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2 juli gingen de deuren van ons bezoekerscentrum voor het eerst open voor het publiek. Zo’n 300 mensen 
kwamen een kijkje nemen. Er heerste een gezellige sfeer, verhalen werden uitgewisseld en er werd volop 
genoten van een hapje en drankje. We hebben veel enthousiaste reacties gekregen van bezoekers.
We blikken nog even terug met foto’s:

terugblik officiële opening
“mooi dat het polderverhaal verteld blijft”

Inmiddels hebben we de eerste twee reguliere open dagen achter ons liggen. Ook deze waren zeer succesvol.
17 september is de volgende open dag. 
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Van de voorzitter

een woord vooraf
Zoals veel van onze donateurs en sponsors inmiddels 
hebben ervaren is het gelukt om de eerste open 
dag te houden op de gewenste datum. Inmiddels 
zijn we alweer twee zaterdagen open geweest voor 
belangstellenden en nieuwe donateurs. Iedere derde 
zaterdag van de maand is het bezoekerscentrum in 
Swifterbant geopend.

Over deze drie dagen hebben we gemiddeld zo’n 
200 bezoekers per dag mogen verwelkomen. Dat is 
volgens ons een schitterend resultaat. We hebben 
veel positieve reacties, leuke verhalen en anekdotes 
gehoord en ook het nodige materiaal ontvangen 
zoals boeken, folders en meer. Op onze eerste 
twee open dagen hadden we als extraatje de ex-
Rijksdienst John Deere 4020 van de familie Van der 
Marel tentoongesteld.

Op 27 september a.s. volgt een reünie voor oud-
RIJP medewerkers. We proberen zoveel mogelijk 
personen te bereiken en uit te nodigen. Om bij te 
praten, maar uiteraard ook het bezoekerscentrum te 
bezichtigen. Mochten er onder onze lezers mensen 
bekend zijn die tot deze groep behoren, maar verder 
weg wonen en hier niet van op de hoogte kunnen 
zijn, laat het ons dan weten.

Wat onze verdere activiteiten betreft is het deze 
zomermaanden vrij rustig geweest. Uiteraard heeft 
onze Massey Ferguson 760 weer tarwe geoogst, met 
dank aan de gebroeders Van der Eijk. Voor we konden 
beginnen hebben we de machine eerst een grondige 
reinigingsbeurt gegeven, lekkages verholpen en de 
nodige V-snaren en lagers vervangen. De tien hectare 
tarwe hebben we in twee keer moeten dorsen omdat 
een lager van de hakselaar kapot ging. Ook de Beco 
graanwagen en MF 1200 zijn hierbij in touw geweest.

We houden onze ogen open of er nog meer machines 
en (rups)tractoren uit de Rijksdiensttijd beschikbaar 
komen. Ook dit is een tip voor onze lezers. Ons 
doel is een zo compleet mogelijk machinepark te 
verzamelen. Naast de benodigde financiële middelen 
blijft een puntje van zorg wel de beschikbare ruimte. 
Voorlopig is met wat creatieve oplossingen dit nog 
geen probleem.

Veel leesplezier,

Heijo Smit

De MF 760 combine lost een vrachtje wintertarwe in de Beco graanwagen, die 
achter de MF 1200 hing. 
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het unieke graantransport van de rijp

beco zaadwagen
Zonder transport staat alles stil, zo klinkt een bekende 
leus. Dat geldt als geen ander voor het graantransport 
bij de RIJP. In de oogstperiode moesten tienduizenden 
tonnen graan en koolzaad worden afgevoerd van de 
kavels naar de centraal gelegen graansilo’s. Daarvoor 
werd een vloot van honderden zgn. ‘zaadwagens’ 
gebruikt.

