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Van de voorzitter

een woord vooraf
Wat zijn onze plannen voor de komende 
winterperiode en wat heeft ons bezig gehouden de 
laatste maanden. Inmiddels is ons vijfkoppig bestuur 
gegroeid met vier vrijwilligers, waaronder een 
specialist op het gebied van infra. Hij is begonnen 
aan de waterafvoer en bestrating. Ook op gebied 
van reiniging, onderhoud gebouwen en erf en 
installatiewerkzaamheden hebben we nu de nodige 
kennis in huis. Al met al een welkome aanvulling. We 
hadden een afspraak met Batavialand Lelystad om 
hun Caterpillar D4C een opknapbeurt beurt te geven 
met als opleverdatum begin oktober. Samen hebben 
we ons uiterste best gedaan om dit te realiseren en 
om deze Cat officieel weer over te dragen aan André 
Geurts, conservator van Batavialand. Dit is gelukkig 
op tijd gelukt en de trekker is nu in het museum te 
bewonderen. 

De komende maanden houden we ons onder andere 
bezig met de bestrating, een stukje isolatie en het 
inrichten en indelen van de expositieruimte. Ook 
onze werkplaats vergt nog de nodige aandacht. In 
de kapschuur hebben we de mogelijkheid voor het 
stallen van de hoge en brede machines. Hiervoor 
moeten wel palen verplaatst zodat onder andere 
de Massey Ferguson combine binnen past. De 
bekendheid van onze stichting werpt zijn vruchten 
af. Onze collectie wordt binnenkort aangevuld met 
een John Deere schijveneg, een brede cultivator 
en een vlasplukker die we in bruikleen krijgen. 
Natuurlijk blijven we zoeken naar items uit de 
periode van het cultuurrijp maken van de IJsselmeer- 
en Zuiderzeepolders.

Veel leesplezier en groet van,

Heijo Smit

De overdracht van de Caterpillar D4C aan de conservator van Batavialand, André Geurts.
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interview met cees omtzigt

“Ik zocht de ruimte om mij heen: in de noordoostpolder vond ik die”
De 101-jarige Cees Omtzigt is één van de allerlaatste 
eerstegeneratie-pioniers die de Noordoostpolder 
hielpen ontginnen. Met eigen ogen zag hij hoe de 
polder in 1942 droogviel. In 1953 kreeg hij zijn eigen 
akkerbouwbedrijf in Emmeloord. We blikken terug op 
die prille polderdagen tijdens de roerige oorlogsjaren.

Tien november 1941. Cees Omtzigt kan zich die datum 
nog goed herinneren. Op deze dag kwam hij aan in de 
Noordoostpolder. Dat wil zeggen, eerst  in Kamp Ramspol. 
Eén van zes arbeiderskampen buiten de polder. Pas een 
jaar later viel de Noordoostpolder officieel droog. “Bij 
Ramspol lag een zandplaat die al was drooggevallen”, 
legt Omtzigt uit. “Daar stonden twee grote schuren van 
de Dienst waar materiaal in werd opgeslagen, maar ook 
kunstmest. Ook was hier een smederij gevestigd. In het 
begin was er nog geen brug zodat we dagelijks met de 
pont over moesten varen. Het eerste werk bestond vooral 
uit kilometers greppels graven.”

Uitzicht
Cees Omtzigt, geboren in 1920 en inmiddels 101 jaar 
oud, groeide op in het Noord-Hollandse De Kwakel. 
Het dorp ligt vlakbij de grens met Zuid-Holland. “Bij de 
voetbalvereniging stond het ene doel in Zuid- en de ander 
in Noord-Holland”, lacht de geboren Zuid-Hollander. Zijn 
vader had hier een kleine tuinderij met een kas waar 
planten werden gekweekt. “Dat was niets voor mij, ik wilde 
ver weg kunnen kijken. Een broer heeft later de tuinderij 
overgenomen en is verder gegaan met het kweken van 
cactussen.” Omtzigt werd op de landbouwschool in 
Voorhout geënthousiasmeerd door een leraar die in de 
Wieringermeerpolder actief was geweest. Hij raadde me 
aan te solliciteren bij de Dienst in de Noordoostpolder. 
Direct bij de eerste oproep in september 1940 werd ik 
aangenomen.

De mannen waarmee Omtzigt op een kamer lag. Nummer 10 
ontbreekt, die maakte de foto. Cees is de 3e van rechts (achteraan)

Greppelploegen
De eerste periode van de inpoldering was gericht op de 
ontwatering. “Al voor het droogvallen waren de kanalen 
uitgegraven en ook de dorpskernen al. Het was aan ons 
om de sloten en greppels uit te graven. Later werden in de 
greppels draineerbuizen gelegd en zo ontstonden grotere 
kavels. Ook werd er al snel gewerkt met een greppelploeg. 
Dit was een vinding van een professor uit Wageningen 
en hij functioneerde goed. Er is jarenlang mee gewerkt. 
Deze stond op een slede die door rupstrekkers werd 
voortgetrokken. Ook werd geëxperimenteerd met een 
greppelploeg aan een lier. Daarvoor was een enorme 
rupstrekker aanwezig die we de ‘Mammoet’ noemden. 
Omdat het in cultuur brengen van de grond niet zo 
snel verliep als gepland, vanwege alle beperkingen in 
de oorlogstijd, groeide al snel veel riet. Dat moesten we 
eerst in brand steken. Als er honderden hectares riet in 
brand stonden was dat een imposant gezicht. Je hoorde 
het vuur brullen. Ook werd er riet verbouwd, meer in het 
westen van de polder. De goede kwaliteit werd gebruikt 
op de schuurdaken.”

