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“De caterpillar, dat was echt mijn ding”
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cat bleek betrouwbaar trekpaard

70 miljoen aan landbouwwerktuigen

“de graansilo’s waren de spil”
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Van de voorzitter
een woord vooraf
Extreem droge en natte periodes komen steeds
vaker voor, althans, dat zijn de voorspellingen. Als
ik terugkijk hebben we in het verleden ook genoeg
extremen gehad. In mijn lagere schooltijd viel
het begin van de graanoogst meestal in de grote
vakantie. De mooiste tijd van het jaar. Ik was dertien
en in die periode was er altijd veel te doen, zoals het
zichten van graan en het op hokken zetten van de
graanschoven en de stoppel bewerken met cultivator.

De directie besloot daarom om vanwege de
betrouwbaarheid en de inzetbaarheid toch weer
veel nieuwe rupstrekkers aan te schaffen, waaronder
Caterpillar, Hanomag, Allis-Chalmers en Fiat. Het
ging toen al om grote aantallen (de Rijksdienst voor
IJsselmeerpolders kocht ze per tientallen tegelijk).
Wat betreft trekkers en werktuigen vanaf begin
zestiger jaren van Oostelijk Flevoland kunnen we in
andere artikelen nog veel publiceren.

Het was 1959: een van de droogste zomers van de
vorige eeuw. Oostelijk Flevoland was een paar jaar
eerder drooggevallen en het droge jaar 1959 was
zeer welkom voor het in cultuur brengen van de
eerste gebieden in de noordoostelijke hoek van deze
polder. Veel materiaal was vanuit de Noordoostpolder
verhuisd naar de nieuwe polder, maar vooral de
rupstrekkers hadden al vele uren gedraaid en waren
gedeeltelijk aan vervanging toe.

Met de voortgang van de inrichting van het
expositiecentrum aan de Elandweg kunnen we
tevreden zijn. Natuurlijk zijn we nog iedere zaterdag
bezig met de afwerking zowel binnen als buiten.
Op het terrein komt nog een parkeerplaats. Deze is
inmiddels uitgegraven. De onderlaag is aangebracht
en geëgaliseerd. Hopelijk is er in juni tijd voldoende
om te bestraten.
Veel leesplezier en groet van,
Heijo Smit

De Caterpillar komt goed van pas met het egaliseren van het terrein wat uiteindelijk als parkeerplaats gaat dienen.

3

markante cat bleek betrouwbaar trekpaard
Caterpillar rd 6
Het Amerikaanse Caterpillar was een voorloper op
het gebied van mechanisering met hun rupstrekkers.
In de drooggevallen Wieringermeerpolder was juist
veel behoefte aan deze machines voor het in cultuur
brengen van de grond. Zo ontstond een lange relatie
tussen dit merk en de polders. Eén van de types die
daar werd gebruikt is de RD6.
De firma Geveke uit Amsterdam werd in 1874 opgericht
en verwierf in 1926 het Caterpillar dealerschap. De
Cultuurmaatschappij Wieringermeer kocht bij de
importeur zijn eerste exemplaren. Het ging onder andere
om de Fifteen (ongeveer 20 pk) en de Sixty (ongeveer
60 pk). Een jaar later kwamen daar nog enkele tientallen
Fifteen, Twenty en Thirty rupstrekkers bij. Tot 1934 waren
al deze trekkers voorzien van benzinemotoren. Sommige
types kregen later een ombouwset voor petroleum.

Weinig toeren, veel koppel
Het bijzondere aan de RD6 is zijn motor. Een driecilinder
diesel is de krachtbron, die uiteraard door een tweecilinder
viertakt benzinemotor wordt gestart. De diesel levert
maximaal 48,1 pk bij slechts 850 omw./min. Amerikanen
spreken meestal van ‘drawbar hp’. Aan de trekhaak blijft
van dit vermogen 38,7 pk over. In de eerste versnelling is
de trekker in staat om maximaal 4 ton te trekken, terwijl
hij zelf slechts 2.300 kg meer weegt. Met een boring x slag
van 133 x 203 mm en 660 cu. inch (10,8 liter) cilinderinhoud
kan de trekker bij zeer weinig toeren werken. Door de
rechte rvs-uitlaatpijp levert dat een bijzonder geluid op
die bij echte Caterpillar liefhebbers zeer geliefd is. Ook
zijn voorganger, de Forty, gebruikte deze driecilinder
motor. De zwaardere modellen werden halverwege de
jaren 30 vervangen door de RD7 (viercilinder) en de RD8
(zescilinder).

Van benzine naar diesel
Bij Caterpillar was men in de jaren dertig bezig om
eigen dieselmotoren te ontwikkelen. Ook in Nederland
kwam daar belangstelling voor vanwege het hoge
brandstofverbruik en de kosten die met benzine
gemoeid waren. In 1934 kwam de eerste 40 pk sterke
Thirty Five dieseltrekker naar de Wieringermeer. Deze
werd opgevolgd door de Forty. Hiervan kocht de
Cultuurmaatschappij er zeven. Dit type was de voorloper
van de RD6 5E, die in 1935 werd geïntroduceerd en vrijwel
identiek is aan de Forty. Er werden slechts vijf van deze
trekkers gebouwd. In 1936 kwamen er bij de dienst zes
van de nieuwe RD6 2H trekkers in de polder te draaien.
Eén van deze verbeterde 2H-exemplaren (serienummer
2H 1187) bevindt zich nu in onze collectie.

Heijo Smit kocht dit exemplaar in 2014 en restaureerde hem
volledig. Foto: Niels van der Boom

Halverwege de jaren 30 arriveerde de RD6 in de
Wieringermeerpolder voor het zware werk zoals ploegen.
Foto: fam. Rampen
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Populariteit
Het rupsonderstel kreeg op de RD6 2H vijf looprollen
en er was keuze tussen een 140 of 185cm spoorbreedte.
Zowel in de landbouw als de bosbouw werden de
trekkers al snel zeer populair en Caterpillar produceerde
er duizenden in hun fabriek in East Peoria, Illinois. Bij de
introductie kostte het model $3600. Omgerekend naar
vandaag de dag zo’n €72.000. Eind 1937 liet Caterpillar
de typeaanduiding RD vallen en werd het gewoon de
D6. Dit type is ook vandaag de dag nog te vinden in de
modellen van Cat. Waarom de eerdere keus voor RD? Dat
is 87 jaar later nog steeds een punt van discussie. Zo wordt
de suggestie gedaan dan het een eerbetoon is aan Rudolf
Diesel. Meer aannemelijk is dat Caterpillar inspiratie vond
bij het gebruik van de Amerikaanse ‘Road Districts’ die
tijdens de wegenbouwprojecten van de jaren 30 werden
geïntroduceerd. Ook in Illinois.