Bij het in cultuur brengen van de Noordoostpolder werd in 
de naoorlogse jaren zoveel mogelijk gebruik gemaakt van 
mechanisatie in de vorm van getrokken en zelfrijdende 
maaidorsers. Deze machines losten het graan in zakken, 
maar los gestort product kreeg al snel de voorkeur. Er 
kon meer volume worden vervoerd met een lagere 
arbeidsbehoefte. Bovendien kon los graan beter worden 
gedroogd. Toch duurde het lang voor los gestort product 
algemeen geaccepteerd werd in de graanindustrie. 
Wanneer de Directie precies overschakelde is niet 
bekend. Daarvoor ontwikkelde het een geheel eigen 
transportsysteem.

Transport in het land gebeurde o.a. met MF 1200’s. Voor 
wegtransport werden de John Deere 4230 en 4040 ingezet. 
Foto: Ruud Staverman

Graan wordt los gestort
Na de oorlog gebruikte de Directie honderden zgn. 
‘artilleriewagens’ die hun naam ontlenen aan de 
producent: Artillerie Inrichtingen machinefabriek 
Hembrug in Noord-Holland. Vrijwel tot het einde van de 
Flevolandse inpoldering werden deze wagens voor allerlei 
hand- en spandiensten ingezet. Ook vandaag de dag vind 
je ze regelmatig nog op boerenerven. Een inventarislijst 
uit 1973 leert dat er op dat moment nog 285 wagens in 
gebruik waren, met een laadvermogen van 3,5 ton. Eind 
jaren 50 experimenteerde de Directie met de montage 
van houten bakken om los product mee te vervoeren. 
Deze werden op de platte bodem geschroefd. Ook werd 

een houten frame met kippengaas beproefd. Omdat de 
wagens nog geen trechterbodem hadden werden ze 
gelost met behulp van een hefbrug, die één as optilde en 
zo twee wagens in een V-vorm boven een ontvangstput 
kon lossen. Hiervoor was de achterste wagen van een 
speciale scharnierende dissel voorzien.

De eerste zaadwagen
Een andere bekende wagenleverancier van de Directie 
was Spijkstaal uit het Zuid-Hollandse Spijkenisse. Op deze 
platte wagen werd eveneens een graanbak bevestigd 
met 3,5 ton inhoud. In 1965 werd in Oostelijk Flevoland 
door Spijkstaal een prototype van de eerste zaadwagen 
met trechter beproefd (type L 1-01-65). Deze wagen 
had een inhoud van 5 ton waarvan er bijna honderd 
werden gebouwd. Het lossen via de trechter met een 
scharnierende ‘vlinderklep’ ging een stuk eenvoudiger. 
De wagens konden immers op de grond blijven staan. 
Het definitieve model dat Spijkstaal voor de RIJP 
construeerde (type L 1-01-67) had 6 ton laadvermogen. 
Hiervan werden zo’n 160 stuks gebouwd, zo vinden we 
in de inventarislijst terug. Ook werden ten minste zes 
wagens met 7,5 ton inhoud geconstrueerd. Altijd werden 
de wagens in combinaties van twee gebruikt, waardoor 
de transportcapaciteit in tarwe zo’n 12 ton per combinatie 
bedroeg.

Lossen bij de graansilo’s. Links de veel kleinere Spijkstaal 
zaadwagen. Foto: T.C. Rademaker

De komst van Miedema
Met het toenemen van de maaidorscapaciteit nam 
ook de vraag naar transportcapaciteit toe in Zuidelijk 
Flevoland. Begin jaren 70 stopte Spijkstaal met de bouw 
van landbouwwagens om zich meer te richten op de toen 
populaire SRV-wagen. ’s Lands bekendste wagenbouwer 
Miedema bouwde in overeenstemming met de RIJP in 
1971 een acht-tons zaadwagen. In totaal werden ‘slechts’ 
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dertig exemplaren gebouwd. Het chassis werd ook 
gebruikt om kunstmestbakken op te monteren. Eerst 
van staal en later van kunststof. Deze dubbele bakken 
kiepen naar de zijkant en kunnen zo een getrokken 
kunstmeststrooier met één lading vullen. 

