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Van de voorzitter
een woord vooraf
Het zou winter moeten zijn maar op het moment
van schrijven hebben we slechts twee vorstdagen
gehad, eind vorig jaar. De akkerbouwers onder ons
zullen zeggen: “kom maar op met die vorst, goed
voor de grond”. Over strenge winters gesproken;
heel wat ouderen onder ons zullen zich nog goed
kunnen herinneren dat je vooral de trekkers en alle
motoren, waterleidingen, drinkbakken etc. goed
moest beschermen tegen bevriezing. Tegenwoordig
is dat geen probleem met isolatie en koelvloeistof,
waardoor veel ongemak en ellende wordt voorkomen.
Ons gebouw aan de Elandweg, wat vroeger een
veestalling was, kan ook wel enige bescherming
tegen koude winters gebruiken. De grote schuur
heeft houten wanden met een zogenaamde
potdekselconstructie. Het dak is voorzien van eterniet
golfplaten, zonder isolatie, maar het is gelukkig wel
asbestvrij. Inmiddels hebben we een begin gemaakt
om de ergste kou en wind buiten te houden.

Deze maand zijn we begonnen met het betimmeren
en isoleren van een tussenwand en zijwand. De
bedoeling is om in het voorste gedeelte van de
schuur een afgesloten expositieruimte te maken.
Verder zijn we druk bezig met het installatiewerk
voor elektra, lucht en water. Vooral in maart en april
moet er ook nog veel buitenwerk gedaan worden,
dus we hopen op een mooi voorjaar. We streven er
nog steeds naar dat we vóór de zomer open kunnen
gaan zodat we jullie als sponsoren en donateurs
kunnen ontvangen.

Veel leesplezier en groet van,
Heijo Smit

De mannen zijn hier druk bezig met het isoleren en aftimmeren van de wanden van de expositieruimte.
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hoe de polders ontstonden:
de wieringermeerpolder
In het vorige deel behandelden we de proefpolder
Andijk. Twee jaar later volgde het echte werk:
de Wieringermeerpolder. Niet eerder hadden de
Nederlanders zo’n grote hoeveelheid land van de
zee gewonnen. Al na vijftien jaar stroomde er alweer
zeewater over de landbouwgrond, wat gelukkig voor
een korte duur was.
Het is een hele stap van de Proefpolder naar de
Wieringermeer. Een schaalvergroting van honderden
malen. De eerste stap voor de realisering van het plan
was natuurlijk het baggeren van de hoofdkanalen, het
primaire baggerwerk. Daarmee is begonnen in juni
1928. Anders zouden de gemalen al het water uit hun
onmiddellijke nabijheid wegwerken, terwijl elders nog
grote gebieden onder water zouden staan. Toen de grote
baggerwerktuigen op 21 januari 1930 moesten vertrekken,
waren de hoofdkanalen grotendeels gebaggerd. Vijftien
tot twintig grote baggermolens zijn in de tweede helft
van 1928 en in 1929 bezig geweest om negen miljoen
kuub grond weg te krijgen voor ze moesten vertrekken.
Nog in 1929 is de dijk voltooid opgeleverd. Er is twaalf
miljoen kuub grond in verwerkt, waarvan zes miljoen
kuub keileem. De productie is ongeveer 650 meter per
maand geweest. Een deel van het grote materieel werd
ingeschakeld bij de bouw van de Afsluitdijk. De eerste
poging om de dijk te sluiten mislukte maar twee dagen
later, op 29 juli 1929, was het toch zo ver. De Wieringermeer
was van het IJsselmeer afgescheiden.
Constructie van gemalen
Het aangevoerde keileem voor de dijkbouw was niet
van de allerbeste kwaliteit en toen de verwachte sterke
stromen inderdaad kwamen, ging er nogal wat keileem
verloren. Toen de dijk dicht was waren de gemalen nog
niet klaar om te beginnen met droogmaken. Met de
funderingen in de bouwputten was begonnen in 1928.
De bouw was geregeld voortgegaan maar het duurde
toch tot het najaar van 1929 voor de ringdijken konden
worden doorgestoken. Intussen waren de pompen
en motoren van de gemalen geconstrueerd. Vlak voor
de jaarwisseling, op 28 december 1929, begon het
proefdraaien met de Leemans. De Lely, die moest wachten
op de hoogspanningsaansluiting, volgde een week later.
Officieel duurde het proefdraaien tot 10 februari 1930.
Toen werden ze plechtig in gebruik gesteld en kregen ze
hun naam. Ze hadden toen al een flinke portie van hun
taak verricht. Het droogmaken kon beginnen.
Baggeren
Er moest ongeveer 700 miljoen kuub water uit de
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Wieringermeer worden verwijderd. Gemaal Leemans,
met twee dieselpompen, en de Lely met drie elektrische
pompen slaan samen per minuut 1.700 m³ water het
IJsselmeer in.
Nu kwam het secundaire baggerwerk aan de orde. In
hoofdzaak ging het om het verwijderen van het slib dat
in de reeds gemaakte kanalen en tochten was afgezet.
Vooral een stormpje in juli 1930 had veel slib losgewoeld
van de terreinen die toen bijna droog lagen. Er werd
voornamelijk gewerkt met vloeimolens, die het met
emmers opgebaggerde slib door stortgoten zijdelings
op het ter weerszijden liggende terrein brachten. Een
kleine twintig van deze werktuigen zijn tot juli 1932 bezig
geweest om de zes miljoen kuub ingestroomde grond te
verwijderen.
Nadat de gemalen maandenlang dag en nacht hadden
gepompt viel in de Wieringermeerpolder geleidelijk een
onafzienbare slik- en zandvlakte droog. Op 21 augustus
1930 viel de Wieringermeer feitelijk droog.
De eerste dragline
Het laatste omvangrijke grondwerk was het graven
van de kavelsloten en wegsloten. Samen bijna duizend
kilometer lang. Het was duidelijk dat het grondverzet,
omstreeks drie miljoen kubieke meter, niet geheel met
de hand zou gebeuren, zoals tot dusver het geval was
geweest. Machines werden ingeschakeld, maar daarmee
was weinig ervaring opgedaan. Om beter beslagen ten
ijs te komen zijn in 1929 proeven gedaan. De nieuwe
polder stond nog vol water en er moest dus worden
uitgeweken naar een ander proefterrein. Die werd
gevonden in de baggerbergplaats tegen de afsluiting
van het IJ, bij Schellingwoude. Daar werkte de eerste bij
de Zuiderzeewerken gebruikte dragline. Een in Engeland
gebouwde dragline graafmachine die in het slappe terrein
zijn eigen weg maakte over houten schotten. Die haalde
hij achter zich weg en legde hij voor zich neer.
Mechanisch greppelen
De begreppeling van de toekomstige Wieringermeerpolder is lang een punt van studie geweest van de
proefpoldercommissie Zuiderzeewerken. Vooral professor
ir. M.F. Visser, hoogleraar te Wageningen, heeft zich
voortdurend bezig gehouden met het vraagstuk om een
voldoende diepe greppel machinaal te trekken. Daarvoor
is een motorlier nodig waarmee trekkrachten tot 10.000
kilo kunnen worden uitgeoefend. Een dergelijke lier is op
aanwijzingen van het Instituut voor Landbouwwerktuigen
en gebouwen, van de Landbouwhogeschool, door de
monteur Fries gebouwd. Verder heeft de heer Matthijssen
te Vaassen, een bekend greppelploegbouwer, in overleg

met hoogleraar Visser een greppelploeg geconstrueerd
speciaal voor kabeltractie. Deze is ingericht voor het
maken van een greppel van 60 cm diepte met 85 cm
bovenbreedte en 25 cm bodem. Deze beide werktuigen
hebben met zeer goed resultaat gewerkt. De kabel heeft
een doorsnede van twee cm. De benodigde trekkracht
varieert van 1.000 kg in lichtere gronden tot 3.000 kg in
de klei. Dit kan afgelezen worden op de aangebrachte
trekkrachtmeter. De grondmassa wordt op een afstand
van 75 cm naar weerskanten neergelegd. De snelheid
bedraagt gemiddeld 15 meter per minuut. De bedoeling
is om de motorlier ook te bouwen op daartoe in te richten
zolderschuiten (dekschuiten), zodat als voorbereiding voor
het trekken van kavelsloten greppels getrokken kunnen
worden van tocht naar tocht over 1.600 meter lengte.

