” Dat zet de ondernemer aan het denken. In 
1976 wordt het eerste spuitvliegtuig aangeschaft: een 
Piper PA-36 Pawnee Brave, uitgerust met een 285 pk 
zescilinder zuigermotor. Al snel wordt een tweede kist 
aangeschaft. Beiden zijn gestationeerd op een vliegstrip 
aan de Zijdenettenweg. De spuitcapaciteit stijgt van 5 naar 
80 hectare per uur waarbij niet 200 maar 25 liter water per 
hectare wordt gespoten. Om drift te voorkomen wordt 
veel ’s ochtends vroeg gespoten. Het opstijgen om 5 uur ’s 
ochtends nemen de inwoners van Biddinghuizen hem niet 
altijd in dank af maar, tot problemen leidde dat nooit, zo 
herinnert hij zich. Het vliegtuigspuiten neemt in die jaren 
flink toe. Geen spuitsporen, gewasschade, altijd kunnen 
werken en veel capaciteit. Het spreekt klanten aan. Vooral 
voor de phytophthorabestrijding is het populair. De vloot 
wordt uitgebreid tot uiteindelijk vier ‘Turbo Trush’ kisten in 
gebruik zijn. Hier liggen straalmotoren in. Piloten uit binnen- 
en buitenland worden ingehuurd om ermee te vliegen. Over 
een brevet beschikt Heyboer niet. Een enkele keer vloog hij 
mee maar, de achtbaanrit lag hem niet. “Ik zat met mijn ogen 
dicht en was alleen maar misselijk”, weet hij nog goed. “Toch 
waren het geen acrobaten. In al die jaren was er slechts één 
keer schade en nooit een crash. Op vliegveld Lelystad wordt 
een hangaar van Martin Air overgenomen voor de toestellen. 
Zo gebeurt het dat de vliegtuigen ’s winters in Noord-Afrika 
actief zijn voor de bestrijding van sprinkhanen. Vooral in 
Marokko, waar 4 maandenlang  wordt gewerkt. Het levert 
veel werk op in de anders zo rustige wintermaanden. Na de 
overname in 1991 verdwijnen de vliegtuigen al snel, mede 
door strenger wordende wetgeving. De gewasbescherming 
wordt vanaf dan met drie zelfrijdende 45 meter brede 
veldspuiten uitgevoerd.
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Nieuwe eigenaren
In het begin van de polderjaren besteedde akkerbouwers 
het spuitwerk meestal uit. Omdat het werk toeneemt kopen 
zij zelf machines. Om levensvatbaar te blijven wordt gestart 
met het adviseren in de gewasbescherming en levering 
van producten. Ook de loonwerktak groeit. Waar Tanny in 
de beginjaren de planning en administratie op zich neemt 
wordt dit later gedaan door een van de dochters. Maar, 
opvolging zit er niet. Na een hectisch seizoen komt de dan 
51-jarige Heyboer tot de conclusie dat hij het bedrijf beter op 
zijn hoogtepunt kan verkopen. Tot 1995 blijft hij directeur. Da 
neemt boerenzoon Foort Sandee uit Dronten deze functie 
over. Hij is in 1987 bij het bedrijf werkzaam. In 1996 verkoopt 
Schering het bedrijf aan de Japanse investeerder Marubeni. 
Drie jaar later volgt een management-buyout door Sandee 
en Dirk Oldenbroek. Onder hun bewind gaat Heyboer 
BV weer groeien. In 2001 wordt het onderzoeksinstituut 
Innoventis opgericht, samen met zes collega-bedrijven. In 
2004 wordt loonbedrijf Blok in Espel overgenomen en breidt 
het werkgebied zich uit tot in de Noordoostpolder. In 2007 
neemt Heyboer een belang in loonbedrijf De Waard, dat later 
weer wordt afgestoten. Drie jaar later volgt een participatie 
in een leverancier van gewasbeschermingsmiddelen in West-
Brabant. In 2016 nemen CAV Agrotheek uit Wieringerwerf 
en CZAV uit Zeeland Heyboer over. De focus ligt anno 2021 
nog altijd op de gewasbescherming en het gespecialiseerd 
agrarisch loonwerk. Nog steeds is het hoofdkantoor aan 
de Havenweg in Biddinghuizen gevestigd, waar de familie 
Heyboer 55 jaar geleden neerstreek.