Van diesel naar houtgas
In de Wieringermeerpolder werd de RD6 vooral gebruikt
voor landbouwwerk en dan hoofdzakelijk ploegen.
Toen het inpolderen verhuisde naar de drooggevallen
Noordoostpolder in 1942, gingen ook meerdere RD6
trekkers mee. Met zijn dorspoelie kon hij worden gebruikt
om een dorskast aan te drijven. Omdat diesel schaars was
in de oorlogsjaren werd er een houtgasgenerator van
Imbert op gemonteerd. De rest van zijn dagen sleet de
RD6 in deze polder. In 1954 werd het voor de Dienst tijd
om afscheid te nemen. De trekker werd geveild en gekocht
door loonbedrijf Rutgers uit Hellendoorn. Polderpioniersvoorzitter Heijo Smit kocht de trekker van hun in 2014.
De brandstofpompen en startmotor werden gereviseerd.
Ook werd een keerring van een sprocket vernieuwd en
de trekker gestraald en gespoten. Regelmatig mag hij
nog een stukje ploegen. Een leuk detail is dat er ook weer
houten blokken op de rupsplaten werden gemonteerd,
zoals dat origineel ook gebeurde om het draagvermogen
te vergroten.

Technische gegevens
Productiedatum
Motorvermogen
Type motor
Versnellingsbak
Max. rijsnelheid
Gewicht

1935 - 1938
51,86 PK
D6600
4 versnellingen
n.v.t.
6.300 kg

Geraadpleegde bronnen:
Caterpillar (Randy Leffingwell)
Caterpillar Chronicle (Eric C. Orlemann)
Websites Pon-Cat en Caterpillar
Tekst: Heijo Smit en Niels van der Boom

De RD6 mag af en toe nog in actie komen voor de Ransoms 4-schaar ploeg. Foto: Niels van der Boom

5

“De graansilo’s waren de spil van het grootlandbouwbedrijf”
Het verhaal van hendrikus van dijk
Er is veel aandacht voor de machines van het
grootlandbouwbedrijf die de gewassen zaaiden
en oogstten in de pas ontgonnen polders. Maar, de
ontvangst en opslag van de producten was minstens
zo belangrijk. In de hoogtijdagen moest wel 90.000
ton koolzaad en graan worden bewaard. Hendrikus
van Dijk besteedde een groot deel van zijn werkzame
leven aan het draaiende houden van de graansilo’s bij
de RIJP.
Dat Hendrikus – roepnaam Rikus – afkomstig is uit
Groningen, is ook na bijna 81 jaar nog duidelijk te horen.
Toch woont hij al bijna zestig jaar in de polder. Eerst vele
jaren in Swifterbant en inmiddels al een poos in een
seniorenwoning in Dronten. Rikus komt uit het dorp
Leens, dat tussen Ulrum en Eenrum ligt op het ‘Hogeland’
van Groningen. Liefde voor techniek zat er vanaf een jonge
leeftijd in. Zijn vader was zelf geen boer, maar werkte wel
als arbeider en bedrijfsleider op een gemengd bedrijf.
Na de LTS te hebben gevolgd begon Rikus op vijftien
jarige leeftijd te werken bij machinefabriek De Wal & Co
in Groningen. Het bedrijf bouwde allerlei machines voor
drukkerijen en kledingfabrieken maar ook schakelkasten,
stellingen en meer. “In 7,5 jaar tijd leerde ik er enorm veel
waar ik later veel aan heb gehad. Ook heb ik tussentijds
mijn dienstplicht vervuld.”

Graansilo Hagevoort, aan de Hoge Vaart, kreeg zijn naam
door een typfout. Aangezien in Zeewolde al een silo met
dezelfde naam bestond bleek het een prima alternatief. Foto:
https://beeldbank.rws.nl, Rijkswaterstaat / Geert Menting
Binnen drie weken aangenomen
Omdat de eigenaren van de fabriek geen opvolging
hadden en al op leeftijd waren, vreesde Rikus dat er snel
een einde zou komen aan zijn baan. Een oom werkte al
in de polder bij de Rijksdienst, die toen nog Directie van
de Wieringermeer (Noordoostpolderwerken) heette. “Ik
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solliciteerde en binnen drie weken was ik aangenomen.
Met de brommer was ik weleens in de Noordoostpolder
geweest, maar nog nooit in Oostelijk Flevoland. In mei
1963 kwam ik in kamp Dronten terecht. Alles was nieuw
en vreemd, maar de buschauffeur van de RIJP hielp me
welwillend op weg. Op mijn eerste dag werd ik naar
Kampen gestuurd voor een gezondheidscheck en vaccin
tegen TBC. De eerste werkdag werd er dus weinig gewerkt.
Na vier jaar in het kamp kregen mijn vrouw en ik in 1967
één van de eerste woningen in Swifterbant toegewezen.”

Wagens staan klaar om gelost te worden bij de
drooginstallatie in Dronten in 1960. Het gaat om
platte Hembrug wagens met opzetschotten. Later
werd de trechterwagen of ‘zaadwagen’ ontwikkeld.
Foto: Directie van de Wieringermeer, Potuyt
Ploegbaas Greveling
Rikus kwam – vanwege zijn technische achtergrond –
terecht bij de Centrale Werkplaats (CW). Specifieker bij het
gedeelte dat ze ‘De Helling’ noemde. “Ze hadden een stuk
uit de walkant weggegraven zodat een helling ontstond
waar drijvend materiaal kon worden onderhouden. De
RIJP had enkele vletten en motorschuiten in het bezit
die wij onderhielden. In de wintermaanden waren we
vooral bezig met het onderhoud aan de honderden
landbouwwagens. Deze werden ook nieuw gebouwd. De
assen, draaikrans en dissel werden aangekocht, maar de
rest maakte we zelf. Ik kan me herinneren dat ik de code WAE
666 op een wagen schilderde. Dat toont wel aan hoeveel
de RIJP er had! Na verloop van tijd was zoveel onderhoud
gepleegd dat er weinig meer origineel was. Ploegbaas
was dhr. Greveling. Een bijzondere man die zeker geen
hoogtevrees had. Moesten we op hoogte werken, met
een zelfgemaakte steiger, dan klom hij probleemloos naar
boven. Zelfs toen hij bijna met pensioen ging klom hij nog
bovenin een lantaarnpaal bij het busstation van Dronten
voor wat onderhoud. Triest dat hij slechts drie maanden

na zijn pensionering plotseling overleed. Onder leiding
van Greveling hielpen we ook in de polders om trekkers
los te trekken met twee Caterpillar D6’en. Die man was zo
behendig met staalkabels, zeer bijzonder om te zien.”