Brandstofprobleem
Het verstuiven van de lichte grond was een probleem in 
de polder. Daarvoor werd rogge ingezaaid. “Vaak stoof dit 
in de winter ook weer weg, waardoor we in het voorjaar 
genoodzaakt waren zwarte haver te zaaien”, herinnert 
Omtzigt zich nog. “Dat werd nog met de zicht geoogst. 
Sowieso moest veel met de hand gebeuren want, brandstof 
voor de trekkers was schaars. Uit de Wieringermeer 
waren Caterpillar rupstrekkers gekomen. Die werden 
omgebouwd met een houtgasgenerator. Je was soms 
twee of drie uur aan het stoken voor je ’s ochtends met je 
werk kon beginnen en ze waren erg onderhoudsgevoelig. 
Er zat een roetfilter van glaswol in. Haalde je die eruit, dan 
liep de motor veel beter. Dit mocht absoluut niet! Je moest 
dus goed opletten dat je niet werd betrapt.” Onderduikers 
gebruikte de polder om zich schuil te houden voor de 
Duitse bezetters, die zelf op Schokland waren gevestigd. 
Zo kreeg de polder de bijnaam ‘Nederlands Onderduikers 
Paradijs’. Omtzigt herinnert zich nog dat de onderduikers 
uit Amsterdam of Den Haag nauwelijks handwerk konden 
verrichten. “Greppels graven was niet aan hun besteed en 
veel waren er snel weer vertrokken. We maakte soms heel 
veel uren. In de mooie droge zomer van 1947 werkten 
we zelfs in twee ploegen. Eén van vier uur ’s ochtends tot 
twee uur ’s middag en de andere ploeg van twee tot tien 
uur ’s avonds.”
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Een Famo rupstrekker met houtgasgenerator geleverd tijdens 
de bezettingsjaren. De generatoren vroegen veel onderhoud en 
waren erg gevoelig.

Duitse hulp
De Duitsers hadden er alle behoefte aan om zo snel 
mogelijk de nieuwe polder in productie te krijgen. Het 
voedsel kon immers ook gebruikt worden om Duitse 
monden te voeden. Omtzigt herinnert zich dat hij te voet 
naar het treinstation in Kampen werd gestuurd om daar 
paarden op te halen. “Die waren gevorderd bij Nederlandse 
boeren. We bonden een touw aan de staart en hoofd van 
het volgende dier vast. Zo gingen we in groepjes van 
wel acht dieren naar de polder. Je mocht er absoluut 
niet opzitten maar moest er constant naast lopen.” Ook 
kwamen er Famo rupstrekkers in de polder, gebouwd in 
Breslau (het huidige Poolse Wroclaw). Omtzigt heeft nog 
een foto waar tien stuks op zijn te zien. Allemaal met een 
flinke houtgasgenerator op de neus.

Vlooien
Het kampleven beviel de toen 21-jarige wel. “Ik voelde 
me thuis in het kamp. We sliepen met tien man op een 
kamer. Niet iedereen kon goed aarden in de polder. Veel 
waren na een week of wat alweer terug naar huis. Ook 
was er niet altijd evenveel te eten. Dan liepen we naar een 
boer op Kampereiland om daar melk te kopen. Daar werd 
pap van gekookt. Vlooien was ook een probleem in het 
kamp, al hielp het wanneer je met paarden werkte. Dan 
had je daar geen last van. Je kon ze het beste bestrijden 
door dieselolie te vernevelen met een handspuit. Eén 
kamergenoot kon zo slecht tegen vlooien dat hij zijn 
dekens helemaal doordrenkte met diesel.” In het voorjaar 
van 1944 voerden de Duitsers een razzia uit in de polder. 
Omtzigt vertrouwde het niet en vertrok in de zomer. In dat 
najaar werd opnieuw een grote razzia uitgevoerd waarbij 
veel werklui en onderduikers werden opgepakt. Hij kon 
bij zijn oude werkgever, een akkerbouwer, aan het werk.

Schaften in een van de draagbare keten in de polder. Links 
fotograaf Rochus van der Griend (met stofbril) die veel alledaagse 
kiekjes maakte van het leven in de polder.

Landbouwherstel
Nadat de oorlog was afgelopen trad Omtzigt opnieuw 
bij de overheid in dienst. Deze keer niet in de NOP 
maar bij de Rijksdienst Landbouwherstel. Deze dienst 
zorgde ervoor dat de oorlogsschade werd hersteld aan 
landbouwbedrijven en landbouwgrond. “In Gaasperdam, 
Diemen en de Haarlemmermeer waren door de Duitsers 
polders onder water gezet. Het grasland hier moest 
hersteld worden. Ik was betrokken bij het bewerken van 
deze gronden en het opnieuw inzaaien met gras. Toen 
dat werk klaar was ben ik terug naar de NOP gegaan. 
Een vooropgezet plan om boer te worden had ik niet. Ik 
zag mezelf ook wel in een leidinggevende positie. Toen 
bekend werd dat pioniers die, voor augustus 1945 twee 
jaar in dienst waren geweest, in aanmerking kwamen 
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voor een pachtbedrijf heb ik me ingeschreven. Ik moest 
nog wel eerst praktijkervaring opdoen van de Dienst bij 
een akkerbouwer in de Haarlemmermeer. Daar leerde 
ik onder andere pootgoed selecteren.” Cees kreeg een 
boerderij van 24 hectare toegewezen aan de Espelerweg 
in Emmeloord. 23 mei 1953 werd een dubbele feestdag. 
Niet alleen verhuisde hij toen naar de boerderij, Cees 
trad ook in het huwelijk met Dora Hoogeveen. Je moest 
immers getrouwd zijn om boer te kunnen worden. “Ons 
huis en de schuur stonden er al, maar Emmeloord moest 
nog worden gebouwd. Er kwamen al snel veel meer 
boeren in de buurt. Onder andere vanuit Walcheren. Die 
kregen veelal bedrijven van 12 hectare toegewezen, die 
rond de dorpskern lagen.”

Zes Fordson Standard trekkers (model N) worden afgeleverd 
aan de Rijksdienst Landbouwherstel waar Omtzigt na de oorlog 
werkzaam was.

Thuis tussen de paarden
Op het bedrijf werd direct met de pootgoedteelt gestart. 
Daarnaast werden suikerbieten, graan en vlas verbouwd. 
Dit laatste gewas werd door loonbedrijf Maris geoogst. 
Loonbedrijf Van Unen oogstte de bieten, wat in het prille 
begin zelfs nog handmatig gebeurde. Naast de akkerbouw 
was er een koe om de familie van melk te voorzien. Cees 
kocht een gebruikte David Brown Cropmaster en had 
daarnaast twee paarden voor de werkzaamheden. Hij 
voelde zich altijd het meest thuis tussen de paarden. 
“Ik groeide ermee op en kon alles met ze doen. In de 
Haarlemmermeer ploegde ik van zes tot zes met een 
span. Op kavels van 500 meter liep je dan 32 kilometer per 
dag. Een simpele roep was genoeg om ze de juiste kant op 
te sturen. Eén paard is nog lang op het bedrijf gebleven 
voor schoffelwerkzaamheden, tot het wat ging mankeren. 
Langzaam kwamen er steeds meer machines. Altijd was er 
één vaste medewerker op het bedrijf. Mijn eerste vertrok 
na enkele jaren naar Brazilië. Later kwamen er losse 
krachten en gingen we meer met de buren samenwerken. 