Drie van de vier spuitvliegtuigen waarmee in binnen- en 
buitenland werd gevlogen.

Bronnen: Pionierend ondernemen, ondernemend 
Pionieren deel 1. 

Boerderijenboek Biddinghuizen
Tekst: Niels van der Boom

Foto’s: Heyboer
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Negen jaar nadat de Wieringermeerpolder droogviel 
werd Piet Zeeman geboren. Toch vervult het in cultuur 
brengen van deze polder een belangrijke plek in zijn 
leven. De merken Caterpillar en John Deere spelen een 
hoofdrol. Vooral die laatste is nog altijd de groene draad 
in Piet’s leven.

Wie geïnteresseerd is in het merk John Deere kent 
ongetwijfeld de naam Zeeman. Al 14 jaar heeft Piet Zeeman 
een John Deere museum op industrieterrein Robbenplaat 
in Wieringerwerf. Zijn voormalig showroom huist niet 
alleen heel veel klassieke trekkers van dit merk, ook de 
inpolderingshistorie vind je er terug. Unieke stukken; zoals 
een metershoge plattegrond uit 1934 en heel veel foto’s. 
Zeeman is in zijn element wanneer hij tussen de trekkers, 
benzinepompen en oude gereedschappen laveert. Het 
zijn de verhalen die de objecten zo interessant maken. De 
83-jarige verzamelaar vertelt ze met verve. Bijna alles heeft 
een link met de Wieringermeer historie.

Piet Zeeman in gesprek met stichtingsvoorzitter Heijo Smit. 
Beiden delen een passie voor Caterpillar en John Deere

De Dienst jaren
De familie Zeeman en de Wieringermeerpolder zijn 
onlosmakelijk met elkaar verbonden. Vader Arie Zeeman 
(geboren in 1907) was afkomstig van een boerengezin uit ’t 
Zand, een kustplaats in de kop van Noord-Holland. De familie 
had daar een boerderij en meelmolen. In de Wieringermeer 
werd veel geëxperimenteerd en gewerkt met mechanisering. 
Dat trok Arie wel. Hij bleek een aangeboren gave te hebben 
voor alles wat met machines te maken heeft. In 1935 trad 
hij in dienst bij de Directie van de Wieringermeer. Tot maart 
1942 werkte hij daar. In 1937 trouwde Arie en verhuisde hij 
naar Middenmeer. Tijdens de inpoldering en het in cultuur 
brengen, in de jaren 32-40, was er heel wat onderhoudswerk 
te doen. Vooral aan de grote getalen Caterpillar rupstrekkers 
die door de Dienst gebruikt werden op de slappe 
polderbodem. Toen in 1942 de Noordoostpolder droogviel 

leek het vanzelfsprekend dat Arie mee zou verhuizen om 
daar te gaan werken. Het gezin kreeg zelfs al een huis in 
Kampen toegewezen. De getuigschriften van de Directie 
Wieringermeer heeft Piet nog. Zover kwam het echter niet. 
Op het laatste moment kreeg hij de kans om in Middenmeer 
zijn werk voort te zetten. Dat paste hem veel beter. Aan een 
nieuw polderavontuur beginnen, dat zag hij niet zitten.