Het Beco tijdperk
Eind jaren 70 zocht de RIJP opnieuw naar graanwagens. 
Ton Rademaker, destijds werkzaam bij de afdeling 
Operationeel Onderzoek, herinnert zich nog het traject 
dat voorafging aan de aanschaf. “Beco was op dat 
moment een net opkomend merk. Zij boden aan om 
voor een scherpe prijs de zaadwagens te bouwen voor 
de RIJP. Bovendien was hun ontwerp degelijk gebouwd. 
Veel aandacht werd onder andere gegeven aan de 
assen en remmen.” In 1979 werd door Beco de eerste 
34 stuks geleverd, gevolgd door 30 een jaar later, 28 in 
1981 en tot slot 24 stuks in 1982. In totaal dus 116 stuks. 
Deze wagens bleken oerdegelijk gebouwd, getuige 
de grote hoeveelheid wagens die nog altijd in gebruik 
zijn. Daarmee zijn ze net zo iconisch als bijvoorbeeld de 
Massey Ferguson 1200, White of Caterpillar rupstrekker. 
Hun historie is onlosmakelijk met de polder verbonden. 
De Beco’s hebben een laadvermogen van negen ton en 
lossen volgens hetzelfde principe als hun voorgangers.

Beco graan/zaadwagen
Laadvermogen 9.000 kg
Bouwjaar 1979 - 1982
Aantal in gebruik 116

Oerdegelijke wagens
De meeste wagens werden in de loop der jaren geveild 
en vandaag de dag kom je ze nog geregeld tegen in het 
Groningse Oldambt, waar akkerbouwers meestal over 
een eigen graanput beschikken om in te lossen. Ook 
werden veel van de frames gebruikt als strowagen en 
de trechterbakken als kunstmest- of pootgoedbak. Onze 
stichting heeft één van deze wagens (WAE 6) in originele 
staat in bezit. Hij wordt nog jaarlijks ingezet voor het 
graantransport vanaf de Massey Ferguson 760 combine.

Technische gegevens

Tekst: Niels van der Boom

Hoofdzakelijk in Groningen vind je de zaadwagens vandaag de dag nog in gebruik. 
Foto: Niels van der Boom
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lemken en de polderklei zijn onlosmakelijk verbonden

interview met andreas lemken
Wie kent ze niet, de felblauw grondbewerkings- en 
zaaimachines van het Duitse Lemken. Inmiddels 
levert het ook kunstmeststrooiers én is het eigenaar 
van Steketee. De fabrikant leverde vooral in de latere 
periode van de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders 
ploegen en zaaibedbereiders. Verantwoordelijk voor 
de export naar Nederland was in die periode Andreas 
Lemken. We spreken de inmiddels negentigjarige heer 
Lemken op de fabriek van zijn familie in het Duitse 
Alpen.

De landbouw in Nederland, en ook de historie van de 
IJsselmeerpolders, is onlosmakelijk verbonden met de 
historie van Lemken. Dat erkent ook Andreas Lemken. Van 
1967 tot en met 1992 werkte hij bij de machinefabrikant 
die zijn neef Viktor Lemken in 1969 overnam en die 
nu door diens dochter Nicola wordt gerund. De vader 
van Andreas (Leo) en de vader van Viktor (eveneens 
Viktor) waren broers. De historie van de familie en de 
machineconstructie startte in 1780 in het plaatsje Birten, 
op een kwartier rijden van de huidige fabriek in Alpen. 
Wilhelmus Lemken startte daar een smederij en bouwde 
ook zelf ploegen, cultivators en eggen zoals veel smeden 
deden. Daarmee is het bedrijf één van de oudste nog 
actieve machinefabrikanten in het land en zeker de 
oudste ploegenfabrikant.