schaakbordpatroon. Op zijn beurt heeft de indeling in
kavels grote invloed op de elementen van de polder,
zoals kanalen, wegen en dorpen. In de Wieringermeer
varieert de kavelbreedte van 250 tot 500 meter en de
lengte van 500 tot 1700 meter. Voor het grootste deel
zijn afmetingen van 250 bij 800 meter aangehouden,
naar het advies van Commissie Lovink. Zo ontstaan
kavels van 20 ha. die zo nodig tot grotere bedrijven
kunnen worden samengevoegd. Deze kavels worden
aan één korte zijde begrensd door een tocht of kanaal.
Aan de andere zijde ligt een verharde weg en aan beide
langszijden een kavelsloot. Het water wordt door dwars
over de kavel lopende greppels of draineerbuizen naar de
sloten afgevoerd. In droge tijden kan het langs dezelfde
weg worden aangevoerd. De lengte wordt vastgesteld
op economische gronden: De som van aanlegkosten
en gekapitaliseerde exploitatiekosten wordt zo klein
mogelijk gemaakt.

Greppelploeg getrokken door een kabel, bedacht en ontworpen
door professor Ir. Visser. Ook werden veel greppels met de hand
gegraven. Bron: Directie Wieringermeer

Verkaveling
In de Wieringermeer is een proef aangelegd met een
systeem waarin geen kavelsloten maar bevaarbare
tochten voorkomen. De zogenaamde Mansholtsche, die
op de kaart door hun grotere afmetingen opvallen. Ze
hebben aan drie zijden een tocht (breedte 500 meter,
lengte tot 1.500 meter). Zo zijn er in de Wieringermeer
twee vormen van verkaveling toegepast. De voordelen
bleken niet van dien aard dat de belangrijke hogere
aanlegkosten verantwoord waren. Kavelgrootte en
landbouwbedrijf vallen vaak niet samen. Een bedrijf kan
kleiner zijn dan een kavel, maar ook meer dan één kavel
omvatten. Door lokale omstandigheden komen er kavels
voor met andere afmetingen en ook met een andere
vorm dan een rechthoek. Dit voorkomt een eentonig

Kaart van de verkaveling van de Wieringermeer met de dorpen
Middenmeer, Slootdorp en Wieringerwerf. Kreileroord ontbreekt.
Dit dorp werd pas in 1957 gebouwd. Bron: Directie Wieringermeer
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Cultuurrijp maken
De WMD (Directie Wieringermeer) is op 1 januari 1930
ingesteld en heeft precies 14 jaar in de Wieringermeer
gewerkt. Haar eerste taak was het in cultuur brengen
van het land, dat eeuwen lang door zout water bedekt
was geweest. De WMD kon voortbouwen op de ervaring
die in de Andijkse proefpolder was verkregen. Zodra
een stukje van ‘de Meer’ was drooggevallen werden ook
daar proeven ingezet. Begin september 1930 vonden
al ontwateringsproefvelden plaats waar koolzaad is
gezaaid. Spoedig daarna was de ontginning in volle gang.
Met ontginnen gaat onvermijdelijk kolonisatie gepaard.
Voorlopers daarvan waren houten barakkenkampen,
waarin in november 1930 al 500 van de 1.000 ‘werkers van
het eerste uur’ een onderdak vonden. De eerste kampen
lagen aan de rand van de polder. Er werden vijf kampen
ingericht waar de arbeiders onder tamelijk primitieve
omstandigheden verbleven.

De eerste landbouwschuur: Ontginningsboerderij ‘De Eerste’ nabij
de Houkes aan de Slootweg. Gereed gekomen op 16 juni 1931. Er
zijn nog zestig van deze schuren gebouwd, maar zonder knik. Bron:
K. Maaskant

Toen de ontginning steeds verder vorderde werden ook
de eerste ontginningsschuren gebouwd. Op elke 300
hectare kwam een grote schuur, met in de nabijheid
daarvan een woning voor de bedrijfsleider. De ontgonnen
grond zou eerst enkele jaren door de Directie van de
Wieringermeer geëxploiteerd worden, totdat men er
zeker van was dat deze zonder risico aan de boeren kon
worden verpacht. In de zomer van 1931 werd een oproep
geplaatst in de landelijke kranten, waarin werd gevraagd
naar bedrijfsleiders voor de ontginningsbedrijven van
300 hectare. Er was veel belangstelling voor dit werk,
want uit maar liefst 1.900 sollicitanten moesten geschikte
kandidaten gekozen worden. Er werd een selectie
gemaakt van 90 personen. Die werden uitgenodigd naar
het directiegebouw in Alkmaar. Uit deze groep werden 60
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bedrijfsleiders gekozen. De bedrijfsleiders stonden onder
leiding van de landbouwkundig inspecteurs, die weer
vielen onder Ir. Smeding van de WMD.
De eerste boerderijen
De ontginning zelf verliep snel. Het ontwateren van het
land, door het graven van greppels, haalde bijna het
door Lely opgestelde programma van 100 km² per jaar.
Het begon in 1930 en twee jaar later, in oktober 1932,
waren de greppels getrokken op de voor de landbouw
beschikbare oppervlakte van 175 km². Tussen de
duizend en tweeduizend man hadden er aan gewerkt,
met de spade en met verschillende experimentele
greppelploegen. In 1931 werd van drie km² wat gerst en
rogge geoogst. Het wachten was op het teruglopen van
het aanvankelijk hoge zoutgehalte van het grondwater
in en vlak onder de bouwvoor. Dat ging heel langzaam
en de cultuur had in droge perioden veel last van kwel
(opstijgend zout). Een grote verbetering werd verkregen
door het land te draineren, soms door takkenbossen.
Daarmee is al in 1930 op bescheiden schaal begonnen.
Eind 1935 was een kwart van de polder gedraineerd.
Begin 1934 was de toestand in het hoge deel zo goed
geworden dat de eerste boerderij kon worden verpacht.
1 november 1934 was de eerste uitgifte van 45
boerderijen. De uitgifte ging geregeld door. Eind 1935
waren ruim honderd bedrijven verpacht, samen een
kwart van de polder. Eind 1940 was vrijwel de hele polder
verpacht. Bijna 400 grote bedrijven en een vijftigtal kleine.
Een oppervlak van ruim 10 km² bleef in staatsexploitatie
verdeeld over 37 bedrijven.
De oorlog
De oorlog heeft het leven in de Wieringermeer sterk
beïnvloed. De bemaling is voldoende gebleven, al is
één van de pompen van de Leemans bij gebrek aan
dieselolie jarenlang aangedreven met behulp van een
gasgenerator, die veel storingen vertoonde. Een deel
van het scheepvaartverkeer is gestremd geweest. Er is
veel gevaren door het kanaal Kolhorn-Medemblik. Deze
weg was blijkbaar veiliger voor aanvallen uit de lucht
dan die over het IJsselmeer. De grote klap kwam pas op
17 april 1945, toen de IJsselmeerdijk werd opgeblazen
en de polder volliep. Er ontstonden twee gaten die na
het ontploffen van de springladingen tot dertig meter
diepte zijn uitgeschuurd door het IJsselmeerwater dat
de Wieringermeer inliep. Bij het herstel van de dijk zijn
de gaten vermeden. De dijk is oostwaarts uitgebogen en
sluit pas 800 meter verder aan bij het intact gebleven deel
van de ‘oude’ dijk. De omstandigheden waren ingetreden
waarvoor de terp was gemaakt. Hij heeft dus inderdaad