Uit en terug in de polder
Op 17 april 1945 bliezen de Duitse bezetters de dijk op twee 
plaatsen op waarna de gehele Wieringermeerpolder snel 
onder water kwam te staan. 400 boerderijen, 20.000 hectare 
gewassen en heel veel machines gingen verloren. Ook 
Zeeman moest huis en haard verlaten. Er was niets meer. Na 
de bevrijding kreeg hij de kans om een garage in Kolhorn te 
huren. Het pand was van een NSB’er geweest en stond leeg. 
Die kans liet hij zich niet ontglippen. In de naoorlogse jaren 
was er gigantisch veel werk om al die landbouwmachines 
weer op te knappen die onder water hadden gestaan. In de 
winter van 1946 op 47 kon Zeeman terug naar de polder 
keren door bij een loonbedrijf in Wieringerwerf een kleine 
schuur en huis te huren. Niet ver van waar het museum 
tegenwoordig is gevestigd. Hij was toen al dealer van 
Caterpillar en John Deere. “Vanwege zijn werk bij de Dienst 
had mijn vader goede contacten bij Geveke, de importeur 
van beide merken”, legt Piet uit. “Op de fiets trok hij van 
Kolhorn naar het hoofdkantoor in Amsterdam. Toch al snel 
een rit van 60 kilometer. ’s Middags kwam hij thuis met op zak 
het dealerschap van beide merken. Het duurde lang voor er 
een servicebus kwam. In die eerste magere jaren was er een 
Sparta motorfiets. Achterop bond vader een houten kist met 
wat gereedschap. Daar kon hij alle trekkers mee repareren!”

De 25 pk sterke Fifteen is Zeeman’s enige Caterpillar. Hij is van 
bouwjaar 1930 en kostte destijds 1.100 dollar. De geschidenis 
van het merk en de Wieringermeerpolder zijn nauw verbonden 
aan elkaar.

van monteur bij de dienst tot europa’s oudste john deere dealer

interview piet zeeman



15

Trekkers in kisten
In de mappen met documenten die Piet heeft uit die tijd 
zit ook een dealerlijst van John Deere. Daarop prijkt de 
naam Zeeman, naast een tiental anderen in ons land. “In 
de naoorlogse jaren was John Deere een van de weinige 
trekkermerken die te krijgen was”, zegt hij. “De trekkers waren 
tot 1949 op de bon en twee boeren moesten zich samen 
inschrijven om er een te kunnen kopen. In houten kisten 
kwamen ze aan uit Amerika, in de haven van Rotterdam. Met 
een dekschuit werden ze naar Noord-Holland vervoerd. Eén 
keer viel zo’n kist naast de boot in het water tijdens het lossen. 
Die werd gewoon in elkaar gezet en draaide nog jaren naar 
tevredenheid bij de klant! Wij zetten ze in elkaar en deden er 
vloeistoffen in. Heftrucks of kranen waren er nog niet. Alles 
gebeurde met dommekrachten. Zo’n kist paste niet eens in 
de werkplaats. Alles werd buiten gemonteerd. Instructies 
waren louter in het Engels, daar begrepen we niet veel van. 
De types A, B en M werden in die tijd veel verkocht.” Sommige 
trekkers uit die periode prijken nu in Piet’s museum. Tot het 
laatste boutje, moertje en stickertje restaureerde hij zelf met 
de hand. Ook vind je er verschillende vooroorlogse modellen. 
“Die zijn pas in de jaren 80 geïmporteerd door verzamelaars”, 
voegt hij toe. Onderhoudswerkzaamheden werden in de 
jaren 40 en 50 vooral aan de Caterpillars uitgevoerd, vanwege 
de slijtgevoelige rupsen. Voor het vervangen van pennen en 
bussen werd een speciale pers gebouwd. Zeeman groeide uit 
tot dé rupsexpert van ons land. “In één koop kocht mijn vader 
15 tot 20 Caterpillars van de Dienst in de Noordoostpolder. 
Die knapte we op en verkochten we aan boeren in de 
Wieringermeer. Ik schat in dat Caterpillar goed was voor 80% 
tot 90% van ons werk destijds. Wat niet meehielp was de 
slechte kwaliteit van de smeerolie. Daar konden de motoren 
slecht tegen.”

De garage van Arie Zeeman in Kolhorn met 3 Caterpillars ervoor. 
Het gros van het onderhoudswerk werd door de rupstrekkers 
geleverd.