Toen Omtzigt in 1953 boer werd schafte hij deze gebruikte David 
Brown VAK1C aan. Hier wordt hooi gemaaid in de paardenwei 
naast de boerderij.

De grond was erg gemakkelijk bewerkbaar in die 
beginjaren. De pootgoedopbrengst lang op zo’n 35 ton 
per hectare. Je had toen nog te maken met een verplichte 
doodmaakdatum waardoor de opbrengsten ook niet veel 
hoger konden zijn. In een plastic foliekas bij huis kruiste ik 
zelf nieuwe rassen en kweekte ze op. Eénmaal kwam daar 
een veelbelovend ras uit. De aardappel was echter een 
kruimige terwijl de markt op dat moment juist vastkokers 
zocht.”

Brons 50 pk tweecilinder dorstrekker van een loondorser uit 
Appingedam die in de NOP kwam dorsen. Daar werd ook de 
trekker gebouwd.

Emigratiedrift
Cees en Dora kregen in Emmeloord drie zoons en drie 
dochters. Zoon Peter nam in 1988 het bedrijf over. Zoon 
Adrie heeft de interesse in pootaardappelen van zijn 
vader overgenomen en werkt bij pootgoedhandelshuis 
Agrico, eveneens in Emmeloord. Graag wil Cees nog iets 
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vertellen over een van zijn dochters die in het Canadese 
Yukon woont. Het meest noordelijke gebied van Canada 
en zeer onherbergzaam. “Ze studeerde gedragskunde in 
Wageningen en moest voor haar studie het slaapgedrag 
van grondeekhoorns bestuderen. Die beestjes komen 
vooral in Noord-Amerika voor. Ze ging zelf naar Alaska 
voor het onderzoek, werd verliefd en woont er nu nog 
steeds.” Ook veel van Cees’ oude kameraden zochten hun 
heil elders. Hij kan ze op de foto zo aanwijzen. ‘Die vertrok 
naar Canada, die naar Australië en die naar Brazilië.’ 

Zoon Peter boert nog altijd aan de Espelerweg en teelt ook 
nog altijd pootaardappelen. In de schuur staan nog een 
David Brown en ook de oude Hanomag die al jaren op het 
bedrijf aanwezig is. Cees woont in een knusse woning op 
het erf. Vorig jaar kreeg hij corona, maar de ziekte deerde 
hem wonderwel nauwelijks ondanks de zeer respectabele 
leeftijd. Nog altijd is hij scherp en geïnteresseerd in 
de landbouw. Ook zijn vrouw Dora, die al jaren in een 
verzorgingstehuis in Emmeloord woonde, kreeg corona. 
Helaas overleefde zij dat niet. Cees koestert nog veel 
mooie herinneringen aan die prille polderdagen en heeft 
nog prachtige foto’s uit die tijd. Een kamergenoot, Rochus 
van der Griend, maakte de meeste. Hij ontwikkelde ze zelf 
in het kamp. Het zijn unieke kiekjes uit een unieke tijd. 

Tekst en foto’s: Niels van der Boom

De inmiddels 101-jarige Cees Omtzigt woont nog steeds op het erf bij zoon Peter. Dagelijks volgt hij de werkzaamheden en regelmatig 
maakt hij een ‘rondje kavelpad’.

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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Riet zaaien met de helikopter

het droogleggen van de polderbodem
Direct na inpoldering was het van groot belang dat de 
zeebodem zo snel mogelijk verder uitdroogde. Daarnaast 
was, op lichte plekken, verstuiving een probleem. 
Hiervoor werd stuifgraan of riet gezaaid. Tijdens een 
voordracht, gehouden tijdens de vergadering van de 
Landbouwkundige Afdeling, legt Ir. B. Prummel in 1957 
uit hoe dit in zijn werk gaat.

Wij hebben ons in de voorbije jaren en maanden kunnen 
voorbereiden op de taak die voor ons ligt en die voor allen 
weer een leerschool zal zijn. Voor de oudgedienden zal dit 
een doublure zijn. Maar ook al zit je voor de tweede of derde 
maal in dezelfde klas, dan weet je nog niet precies wat het 
komende jaar zal brengen. Al zullen velen ons voor ‘meesters’ 
verslijten, zelf weten we maar al te goed dat er weer veel te 
leren zal zijn. 

Oostelijk Flevoland
De bezoekers aan Oostelijk Flevoland hebben kunnen 
waarnemen dat er de laatste tijd een heel klein straaltje 
draineerbuizen naar het zanddepot te Roggebotsluis 
vloeit. We hopen deze straaltjes op te kunnen voeren 
naar een flinke stroom in de komende maanden Waar de 
aanvoer met schepen moeilijkheden en vrij hoge kosten 
(dure aanlegsteiger) met zich zou brengen, is besloten het 
vervoer voorlopig met containers te doen. Deze kunnen 
dichtbij of in de oven worden geladen om daarna door de 
Nederlandse Spoorwegen te worden vervoerd naar het 
opslagterrein. Ook de aanvoer van turfstrooisel hopen we tot 
een geregelde drup te brengen. Voorts kan men waarnemen 
dat in Ketelhaven gewerkt wordt aan het opstellen van 
een paar landbouwloodsen die worden ingericht tot 
een reparatiewerkplaats en een magazijn voor zaaizaad, 
kunstmest en meer.

Stuifgraan
In april 1942 hebben we bij de ontginning van de 
Noordoostpolder tijdens enkele stormachtige dagen een 
grote tegenslag gehad. Ongeveer 70 kilometer pas gegraven 
sloten en de greppels van zo’n 700 hectare ontginning zijn 
geheel volstoven op de zanderige terreinen. Nu ligt er langs 
de oostelijke dijk, van Ketelhaven tot voorbij Elburg, weer 
eenzelfde zandvlakte. Hier heeft het in de afgelopen maanden 
al enkele malen gestoven. Als we geen voorzorgsmaatregelen 
nemen gebeurt dit over enkele weken weer. Als begin maart 
de kansen op een winter verdwenen zijn hopen we de 
grootste delen te kunnen inzaaien met een mengsel van 
gerst en haver. De ontwikkeling van deze granen zal op de 
nog niet ontwaterde en arme gronden gering zijn, maar zij zal 
in enkele weken toch wel zo groot zijn dat het ergste gevaar 
voor stuiven beteugeld zal zijn en er geen rigoureuze schade 
kan ontstaan. De bedoeling is om 1000 hectare op deze wijze 

in te zaaien. Voor kleinere incidentele stuifplekken en langs 
te graven sloten hebben we 1000 ton stro in voorraad die op 
deze plaatsen in de grond kan worden gestoken.