dienst gedaan. Een groep mensen heeft er gebivakkeerd
in onderkomens van pakken stro en een aantal
landbouwwerktuigen is erop in veiligheid gebracht. Het
overgrote deel van de bevolking had de terp niet nodig.
Men week uit naar het oude land.
Pompcapaciteit
De dijk is met grote voortvarendheid hersteld, om de
uitgeschuurde kolken heen. Op vijf augustus was het
gat dicht en kon de polder weer worden drooggemaakt.
Zo vlug mogelijk is de normale bemaling versterkt door
een tijdelijke hulpbemaling. Drie grote plaatijzeren
pompen, in 1940 bestemd voor de Grebbelinie en daarna
‘ondergedoken’, werden opgespoord. Deze werden
aangevuld door drie soortgelijke pompen, in een ijltempo
in elkaar getoverd. Deze zes eenheden, die elk een
vermogen hadden van 300 m³ per minuut, kwamen in
oktober in bedrijf. De totale capaciteit was toen tweemaal
zo groot als de normale (gemaal Leemans plus Lely). In
november kwam er nog vijf pompen bij die tijdens de
oorlog door de Nederlandse regering in Amerika waren
gekocht. Goed voor 500 m³ extra pompcapaciteit.

Schade herstellen
Op twee december 1945 was de polder weer droog.
Het zou nog vlugger zijn gegaan als de bemaling
niet herhaaldelijk zou zijn gestoord door drijvende
voorwerpen. Vooral balen stro, die de krooshekken (deels
torpedonetten) verstopten. Als gevolg van het krachtige
optreden is de duur van de inundatie beperkt gebleven
tot acht maanden. Toch was de schade groot. Vrijwel alle
gebouwen werden vernield. De grote landbouwschuren
werden beschadigd, maar de geraamten zijn blijven
staan. Aan het herstel werd hard gewerkt. In 1946 was
de Wieringermeer weer bewoond, zij het grotendeels in
noodwoningen. Ook kwam er weer een oogst van het
land. Daarmee namen ZW (Dienst Zuiderzeewerken) en
WMD (Directie van de Wieringermeer) afscheid van de
Wieringermeer.

Opgehokt graan met op de achtergrond een door paarden getrokken zelfbinder in 1939. Bron: Cas Oorthuijs/
Nederlands Fotoarchief

Bronnen:
Prof. DR. IR. J. TH. Thijsse: Een halve eeuw
Zuiderzeewerken
A.F. Kamp: Zuiderzee-Land
Nieuwe Haarlemsche Courant
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de onverwoestbare sack ploegen
rud. sack ploegen
Zie je een rupstrekker van de Rijksdienst ploegen, dan
is de kans groot dat hier één of twee Rud. Sack ploegen
achter hangen. Decennialang was dit het belangrijkste
ploegenmerk van de RIJP. Zowel in de Noordoostpolder
als in Oostelijk en Zuidelijk Flevoland werden ze veel
gebruikt. Er zijn weinig machines die dat gegund was.
In Nederland wordt de merknaam vaak als ‘Rud. Sack’
aangeduid. Rud. staat voor de afkorting Rudolph (of
Rudolf), de grondlegger van het bedrijf. Rudolf Sack
werd in 1824 geboren en werd beroemd als uitvinder van
landbouwmachines. In 1850 bouwde hij zijn eerste ploeg,
die volledig uit ijzer was gemaakt. Een zaaimachine volgde
al snel en vier jaar later opende Sack zijn eigen fabriek in het
plaatsje Lützen, ten westen van de Oost-Duitse stad Leipzig.
Marktleider
Sack had de wind mee in een periode waarin de
landbouwmechanisatie zich sterk ontwikkelde. Zo kon
hij grote aantallen machines naar Rusland exporteren. In
1863 volgde een grotere fabriek ten oosten van Leipzig,
in Plagwitz. Aan het einde van de negentiende eeuw was
Sack uitgegroeid tot een van de grootste fabrikant van
landbouwmachines in Duitsland en marktleider op het
gebied van ploegen en zaaimachines. Het bedrijf liet ook
machines in Engeland bouwen. Daar kon de progressieve
Sack de industrialisatie goed beoordelen. In 1867 bouwde
de ondernemer een fabriek in Leipzig die al snel moest
worden uitgebreid. Op deze plek worden nog altijd ploegen
geconstrueerd. Daarover later meer.

jaren 30. Het werknemersbestand kromp van 2.000 naar
slechts 65 arbeiders. Aan het einde van de jaren 30 en tijdens
de Tweede Wereldoorlog kon dit aantal weer flink groeien
tot zo’n 1.500 mensen. De oorlog ging niet aan het bedrijf
voorbij en het zorgde voor productieproblemen.
Naar Nederland
In deze tijd moeten de eerste Sack trekkerploegen naar de
polder zijn gekomen. Documentatie van museum Batavialand
noemt 1943 als jaartal voor de eerste ploegen. Ook weten
we dat tien jaar eerder al met andere machines van Sack
in de Wieringermeer werd gewerkt, zoals een molploeg en
ook enkele tweeschaar paardenploegen. Een jaar nadat de
eerste delen van de Noordoostpolder droogvielen kon met
de grote getrokken vierschaar ploegen aan het werk worden
gegaan. Wellicht dat de Duitse achtergrond bij de bezetters
positief heeft gewerkt.
Dubbele ploegcombinatie
Na de oorlogsjaren werden de Sack ploegen van het type ED
25 in grotere getalen aangeschaft door de Directie. Daarbij
werden ze ook in de bekende uitvoering van twee ploegen
achter elkaar worden gebruikt. In totaal werd zo een breedte
van 284 centimeter breed geploegd. In combinatie met een
40 kW (54 pk) rupstrekker kon zo gemiddeld 0,76 hectare per
uur worden geploegd.

Ploegen in de Noordoostpolder met twee ED 25 Rud. Sack ploegen.
Hier worden beide ploegen nog geheven middels een palkast. Foto:
Directie van de Wieringermeer, Potuyt.

Crisisjaren
Ploegen waren het belangrijkste product voor de fabrikant,
waarvan er vanaf 1880 meer dan 20.000 per jaar werden
gebouwd. De eerste klap voor het bedrijf kwam in de roerige
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In Oostelijk Flevoland werden deze combinaties veelvuldig ingezet.
De bediening geschiedde inmiddels hydraulisch. Foto: Het Flevolands
Archief, Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders, Potuyt.

Overname door de staat
Voor fabrikant Sack braken direct na de oorlog roerige tijden
aan. De fabrieksterreinen werden door de Amerikaanse
bezetter overgenomen. Toch wist het beschadigde bedrijf al
in mei 1945 de machineproductie weer op te pakken, met
een sterk uitgedund personeelsbestand van 224 mensen.
Lang duurde die periode niet. Op 30 oktober 1945 werd het
bedrijf door de Sovjetbezetters in beslag genomen. Ruim
een halfjaar later waren alle bezittingen en het volledig
vermogen ook overgenomen. De staatsregering van
Saksen kreeg zeggenschap over het bedrijf, dat inmiddels
weer zo’n 1.000 medewerkers telde. In 1948 werd de naam
Sack voorgoed verwijderd en het bedrijf omgetoverd tot
‘Volkseigenen Betrieb Leipziger Bodenbearbeitungsgeräte’,
wat zoiets betekent als; Volkseigenbedrijf Leipziger
grondbewerkingsmachines. Kortweg BBG genaamd. Vanaf
1978 ging dit Fortschritt heten. Ook bij ons een bekende
naam.