De smederij van Wilhelmus Lemken in Birten. 
Met 242 jaar is Lemken één van de oudste Duitse 
landbouwmachinefabrikanten. Foto: Lemken

Een Nederlandse ploeg
Ook Andreas Lemken heeft het smidsvuur nog 
meegemaakt in zijn beginperiode bij het bedrijf. Weldra 
professionaliseerde de machineproductie en daarmee 
ook de export. “In 1977 werd ik exportmanager”, vertelt 
hij. “We exporteerden in dat jaar voor 3 miljoen D-mark 
aan machines naar Nederland. Aan het einde van mijn 

carrière was dat 15 miljoen. Nederland is altijd een 
belangrijke klant voor onze machines geweest. In het 
zuiden hadden we CHV als importeur en in het noorden 
was dat Cebeco. Voor de polders en het zuidwesten was 
dat Steenbergen met hun hoofdvestiging in Klaaswaal. 
De helft van de export bestond uit ploegen en de andere 
helft uit cultivators en zaaibedbereiders. Nederlandse 
boeren – vooral op kleigrond – waren erg kritisch als het 
om ploegen ging. Ze wisten heel duidelijk wat ze wel 
wilden en wat niet. Door een ploeg te bouwen die aan 
de Nederlandse omstandigheden voldeed kregen we 
voet aan wal. Dit betekende dat we de ploeg volledig van 
schijfkouters moesten voorzien, in plaats van tipkouters, 
en dat voor de kleigrond een speciaal rister moest worden 
gevormd: het M-rister. De inspiratie daarvan kwam bij 
Cappon vandaan”, lacht hij. Het nieuwe type ploeg kreeg 
de aanduiding HO voor Holland. “Onder andere Rumptstad 
en Marings waren op de klei onze concurrenten. Ook 
lagen Duitse concurrenten als Niemeyer, Rabe Werk en 
Krone op de loer.” Inmiddels zijn die als ploegleverancier 
allemaal verdwenen.

De ploegenfabriek in Alpen in 1966. Ook nu nog is dit de 
hoofdlocatie van het familiebedrijf. Foto: Lemken

‘Snel Nederlands leren’
Voordat Lemken zich op de export richtte werden 
vooral in de grensregio’s ploegen en andere werktuigen 
verkocht. Vlak na de oorlog trok Lemken senior op de fiets 
naar de Noordoostpolder, zo weet Andreas Lemken zich 
te herinneren. “Daar verkocht hij de eerste ploegen.” Zelf 
kwam de voormalig exportmanager in Nederland terecht 
toen hij zijn carrière begon bij Fa. Kleine in Salzkötten, 
die bietenrooiers en precisiezaaimachines voor bieten en 
maïs bouwde. “Cebeco was onze importeur. Zodoende 
was ik veel in Nederland. In het zuidwesten liepen de 
boerengezinnen nog in klederdracht en ze waren erg 
gelovig. Dat was wel even wennen. Vlak na de oorlog keken 
ze argwanend naar mij als Duitser. Ik heb zo snel mogelijk 
Nederlands geleerd om de brug kleiner te maken.” Nu op 
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negentigjarige leeftijd is Lemken de taal nog altijd goed 
machtig. Hij heeft ook nog steeds een vakantiewoning op 
de Veluwe waar hij gezien zijn leeftijd inmiddels niet veel 
meer komt. “Als kind zat ik op de katholieke kostschool 
Gaesdonck, op een steenworp afstand van de Limburgse 
grens”, legt hij uit. “Mijn hele leven heb ik al een nauwe 
band met Nederland. Na mijn werk bij Kleine ging ik als 
exportmanager bij het concern Klöckner Humboldt Deutz 
aan de slag. Voor trekkerdemonstraties en trainingen 
hadden we machines nodig en die leverde Lemken. 
Andersom gingen veel Deutz-dealers ook Lemken 
verkopen. Toen ik verantwoordelijk werd voor de export 
wist ik in korte tijd 75 Deutz-dealers voor ons te winnen. 
Nederland en Engeland waren de eerste twee landen 
waarin dat gebeurde. In het eerste jaar verkochten we in 
deze landen tien ploegen.” 