Riet zaaien
In april tot medio mei zullen we voor een korte tijd onze 
aandacht moeten afbuigen naar het riet zaaien. Een nieuw 
onderdeel in het schoolprogramma. Het is in meerdere 
of mindere mate bekend dat een welige rietvegetatie de 
invasie en groei van vele ongewenste onkruiden sterk kan 
belemmeren. Wij veronderstellen dat de terreinen die in 1957, 
1958 en 1959 ontgonnen worden nog niet zo sterk veronkruid 
zullen zijn dat we deze niet vrij vlug de baas kunnen worden. 
Maar de gronden, die ook in 1957 droog komen en lang 
op ontwatering en bebouwing moeten wachten, zullen 
zonder tegenmaatregelen hetzelfde beeld geven als de 
Noordoostpolder. Aan deze veronkruiding willen we nu graag 
enige richting geven. In de achter ons liggende tien weken is 
er ijverig rietzaad verzameld. Van de diverse riethandelaren 
in de omgeving hebben we de koppen van de gesneden 
rietbossen gekocht en deze tot een vochtgehalte van  ± 18%  
ingedroogd. Bij dit vochtgehalte kunnen ze goed gehakseld 
worden tot een homogene massa en lange tijd bewaard. De 
gehakselde pluis dient op de onbegaanbare terreinen vanuit 
de lucht te worden gezaaid met een hoeveelheid van 0,5 kg 
per hectare. Door het geringe gewicht heeft een halve kilo 
een volume van ongeveer zes liter. De zaaibak moet daarom 
een beetje groot uitvallen om een helikopter voorraad mee 
te geven voor een half uur vliegen.

Duidelijk is de zelfgebouwde bak zichtbaar waarmee het riet werd 
gezaaid. Bron: Het Flevolands Archief, Directie van de Wieringermeer, 
Potuyt

Helikopters
Het is onmogelijk om het rietzaad met vliegtuigen te zaaien. 
De grote machines vragen voor hun eigen veiligheid een 
veel te grote hoogte (200 m boven de grond) en de kleine 
types, waarmede ook in de landbouw gesproeid wordt, 
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Op de dijk
Z.Z.W. (Dienst der Zuiderzeewerken) heeft voor half mei de 
2,5 meter-lijn op haar schema staan. Omdat deze lijn zo dicht 
langs de dijk loopt is de te bezaaien oppervlakte zo smal en 
zo gering dat er een onvoldoende bescherming tegen de 
invasie van onkruiden verkregen wordt. Daarom willen wij 
een brede strook inzaaien. Het is te hopen dat dit zal slagen, 
ook al moeten we enig risico nemen door iets later te zaaien. 
Doch in geen geval later dan 15 mei. Het te bezaaien terrein 
tussen Elburg en de Knar kan door middel van een helikopter 
vanaf de dijk Harderwijk - Elburg worden bevlogen. Het moet 
gedurende die tijd mogelijk zijn dat wij tijdelijk op de dijk ons 
vliegbedrijf kunnen uitoefenen. Het gaat om de aanvoer van 
het rietzaad, brandstof voor de helikopter en het landen van 
de machine op de aangelegde straatweg. Hoewel we nog 
geen generale repetitie hebben kunnen houden hopen we 
dat de uitvoering zal slagen.

Tekst: Ir. B. Prummel
Bewerking: Jan Rijpma

kunnen niet voldoende volume meenemen. Door de 
afwezigheid van geschikte landingsterreinen in de naaste 
omgeving viel de keuze al spoedig op de wentelwiek. Voor 
een bepaald type helikopter is er nu een zaadbak ontworpen, 
waaruit het pluis door middel van een vijzel in de bodem op 
tamelijk regelmatige wijze kan worden gelost. Dit op een 
vlieghoogte van vier à vijf meter boven de grond. Met het 
oog op de veronkruiding, die hoofdzakelijk vanuit het oosten 
en zuidoosten zal plaatsvinden, is het zeer wenselijk dat er 
tussen Elburg en de Knar tegen medio mei een oppervlakte 
van 10.000 hectare droog is. Dit wil zeggen: Dat er op die 
datum tot 3 meter min NAP zal zijn afgemalen.

NHI (Nederlandse Helicopter Industrie) H-3 Kolibrie op de dijk tijdens het zaaien van riet. Bron: Het Flevolands Archief, Dienst der 
Zuiderzeewerken.
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Bij de oprichting van onze stichting hebben 
de Polderpioniers de resterende collectie 
ontginningsmachines van museum Batavialand in 
Lelystad in beheer gekregen. Doel is om deze collectie 
beetje bij beetje te restaureren. Begin oktober is het 
eerste object aan het museum overhandigd.

De Caterpillar D4C van bouwjaar 1960 is één van de laatste 
Caterpillars die door de RIJP is aangeschaft. De trekker 
heeft als bulldozer dienst gedaan bij de ontginning van 
het Lauwersmeer. Rijkswaterstaat heeft de trekker destijds 
aan het Nieuwland Erfgoedcentrum geschonken waarvoor 
de trekker ook is opgeknapt. Helaas heeft het jarenlange 
buitenstaan de trekker weinig goed gedaan. Technisch 
bleek de trekker gelukkig in goede staat waardoor vooral 
cosmetisch het nodige restauratiewerk was vereist.

Motor in orde
Onze stichting heeft de trekker in februari 2021 opgehaald 
in Lelystad. De linker rem bleek vast te zitten maar dit was 
snel verholpen. Zo kon de Cat op een dieplader worden 
gerold en naar Swifterbant gereden. Al snel bleek dat alleen 
de waterpomp zat vastgeroest maar dat de motor wel 
rond wilde draaien. Ondanks jarenlange stilstand sloeg de 
motor met een set nieuwe accu’s vrij snel aan. De remmen 
en hendels zaten wel vast. De eerste taak was dus om dit 
allemaal los te maken.