voorloper van onze huidige stichting reeds gerestaureerd en
gebruikt in het veld. Beide machines bevinden zich daarom
in een redelijk goede staat. Met enkele kleine reparaties
hopen we de combinatie in de toekomst weer werkend te
kunnen tonen!
Technische gegevens:
Fabrikant
Type
Benodigde trekkracht
Werkdiepte
Werkbreedte
Capaciteit
Gebruikt

Rudolf Sack
ED 25
40 kW (54 PK
20 centimeter
2 × 142 centimeter
0,76 ha/uur
1943 - 1975

Tot in Zuidelijk Flevoland
De Directie – en later de Rijksdienst – bleven de ploegen
van Sack gebruiken. Ook met nieuwere Caterpillar, Fiat en
Hanomag rupstrekkers waren het ideale combinaties om
vele hectares mee te ploegen. Gezien de leeftijd van de
machines moet de Centrale Werkplaats hier veel onderhoud
aan hebben gehad. De machines werden regelmatig
aangepast. Zo verdwenen de hefmechanisme met een
palkast en werden er hydraulische cilinders gebruikt.
Halverwege de jaren 70 ontwikkelde Rumptstad een speciale
zevenschaar rondgaande ploeg voor de Dienst. Deze ploeg,
met een zwenkbare ploegkop, kon achter de nieuwe Massey
Ferguson 1200 trekkers worden gebruikt. Daarmee kon
eindelijk afscheid worden genomen van de rupstrekkers en
de inmiddels 30 jaar oude ploegen.
De cirkel rond
Zoals eerder vermeld worden nog steeds ploegen in Leipzig
gebouwd. Tijdens de her-privatisering begin jaren 90 ging
BBG GmbH op eigen voet verder. In 1993 had het nog 150
medewerkers in dienst. Het werd in 1998 gekocht door Franz
Kleine, bekend van de bietenrooiers en zaaimachine, die
zelf een jaar later door Amazone werden ingelijfd. In 2013
maakte Amazone bekend weer ploegen te gaan bouwen
in Leipzig. Dat is nog steeds het geval. Ook deze ploegen
worden tegenwoordig in Flevoland gebruikt. Zo is de cirkel
na bijna 175 jaar weer rond.
Onze collectie
De collectie van museum Batavialand omvat twee ED 25
vierschaar rondgaande ploegen. Stichting Polderpioniers
heeft deze machines in beheer. Tijdens de Polderdag in
Swifterbant, gehouden in 2013, zijn de ploegen door de

De bewaard gebleven ploegcombinatie in actie tijdens de
Polderdag 2013 te Swifterbant.

Geraadpleegde bronnen: www.Landtechnik-Historisch.
de, 200 jaar Friese Landbouwmechanisatie,
Het Flevolands Archief, Batavialand.
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ANDREAS EN CORNÉ WEEVERS:

“ WE MOETEN NU STAPPEN ZETTEN
OM IN DE TOEKOMST SLAGVAARDIG
EN LEVENSVATBAAR TE BLIJVEN”
Weevers Mechanisatie in Swifterbant is de nieuwe dealer voor CASE IH en STEYR in de Noordoostpolder.
“Het is een unieke kans die zich eerder aandiende dan we hadden verwacht”, aldus Corné en Andreas Weevers.
“Maar de uitbreiding past exact in onze meerjarenvisie.”

“Heb je het al gehoord? Gaat Weevers Mechanisatie in Swifterbant
het dealerschap voor CASE IH en Steyr in de Noordoostpolder
invullen?” Sinds half december ging het geroezemoes al door de
polder. Voor Corné en zijn broer Andreas Weevers duurde het
allemaal lang genoeg voordat ze ermee naar buiten mochten
treden. Allerlei zaken moeten eerst officieel geregeld worden met
het moederbedrijf CNH in Italië. En dat vraagt in de regel meer tijd
dan enthousiaste ondernemers zichzelf gunnen. “We zijn zo blij met
de uitbreiding.

“Uitbreiding van ons werkgebied is
geen doel op zich, het is wél een
voorwaarde”
En als je dan een mondelinge toezegging hebt, wil je ook direct
verder”, aldus Corné. De extra tijd die het traject vroeg, gaf hen
echter ook de tijd en ruimte om de plannen goed voor te bereiden.
Zo werd geïnvesteerd in een vrachtauto voor het transport van
tractoren. Niet ieder onderhoud kan immers op het erf van de
klant plaatsvinden. En om de klant te ontzorgen, biedt Weevers
Mechanisatie een ‘haal-en-breng-service.’ Daarnaast is het
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verkoopteam uitgebreid met een verkoopadviseur. Levinus
Matthijsse komt het team versterken. Hij kent de Noordoostpolder
als zijn broekzak. Bovendien gaat Weevers Mechanisatie in een deel
van de polder nauw samenwerken met De Nekker en Elzinga in
Blokzijl. “Zij hebben ervaring met tractoren en kennen het deel van
de polder dat grenst aan Zuidwest Overijssel heel goed. Het is dus
slimmer om te gaan samenwerken.”
Rijke historie in Flevoland
Het familiebedrijf Weevers Mechanisatie heeft een rijke historie
in Flevoland. Opa Cees Weevers begon in 1956 zijn eigen
mechanisatiebedrijf in Luttelgeest. Toen jij zes jaar klater de kans
kreeg om in Oostelijk Flevoland verder te gaan, pakte hij die met
beide handen aan. En in 1981 werd de tweede vestiging geopend in
Zeewolde. Ondertussen was ook zijn zoon Anton Weevers binnen
het bedrijf actief. “Alle verhalen die wij kennen uit die tijd refereren
aan een positieve instelling, de mouwen opstropen en altijd dicht
bij jezelf én bij de klanten blijven staan. Dat was ook het succes van
het bedrijf”, vertelt Andreas. Het bedrijf floreerde in de tijd dat het
crescendo met de Europese landbouw ging. Alles was ingesteld
op het verhogen van de voedselproductie en de voedselzekerheid.
Machines namen heel geleidelijk het werk van mensen over. Dat
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leidde tot een enorme schaalvergroting. En in de race om de
noodzakelijke kostprijsverlaging wist de Nederlandse landbouw
een enorme voorsprong op te bouwen.
Landbouw staat op keerpunt
De derde generatie die nu aan het roer staat van Weevers
Mechanisatie beseft maar al te goed dat de landbouw op een
keerpunt staat. Onder druk van maatschappelijke inzichten
en stromingen wordt nadrukkelijker ingezet op een afbouw
van chemische gewasbescherming en hulpmiddelen die
afhankelijk zijn van fossiele bronnen. “De bodem heeft nog nooit
zoveel aandacht gehad als de laatste tijd”, signaleert Corné. In
gesprekken met klanten komen termen als bodemverdichting
en biodiversiteit vaak aan de orde. Maar ook de zoektocht naar
geïntegreerde teeltsystemen die de teler minder afhankelijk
maakt van chemische hulpmiddelen. “Vorig jaar hebben we
bijna 15 Row Guard camerasystemen verkocht. Daarmee
kunnen akkerbouwers met een hoge capaciteit heel nauwkeurig
mechanische onkruidbestrijding uitvoeren. Maar ook de vraag
naar dirftarme spuittechnieken en plaatsspecifieke bemesting en
gewasbescherming neemt snel toe.”
Investeren in kennis
De komende jaren zal de vraag naar hoogwaardige technische
kennis en kwaliteit toenemen. Dat verandert volgens Andreas
ook de rol van het traditionele mechanisatiebedrijf. “Wil je een
professionele partner blijven voor de agrarische ondernemers, dan
moet je in de eerste plaats investeren in kennis. Je moet blijven
bouwen aan een team van goede en zeer betrokken medewerkers.
Die moeten niet alleen een reparatie kunnen uitvoeren, ze moeten
ook met de ondernemer mee kunnen denken, een sparringpartner
willen zijn.” Daarnaast zijn forse investeringen in technische
hulpmiddelen nodig. En om die weer rendabel te kunnen maken,
heeft een mechanisatiebedrijf volume nodig.