Verhuizing van twaalf graansilo’s van Ketelhaven naar
Lelystad in 1968. Het transport werd verzorgd door Fa. Pax
uit Leeuwarden. Foto: Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders,
Potuyt.
De graansilo’s
De ploeg waar Rikus deel van uitmaakte bouwde ook
vele romneyloodsen. Vooral in Zuidelijk Flevoland. “We
maakten zelf steigers en dat was best een gevaarlijk klusje.”
Zo kwam hij in aanraking met de graansilo’s. “In Dronten
moesten veertig silo’s van een droogventilator worden
voorzien. Voorheen kon alleen worden gedroogd door het
product steeds over te storten, wat enorm veel tijd kostte.
Toen die klus succesvol was afgerond moesten we ook alle
silo’s in Biddinghuizen van een droger voorzien. De RIJP
had nog twee silocomplexen in Oostelijk Flevoland: bij
Ketelhaven en op kavel D33, aan de Larservaart in Lelystad.
Dat is ongeveer waar nu het natuurpark zit. In het begin
lag er nog geen brug en moesten we met een pontje
overvaren. Toen op kavel QZ6 silocomplex ‘De Hoge Vaart’
in Zeewolde werd gebouwd was Dronten overbodig.
Deze silo’s werden overgebracht naar het bedrijf A93
aan de Bronsweg in Lelystad. Dit moest een op zichzelf
staan bedrijf worden – binnen de RIJP – en dus ook zelf
de producten opslaan en verkopen. Met vrachtwagens
werden de silo’s in hun geheel ernaartoe gereden. Met ons
timmermansoog moesten ze perfect in een cirkel worden
opgesteld. Later werd een transportband geïnstalleerd
dus ze moesten precies goed staan. Met een touwtje en
stokjes lukte het om alles precies uit te meten. Ook hier
bouwden we droogventilatoren in.”

Altijd bereikbaar
“Na opzichter Greveling kwam dhr. Van Eck. Hij bedacht dat
het werk moest rouleren onder het personeel. Ambtenaren
moesten zich met de graansilo’s gaan bemoeien. Dat
was natuurlijk geen succes! Al snel werd ik de vaste man
voor het onderhoud aan de silo’s. Dit betekende ook dat
ik direct na de oogst een onderhoudsplanning moest
maken, inclusief begroting. Dat was niet zo’n favoriete
klus. Met collega-monteur Van Wijlandt, die de elektra
deed, stonden we 24/7 paraat. De oogstwerkzaamheden
stopten zaterdagavond en maandagochtend vijf uur werd
het werk hervat, maar wij moesten ook zondag aan de
slag wanneer er iets kapot ging. Er waren geen mobiele
telefoons dus de huistelefoon moest altijd bereikbaar zijn.
Gingen we op visite, dan werd hij doorgeschakeld. Dat
was routine. Mijn vrouw was nierpatiënt en moest altijd
bereikbaar zijn voor het geval een niertransplantatie vrij
kwam. In de zomer werd ik dus geregeld weggeroepen.
Natuurlijk altijd wanneer je op een verjaardag of feestje
was. Op QZ6 kregen we plotseling vreemde storingen.
De stroom viel uit en alles werd vergrendeld – ter
beveiliging. Pas na een tijdje kwamen we erachter dat
tijdens bouwwerkzaamheden in Almere men aan het
stroomnetwerk bezig was. Als ze een nieuwe kabel in
gebruik namen stopte de silo ermee.”

Graanontvangst bij graansilo Hoge Vaart in 1985 met de
bekende Beco zaadwagens. Foto: Bert Voogt
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Brand in de silo!
Rikus kent het silocomplex – dat nog steeds aan de Hoge
Vaart te vinden is – van binnen en buiten. Zijn meest
benarde moment beleefde hij echter op D33 in Lelystad.
“Er ontstond daar brand in een silo met tarwe die we niet
uit kregen. We hadden het jaar ervoor ook een kleine
brand gehad, waarbij de brandweer was opgeroepen. Die
spoten alle elektra nat waardoor alles kapot ging! Koste
wat kost wilde de RIJP de brandweer weghouden want, het
was middenin de oogstperiode. Heel langzaam draaiden
we met de jakobsladder alle smeulende tarwe uit de silo.
Dit werd op een grote hoop naast de silo gedumpt, die
nog een maand smeulde. Maar, het lukte en al snel kon
alles weer draaien. Om vijf uur ’s ochtends begonnen we
en om acht uur ’s avonds was de situatie onder controle. Ik
kreeg wel 150 gulden bonus voor mijn werk”, glimlacht hij.
Als aandenken hangt boven de bank een olieverfschilderij
van de Lelystadse graansilo, die in 1995 werd afgebroken.
Op straat, maar toch weer terug
Toen bekend werd dat de Markerwaard definitief niet
zou worden ingepolderd, en de RIJP aan het einde van
het inpolderingswerk kwam, werd een overeenkomst
met mechanisatiebedrijf en machinefabrikant Hoegen
Dijkhof bereikt. Dit bedrijf zou de volledige technische
afdeling van de RIJP overnemen. Dat ging niet lang goed
en in 1990 kwam Rikus op straat de staan. “We mochten
de werkplaats niet meer in en werden naar een hotel in
Lelystad gestuurd. Mijn overall mocht ik niet eens ophalen!
Dat was een zware klap, na zoveel jaren dienstverband.
Uiteindelijk ben ik via Boeke Heesters verhuurd aan de
RIJP om dat oogstjaar nog wel bij de silo’s te werken. Later
werkte ik via mechanisatiebedrijf Bruinsma in Dronten bij
de silo’s. Toen de RIJP stopte heb ik ook het laatste graan
helpen overladen vanuit de silo’s op A93. Graansilo De
Hoge Vaart werd door ERF overgenomen, die het ook
verhuurden aan ACM, de voorloper van Agrifirm. Ik ging in
dienst bij ERF en was half monteur, half drogermachinist.
Tot mijn pensionering met 63,5 jaar heb ik er gewerkt. Na
48 jaar werken vond ik het wel tijd om te gaan genieten
van mijn pensioen.”
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Het schilderij van graansilo Larservaart herinnert bij
Hendrikus (Rikus) van Dijk thuis nog altijd aan zijn Rijksdienst
verleden. Foto: Niels van der Boom