Alle onderdelen worden verwijderd om gereinigd te worden.

Roest, roest, roest
De museumdirectie had bij onze stichting het verzoek 
neergelegd om de trekker op te knappen, met het idee deze 
tijdens het Weekend van de Wetenschap op 2 en 3 oktober 
te onthullen. Dit voorjaar leek dat nog ver weg, maar de 
maanden gingen snel voorbij. Deze zomer is gestart met het 
demonteren van al het plaatwerk en de brandstoftank. Op 
het eerste gezicht zag de machine er niet slecht uit. Echter, 
hoe meer plaatwerk werd gedemonteerd des te meer roest 

er tevoorschijn kwam. Het bleek noodzakelijk om de meeste 
onderdelen te stralen en over te spuiten. Hiervoor is de 
trekker eerst grondig schoongemaakt, ontvet en zijn de delen 
die niet gestraald konden worden met de hand geschuurd.

Nieuwe motorkap
Gedurende de jaren is het bulldozerblad verdwenen en 
helaas niet meer terug te vinden. Omdat een nieuw blad 
niet gevonden kon worden is besloten het gehele frame te 
verwijderen en de trekker terug te brengen naar agrarische 
specificaties, zoals in de polder ook gebruikelijk was. 
Een voordeel was de verbeterde bereikbaarheid van het 
rupsonderstel. De motorkap bleek niet meer te redden. Door 
vrijwilligers Itse en Hanno is een geheel nieuwe motorkap 
geconstrueerd, die bijna niet van echt is te onderscheiden. 

Na het spuiten wordt alles weer netjes gemonteerd.

Terug naar het museum
In de tweede helft van september is niet alleen het frame 
en de motor gespoten, ook moesten alle onderdelen van 
de puzzel weer worden gemonteerd. Gelukkig bleek dat 
geen probleem te zijn. Wat resteerde was het aanbrengen 
van een set nieuwe stickers en een laatste reinigingsbeurt. 
Begin oktober arriveerde de trekker wederom in Lelystad om 
voorzichtig in de Domeinschuur van het museum te worden 
gereden. Met enkele millimeters speling wist voorzitter 
Heijo hem kundig op zijn plek te zetten. Een video van deze 
middag is te vinden op de sociale media kanalen van het 
museum. De trekker staat nu in de zijruimte van de schuur, 
waar ook het opengewerkte scholingsmodel van de D2 is 
te vinden. Onze stichting hoopt de trekker in de toekomst 
ook voor demonstraties in te kunnen zetten en ondertussen 
verder te kunnen gaan met het restaureren van de collectie.

Tekst: Niels van der Boom, Hanno Rademaker en Itse Bos

restauratie collectie batavialand van start

Caterpillar D4c opgeknapt
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john deere 4040 bij de rijksdienst

amerikaanse luxe
Al vanaf de inpoldering van de Wieringermeer 
gebruikte de Dienst trekkers van John Deere. 
Tot het einde toe bleef dit merk aanwezig bij de 
Cultuurtechnische afdeling. De stichting heeft deze 
zomer een tweewiel aangedreven 4040 in de collectie 
op kunnen nemen.

Amerikaanse tweewiel aangedreven trekkers van John 
Deere waren lange tijd te vinden in het machinepark van 
de RIJP en zijn voorloper, de Directie Wieringermeerpolder. 
Van de bekende types zoals de B ging het later over in de 
veel sterkere 4020 en de 3120. Met de introductie van de 
30-serie kwam de 4230 in de polders. Toen de 40-serie 
in 1978 werd geïntroduceerd kocht de Dienst opnieuw 
het kleinste model uit deze verbeterde serie: de 4040. 
Opnieuw zonder voorwielaandrijving. Die kwam pas op 
zijn opvolger, de 4050, in de polder. In het jaar van de 
introductie werden al tien 4040’s gekocht bij importeur 
Louis Nagel, een jaar later gevolgd door nog eens 19 
trekkers. Deze vervingen veel 4020’s die toen nog in 
gebruik waren.

Een serie 4040’s staat bij importeur Louis Nagel in Nijmegen te 
wachten op de montage van brede voorbanden. Foto: Ko van Dijke

Transportwerk
De trekker heeft een zescilinder motor met turbo van 
eigen makelij. Die levert maximaal 110 pk. Ten opzichte 
van zijn voorganger niet meer vermogen maar wel meer 
koppel. De halfronde SG (Silent Guard) cabine werd in 
1980 opgevolgd door de vernieuwde SGII, die ook op ‘ons’ 
exemplaar zit. Een powershift transmissie was optioneel 
leverbaar, maar de trekker in onze collectie heeft de 16x6 
Quad Range transmissie waar zonder koppelen hydraulisch 
tussen 1-2 en 3-4 geschakeld kan worden. Deze trekkers 
werden vooral ingezet voor transportwerkzaamheden bij 
de RIJP in Zuidelijk Flevoland. De trekkers konden op de 
weg prima met twee graanwagens overweg, al ging dat 

met een maximum snelheid van 30 km/u niet erg hard. 
Ook voor grondbewerking werden de gebruikt. Al met al 
een behoorlijk multifunctionele trekker.

Twistpunt
In vergelijking tot de meeste Europese trekkers van zijn 
tijd was de Amerikaan behoorlijk luxe. De cabine, met 
maar één deur, smalle instap en stijl in het midden van 
de gebogen voorruit, is nog steeds een twistpunt. Feit 
is wel dat hij relatief stil was. Zat je eenmaal achter het 
stuur, dan zat je als chauffeur prima. Airconditioning en 
een goede radio waren standaard. Zoals eerder gezegd 
werden de trekkers uiteindelijk ingeruild op de types 4050 
en waarschijnlijk ook andere trekkers zoals de MB Trac’s.

In de boomkwekerij
Dan naar de 4040 in onze collectie die de code TZB 13 
draagt. Heeft gedragen moeten we zeggen want, de 
trekker is door zijn vorige eigenaar volledig overgespoten. 
Of TZB 13 op het grootlandbouwbedrijf heeft gewerkt is 
onbekend. Wel weten we dat de trekker zijn latere leven 
heeft doorgebracht bij de eigen boomkwekerij van de 
RIJP bij Roggebotsluis. Toen boomkwekerij Tonsel uit 
Harderwijk in 1992 deze kwekerij overnam werd ook de 
trekker overgenomen en ingezet voor klusjes op het 50 
hectare tellend bedrijf. Voornamelijk het vervoeren van 
bomen met platte wagens, eveneens ex-RIJP. De trekker 
werd gekocht door handelaar en John Deere liefhebber 
Guus van Daele uit Dronten waar zijn vorige eigenaar, 
Mario van der Elst, hem in 2013 kocht. De trekker was 
wel toe aan een flinke opknapbeurt. Onder andere de 
radiateur en een hydrauliekventiel was lek. Ook de cabine 
had de nodigde aandacht nodig. De spatborden waren op 
een eerder moment al vervangen.