Machines als edelstenen
Een ander feitje waar Andreas Lemken nog altijd gepast 
trots op is, zijn de machinenamen. Die dragen bijna 
allemaal namen van edelstenen als typeaanduiding. De 
Juwel ploeg bijvoorbeeld, Kristall cultivator en Heliodor 
schijveneg. Lemken tovert een kerstkaart uit zijn archief 
tevoorschijn, afkomstig uit de jaren zestig. “Ik stuurde 
al onze relaties toen nog persoonlijk een kaart en kreeg 
vaak handgeschreven brieven terug.” In de kaart staat een 
treffende tekst over de ploeg als edelsteen van de boer. 
“Dat legde de basis voor de edelsteennamen. De Opal 
wentelploeg was de eerste.”

Een zeldzame Kramer 1014 Allrad ploegt met een 
Lemken Opal vier schaar ploeg tijdens een van de grote 
ploegdemonstraties in Oostelijk Flevoland. 
Foto: Ad den Engelsman

De robotploeg
Tijdens zijn werk bij Kleine ontmoette de nog jonge 
Lemken akkerbouwer en uitvinder Cornelis Sieling uit 
Melissant. “Sieling had een bietendunner ontwikkeld die 
met fotocellen de plantjes kon herkennen en de bieten zo 
automatisch dunde”, legt hij uit. “Het idee was goed maar 
de fotocellen – voorgangers van de huidige sensoren 
– werkten alleen bij donker weer. Het was daarmee 
geen doorslaand succes. Ook ontwikkelden we een 
automatische besturing voor de getrokken bietenrooier 
van Kleine. Eerst mechanisch en later elektro-hydraulisch. 
Kleine vroeg er patent op aan en had veel succes. Als 
dank voor mijn idee kreeg ik een autoradio! Sieling 
vertelde bezig te zijn aan een zelfrijdende ploeg. Met 
mijn achtergrond was de interesse direct gewekt.” Sieling 
presenteerde in 1963 zijn ‘balansploeg’, die bestaat uit een 
voertuig op twee wielen met daarboven een Eicher-motor 
en twee ploegscharen, aan beide kanten één. Lemken: “Ik 
hielp met het concept en zocht de onderdelen. Zo komen 
de ploegelementen van de Duitse fabrikant Hildebrand.” 
De Agri-Robot, zoals hij uiteindelijk ging heten, behaalde 
nooit het beoogde succes. Lemken wijdt het aan de 
markt. “De boeren waren psychologisch gewoon nog niet 
toe aan zo’n grote stap.” Dat de geschiedenis zich herhaalt 
toont ook  Lemken. Dit jaar presenteerde het samen met 
collega-fabrikant Krone het ‘Combined Powers’ concept. 
Een 230 pk sterke diesel-elektrische robottrekker waarmee 
autonoom land kan worden geploegd, klaargelegd en 
gezaaid maar ook gemaaid, geschud en geharkt.

In de jaren tachtig schafte de RIJP verschillende Lemken 
Granat ploegen aan. Hier achter een MB Trac 1400 Turbo. 
Foto: Arnoud Hoekstra
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Lemken voor de RIJP
Het Instituut voor Landbouw en Rationalisatie (I.L.R.) 
hield in samenspraak met de RIJP in de jaren 70 geregeld 
ploegdemonstraties in Oostelijk Flevoland. Het ging er 
niet alleen om of net ploegwerk werd afgeleverd, ook de 
capaciteit en daarmee de kosten per hectare waren van 
belang. Een prestigekwestie voor fabrikanten om zoveel 
mogelijk hectares om te ploegen en net werk af te leveren. 
Lemken was er steevast present. Voor een fabrikant was 
de beste beloning dat de RIJP met je machines ging 
werken, maar dat bleek lastig voor Lemken. De relatie 
van de RIJP met Van Rumpt uit Stad aan ’t Haringvliet 
was hecht. Zij ontwierpen ploegen die speciaal voor de 
ontginning geschikt waren en overweg konden met grote 
massa’s riet en stro. Daarvoor moest de ploeg goed keren. 
Uiteindelijk rustte Lemken hun rondgaande zesschaar 
Granat ploeg uit met kleiristers en daarvan kocht de RIJP 
een aantal exemplaren ter vervanging van de Rumptstad 
RZ 710 ploeg. “De werkbreedte was ook belangrijk”, weet 
Lemken. “Dat moest namelijk precies uitkomen omdat 
iedere twaalf meter een greppel in het land lag.” Toen 
Lemken met de System Kompaktor zaaibedbereider 
kwam was de RIJP opnieuw een goede klant. De machines 
zijn lang gebruikt, ook nadat ERF de werkzaamheden van 
de RIJP over had genomen.