Tekst: Niels van der Boom

WIJ GAAN OPEN!
OFFICIËLE OPENING BEZOEKERSCENTRUM
POLDERPIONIERS
Zaterdag 2 juli is het zover: het bezoekerscentrum van Stichting Polderpioniers open haar deuren voor het
grote publiek! Alle donateurs en sponsoren zijn van harte welkom om op deze dag een kijkje te komen nemen.
Naast een expositie over het ontstaan van de
IJsselmeerpolders kun je er veel trekkers en machines
bekijken die tussen de jaren 30 en 80 gebruikt zijn
bij de ontginning en het cultuurrijp maken van
de Wieringermeerpolder, Noordoostpolder en
Flevopolders.
Onder het genot van een hapje en drankje is er alle
gelegenheid om verhalen en herinneringen uit te
wisselen.
Donateurs en sponsoren zijn welkom om 1 introduce
mee te nemen.
Ga naar stichtingpolderpioniers.nl/aanmelden en meld je direct aan!
Vanaf juli is ons bezoekerscentrum iedere derde zaterdag van de maand geopend. Niet-donateurs zijn dan van
harte welkom.

Locatie:
Elandweg 40
8255 RK Swifterbant
Volg de borden

Wanneer:
Datum: 2 juli
Tijd: 10:00 - 16:00 uur

Kosten:
Introducees: € 5,-Kinderen tot 12 jaar: € 2,50
Donateurs en sponsoren:
GRATIS TOEGANG

Catering:

burgers & friet

9

Heb jij goed
geplanticipeerd?
Scan de QR code en maak kans op

een aantrekkelijk meststoﬀenpakket
naar keuze of een tegoedbon van
Five Guys.

Wie goed planticipeert loopt teelttechnisch voorop!
PlantCoaching is een gespecialiseerde

jouw (akkerbouw)bedrijf goed hebt geplan-

Upload nu je
foto en/of beschrijf
je motivatie!

ticipeerd of dit groeiseizoen gaat doen.

Scan de code of ga naar

De meest originele foto en/of motivatie

geplanticipeerd/ en win!

leverancier van (blad)meststoﬀen voor de
agrarische sector. Upload een foto en/of
stuur een motivatie waaruit blijkt dat jij op

www.plantcoaching.nl/

wordt beloond met een aantrekkelijk
meststoﬀenpakket naar keuze of een
tegoedbon van Five Guys. Wie wil dat
nu niet?

Nederlands Woning Waarde Instituut

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

Actieperiode: tot
1 oktober 2022.

Gewasbescherming
Zaaizaden

Meststoffen
Veiligheidsartikelen en meer

Goed en
Vertrouwd
• Prijsbewust telen
• Kwaliteit leveren

DEPOT FLEVO
Zeebiesweg 25
8256 PG Biddinghuizen
0320 - 288 273
depotflevo@wesemael.nl
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• Eerlijke voorlichting
• Snelle levering

wesemael.nl

rijksdienst: 70 miljoen aan landbouwwerktuigen
de omvang van het machinepark
Van Ko van Dijke ontvingen we een artikel afkomstig uit
het magazine ‘Zuiderzeeland’. Waarschijnlijk uitgegeven
halverwege de jaren 80. Het geeft een kijkje in de enorme
schaal van de Rijksdienst en welke kosten hiermee
gemoeid waren.
Je staat er niet bij stil wat de Rijksdienst voor de
IJsselmeerpolders op een gemiddelde zomerse dag in
Flevoland heeft rondrijden. Dit is geen kleinigheid. De RIJP
heeft maar liefst 3.300 werktuigen in beheer. Deze machines
worden zo efficiënt mogelijk ingezet. De RIJP wordt
overstelpt met vragen uit het buitenland om te komen kijken
hoe het grootste landbouwbedrijf van Nederland en Europa
is opgezet. Ir. J. de Vos, hoofd werktuigkundige dienst van de
RIJP, weet er alles van.
Honderden machines
Het grootlandbouwbedrijf van de RIJP wordt gerund
door 500 mensen in het veld. Zij hebben zelfs een
aparte cao. Bij de werktuigkundige dienst zijn in beheer:
326 trekkers, 134 maaidorsers, 59 zwadmaaiers, 558
grondbewerkingsmachines, 500 motoren (hydraulische
kranen bijvoorbeeld) en talloze personenauto’s, bussen,
vrachtwagens, opleggers en bestelauto’s. Al deze machines
worden onderhouden door 100 man van de werktuigkundige
dienst, die zijn werkplaatsen heeft op industrieterrein
Noordersluis in Lelystad. Daar is ook het opleidingscentrum
gevestigd.

Halverwege de jaren 80 beschikte de RIJP over onder andere 326
trekkers en 134 maaidorsers voor 16.000 hectare. Foto: Ko van Dijke

Efficiëntie
Een hoge opbrengst van de grond (recent 80.000 ton graan)
is belangrijk. Met deze financiële opbrengsten kunnen
allerhande projecten worden bekostigd. Hoe komt het nu
dat men uit alle windstreken bij de werktuigkundige dienst
aanklopt om te zien hoe het zijn zaakjes heeft geregeld? De
Vos: In ontwikkelingslanden, maar ook de Oostbloklanden,
kent men een korte geschiedenis wat betreft het op een
juiste manier bewerken van de grond. Wij hebben die