Sabotage
Zeeman ontdekte dat John Deere naast trekkers ook enorm 
veel werktuigen produceerde in de VS. Vooral de ploegen 
werden populair in ons land, maar zelfs kilverbakken werden 
geïmporteerd. Ze deden dienst als inspiratie voor Nederlandse 
fabrikanten. Het mechanisatiebedrijf ontwikkelde zelf een 
hefinrichting voor de Amerikaanse trekkers want, ook in 
Nederland startte steeds meer werktuigfabrikanten. Met 
smacht werd er gewacht op de John Deere Lanz trekkers, die af 
fabriek een hefinrichting had. In 1958 namen de Amerikanen 
dit iconische Duitse merk over. In het begin vlotte dat niet erg, 
weet Piet nog goed. “Medewerkers saboteerde de trekkers 
soms, door binnenin expres niet alles goed aan te draaien. De 
motoren – geïmporteerd uit de VS tot de fabriek in Frankrijk 
gereed was – waren een zwak punt. Later werd dat beter. In 
die periode is ook het importeurschap gewijzigd van Geveke 
naar Louis Nagel. Door de dure dollar loonde het niet langer 
om trekkers uit Amerika te halen. Van de latere series zijn er 
daarom minder verkocht. Toch bleven we ook in moeilijke 
tijden het merk trouw. We gingen bijvoorbeeld gebruikte 
trekkers opkopen en reviseren. Zo bleef ons marktaandeel in 
de Wieringermeer op een stabiele 35% tot 40% hangen. Op 
zijn hoogtepunt had het merk wel 45 dealers in ons land.”

Handelen
Al snel bleek dat het handelen in Piet’s bloed zat. Op zijn 
18e verkocht hij zijn eerste trekker: Een John Deere Lanz 
bulldozer. Hij heeft er nog foto’s van. “Mijn vader lag ziek 
op bed. Ik moest de handel maar doen”, weet hij nog goed. 
“Stikzenuwachtig was ik. Met de koper had mijn vader in een 
café afgesproken. Gelukkig ging de koop door.” Zo heeft hij 
veel verhalen van verschillende ‘karakters’ die bij Zeeman 
trekkers kochten. “Van Damme, het bekende loonbedrijf met 
wel 12 Caterpillar rupstrekkers, was onze grootste klant. De 

Arie met zijn vader 
en hond Porkie 
voor het bedrijf in 
Wieringerwerf aan de 
Havenweg nummer 4.
Het loopdeurtje is nu 
een museumstuk!
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eigenaar kwam aan de achterdeur, bestelde een Caterpillar 
D6 en was weer vertrokken. Tijd om koffie te drinken had hij 
niet.” Vanwege de gezondheid van zijn vader neemt Piet het 
bedrijf op 26 jarige leeftijd over in 1965. Onder zijn leiderschap 
breidt het bedrijf verder uit in Wieringerwerf. Schuren worden 
bijgebouwd en de meeste staan er ook vandaag de dag nog. 
“Op het hoogtepunt werkte er 13 mensen en hadden we 
twee vertegenwoordigers. Naast dealerbedrijf importeerden 
we zelf Stocks dubbelluchtwielen en strooiers uit Engeland. 
Daar exporteerde ik weer Lely grondbewerkingsmachines en 
Claas maaidorsers naartoe. Ik was de grootste Lely dealer van 
ons land, zonder dat ooit een van de machines op ons bedrijf 
kwam. Een ander merk waar we veel in deden was Miedema.”

Overname
De zoon van Piet had geen ambities om het bedrijf over te 
nemen. Zijn dochter erfde wel het ondernemersbloed, maar 
zij begon een bedrijf gespecialiseerd in waterstofmotoren. 
Het is enkele deuren verder gevestigd op hetzelfde 
industrieterrein. Daarom dat Piet en zijn vrouw Gre het bedrijf 
in 2006 na exact 60 jaar verkopen aan Niels Kroon uit Wognum. 
Onder de vlag Zeeman-Kroon gaat het mechanisatiebedrijf 
verder. Dat gebeurt twee jaar, tot Kroon het bedrijf aan de 
familie Kat verkoopt waarna het overgaat in de huidige 
John Deere importeur Kraakman. De bekende groengele 
trekkers en machines worden nu in Middenmeer verkocht. 
“Heel wat klanten uit de beginperiode zijn nog altijd boer en 
ze rijden nog altijd John Deere”, weet Piet. “Toen laptops en 
computers steeds vaker in de werkplaats verschenen werd 
het voor mij minder interessant. Op kantoor bleef ik altijd bij 
met de techniek, maar bij de trekkers trok het me niet. Ik zag 
vroegtijdig aankomen dat John Deere aanstuurde op een 
paar grote dealers in ons land. Daar heb ik op geanticipeerd.” 