Ook de Kompaktor zaaibedbereider was populair voor de 
voorjaarswerkzaamheden. Een MB Trac 1300, 1400 Turbo en 
Massey Ferguson 3655 zijn er alle drie mee uitgerust. 
Foto: Arnoud Hoekstra

Stormachtige groei
Fabrikant Lemken heeft de laatste drie decennia een 
stormachtige groei doorgemaakt. Inmiddels worden op 
jaarbasis 15.000 machines geproduceerd in twee fabrieken 
in Duitsland, één in India en Steketee in Nederland. 
Daarnaast worden in China machines geassembleerd. “De 
machines die we nu in India bouwen zijn de werktuigen 
waar we ooit mee in Nederland begonnen”, zegt de 
huidige exportdirecteur Dirk Hollinderbäumer. “Simpele 
ploegen en cultivators bijvoorbeeld.” In 2021 exporteerde 
Lemken 81 procent van hun machines en behaalde een 
recordomzet van 446 miljoen euro. Sinds 2018 is het 
eigenaar van het Nederlandse Steketee. Daarmee valt 
ook de toenmalige concurrent Rumptstad nu onder 
de vlag van Lemken. In de loop van volgend jaar hoopt 
het bedrijf een nieuwe fabriek te openen in Dinteloord, 
waar de schoffelmachines van Steketee gebouwd gaan 
worden. Zo blijft, ook na acht decennia, het merk Lemken 
onlosmakelijk met Nederland verbonden.

De nu negentigjarige Andreas Lemken was tussen 1967 en 
1992 verantwoordelijk voor de export naar Nederland bij 
fabrikant Lemken. Met Nederland en de polders heeft hij een 
speciale relatie.

Tekst en foto’s: Niels van der Boom
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Dronten • Tel: +31 (0)638 63 80 22 • info@plantcoaching.nl • plantcoaching.nl

Versterkt de hele plant waardoor deze veerkrachtiger wordt

Snellere groei

Stresstolerantie

Verbetert de houdbaarheid na de oogst

 info@plantcoaching.nl • plantcoaching.nl

Zeme is een baanbrekend nieuw product dat de kracht, gezondheid en groei- 
kracht 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.

Silicium?
Zeme

Voor sterkere, gezondere gewassen!

Beschikbaar
Onbeschikbaar

Nederlands Woning Waarde Instituut

DEPOT FLEVO
Zeebiesweg 25 
8256 PG Biddinghuizen
0320 - 288 273
depotflevo@wesemael.nl 

Goed en 
Vertrouwd
• Prijsbewust telen

• Kwaliteit leveren

• Eerlijke voorlichting

• Snelle levering

wesemael.nl

Gewasbescherming

Zaaizaden

Meststoffen

Veiligheidsartikelen en meer
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hoe de noordoostpolder drgoe voeten kreeg (en hield)

drainage in de noordoostpolder
In de prille polders werd veel onderzoek uitgevoerd. 
Zo ook met drainage. In de Noordoostpolder nam het 
aanleggen van drainage zijn moderne vormen aan. 
Steeds beter kon machinaal worden gedraineerd, 
waarvoor ook het drainagemateriaal werd aangepast. 
Zo werden de kavels droog en bleven ze dat ook.