ervaring al zo’n vijftig jaar in huis. Ook heeft het met kwaliteit
en mentaliteit te maken. Als ik 100 trekkers heb draaien er
95 gelijktijdig. In een ontwikkelingsland komt men uit op 50,
elders op 70 of 80.
Bekender in het buitenland
Maar wat is nu het ei van Columbus? De Vos: “Dat is simpelweg
de organisatie. Ik heb stapels computeruitdraaien van alles
wat aan onze machines is gedaan. Elk stuk onderhoud is er
in terug te vinden. In bepaalde landen, bijvoorbeeld Egypte,
zit men in het stadium van werktuigen draaiende houden.
Dat hebben wij al jaren achter de rug. Een goede werkplaats
is onontbeerlijk en dat geldt ook voor dealers. We staan er
hier niet meer bij stil dat dit gemeengoed is geworden.”
Ruim 500 bezoekers uit het buitenland komen jaarlijks bij de
werktuigkundige dienst kijken. De Vos mag ze rondleiden.
“Het werk dat de RIJP doet is in het buitenland beter bekend
dan in Nederland. We krijgen deze efficiënte werkwijze niet
cadeau: Bijscholing, studie en het bijhouden van technische
ontwikkelingen. We moeten op de hoogte blijven van wat
machines kosten. De ervaringen zijn voor zowel ons als
fabrikanten waardevol.”
Onderdelenbeheer
Bij het topfit houden van de werktuigen komen veel
aspecten kijken. Je hebt een goede kwaliteit machines
nodig, de vaardigheid van de gebruiker speelt een rol en
de dienstverlening. “Die onderdelen moeten, naar mijn
mening, goed op elkaar zijn afgestemd. Vergeet ook niet het
voorraadbeheer van onderdelen. Daar loopt men elders vaak
op stuk. Het soepel lopen van het machinepark heeft alles
te maken met een goede informatie over storingen. Leg die
goed vast, dan kun je er heel wat mee doen.”
70 miljoen gulden aan machines
Het totale machinepark heeft een waarde van 70 miljoen
gulden (€63 miljoen anno 2022). Nog niet zo lang geleden
moesten de machines 21.000 hectare bewerken. Thans is dat
16.000 hectare. Volgens de Vos neemt dit verder af tot 10.000
hectare. Niet onlogisch gezien de toenemende woningbouw
en andere noodzakelijke voorzieningen. “Wij zijn helemaal
ondergegraven in de onderhoudsproblematiek. Een boer
ziet onderhoud aan zijn werktuigen als onderdeel van zijn
totale activiteiten. Aan het vergelijken tussen machines
komt hij meestal niet toe. Wat te denken van olie verversen
of smeernippels? Toch kan aan het soort onderhoud dat een
trekker nodig heeft een aantal verschillen worden gehaald.
Wat is de praktijk? Een boer schaft zijn trekker aan bij de
dealer in zijn dorp. Wat Pietje daar verkoopt, zal wel goed
zijn.”
Bewerker: Niels van der Boom

11

hoe de podlers ontstonden
noordoostpolder
De Wieringermeer was eigenlijk een soort proefpolder.
Niet eerder werd op deze schaal land gewonnen op de
zee. De ‘Urkerpolder’, zoals de volgende polder lang
werd genoemd, kon in alle opzichten profiteren van de
ervaringen die de ingenieurs opdeden bij de bouw van
de eerste (en enige) Zuiderzeepolder. Het eiland Urk
behoorde tot die tijd toe aan Noord-Holland. Schokland
ressorteerde onder de gemeente Kampen, provincie
Overijssel.
In 1936 kon worden begonnen met de indijking van de 48.000
hectare grote polder. Nog voor de bedijking begon werd de
polder al helemaal bemonsterd. 15.800 hectare bestaat uit
klei van meer dan 40% afslibbaar en 12.500 hectare tussen
de 20 en 40% afslibbaar. Op 13 december 1940 werd de 54
kilometer lange ringdijk gesloten. Op 7 januari 1941 startte
gemaal Buma met de bemaling. Toen de eerste hectares
droog lagen kon op 10 september 1941 worden begonnen
met de begreppeling. Binnen een maand werd de eerste
rogge al gezaaid, op kavel R97. Deze graansoort werd vooral
gezaaid om het stuiven tegen te gaan. Een jaar later, op 9
september 1942, valt de polder officieel droog.
Urkerpolder wordt Noordoostpolder
Tijdens het droogvallen van de polder kiest een
naamgevingscommissie onder leiding van Ir. De Blocq van
Kuffeler voor de naam Urkerland. Zijn collega Smeding
gaat akkoord, maar niet van harte. In rapporten streept
Smeding de naam Urkerland door en vervangt deze door
Noordoostpolder.
De minister van Verkeer en Waterstaat verandert in 1948
eigenhandig de naam van de polder. Urkerland wordt
Noordoostpolder en daarmee valt definitief het besluit.

Tijdens de oorlog werden ossen uit Duitsland aangevoerd bij
gebrek aan paarden. Hier te zien met cambridgerollen.
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Ploegen met ossen
Omdat de eerste ontginnings- en inrichtingswerkzaamheden
midden in de Tweede Wereldoorlog vielen werden hierbij
onder andere onderduikers ingeschakeld. Moderne
werktuigen en voertuigen ontbraken, door de schaarste van
de oorlog, en daarom werd in die periode veel werk met
de hand gedaan. Net zoals in de Wieringermeer het geval
was geweest. Paarden trokken de wagens en werktuigen.
Toen deze dieren schaars werden is zelfs gebruik gemaakt
van Duitse ossen. De veel grotere Noordoostpolder leverde
dankzij het pionierswerk in de Wieringermeer technisch al
veel minder problemen op. Er werd ook weer gesproken
van een verkavelingsplan, waarin weer rechthoekige kavels
konden worden gemaakt. In dit geval van 300 bij 800 meter;
dus 24 hectare groot.

Vele pioniers en onderduikers waren in de oorlogsjaren bezig
met het graven van greppels om het land af te wateren.
Begreppeling van het land
Eén van de taken van de Cultuurtechnische Afdeling was zorg
dragen voor de aanleg van een doelmatige ontwatering. Bij
de drainage-aanleg werd grote nauwkeurigheid verlangd
van de materialenkeuring en de wijze van uitvoering. In
de Wieringermeer volstond een eenvoudige methode van
draineren. In grove zandgrond lagen de afwateringsgreppels
op 15 of 24 meter. Voor kleigrond was dat 11 meter. Voor de
Noordoostpolder werd een schakering in afstanden nodig
geacht, variërend van 8 tot 48 meter. De afstandsbepaling
geschiedde door de afdeling Bodemkundig Onderzoek. De
gemiddelde greppelafstand bleek tenslotte bij ongeveer 11
meter te liggen. De greppelafmetingen: 115cm bovenbreedte,
60 cm diepte en 25 m bodembreedte. Iedere greppel werd
voorzien van twee eindkokers, die in de sloten uitmondden.
Ze dienden om toegang te krijgen tot de tussen de greppels
gelegen akkers en om uitspoeling van de slootkanten door
greppelwater te voorkomen. De kokerlengte bedroeg zo’n 11
meter waardoor een rijbreedte van 10 meter ontstond. Het
kokermateriaal kon later bij de drainage wederom worden

gebruikt. De aanvoer van dit materiaal werd met sleden en
wagens volbracht. In de oorlogsdagen met paardentractie,
later met Fordson wieltrekkers.