John Deere heeft de overhand in Zeeman’s museum maar, 
nog veel meer objecten van auto’s tot benzinepompen en 
gereedschappen zijn er te zien.

Het museum
Nadat het bedrijf is verkocht pakt Piet zijn hobby serieus 
op. Het verzamelen en restaureren van John Deere trekkers 
en aanverwante machines. Vaak met een link naar de 
bedrijfshistorie van Zeeman. In zijn eentje bouwt hij in 14 jaar 
tijd het museum uit tot wat het vandaag de dag is. Regelmatig 
worden groepen geïnteresseerden ontvangen. Iedere eerste 
zaterdag van de maand is het museum open voor iedereen. 
Daarbuiten op afspraak. De 83-jarige liefhebber is nog altijd 
vol enthousiasme. Inmiddels is duidelijk dat zijn zoon het 
stokje overneemt dus, de toekomst is zeker gesteld. “De 
ruimte is het grootste probleem”, verzucht hij. “Daarom 
dat we nu twee trekkers op een pilaar hebben gezet zodat 
er nog wat onder past.” Ieder hoekje en gaatje is opgevuld 
met machines, oude gereedschappen en bijpassende 
verzamelobjecten. De muren hangen vol foto’s, kaarten 
en meer. Bijna ieder object heeft zijn eigen verhaal en Piet 
kent ze stuk voor stuk uit zijn hoofd. In het museum staat 
ook een grijze Caterpillar Fifteen, bouwjaar 1930. Het is de 
oudste Caterpillar rupstrekker in ons land. Een iets nieuwer 
geel exemplaar schonk hij aan onze stichting, waar hij in ere 
hersteld wordt. Ondanks ruimtegebrek blijft Zeeman op zoek 
naar bijzondere trekkers en interessante verzamelobjecten. 
De polderhistorie blijft daarbij een belangrijke verbindende 
factor. 

Het type AR was de eerste trekker die Geveke importeerde. Het 
was tevens de eerste trekker die Zeeman verkocht.

Tekst en foto’s: Niels van der Boom

Kent u iemand die nauw met de polderhistorie verbonden is? 
Of bent u misschien zelf 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.

mailto:secretaris%40stichtingpolderpioniers.nl?subject=
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Al tijdens de Tweede Wereldoorlog kende de Noordoostpolder 
zijn eigen blad: ‘De Duikhoek’. Een illegale publicatie. Na de 
oorlog werd dit weekblad voortgezet. In augustus 1945 bericht 
het blad over de oogstvoortgang in die moeizame en prille 
naoorlogse dagen.

Vrijdag 10 Augustus 1945

Weekblad voor den Noord-Oostelijken Polder

In de Noordoostpolder is de oogst in volle gang. Trekkers 
en graanmaaiers gaan door de korenvelden en dorskasten 
verwerken het geoogste graan. Het aantal werkkrachten is 
door de komst van nieuwe transporten NSB’ers aanmerkelijk 
gestegen. Aan vakbekwame oogstkrachten is echter 
nog steeds behoefte. Dat het voor onbekwame krachten 
niet meevalt blijkt wel uit het feit dat, van een aantal uit 
Amsterdam aangekomen oogstvrijwilligers, het grootste 
deel al weer is verdwenen. In de polder worden steeds meer 
kampen door politieke gevangenen bevolkt. Ze komen voor 
een deel per boot vanuit Lemmer aan en worden dan per 
auto naar de plaats van bestemming vervoerd. 