Terug naar de polder.
Mario, die zelf niet van een boerderij afkomstig is en in 
Bleiswijk woont, gebruikte de trekker voor de hobby. 
Om stro mee te rijden en verder voor de trekkertrek. 
Niet geheel onverdienstelijk. Daarvoor werden er ook 
bredere voor- en achterbanden onder gezet. Maar, een 
hobby kost tijd en ruimte en dan moet je die wel hebben. 
Zo kwam het dat Mario deze zomer bij onze stichting 
aanklopte en de trekker aanbood. Onze voorzitter Heijo 
Smit en zijn zoon Fredo waren direct enthousiast. Zij 
hebben in het verleden zelf met een ex-RIJP 4040 op hun 
akkerbouwbedrijf in Swifterbant gewerkt. Dit type roept 
dus de nodige herinneringen op. Een deal werd gesloten 
en de trekker verhuisde naar het bedrijf van de familie 
Smit. Daar is hij inmiddels voor de nodige klusjes ingezet 
zoals het woelen na de oogst. Ook heeft de stichting 
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hem ingezet samen met de Beco graanwagen voor 
het transport naast de Massey Ferguson 760. Het RIJP-
plaatje is zo echt compleet. Inmiddels zijn er de nodige 
mechanische reparaties geweest en een set voorbanden 
in de juiste maat is gemonteerd. De cabinebekleding staat 
voor deze winter op het programma.

JD 4040 TZB 13 met Beco graanwagen tijdens de graanoogst van 
2021.

Noodlot
Tijdens het woelen deze herfst sloeg het noodlot toe. 
Tijdens het wegrijden van de kopakker stond de trekker 
pardoes stil en was schakelen niet langer mogelijk. Het 
ergste werd gevreesd en met vakkundige hulp van 
loonbedrijf Breure werd de trekker door een shovel op 
de dieplader geduwd. Uiteindelijk viel de schade erg 
mee. Een pignonwiel in het differentieel had zich aan 
de as vast gevreten. De borging van deze as brak af 
waardoor de as uit het differentieel kwam. De aandrijfas 
van de pomp brak af en kwam tussen het kroonwiel en de 
hydrauliekpomp vast te zitten. De as van het satellietwiel 
brak af. De aandrijving van de pomp was zo onmiddellijk 
weg, waardoor schakelen ook niet langer mogelijk was. 
Wel heeft de afgebroken as enkele keren flink over de 
aftakas geschuurd, maar gelukkig niet kromgedrukt. Het 
kroonwiel en pomphuis zijn niet beschadigd. De satelliet-
as, één pignonwiel en de aandrijfas van de pomp zijn 
vervangen. De trekker kan in de toekomst zowel bij de 
familie Smit op de boerderij aan de slag als op open dagen 
van onze stichting, waar hij regelmatig wordt getoond. 
Recent is een zes meter brede John Deere BW schijveneg 
aangeschaft waardoor het zeker een plaatje wordt in het 
veld!

Technische gegevens

Productiedatum 1977 - 1984
Motorvermogen 110 pk
Type motor 6359 TL
Versnellingsbak 16×6 Quad Range of Po-

wershift
Max. rijsnelheid 30 km/u
Max. hefcapaciteit 3215/4800 kg.
Aftakas 540/1000 tpm
Gewicht 5130 (2WD), 5410 (4WD

Na een technisch mankement moest de trekker afgelopen najaar 
helemaal uit elkaar.

Tekst: Niels van der Boom
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Onze sponsoren en hun verhaal

“Vlas is een virus, het zit in onze genen”
De familie Bouma is sinds halverwege de jaren 60 ver-
bonden met de teelt van vezelvlas in Flevoland. Een 
gewas dat onlosmakelijk met de polderhistorie verwe-
ven is. Ook nu nog verzorgt Linum Nagele de vlasteelt. 
Drie generaties vertellen over de vlasteelt in de pol-
der.

Het areaal vlas in Flevoland is heden ten dage nog maar 
een fractie van enkele decennia terug. In heel Nederland 
werd begin jaren 50 tussen de 25.000 en 30.000 hectare 
vezelvlas verbouwd, waarvan enkele duizenden hectares 
in de IJsselmeerpolders. Op het hoogtepunt werd alleen 
al in de Noordoostpolder 6000 hectare geteeld. De pas 
ontgonnen gronden bleken bij uitstek geschikt voor vlas. 
Ook in Oostelijk en Zuidelijk Flevoland werd het veel ver-
bouwd. “Vlas toont feilloos aan wat de staat van de grond 
is”, legt Klaas Bouma uit. Is de structuur niet goed, dan zie 
je dit aan het gewas. Het gewas laat de grond heel mooi 
achter, waardoor het meestal werd gezaaid in het jaar voor 
uitgifte van de kavels. Klaas is met Linum nog steeds actief 
in de teelt van vlas en de bemiddeling van winterwortelen 
en wordt daarbij geholpen door zoon Bas. Akkerbouwers 
telen het gewas op contract, waarna Linum het oogst en 
opslaat. De vlasrollen worden verkocht aan Belgische ver-
werkers; ‘vlassers’ genaamd. Zij verwerken het vlas tot lan-
ge en korte vezel, zaad en scheven. De lange vezel wordt 
voornamelijk geëxporteerd naar China, waar het tot lin-
nen stoffen wordt gesponnen en geweven. 