“Eenderdevestigingkanoptermijn
een logischekeuzezijn.”
Dat kan door in het eigen werkgebied meer omzet te halen door
een breder pakket machines aan te bieden, of door vast te houden
aan de focus van je assortiment en het werkgebied uitbreiden.
“Wij hebben enkele jaren gelden gekozen om ons te focussen
op tractoren, aardappelteelt en -verwerking, grondbewerking,
gewasverzorging en precisielandbouw. Daar zijn we goed in en
werken we samen met betrouwbare leveranciers zoals CASE IH,

STEYR, GRIMME, KUHN, DELAVO, HAK en EINBOCK. Door de kans
die CNH ons biedt om uit te breiden in de Noordoostpolder kunnen
we groei realiseren zonder dat we onze focus uit het oog verliezen.”
Overigens is Weevers Mechanisatie voortdurend in gesprek met
haar leveranciers. Het uitgangspunt daarbij is dat ze informatie uit
de markt wil delen zodat de fabrikanten hun innovaties mede op de
klantwensen kunnen baseren.
Organisatie aanpassen
De uitbreiding van het werkgebied betekent voor Weevers
Mechanisatie tevens een aanpassing van het verkoopteam.
Naast Levinus Matthijssen wordt het team uitgebreid met Daniel
van Splunter. Hij heeft veel ervaring opgedaan in de werkplaats
en maakt nu de stap naar verkoop. Bovendien heeft Weevers
Mechanisatie te maken met een wisseling van generaties. Anton
Weevers en Gijs de Jong trekken zich geleidelijk terug uit het
bedrijf om plaats te maken voor jong en vers bloed. De organisatie
biedt door de uitbreiding ook plaats aan een nog nieuw aan te
stellen commercieel manager. “We willen nu echt stappen gaan
maken omdat we inzien dat het nodig is om in de toekomst een
slagvaardig en levensvatbaar bedrijf te blijven. Als dat écht moet,
zijn we 24/7 bereikbaar. Maar als onze ondersteuning kan wachten
tot de volgende dag, horen we dat ook graag. Eerlijk en open
communiceren is op dat soort momenten heel belangrijk. En ons
motto is ook: Als wij het zelf niet doen, doen anderen het wel voor
ons. En tsja…, zover willen wij het eigenlijk niet laten komen.” En om
antwoord te geven op de logische vraag die Corné en Andreas de
laatste weken vaak gesteld krijgen: ‘Gaan jullie ook een vestiging
openen in de Noordoostpolder’ is het antwoord duidelijk: “Als dat
van toegevoegde waarde voor onze klanten waarde blijkt te zijn,
dan is dat een logische keuze.”

Weevers Swifterbant
Tel. 0321 - 32 12 24
swifterbant@weeversbv.nl
Weevers Zeewolde
Tel. 036 - 522 15 71
zeewolde@weeversbv.nl

www.weevers.com
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‘Wij kenden de machines beter dan de fabrikant zelf’
loopbaan van een polderpionier: ton rademaker
Machinefabrikanten wilden maar wat graag leveren
aan de Rijksdienst. Vaak ging het om grote orders
en dat leverde reclame op. Iedere aankoop werd
zorgvuldig afgewogen. Dat ging gepaard met veel
praktijkonderzoek, uitgevoerd door Operationeel
Onderzoek. Technisch adviseur Ton Rademaker
was onder andere verantwoordelijk voor het
aankoopbeleid bij deze afdeling.
Start loopbaan
Als boerenzoon uit het Groningse Schildwolde (geboren
in 1941) was Ton altijd al sterk geïnteresseerd in
techniek. Na zijn basisopleiding en militaire dienstplicht
bleef hij gedurende zijn gehele loopbaan werkzaam
in de landbouwmechanisatiesector. Met als basis een
Mulo (mavo) en UTS (MBO-Techniek) werden later veel
technische en mechanisatiecursussen gevolgd. Na het
zien van een advertentie kwam hij in oktober 1962 aan het
werk bij de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders met als
doel een technische baan te bemachtigen. Hij logeerde
in Kamp Swifterbant en begon daar ‘aan de schop’ met
het graven van drainsleuven op een dijktalud. Dit bleek
geen goede start. Al na enkele maanden vertrok hij naar
het mechanisatiebedrijf van ‘Boerenbelang’ in Hoogezand
om daar als servicemonteur en demonstrateur aan de
slag te gaan. Vooral de JF aanbouwmaaidorser was zijn
favoriet om te demonstreren. Twee jaar later werkte hij als
techniekinstructeur voor een viertal agrarische scholen in
de provincie Groningen. In 1968 leidde het pad terug naar
Dronten, waar hij als onderhoudsmonteur bij loonbedrijf
Nijssen aan de slag kon. Het bleek zijn definitieve
woonplaats te worden.

Ton Rademaker was verantwoordelijk voor het aankoopbeleid van
de Rijksdienst. Daarvoor werden ook zeer veel tests uitgevoerd.
“We kenden de machines beter dan de fabrikant zelf.”
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De goudkust
Het was een drukke tijd met het repareren of aanpassen
van werktuigen van het loonbedrijf, weet hij nog goed.
Soms moest hij invallen als trekkerchauffeur bij ziekte van
een medewerker. Het bedrijf was gevestigd op een klein
industrieterreintje, waar nu de spoorbaan ligt. Hij woonde
in Kamp Dronten en hoefde alleen maar over een sloot
te springen om in de romneyloods van het loonbedrijf te
komen. Een jaar na zijn aanstelling bij Nijssen – in 1969 –
trouwde hij met zijn vrouw Tiny en ging het echtpaar aan
de Oeverloper in Dronten wonen. Daar zijn ook hun twee
kinderen geboren. “Deze gloednieuwe wijk werd toen
gekscherend ‘de goudkust’ genoemd, omdat de huur 175
gulden per maand bedroeg”, vertelt hij. “Dat was veel geld
in die tijd. Maar, met wat loonsverhoging kon de huur
betaald worden.” Er gebeurden soms onverwachte zaken,
zoals die keer dat een maaidorser vanuit de Betuwe naar
Dronten gereden moest worden. “Midden in de nacht en
zonder kaart en telefoon. Mijn vrouw was doodongerust
toen ik pas om vijf uur ’s ochtends op kwam dagen.”
Later kreeg het loonbedrijf een plek toegewezen aan
de havenkade. “Daar hebben we, in eigen beheer, een
geheel nieuwe werkplaats met opslagruimte gerealiseerd.
Later heeft Welkoop er een winkel gehad. In 2019 is het
gebouw afgebroken en er worden nu woonhuizen en
appartementen gebouwd.”
Technisch tekenaar
In 1970 zag Ton een vacature van de Rijksdienst waarin een
instructeur werd gevraagd voor het opleidingscentrum.
Daar werden cursussen gegeven aan chauffeurs van (rups)
trekkers en maaidorsers. Tijdens het sollicitatiegesprek
kwam naar voren dat er ook een technisch tekenaar in
de werkplaats nodig was voor de ontwikkelingsafdeling.
Deze baan was urgenter dan een instructeur. Er werden
innovatieve machines ontwikkeld en getekend, zoals
bijvoorbeeld een griendoogstmachine. Ton werd daarvoor
aangenomen en ging aan de slag in de grote centrale
werkplaats in Lelystad. Er werkten ongeveer honderd
mensen om de grote aantallen trekkers en machines te
onderhouden en om specifieke machines zelf te bouwen.
In november 1970 begon zijn nieuwe dienstverband bij
de RIJP, die tot en met mei 1985 duurde.
Vervanging van rupstrekkers
De functie van tekenaar bekleedde hij niet lang. Een half
jaar na de aanstelling zag hij intern een aantrekkelijke
vacature voor een technisch medewerker bij de afdeling
Operationeel Onderzoek. Na overleg mocht Ton
solliciteren en kreeg hij de baan toegewezen. Twee jaar
eerder was Zuidelijk Flevoland drooggevallen. Een gebied

ter grote van 43.000 hectare. Dit werd de volgende jaren
zijn werkgebied. “Er werden veel praktijktesten in het
veld uitgevoerd met alle soorten landbouwwerktuigen
en trekkers”, vertelt hij. “Doordat in vrij korte tijd veel
landbouwgrond moest worden ontgonnen en gereed
gemaakt voor de landbouw kwamen alleen grote
werktuigen in aanmerking. We gingen een beetje op
de Noord-Amerikaanse toer. Zo kregen we te maken
met greppelfrezen voor de ontwatering, grote trekkers,
grondbewerkingswerktuigen,
zaaimachines
en
oogstmachines.”