Graanoogst met een dorskast in de Noordoostpolder

3000 politieke gevangen
Toen we vorige week in Schoterbrug waren werden daar 
nieuwe transporten verwacht. Er komen dan administratieve 
ambtenaren van het districtskantoor te Kuinre, die de 
nieuwaangekomenen inschrijven. Ook in kamp Kadoelen 
worden in dezer dagen politieke gevangenen verwacht. 
Het aantal stijgt gestaag naar 3000. Het getal dat destijds 
van bevoegde zijde werd genoemd. Dit zijn voornamelijk 
politieke gevangen, afkomstig uit de grote Hollandse steden. 
Ondanks hun belabberde indruk hebben zij door hun grote 
aantal toch een belangrijk deel in de vele werkzaamheden 
verricht. Slechts een klein deel wordt gebruikt voor arbeid 
in de kampen. De overige werken, onder de hoede van 

bewakingstroepen op het land. Vooral uit Twente zijn de 
laatste tijd bewakingstroepen aangekomen. 

Amsterdamse vrijwilligers
Verder zijn er uit Amsterdam zogenoemde oogstvrijwilligers 
gearriveerd. Zij werden voornamelijk in de kampen Oostvaart 
en Luttelgeest 2 ondergebracht. In Amsterdam hebben 
zij zich, naar aanleiding van de oproep van de regering, 
vol enthousiasme voor oogsthulp gemeld. Zij verklaarden 
thans dat zij zeer teleurgesteld waren. Ze hadden er niet 
op gerekend dat zij in de Noordoostpolder van vroeg in de 
ochtend tot in de avond in voor hen ongetwijfeld zwaar werk 
zouden worden ingezet. Daarom is reeds 80 procent van de 
oogstvrijwilligers weer naar huis vertrokken. Men zou hier 
de vraag kunnen stellen, aan wie een dergelijk teleurstellend 
verschijnsel is te wijten. Men komt dan tot de conclusie dat 
de vrijwilligers het werk hebben onderschat en dat zij, die 
van hun diensten hebben gebruik gemaakt, de capaciteit 
van deze stedelingen bóvenschatten. Een en ander was niet 
bevorderlijk om tot een gunstig resultaat te komen. 

Geallieerde hulp
Dat het, ondanks moeilijkheden, nog niet zo slecht loopt met 
de oogst is voor een deel aan de hulp van de geallieerden 
te danken. Sinds enkele weken wordt er gebruik gemaakt 
van enkele uit Amerika geïmporteerde Farmall wieltrekkers. 
Verder zijn uit Canada vier prachtige Simplex graanmaaiers-
zelfbinders aangekomen. Deze hebben een grotere 
snijbreedte dan de destijds uit Mannheim geïmporteerde 
Lanz-binders. Dat deze binders in de polder zijn is te danken 
aan enkele firma’s uit Zwolle en Arnhem. Zij ontvingen 
ieder twee stuks ter kennismaking. Het wagenpark van de 
centrale werkplaats breidt zich steeds uit. In totaal rijden er 
nu al veertien Canadese wagens! Een dergelijke hulp van 
de bondgenoten mag zeer op prijs worden gesteld en legt 
de Nederlanders de plicht op om ook zoveel mogelijk bij te 
dragen om de oogst te doen slagen.

Het verzetsblad De Duikhoek werd van 1 januari 1944 tot en 
met 1 februari 1945 in Lemmer en Vollenhove onregelmatig 
uitgegeven. De inhoud bestond vrijwel geheel uit fragmenten 
van het manuscript van het na de oorlog verschenen boek 
De Duikhoek door P. Grilk en W. van Leening. Een uitgever uit 
Balk doopte het blad in juni 1945 om tot het weekblad De 
Noordoostpolder dat nog steeds wordt uitgegeven.

Tekst: Weekblad voor den Noord-Oostelijken Polder
Bewerking: Jan Rijpma en Niels van der Boom

Foto: familiearchief familie Van der Kolk

vrijdag 10 augustus 1945: Weekblad voor den noord-oostelijken polder

Oogstvrijwilligers in de noordoostpolder
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De grote machines die gebruikt zijn bij het ontginnen en in 
cultuur brengen van de IJsselmeerpolders vormen de kern van 
onze stichting. Daarnaast willen we ons bezoekerscentrum 
aankleden met memorabilia die past bij dit thema. 