Een Fordson E27N in de NOP. In 1950 had de Dienst 173
wieltrekkers in gebruik. Foto: Nationaal Archief
Van handwerk naar mechanisering
Onder de moeilijke oorlogsomstandigheden werd na het
droogvallen in 1941 een aanvang gemaakt op de hogere
zandige kustgronden met de begreppeling. De greppels
werden allemaal met de hand gegraven. Talloze onderduikers
werden aan dit werk gezet onder de directe leiding van de
van Heidemij of Grontmij, die werden geassisteerd door een
aantal boerenzoons-pioniers. Op de zandgronden kwam het
voor dat verstuiving de oorzaak was dat sloten en greppels
nogmaals moesten worden gegraven. Inzaai met rogge of de
grond bedekken met stro ging dit euvel tegen.
Direct na de oorlog werden in de Verenigde Staten
rupstrekkers besteld om de bodem te ontginnen. In 1945
werden onder andere de volgende machines aangeschaft:
Aantal
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5
1

Merk & type		
Caterpillar D2		
Caterpillar D4		
Caterpillar D6		
International TD 6

Code
TAK
TAL
TAM
TAN

de greppel de grond direct verspreidt.
Het leggen van de eindkokers, op een diepte van 70 tot 90
cm, was nog wel handwerk. In 1955 werd een geslaagde
proef genomen om het kokerleggen machinaal uit te voeren.
Van een lichte rupstrekker met bulldozer-inrichting werd het
schuifblad vervangen door een verticaal mes met mollichaam.
De buizen werden in het greppeleind aan een dikke kabel
aaneengeregen. Bevestigd aan het mollichaam wordt de
buizenreeks aan het touw door de molgang getrokken naar
de slootkant en alleen de eindbuis moet nu nog met de
hand worden aangebracht. Voor de kleigronden in Oostelijk
Flevoland bespaarde deze methode veel manuren.
De grote voordelen van gedraineerd land, zoals vlakke
ligging van grote percelen, zorgt ervoor dat het land op
de meest rendabele manier kan worden geëxploiteerd.
Vanzelfsprekend werd dan ook heel de Noordoostpolder
gedraineerd, met uitzondering van de boscomplexen. De
drainafstanden, diepte en buizendiameters werden op
wetenschappelijke basis berekend. Voor de uitvoering
was de afdeling Drainage aansprakelijk. Deze afdeling
verzorgde de keuring en de distributie van de materialen,
de controle en administratie van het gemaakte werk. Ook de
nacontrole van de drains werd door deze afdeling verzorgd.
In de oorlogsjaren was de behoefte om te draineren nog niet
groot. omdat men met greppelen sneller meer land onder de
ploeg kreeg en drainage nog moeilijk was. Na 1946 kwam de
gang er in en in 1947-1948 kwam reeds bijna 17.000 hectare
gereed. Twee jaar later reden er al 173 wieltrekkers en 140
rupstrekkers in de polder bij de Dienst.

Kosten per stuk
Fl. 8.263
Fl. 11.141
Fl. 16.478
Fl. 9.527

Na de bevrijding volgde eerst een uittocht van vele
werkkrachten. Doch nu konden (rups)trekkers met
greppelploegen worden ingeschakeld waardoor het aantal
manuren per kilometer greppel graven van 270 terugliep
tot 35. De greppelploegen hadden een capaciteit van 10 à
15 kilometer per dag. Het nadeel was dat de uitgekomen
grond weer met andere machines moest worden verspreid.
Dit verspreiden had vooral bezwaren in sterk met riet
begroeide gronden. In de volgende polders werd daarom al
snel gewerkt met de greppelfrees, die tijdens het graven van

De Noordoostpolder in 1955 met een deel van de gronden nog
in staatsexploitatie in het westen van de polder.
Tekst: Jan Rijpma
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“de caterpillar, dat was echt mijn ding”
memoires van Arend Kanis
Boerenzoon Arend Kanis is een van de vele
polderwerkers die Flevoland heeft gekend. De
nu 90 jarige Kanis haalt herinneringen op bij de
Polderpioniers over zijn tijd als rupstrekker- en
bulldozerchauffeur.
Ik ben geboren in 1932 en bracht de meeste van mijn
jonge jaren door op de boerderij van mijn ouders: Erf 101.
Deze boerderij werd gepacht van de gemeente Kampen
en stond op het Kampereiland in de Willem Meijerpolder,
vlakbij Ramspol. Na de inpoldering van Kampereiland,
in 1936, zijn mijn ouders met hun gezin hier gekomen.
Mijn broer heeft later de boerderij overgenomen. Zelf
ben ik begin jaren 70 in dienst van de Rijksdienst voor
de IJsselmeerpolders gekomen. Ik heb nog kortstondig
in Oostelijk Flevoland gewerkt en ben al snel de dijk
overgegaan naar Zuidelijk Flevoland.
Rupstrekkerchauffeur
Bij de Rijksdienst was ik rupstrekkerchauffeur. Ik heb
zowel op de Caterpillar D2 als de D4 en D6 gereden. De
D2 kreeg van ons de bijnaam ‘springbok’. Met de D4 en
D6 als bulldozer heb ik veel tochtwallen afgeschoven.
De uitgebaggerde grond uit de vooraf gegraven tochten
werd over de kavel uitgeschoven. Daarnaast ploegde ik
veel met drie- en vierschaar ploegen. Uiteraard de Rud
Sack ploegen, maar ook andere merken. Meestal reed ik
met een Caterpillar, maar ik heb ook met een International
rupstrekker gereden.

Arend Kanis steekt de rupsen schoon van een Caterpillar D4C
bulldozer Foto: A. Kanis
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In de rook
Wanneer het regenachtig weer was stopte het werk en
kropen we snel allemaal in de keet. De kachel ging dan aan
en het was er behaaglijk. Er werd natuurlijk stevig gerookt
door iedereen. Vaak kon je elkaar nog amper zien zitten in
de keet, die stond helemaal blauw! Bij winterdag moest
je een goed pak kleren aanhebben want, cabines hadden
we nog niet en ook een trekkerjas nog niet altijd. Alle
warmte van de trekker verdween in de lucht. Later kregen
ook de rupstrekkers gelukkig een trekkerjas aangemeten.