Handwerk
Toen Bas Bouma senior in 1966 naar Flevoland kwam ken-
de de vlasteelt nog een vaste plek in het bouwplan. Niet 
alleen bij de boeren in de NOP, maar ook bij de Rijksdienst. 
“Volledige kavels van honderd hectare of meer werden in 
één keer verpacht”, vertelt hij. In totaal ging het om zo’n 
3000 hectare die meestal door een commissionair gepacht 
werd. Hij zorgde ervoor dat de Belgische vlassers grond 
hadden voor hun grondstof. Het land bewerken deed de 
RIJP zelf. Eerst met rupstrekkers en zigzag eggen. Later 
gebeurde dat in Zuidelijk Flevoland met de White knikt-
rekkers en brede triltandcultivators. Twee loonwerkers 
waren actief om het vlas te zaaien. Dit waren loonbedrijf 
Maris en loonbedrijf Schillemans, die samen vier machi-
nes hadden. De oogst was in de beginjaren bijna volledig 
handwerk. Daarvoor kwamen er heel veel mensen uit Bel-
gië die in de voormalige arbeidersbarakken verbleven in 
Swifterbant, Dronten en Biddinghuizen. Maar, langzaam 
kwam de mechanisering op gang. Het bleef echter een ar-
beidsintensief gewas.

Een eigen plukker
Hoe kwam Bouma – zelf afkomstig van een veehouderij-
bedrijf in Niekerk, Groningen – in aanraking met het ge-
was? Hij vertelt: “Mijn zwager werkte in de NOP voor Jan 
Scheele uit Emmeloord. Scheele was niet alleen vlascom-
missionair maar ook bietenagent voor CSM, vertegen-
woordiger voor conserven bij Jonker Fris en voor graan 
bij Blonk. Toen mijn zwager het bedrijf van zijn schoonou-
ders kon overnemen opperde hij dat ik zijn baan wel over 
kon nemen. Die kans heb ik gegrepen. Omdat we voor 
vier gewassen op pad waren was er genoeg werk. Toen 
Scheele in 1981 met pensioen ging zijn we samen gaan 
werken. Toen werd het combinatie Bouma-Scheele.” “Ei-
genlijk had het natuurlijk Scheele-Bouma moeten heten, 
maar dat kon echt niet!”, lacht hij. Loonbedrijf Maris, die 
tot dan toe het oogstwerk deed, verkocht zijn zelfrijdende 
Depoortere dubbele plukker aan Bouma. Deze machine, 
van bouwjaar 1972, is nog steeds op het bedrijf aanwezig. 
Tot en met 2005 werd hij nog regelmatig ingezet, maar 
inmiddels heeft hij een museumstatus verkregen. Maris 
kocht de machine in 1972 nieuw.

Bas Bouma sr. aan het vlas trekken met de Depoortere machine tij-
dens de zomer van 1980.

Drie generaties
Bouma kreeg in 1978 zelf het bietenagentschap voor CSM 
rond Espel en in 1982 volgde Zuidelijk Flevoland. Het ge-
zin verhuisde naar Zeewolde en bouwde daar het eerste 
vrijstaande huis in de gemeente. Bas: “Ik heb de gehele 
uitgifte van Zuidelijk Flevoland meegemaakt. Alle boeren 
kende ik wel omdat ik er voor CSM kwam en ook voor de 
vlasteelt. Het areaal begon te schommelen. In jaren waar-
in de tarwe duur was kromp het areaal en vice versa. Eind 
jaren 80 liepen de vlasprijzen weer op en werd de teelt 
vanuit Brussel sterk gesubsidieerd. Dit zorgde ervoor dat 
boeren, voornamelijk in Spanje, gingen sjoemelen met 
de teelt. Het bezorgde vlas een slechte naam. Toen de 
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MacSharry-hervorming kwam – en de vlassteun verviel 
– kromp de teelt dramatisch in. Toch hebben we de vlas-
teelt nooit de rug toegekeerd. Het is een virus zeg ik vaak, 
het zit in onze genen.” Dat de interesse erfelijk is blijkt wel. 
Zoon Klaas stapte in 1984 in het bedrijf met zijn vader. 
Ook broer Albert werd ‘besmet’ en blijft geïnteresseerd. 
Inmiddels heeft hij een autobedrijf in Nagele dat is gespe-
cialiseerd in de G-klasse terreinwagens van Mercedes. Ook 
daar is een link te vinden met vlas. Niet alleen omdat bei-
de bedrijven op hetzelfde terrein zitten, maar ook omdat 
de Bouma’s altijd Mercedes-Benz Unimogs en MB Trac’s 
gebruikten tijdens de vlasoogst. Daar ontstond de liefde 
voor het merk. Inmiddels is Bas junior, de zoon van Klaas, 
ook bij het vlas betrokken naast zijn baan bij kruidenver-
werker VNK in Biddinghuizen. “De laatste jaren is er weer 
interesse in de vlasteelt”, weet Klaas. “Vooral in de NOP 
zaaien akkerbouwers het graag omdat het geen waard-
plant is voor schadelijke aaltjes. Vlas gedijt hier goed om-
dat de grond wat schraler is dan in de Flevopolder. Daar 
groeit het vaak erg rijkelijk en is de kans op legeren groter.”

Transport van vlasrollen met een Unimog. De liefde voor het merk 
Mercedes-Benz zit bijna net zo stevig in de familie Bouma gegoten 
als de liefde voor vlas.

De vlashistorie
Met meer dan 55 jaar vlasgeschiedenis kunnen de Bou-
ma’s inmiddels heel wat verhalen vertellen. De mecha-
nisering van de teelt startte al voor de Tweede Wereld 
Oorlog, maar vooral erna. Het plukken was handwerk en 
zeer zwaar. Je stond immers de hele dag gebogen op het 
land en het gewas groeit erg vast in de grond. “In het be-
gin werd in de NOP door Belgische vlassers veelal met de 
hand geplukt en gebost”, weet Bas sr. nog. “Dit noem je 
groenvlas, omdat het niet heeft geroot. De 10 kilo zware 
bossen werden op schepen geladen bij Ramspol en naar 
België gevaren, waar het werd verwerkt in de streken rond 
Kortrijk en Brugge.” “Het roten was een zeer arbeidsinten-
sieve klus”, vervolgt Klaas. “Dit werd in rootputten gedaan, 

het zgn. waterroten. Door het vocht lost de pectine op 
in de bast en laat hij los van de vezel. De bossen moes-
ten met de hand in de putten worden gegooid, eruit ge-
haald, op het land gezet om te drogen en weer terug in 
de put. Uiteindelijk moesten ze in een vlaskapel drogen 
voor het gezwingeld kon worden, waarbij de bast van de 
vezel wordt gescheiden. Ook moest het zaad worden ver-
wijderd (hekelen). Een bijkomend issue was dat het water 
uit de rootputten een probleem vormde. Vanuit Frankrijk 
kwam de techniek van dauwroten op. Het vlas werd ge-
plukt en op het land gelegd. Door dauw werd de stengel 
ook nat en door het te keren en regelmatig nat te laten 
worden en weer op te drogen kreeg je hetzelfde effect. Je 
bent wel erg afhankelijk van het weer, maar het was veel 
minder intensief. Vanaf begin jaren 70 kreeg de techniek 
in Flevoland opgang.”