Veel merken werden beproefd waarbij vooral de gewichtsverdeling
van belang was. Bij een gewone wieltrekker viel dat vaak tegen.
Foto: Ton Rademaker

De MF 1200
In het extreem natte najaar van 1974 werd onderzocht of
het mogelijk was om Caterpillar D4C rupstrekkers en de
Ford County vierwiel aangedreven trekkers te vervangen
door grote wieltrekkers van 150 tot 220 pk. Denk aan de
Massey Ferguson 1800, John Deere 7520 en White Field
Boss 4-150 kniktrekkers. Later in het seizoen kwam daar de
Massey-Ferguson 1200 bij. Deze trekkers werden gehuurd
van de importeur. Rademaker vertelt: “Ook eventuele
aanpassingen werden door de importeur uitgevoerd.
Eén van de belangrijkste problemen was de draagkracht
van de bodem. De bodem in Zuidelijk Flevoland was erg
slap. Wanneer je door de bovenlaag zakte kon je geen
kant meer op. Een rupstrekker zakte niet snel weg maar
vroeg veel onderhoud. Bovendien waren ze niet inzetbaar
voor wegtransport. Mede daarom werd de zoektocht naar
geschikte wieltrekkers gestart. De gewichtsverdeling van
de zware trekkers leverden de nodige bodemproblemen
op, waardoor ze onder de moeilijke omstandigheden hun
werk niet konden doen. Aan het eind van de testperiode
werd een MF 1200 van ‘slechts’ 105 pk – die bij de
afdeling beplanting in gebruik was – opgehaald en ook

uitgetest. Door een lager totaalgewicht en een betere
gewichtsverdeling bleek dit model wel te functioneren
onder de zeer slechte bodemomstandigheden. Dat
werd mede mogelijk gemaakt door de pas ontwikkelde
Michelin lagedruk radiaalbanden met de toen grote maat
van 16.9 x 34 inch. Er waren nog wel enkele hindernissen
te overwinnen. Onderzoekers van het Instituut voor
Machines en Arbeid (IMAG) uit Wageningen vertelden
ons dat met een kniktrekker recht ploegen met een
aanbouwploeg niet mogelijk was. Wij lieten hen in de
praktijk zien dat het wel kon. Het geheim zat hem in de
speciale zeven-schaar ploeg die Rumptstad bouwde. Die
had een hydraulisch zwenkbare ploegkop. Zo konden
knikbewegingen worden opgevangen.”

Rademaker is gecharmeerd van de Massey Ferguson 1200. “De
gewichtsverdeling was perfect verdeeld, ook met de getrokken vijf
tons Amazone kunstmeststrooier. Drie assen met ieder vier ton.”
Foto: Ton Rademaker

Landbouwtechnisch belang
Met de MF 1200 konden ook andere werkzaamheden,
zoals bijvoorbeeld zaaien met een zes meter brede Hassia
zaaimachine, worden uitgevoerd. Puur technisch gezien
was dit type trekker wat minder aantrekkelijk en kreeg
de werkplaats er veel werk bij. Vooral de hefinrichting
was een zwak punt. Rademaker herinnert zich dat de
werkplaats een negatief aankoopadvies gaf. “Men zag
liever een trekker als de Muir-Hill 101 (met Ford motor).
Een onbekende trekker met een erg grote draaicirkel.
Toch werd door de afdeling Operationeel Onderzoek
geadviseerd om eerst tien MF 1200 aan te kopen. Een
oplossing voor de technisch problemen werd gezocht
door een extra trekker te kopen en ze te laten rouleren
als er één defect was. Het landbouwkundig belang woog
zwaarder dan het technisch belang, maar er moest wel
een oplossing worden aangedragen.” Voor transportwerk
met volle graanwagens, met oploopremmen, waren
de trekkers volstrekt ongeschikt. Omdat de achterzijde
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veel lichter in gewicht was dan de voorzijde kwamen
tijdens remproeven de achterwielen los van de grond.
“Levensgevaarlijk!”, aldus de oud-onderzoeker. Hiervoor
werden John Deere wieltrekkers aangekocht. Later is de
MF 1200 vervangen door het type 1250. Toen deze niet
meer werd gebouwd kwam de MB Trac 1300. De draaicirkel
was merkbaar groter omdat het geen kniktrekker betrof.
Honger naar vermogen
De honger naar meer vermogen bleef bestaan. De
zoektocht naar zwaardere trekkers was nog niet ten einde
en verschillende kniktrekkers werden uitgeprobeerd.
Uiteindelijk viel de keuze op de White Field Boss 4-180.
“Opnieuw gaf de gewichtsverdeling de doorslag”, zegt
Rademaker. “De White was met zo’n tien ton relatief licht
en dankzij de motor – die voor de vooras ligt – was de
gewichtsverdeling goed. Mede door een vertragingsbak
konden er greppels direct op de juiste diepte mee worden
gefreesd. Tegelijkertijd kwam er meer aandacht voor
het bestuurderscomfort en werd gekeken naar cabines,
airconditioning en ergonomie. De White trekker was in die
tijd ultra modern met deze voorzieningen.” Ton heeft nog
een duimdik rapport uit die tijd in zijn bezit. Het is één van
de vele adviezen die werden geschreven. “Ik bezocht veel
beurzen in binnen- en buitenland, maar ook demonstraties
van fabrikanten en dealers. Vanwege mijn functie mocht
ik vaak op fabrieken kijken bij de ontwikkelafdeling. Zo
konden we profiteren van de nieuwste snufjes, voordat
deze op de markt waren verschenen.”

een eigen ruimte voor opslag en onderdak. Er werd
uitdrukkelijk op gewezen dat men niet bij de concurrentie
mocht kijken. Toen een fabrieksmedewerker werd betrapt
op bedrijfsspionage, konden zowel de persoon als zijn
machine direct vertrekken. Als tegenprestatie kreeg
de afdeling toestemming om metingen te verrichten.
Die werden dan gedeeld met de fabriek, maar niet met
concurrenten.
Zo wist Operationeel Onderzoek welke machine het
beste presteerde en daar werd van geprofiteerd voor
het maken van een aankoopadvies. Wel bleek dat veel
Amerikaanse maaidorsers, zoals de MF 760, een maaibord
hadden die onder Europese omstandigheden slecht
functioneerde. Deze moest worden gemodificeerd
door de eigen werkplaats of de importeur. Dat was een
kostbare geschiedenis. De Europese maaidorsers van
Claas en New Holland presteerden op dat vlak het beste.
Ook axiaal maaidorsers leken een goede oplossing voor
capaciteitsvergroting. Maar doordat het stro teveel werd
versnipperd kon dat niet meer worden verkocht. Ze
werden daardoor niet aangeraden. Van alle geadviseerde
werktuigen en trekkers werden de specifieke technische
specificaties en de aanpassingen door Ton Rademaker op
papier gezet, zodat de afdeling Inkoop een contract kon
maken voor het geadviseerde aantal. Op jaarbasis werd
zo’n 4 miljoen gulden besteed aan nieuw materiaal.