Zowel de chauffeur als de trekker zijn in vier decennia wat
ouder geworden! Foto: Jan Rijpma
Wieltrekkers
De wieltrekkers waar ik mee reed waren vooral van Ford
en John Deere. Daarmee deden we bijvoorbeeld het
kunstmest strooien. Wanneer er natte plekken in het land
zaten moesten we die met de hand strooien. Gelukkig
waren er veel mensen om daarmee te helpen. Ik heb
uiteindelijk ook nog met de MB Trac 1300 gereden, maar
dat was niet lang meer. In de oogsttijd reed ik soms met
de John Deere 4040 en twee graanwagens. Maar toch;
de Caterpillar, dat was echt mijn ding. Ik vond ze altijd de
beste. Allemachtig goed en onverslijtbaar. Eén keer aan
het touw van de startmotor trekken en ze liepen.
Natte plekken
De rupstrekkers konden goed over de slappe poldergrond
rijden, maar er waren grenzen. Eén keer kreeg ik discussie
met de ploegbaas. Die zei dat ik wel over een bepaalde
plek kon rijden met de Caterpillar. Ik zei: de grond is
daar te zacht, dat gaat niet. Ik werd verplicht om door
te rijden en de rupstrekker zakte helemaal weg. Dat
gebeurde overigens regelmatig. Je moest dan collega’s
optrommelen die je kwamen helpen om weer los te
komen. Met lange kabels was je uren bezig om de trekker

er weer uit te krijgen. Vooral bij de ontginning was het
land soms nog erg nat op plekken.
Jagen en tuinieren
De neef van Arend, Gerard Knol, vertelt ons hoe het na de
pionierstijd van Arend ging. “Arend was jager en lid van de
jagersvereniging. Hij jaagde meestal op hazen, eenden en
ganzen op Kampereiland. In 1987 werd hij jachtopziener
in dienst van de gemeente Kampen. Een periode waar hij
geweldig van heeft genoten. Omstreeks 2000 stopte hij
hiermee. Ook bleef hij in de Flevopolder komen, voor zijn
volkstuin bij Roggebotsluis. Hier verbouwde hij groentes
en aardappelen en zette hij zich in voor de tuinvereniging.
De liefde voor machines bleef bij Arend bestaan. Hij bezat
meerdere oude trekkers, waaronder een Fordson van 1937
en 1938. Hij besteedde veel tijd aan het rijklaar maken
van deze trekkers, om er vervolgens een rondje mee over
Kampereiland te rijden. Ook was hij betrokken bij de
OTMV als lid en hielp hij mee bij de jaarlijkse oogstdag op
het eiland. Regelmatig was hij bij de Miniaturenboerderij
Klein Kampen te vinden om zich uit te leven met het
onderhoud van trekkers, motoren en werktuigen.”
Tekst: Niels van der Boom

Arend Kanis als jachtopziener in dienst van de gemeente
Kampen voor Kampereiland.

Kent u iemand die nauw verbonden is met de polderhistorie? 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 gestuurd worden naar
secretaris@stichtingpolderpioniers.nl
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Ontwikkeling van de personeelsopleiding
gaandeweg kon het vak worden aangeleerd
De Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders en zijn voorgangers hebben altijd hun eigen personeel opgeleid.
Niet zo gek want, de verregaande graad van mechanisatie was uniek in ons land. Ook boerenzonen konden
een cursus volgen. In 1960 werd het opleidingscentrum in Dronten geopend.

personeel is een voorwaarde die niet altijd even eenvoudig te verwezenlijken is geweest. Een paar factoren die
hierbij een rol spelen zijn onder meer het verloop onder
het personeel, de noodzaak het machinepark aan te passen aan de omvang van het bedrijf en het feit dat een
landbouwbedrijf nu eenmaal een seizoenbedrijf is.

Op 14 september 1960 opende de deuren van een nieuw
opleidingscentrum te Dronten. Tot dan toe werden de opleidingen in de Noordoostpolder gehouden. De opening
werd door oud landdrost Ir. A. R.Minderhoud uitgevoerd.
C.M. Timmers hield het openingswoord. Daar is deze tekst
op gebaseerd.

Leren van collega’s
Tot 1952 werden naar behoefte vrijwilligers uit het personeel opgeroepen voor de bediening van werktuigen.
Deze personeelsleden werden dan geplaatst bij een ervaren chauffeur en moesten door er mee te werken, en goed
opletten, zich de kunst van het bedienen van de machine
eigen maken. Bij een landbouwtrekker ging dit type van
opleiding vlot. Er was een lange werkperiode beschikbaar
en gaandeweg kon het vak worden aangeleerd. Bij de
oogstmachines lag het geheel veel moeilijker. In de oogsttijd wordt verwacht dat het machinepark direct volledig
kan worden ingezet om de oogst zo vlot mogelijk te laten
verlopen. Leerlingen trainen tijdens de oogst betekende
tijdverlies. Dit was ten opzichte van een juist gebruik van
de machine wel een verantwoord tijdverlies, maar niet ten
opzichte van de oogstperiode. Het is dan ook vanzelfsprekend dat de graanmaaier-zelfbinder de eerste machine is
geweest, waarvoor op elk bedrijf een groepje leerling-binderchauffeurs werd verzameld, aan wie een ervaren binderchauffeur les gaf in de bediening en afstelling van de
machine. Wanneer de oogst begon, waren de chauffeurs
dus voorgelicht en konden zij beginnen met een zekere
kennis van het voor hen onbekende werk.

Tijdens de opening van het Landbouwtechnisch Opleidingscentrum te Dronten krijgen genodigden een rondleiding
door de gebouwen. Hier een Caterpillar D4C. Foto: Directie
van de Wieringermeer, Potuyt, Het Flevolands Archief.
Drie voorwaarden
De sterk in omvang toenemende mechanisatie in de landbouw na de Tweede Wereldoorlog wierp veel problemen
op. Eén van deze problemen was de opleiding van personeel dat voor de bedieningen voor het dagelijkse onderhoud van het machinepark moest zorgdragen. Een
verantwoorde mechanisatie is alleen mogelijk wanneer is
voldaan aan drie voorwaarden:
1. De juiste trekker of het juiste werktuig.
2. Goed opgeleid bedienend personeel.
3. Goede service, d.w.z. goede reparatie-afdeling(en) en
voldoende voorraad (of vlot leverbare) onderdelen.
De juiste trekker of het goede werktuig is meestal na een
marktonderzoek of na een voldoende testperiode wel
te vinden. Goede service ligt ook binnen het bereik, al
spreekt de grootte van het onderdelenmagazijn daar wel
een eigen woordje over mee. Goed opgeleid bedienend
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Een groep cursisten krijgt uitleg over de motor van een Clayson M103 maaidorser. Foto: Directie van de Wieringermeer,
Potuyt, Het Flevolands Archief.