Vlasrollen persen met een Ford 4000 en PZ rondebalenpers. Deze 
combinatie wordt nog steeds ieder jaar gebruikt.

Eigen verwerking
Vader en zoon zagen de verschillende machines aan het 
werk in de polders. Veel Belgische vlassers bleven trouw 
aan het groenvlas en gebruikte plukkers met binders erop. 
De schoven werden met de hand op hokken gezet en eerst 
handmatig en later met een voorlader of heftruck gela-
den. Tot begin jaren 80 kon je nog kavels vol hokken vin-
den in Zuidelijk Flevoland. Na veel geëxperimenteer bleek 
een aangepaste oprolpers de uitkomst, die nog steeds 
wordt gebruikt. Tijdens het oprollen wordt er sisaltouw 
meegevoerd tussen de lagen. In de fabriek wordt de rol 
simpelweg weer afgerold en verwerkt. Inmiddels kan het 
zaad ook tijdens het plukken of bij het keren worden ge-
oogst. Bij Bouma gebeurt dit pas in de verwerking. Op het 
hoogtepunt reed het bedrijf met vier plukkers. Inmiddels 
is dat er nog één. Daarnaast zijn er zelfrijdende keerders 
en drie vlaspersen met Ford 4000 trekkers ervoor. Voor het 
transport is er een MB Trac 1100, die volledig gereviseerd 
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en gespoten is. Het vlas – zo’n 90 hectare op jaarbasis – 
gaat naar Zeeuws-Vlaanderen en België. De familie werkt 
al jaren samen met vlasbedrijf Picavet in het Belgische 
Zulte. In 1990, toen de teelt weer sterk opkwam, werd een 
eigen fabriek in Nagele gebouwd voor de verwerking van 
350 hectare vlas. Naast Bouma participeerden daar ook 
twee akkerbouwers in. Helaas stortte de vlasmarkt al re-
delijk snel weer in. Hennepverwerker Hempflax kocht de 
fabriek in 1995 met het idee vezelhennep in de polder te 
gaan telen, wat geen succes bleek. Na vijf jaar kochten de 
Bouma’s de fabriek terug en verwerkten ze er zelf hun are-
aal vlas tot 2007. Begin jaren 2000 kwam de biologische 
akkerbouw in Flevoland sterk op. Bij ERF werden kavels 
gehuurd voor biologisch vlas, wat de nodige uitdagingen 
met zich meebracht. Toen er flink in de verwerkingslijn ge-
investeerd moest worden is besloten te stoppen met de 
verwerking. Nu is er alleen nog de opslag van de vlasrol-
len en de machines.

De toekomst
Kijkend naar de toekomst zijn de drie generaties positief 
over vlas. “Het op handen zijnde nieuwe landbouwbeleid 
is gunstig voor vlas want, er wordt ingestoken op meer 
rustgewassen”, zegt Klaas. In Nederland bedraagt het are-
aal nu 1.884 hectare waarvan 182 hectare in Flevoland. 
De marktprijzen zijn goed. Nagenoeg al het vlas gaat 
naar China toe waar er kleding van wordt gemaakt. De 
rest wordt als industriële vezel gebruikt. Bijvoorbeeld in 
de auto-industrie. De lijnolie, uit het lijnzaad, wordt voor 
voedsel gebruikt maar ook verf, zeep en geneesmiddelen. 
“We zijn volledig afhankelijk van China en dat is wel een 
gevaar”, weet Klaas. “Ook het extremer wordende klimaat 
is een uitdaging. Vorig jaar hebben we voor het eerst vlas 
beregend voor opkomst. Dat hebben we nooit eerder 
meegemaakt. In de herfst is te droog niet goed voor het 
roten, maar te nat ook weer niet. Het is geen gemakkelijk 
gewas waar je gevoel bij moet hebben als teler. Dat maakt 
het niet voor iedereen geschikt, maar de vaste telers zien 
de uitdaging er wel in. De hoge tarweprijzen op dit mo-
ment helpen niet mee, maar de vraag is er wel. Ons hui-
dig areaal past goed bij ons bedrijf. Wanneer we er meer 
aandacht aan besteden weet ik zeker dat meer boeren in 
Flevoland ermee willen starten.”

Tekst: Niels van der Boom
Foto’s: fam. Bouma

V.l.n.r.: Klaas, Albert, Bas sr. en Bas jr. Bouma. Drie generaties met vlas in de genen.
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kerstpuzzel

• Andijk
• Flevoland
• Kniktrekker
• Maaidorser
• Pacht
• Rijksdienst
• Wieringermeer

• Barakken
• Greppelploeg
• Koolzaad
• Noordoostpolder
• Polderpionier
• Rupstrekker
• Zuiderzee

• Caterpillar
• IJsselmeerpolders
• Lely
• Ontginning
• Riet
• White

de polderpraat kerstpuzzel
zoek de verborgen woorden
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colofon
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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.  

kerstgroet

Donateur of sponsor worden?

Namens het bestuur en alle vrijwilligers willen wij u hele 
fijne kerstdagen toewensen en een goed en gezond 
2022.

Hopelijk wordt 2022 het jaar waarin we elkaar kunnen 
ontmoeten in ons bezoekerscentrum.

Heeft u zelf nog voorwerpen, foto’s, video of documen-
tatie die passen bij de machines die gebruikt zijn bij het 
ontginnen en in cultuur brengen van de IJsselmeerpol-
ders en wilt u deze met ons delen? Neem dan contact 
met ons op via de contactgegevens die vermeld staan in 
de colofon.

Via deze weg behouden we een unieke historie voor 
toekomstige generaties.

Tot in 2022!

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

Als donateur ontvang je meteen ons donateursblad, wat 
vier keer per jaar verschijnt.
Wil je het blad digitaal ontvangen, bedraagt het 
donatiebedrag € 25 per jaar.
Wil je het blad per post ontvangen, dan bedraagt het 
donatiebedrag € 30 per jaar.

Het minimumbedrag voor zakelijke sponsoren bedraagt 
€100 per jaar. 

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

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.



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. 