In de centrale werkplaats werden veel machines zelf ontwikkeld,
zoals de kipbakken voor kunstmest op het onderstel van een Beco
graanwagen. Foto: Ton Rademaker
De vraag naar meer capaciteit leidde tot aanschaf van de White
kniktrekker. “Voor het greppelfrezen was een kruipbak vereist. Die
kon alleen White ons leveren.” Foto: Ton Rademaker

Spionage
Fabrikanten van maaidorsers kwamen vaak naar de polder
om prototypes te testen, waarbij de RIJP meekeek. Het was
een ideale plek met veel ruimte en weinig pottenkijkers.
Allemaal kregen ze hun eigen kavel toegewezen en
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Speciale machine
De kavels werden gescheiden door greppels met een
hartafstand van 12 meter. De werkbreedte van alle
werktuigen was daarom gebaseerd op 6 of 12 meter.
Een goed voorbeeld betrof de 12 meter brede zaaimachine
van Nordsten, waar Rademaker enthousiast over was.
“Deze machine werd voor Canada gebouwd en was
eigenlijk 10 meter breed. Hij werd speciaal aangepast tot

12 meter. Met zijn hydraulisch uitklapbare en elektrisch
aangedreven‘zaaiarmen’en een 5.000 liter voorraadbunker
voldeed hij aan alle eisen. Na een berekening van het
aantal kwamen we uit op ca. 8 stuks. Door dit geringe
aantal en de dure aanpassingen zag de Deense fabrikant
af van de productie. Daardoor hebben we alsnog 6 meter
brede Hassia zaaimachines moeten adviseren. Greppels
werden gereinigd met een Dondi greppelfrees achter de
White Field Boss. Je kon hier geen greppels mee graven
op volle diepte. Een proef hiermee mislukte. De fabrikant
kwam kijken en ontwikkelde binnen enkele weken een
nieuwe frees met een ander profiel messen. Toen was het
probleem snel opgelost. Goede samenwerking tussen
overheid en bedrijfsleven. Voorheen waren hiervoor drie
rupstrekkers en een greppelploeg noodzakelijk, evenals
een grondverspreider.”
De rode draad
Jaarlijks werd 3.000 hectare uitgegeven voor pacht en
verschoof de ontginning naar de volgende 3.000 hectare.
Toen duidelijk werd dat de Markerwaard niet doorging,
solliciteerde Rademaker in 1985 naar een soortgelijke
functie bij het Ministerie van Landbouw.

Hier kreeg hij opnieuw een technisch adviserende
taak voor de aankoop van machines en auto’s voor alle
proefboerderijen en Staatsbosbeheer. Hij werkte vanuit
een kantoor aan huis. Dit in een tijd dat zoiets zeer
ongebruikelijk was, terwijl we er nu zo aan gewend zijn
geraakt. Omdat de adviesfunctie voor de proefboerderijen
werd opgeheven is hij hetzelfde werk gaan doen bij het
verzelfstandigde Staatsbosbeheer. Daar bleef hij tot mei
2002. Het thuiswerken werd gewijzigd en hij ging naar
het hoofdkantoor in Driebergen. Behalve advieswerk voor
auto’s en bosbouwmachines werd het nodige gedaan op
arbogebied. Na zijn vervroegde pensionering sloot hij
zijn werkzame leven af door nog drie dagen in de week
bij het Groenhorst College in Dronten aan de slag te
gaan als Technisch Onderwijs Assistent. In 2005 ging het
pensioen in en verdiepte hij zich in de digitale wereld. Hij
is bij Seniorweb actief als pc-hulp aan huis en betrokken
bij het Digicafé in Dronten. Maar, ook zijn auto onderhoud
hij nog altijd zelf. Onder de titel ‘Van riet tot biet’ maakte
hij een presentatie, gemaakt over het werk bij de RIJP.
Met zelfgenomen dia’s uit die tijd is de grootschalige
mechanisatie vastgelegd. Zo blijft de historie ook na ruim
50 jaar levend.

Rademaker deed met zijn collega’s veel onderzoek naar andere dorssystemen. Foto: Ton Rademaker

Tekst: Niels van der Boom
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sponsors in beeld: harrysfarm
van bieb-bedrijf tot internetfenomeen
De kans dat je website Harrysfarm.nl hebt bezocht is
waarschijnlijk zeer groot. Al sinds 1996 is akkerbouwer
Harry Schreuder uit Swifterbant zeer actief op internet.
Hij deelt het wel en wee van zijn bedrijf met de hele
wereld. Sinds 1967 boert de familie op dezelfde plek
waar zijn vader bedrijfsleider werd op een BIEBbedrijf.
De polderhistorie en de recente geschiedenis van
de familie Schreuder zijn al 55 jaar nauw met elkaar
verbonden. Niet zo gek dus dat Harrysfarm zich direct
na oprichting van Stichting Polderpioniers als sponsor
aanmeldde met zijn bedrijf. Sinds 1967 is de familie in
Swifterbant actief als akkerbouwbedrijf. Harry’s vader
Geert werkte op proefboerderij ‘Geert Veenhuizen Hoeve’
in Borgercompagnie, Groningen. Dit bedrijf was eigendom
van de Veenkoloniale Boerenbond. Het proefbedrijf
ontleent zijn naam aan de gelijknamige aardappelkweker,
geboren in 1857, die faam verwierf met de ontwikkeling
van het ras Eigenheimer. Veenhuizen werd aangetrokken
door de groeiende zetmeelaardappelindustrie in de
Veenkoloniën. Daar ontwikkelde hij een aantal succesvolle
aardappelrassen.
De eerste trekker
Als medewerker actief zijn op een akkerbouwbedrijf
was Geert Schreuder – zelf boerenzoon en afkomstig
van een gemengd Veenkoloniaal bedrijf – niet vreemd.
Het landwerk werd steeds meer gemechaniseerd, zoals
maaidorsen en aardappels rooien. De eerste trekker op
het bedrijf was een Allis-Chalmers model B. Schreuder
senior zocht in de jaren 90 zo’n trekker op en restaureerde
hem. Na werkzaam te zijn geweest op het proefbedrijf
solliciteerde Schreuder op de functie van bedrijfsleider
in Oostelijk Flevoland. In die tijd gaf de Rijksdienst voor
de IJsselmeerpolders jaarlijks staatsbedrijven uit: BIEBbedrijven genaamd, wat staat voor Bedrijf In Eigen Beheer.
De rol van de BIEB-boerderij
BIEB-bedrijven waren in Oostelijk Flevoland geen nieuw
verschijnsel. Al in de Wieringermeer werden ze gesticht.
Van de 515 boerderijen in de Wieringermeer vielen
er 38 onder staatsexploitatie. In de Noordoostpolder
bedroeg dat aantal 93 bedrijven van in totaal 1.700
boerderijen. Dit aantal werd vervolgens afgeschaald. In
de Flevopolder werd besloten jaarlijks één BIEB-bedrijf
op te richten. Doel was om op een onafhankelijke
manier bedrijfseconomische gegevens te vergaren die
overeenkomstig waren met de pachtbedrijven. Zo kon
de Rijksdienst inzicht krijgen in het reilen en zeilen.
Onder andere de pachtprijzen werden gestaafd op basis
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van deze gegevens, die door een groep van acht tot tien
bedrijven werden verzameld. Half jaren 70 waren er 70
BIEB-bedrijven in exploitatie in de Flevopolder. Ook het
LEI en landbouwhogescholen maakten dankbaar gebruik
van de inzichten die deze bedrijven boden.

Bietenland ploegen met de Fiat 680 DT en Lemken drieschaar
wentelploeg.