Cursussen krijgen vorm
Ook toen de opleidingen meer vorm kregen stonden de
oogstwerkzaamheden centraal. De volgende opleiding
ging over de dorsmachine, over het zetten van graanmijten en over het gebruik van de rijdende balenpers, terwijl ook het gebruik van de wieltrekker werd behandeld.
Naast de uit nood van het bedrijf geboren behoefte aan
opleiding en training (de beste voedingsbodem voor het
succes) moet uit de aanlooptijd zeer zeker de mogelijkheid van het volgen van cursussen worden genoemd. In
de periode 1941-1945 werden in de kampen in de Noordoospolder al vele cursussen gegeven. Een onderdeel hiervan vormde de cursus ‘motorenkennis.’ Aanvankelijk kon
worden volstaan met de behandeling van de verbrandingsmotor. Gaandeweg kreeg men meer belangstelling
en moest de stof worden verdiept tot de voortgezette
cursussen in motorenkennis, waarbij de kennis van de
gehele landbouwtrekker meer op de voorgrond kwam.
Deze cursussen vormden reeds een belangrijke bijdrage
tot de ontwikkeling en de kennis van de polderwerkers.
Het is begrijpelijk dat bij voorkeur afgestudeerden van de
cursus motorenkennis werden uitgekozen om te worden
opgeleid tot trekkerchauffeur.

In de jaren 90 werd door de RIJP een perceel in Lelystad (nabij de gevangenis) gebruikt om praktijklessen te geven over
het gebruik van machines zoals de schijveneg, ploeg en zaaicombinatie. Onder toeziend oog van instructeur Kees Siccama wordt de MB Trac met rotorkopeg en Accord zaaimachine gebruikt. Foto: Arnoud Hoekstra
Ongekende populariteit
Na 1945 beleefde de landbouwmechanisatie een grote
opbloei en werden dus ook cursussen voor de kennis van
landbouwwerktuigen opgezet. Ook deze cursussen hebben een aanzienlijk bijgedragen geleverd om de ontwikkeling van het personeel mogelijk te maken. Enkel cijfers
illustreren het belang. Tot 1954 werden in de Noordoost-

polder 131 cursussen van allerlei aard gegeven. Hiervan
waren 45 cursussen, of ongeveer een derde deel, gewijd
aan motorenkennis in landbouwwerktuigen. In totaal
werd in deze periode door 2.769 medewerkers deelgenomen aan de cursussen, waarvan 923 personen voor motoren en werktuigen. Zoals gezegd beleefde de mechanisatie na 1945 een ongekende opbloei. Deze ontwikkeling
weerspiegelde zich ook in de cursussen. In 1946 meldden
zich ruim 700 liefhebbers voor 20 cursussen. Hiervan
waren zeven cursussen gewijd aan motorenkennis voor
beginners en gevorderden. Motorenkennis vraagt een
specifieke opleiding, waarbij voorlichting, zoals het zien
van onderdelen, afstellingen enz. een grote rol speelt. Ook
werd in 1946 nog door 20 deelnemers (vaak op voor cursusbezoek ongunstige plaatsen woonachtig) een schriftelijke cursus in motoren en landbouwwerktuigen gevolgd.
Uit deze cijfers blijkt wel dat de werkers in de polder al
langer de behoefte van verrijking van hun kennis van machines en werktuigen voelden. Misschien werd dit nog
sterker gevoeld door de werkleiding. Het duurde tot 1952
voordat de werkleiding de opleiding van de bestuurders
van machines volgens een vastomlijnd plan uitvoerde.
Aan de andere kant werd binnen het bedrijf het probleem,
door het missen van een geleide opleiding, steeds sterker
gevoeld bij de stormachtig ontwikkeling van de mechanisatie in de naoorlogse jaren.

De laatste lichting RIJP-studenten in 1993: Vlnr: Niels Grim,
Kees Siccama, onb., Remco ???, Michel ???, Adri van Nieuwenhuyzen, Arnold Boersma, Luitse Miedema, Arnoud Hoekstra.
Foto: Arnoud Hoekstra

Bewerking: Jan Rijpma
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van de redactie

colofon

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

Dit is een uitgave van Stichting Polderpioniers
Flevoland.

John Deere BWF schijveneg aangekocht van de fam. Rijk
uit Biddinghuizen

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

Rumptstad ploegonderdelen geschonken door de fam.
Van Nieuwenhuijzen (Flevolamb)
Hassia zaaimachine scholingsmodel & ‘vetpot’ door K.
Siccama

KvK: 811 66 397

Drainageschop en gereedschap door Piet Zijlmans

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

Heeft u zelf documentatie gerelateerd aan de
inpolderingshistorie of machines die hierbij gebruikt
zijn? Onze stichting heeft altijd interesse!
Eén van onze sponsoren: Andela Techniek & Innovatie uit
Nagele, heeft voor ons een tweetal stalen werkbanken
geconstrueerd. Eigenaar Paul Andela runt het bedrijf
inmiddels met zijn zoon Bas. Andela werd bekend
met een door zonne-energie aangedreven wiedkar.
Daarvan werden er al ruim 300 gebouwd. Paul’s vader
was polderpionier en ook een sleutelaar. Een Willy’s jeep
bouwde hij om tot werktuigdrager. Als lokale smid bouwde
hij heel wat machines zelf. Enkele indrukwekkende
projecten zijn een zelfrijdende 6,75m brede uienrooier en
diverse klembandrooiers voor in de boomteelt. Andela T&I
werkt hard aan hun volgende project: een robotvoertuig.
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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
is 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.
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Samen hret wel!
we

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

en diep geworteld in de Flevolandse klei

Weevers Swifterbant
Tel. 0321 - 32 12 24
swifterbant@weeversbv.nl

Weevers Zeewolde
Tel. 036 - 522 15 71
zeewolde@weeversbv.nl

www.weevers.com