Heeft u nog voorwerpen die hierbij passen en wilt u deze 
schenken of in bruikleen geven? Neem dan contact op. 

Ook foto’s, video’s en documentatie ontvangen wij graag voor 
het bezoekerscentrum en archief. Via deze weg behouden 
we een unieke historie voor toekomstige generaties.

Onze stichting is voor zijn inkomsten volledig afhankelijk 
van bijdragen die donateurs en zakelijke sponsors leveren. 
We kunnen dus niet zonder jullie. 

Wie dit jaar als particulier lid wordt kan zich aanmelden 
voor het actietarief van €17,50. Daarna betaal je €25 of 
€30, afhankelijk van of je dit donateursblad graag digitaal 
of per post ontvangt. 

Het minimumbedrag voor zakelijke sponsoren bedraagt 
€100 per jaar. 

Ook sponsoring in natura is mogelijk. Neem daarvoor 
a.u.b. contact met ons op.

colofon

Dit is een uitgave van Stichting Polderpioniers 
Flevoland.

Adres:
Stichting Polderpioniers Flevoland
Bloemenzoom 160
8255 KP  Swifterbant
info@stichtingpolderpioniers.nl

KvK: 811 66 397

Bestuur:
Voorzitter: Heijo Smit 
E-mail: voorzitter@stichtingpolderpioniers.nl

Secretaris: Niels van der Boom
E-mail: secretaris@stichtingpolderpioniers.nl

Penningmeester: Hanno Rademaker
E-mail: penningmeester@stichtingpolderpioniers.nl

Algemeen lid: Itse Bos
E-mail: info@stichtingpolderpioniers.nl

Algemeen lid: Jan Rijpma
E-mail: info@stichtingpolderpioniers.nl

Jaargang 1, 3e kwartaal 2021
Redactie: Niels van der Boom, Hanno Rademaker, 
Jan Rijpma, Heijo Smit
Vormgeving: Denise van der Boom

Disclaimer:
Stichting Polderpioniers Flevoland heeft zijn best gedaan 
om zoveel mogelijk van officiële bronnen gebruik te maken 
voor haar onderzoek naar de historie van Flevoland. Voor 
beeldmateriaal wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van 
openbare bronnen onder de Creative Commons licentie 
voor non-profit organisaties. Een belangrijke fotobron 
in Het Flevolands Archief. Daarnaast gebruikt Stichting 
Polderpioniers Flevoland beeldmateriaal ter beschikking 
gesteld door derden. Heeft u bezwaar tegen het gebruik 
van bepaalt beeldmateriaal neem dan contact met ons op.

Oproep:
Vind u het leuk om zelf een bijdrage te leveren aan 
dit blad in de vorm van een verhaal, fotomateriaal of 
andere documentatie? Neem dan contact op met ons via 
bovenstaande gegevens.  

oproep

Donateur of sponsor worden?

https://www.stichtingpolderpioniers.nl/contact/
https://www.stichtingpolderpioniers.nl/donaties/
https://www.stichtingpolderpioniers.nl/contact/
mailto:info%40stichtingpolderpioniers.nl?subject=
mailto:voorzitter%40stichtingpolderpioniers.nl?subject=
mailto:secretaris%40stichtingpolderpioniers.nl?subject=
mailto:penningmeester%40stichtingpolderpioniers.nl?subject=
mailto:info%40stichtingpolderpioniers.nl?subject=
mailto:info%40stichtingpolderpioniers.nl?subject=
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vrijwilligers gezocht

Foto: Denise van der Boom

Zonder vrijwilligers kan Stichting Polderpioniers niet bestaan. Daarom hebben we jullie nodig! 

Vind je het leuk om op zaterdag te helpen klussen aan ons bezoekerscentrum en de machines? Of heb je 
doordeweeks ’s avonds tijd? We hebben een gezellige groep mensen van alle leeftijden die samen proberen het 

poldererfgoed te behouden. 

Lijkt dit je wat, kom dan eens een kijkje nemen, bel of mail. 
Ons bezoekerscentrum is gevestigd op Elandweg 34 in Swifterbant.

mailto:info%40stichtingpolderpioniers.nl?subject=


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. 