51 hectare
Een bijkomstigheid van een bedrijf met bedrijfsleider
was voor de RIJP dat – zoals ze het zelf omschreven –
‘vakbekwame mensen met onvoldoende financiële
draagkracht en/of andere omstandigheden een eigen
bedrijf kunnen exploiteren.’ De ‘bedrijfsboeren’ werden
aan dezelfde strenge selectiecriteria onderworpen als hun
pachtende collega’s. Veel kregen namelijk later de kans
geboden om pachter te worden, zoals het ook bij Geert
Schreuder verging. In 1967 verhuisde het gezin naar de
Elandweg in Swifterbant op een akkerbouwbedrijf van 51
hectare. Direct werden een Ford 3000 en een Ford 5000
met Select-O-Speed aangeschaft. Kosten: 30.000 gulden.
De originele factuur hiervan is nog aanwezig. Er was één
vaste medewerker op het bedrijf. In het eerste jaar werden
alleen graan en suikerbieten verbouwd, waardoor een
jaar later direct veel aardappelen geteeld konden worden.
De opvolging
In datzelfde jaar werd ook de toekomst bedrijfsopvolger
Harry geboren. Vader Geert bleef tot 1984 bedrijfsleider op
het bedrijf in Swifterbant. Het toenmalig overheidsbeleid
veranderde toen. De BIEB-bedrijven werden overbodig
geacht en door de Domeinen de pacht aangeboden. Het
lukte om deze over te nemen. Ook konden de gebouwen,
het kavelpad en de machines worden gekocht. Twee jaar
later begon Harry mee te helpen op het bedrijf nadat hij
de Middelbare Landbouwschool (MAS) succesvol had
afgerond. Tien jaar later nam hij het bedrijf definitief

over van zijn ouders. De originele schuren zijn sinds die
tijd vervangen en er is een nieuwe bewaarloods voor
aardappelen en uien gebouwd.
De digitale wereld
Eveneens in 1996 werd Harrysfarm aangesloten op
het internet via provider Flevonet. Toen Harry de kans
kreeg om zelf een webpagina te maken, liet hij daar
geen gras over groeien. Hij volgde bij de LOI een cursus
tot webdesigner en ging aan de slag. Harry’s Webpage
werd twee jaar later Harrysfarm en de domeinnaam
werd geregistreerd. Inmiddels is het uitgegroeid tot het
bekendste digitale akkerbouwbedrijf van ons land. In
2013 werd zelfs een eigen app geïntroduceerd. Enkele
jaren later – in 2017 – werd het toch echt tijd voor een
nieuwe site. Die barstte inmiddels uit zijn voegen want
wekelijks worden updates geplaatst. Vooral in het
groeiseizoen wanneer de gewassen zich snel ontwikkelen.
Maar, alle klussen op het bedrijf komen voorbij. Van de
administratie tot akkerranden, sloten schoonmaken en
machineonderhoud. Veel werkzaamheden voert Harry uit
in samenwerking met twee buren, zoals dat in het verleden
veel vaker werd gedaan in de polder. Aardappelen en uien
oogsten, spuiten en meer worden door de drie mannen
gedaan met deels een gemeenschappelijk machinepark.

In het verleden werden o.a. vezelvlas, oregano, tulpen en
irissen verbouwd. Daarnaast wordt steevast land verhuurd
voor proefvelden met nieuwe suikerbieten-, uien- en
aardappelrassen. Consumptieaardappelen, zaaiuien,
wintertarwe en suikerbieten zijn vaste gewassen in het
bouwplan.
Pieperprijsvraag
Op sociale media (Twitter en Facebook) is Harry bijna
dagelijks actief. Er is een nieuwsbrief en ieder jaar wordt
de Pieperprijsvraag gehouden. Honderden mensen raden
dan hoeveel aardappelen nog in opslag liggen in de
schuur van Harry. De winnaar krijgt een flinke beker en
een dinerbon. Inmiddels is het tijd voor de elfde editie. Zo
verzint de ‘digitale akkerbouwer’ steeds weer iets nieuws.
Sinds vorig jaar is Harry ook ‘educatieboer’. Via vereniging
Kom bij de Boer gaat hij schoolkinderen laten zien waar
hun voedsel vandaan komt. Ook collega’s vinden het leuk
om het bedrijf te volgen en natuurlijk ook ‘burgers en
buitenlui’. Vader Geert is nog altijd op het bedrijf te vinden.
Niet meer op de trekker, maar vooral op de gazonmaaier.

Aardappelen poten met de Fiat 90-90 DT en Sölve pootmachine die
in de begintijd van het bedrijf werd aangeschaft.

Van Fiat naar Steyr
Wie Harrysfarm volgt ziet regelmatig de drie Steyr trekkers
van het bedrijf voorbijkomen. Dat was niet altijd het geval.
Na de Ford trekkers werd overgestapt op het merk Fiat.
Een 680 DT, 80-90 DT en 90-90 DT waren jarenlang de drie
krachten op het bedrijf. Toen dealer Weevers in Swifterbant
overstapte op Steyr ging ook Harrysfarm mee. In 2021 is
nog een nieuwe 140 pk trekker aangeschaft. Harry is niet
bang om regelmatig nieuwe gewassen uit te proberen.
Momenteel worden verse sojabonen (edamame) geteeld.

Harry Schreuder en vader Geert beide met hun bolides.

Tekst: Niels van der Boom
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reacties van lezers

colofon

Polderpraat heeft in 2021 een jaarkalender uitgegeven.
Voor januari is een foto te zien van Caterpillar rupstrekkers
in de sneeuw in de Wieringermeer. Dhr. Jan Jansen weet
ons te vertellen dat het hier om het jaar 1946 gaat.

Dit is een uitgave van Stichting Polderpioniers
Flevoland.

Bij het artikel over de John Deere 4040 (Polderpraat 032021) staat een foto van een rij nieuwe trekkers voor
aflevering. Hier staat abusievelijk bij vermeld dat de
foto genomen is bij importeur Louis Nagel. Dit is onjuist,
vertelt fotograaf Ko van Dijke. De foto is bij de Centrale
Werkplaats van de RIJP in Lelystad genomen.

Postadres:
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

uitbreiding collectie

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

De stichting heeft zijn collectie de voorbije maanden
uitgebreid met de volgende objecten:

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

Boeke & Huidekoper wanmolen (zaadschoner) gebruikt in
de Noordoostpolder & Oostelijk Flevoland. Geschonken
door Jos Heeman, Biddinghuizen.
John Deere schijveneg (2,66 meter) gebruikt bij de
boomkwekerij van de RIJP in Dronten (later boomkwekerij
Tonsel) en een landbouwwagen. Beide geschonken door
loonbedrijf Buijert Kampen.
Collectie cursusmappen en boeken van het
opleidingsorgaan van de Directie Wieringermeer/
Noordoostpolderwerken. Geschonken door Frans Gielen.
Collectie landbouwboeken
Timmerman.

geschonken

door

Piet

Twee houten schuurdeuren voor de locatie van onze
stichting. Geschonken door SU-Tech uit Lelystad.
Heeft u zelf documentatie gerelateerd aan de
inpolderingshistorie of machines die hierbij gebruikt
zijn? Onze stichting heeft altijd interesse!
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Jaargang 2, editie 4, 1e kwartaal 2021
Redactie: Niels van der Boom, 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.

Zeme

Silicium?

Beschikbaar
Onbeschikbaar

Voor sterkere, gezondere gewassen!
Versterkt de hele plant waardoor deze veerkrachtiger wordt
Snellere groei
Stresstolerantie
Verbetert de houdbaarheid na de oogst
Zeme is een baanbrekend nieuw product dat de kracht, gezondheid en groeikracht van gewassen verbetert en beschermt tegen stress. Zeme gebruikt
Si-X-technologie om planten te helpen bij het transporteren en distribueren van
silicium, een voedingsstof die de kwaliteit kan verbeteren maar slecht wordt
opgenomen en gedistribueerd door planten.

Nederlands Woning Waarde Instituut

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

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

19

Download
nu de BouwApp!
windplanblauw.nl

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.