Per kavel werd een drainageplan opgesteld in de vorm van 
een advies door de afdeling Bodemkundig Onderzoek. 
Het advies bevatte de gegevens omtrent draindiepte 
en afschot, drainafstanden, de te gebruiken buizensoort 
en de diameter daarvan. Door de inspectie werd beslist 
welke kavels in een bepaalde periode zouden worden 
aangepakt, rekening houdend met de gewassen, de 
arbeidskrachten en de beschikbare buizen of andere 
materialen. De afdeling Drainage maakte daarna een 
plan en regelde de aanvoer en de distributie van de 
materialen. De dagelijkse werkleiding lag in handen van 
de uitvoerders van de Heidemij en Grontmij, geassisteerd 
door de ploegbazen van de Cultuurtechnische Afdeling.

Diverse typen drainagebuizen toegepast in de 
Noordoostpolder.

Buizensoorten
Draineerbuizen kunnen in vier groepen worden 
onderscheiden. Ze worden vervaardigd uit gebakken 
klei of uit beton en zijn al dan niet van kragen voorzien. 
Betonbuisjes kunnen niet worden gebruikt wanneer de 
grond of het drainwater zuren bevat. Ze worden hierdoor 
aangetast en verteren na enige jaren. Grondonderzoek 
wees uit dat, waar de betonbuizen zonder gevaar voor 
erosie konden worden gebruikt, er toch risico’s mee 
gemoeid waren. Gebakken buizen daarentegen, die 
ook tegen sterk zuur bestand zijn, kunnen zonder risico 
gebruikt worden. Er werden in de Noordoostpolder circa 
18 miljoen betonbuisjes verwerkt. De vraag of kraagloze 
buizen of buizen met kraag de voorkeur verdienen 

hangt af van de bodemomstandigheden. In natte, slappe 
en zeer zandige gronden bleken de kraagbuizen het 
beste te voldoen en werden de hogere buiskosten zeer 
verantwoord geacht. Kraagloze buizen vereisen stevige 
grond van prima structuur en uitvoering van het werk 
onder droge bodemomstandigheden. De buizen, die 
grotendeels in schepen werden aangevoerd, werden bij 
aankomst en halverwege de lossing gekeurd. Afgekeurde 
exemplaren werden zo spoedig mogelijk uit de partij 
verwijderd.

Bedekkingsmateriaal
In het algemeen werd een speciale afdekking van de drains, 
waardoor een filter wordt gevormd, van veel nut geacht. 
Hierbij spelen ook de grondsoort en de structuur van de 
eerste laag grond die op de buis komt bij het dichtmaken 
van de sleuf een rol. Is deze grond van prima structuur 
en kalkhoudend, dan kan speciaal bedekkingsmateriaal 
worden gemist. Door aanwending van bijvoorbeeld 
turfmolm wordt het verstoppingsrisico verminderd. 
Turfmolm, en dan de zogenaamde vezelmolm, werd het 
meest gebruikt. Dit werd aangevoerd in pakken van ca. 
50 kg. De transport- en verwerkingskosten waren zo het 
geringst en het effect, als filter van lange duurzaamheid, 
betrouwbaar. Eén pak is voldoende om 50 à 60 meter te 
kunnen afdekken.

Alternatieven
Het niet verkrijgbaar zijn van turfmolm in de gewenste 
hoeveelheden in de eerste naoorlogse jaren was de 
oorzaak dat naar andere materialen werd omgezien. Onder 
andere uitgeloogde mimosaschors: een afvalproduct van 
de looistoffenindustrie. Het voldeed heel goed maar had 
transportbezwaren en was niet in voldoende hoeveelheid 
beschikbaar. De zure reactie van dit product maakte het 
ongeschikt voor aanwending op betonbuizen. In het 
infiltratiegebied Ramspol werd in de winter 1956-1957 
een proef aangelegd met heidebedekking. Hier zou 
de turfmolm door bepaalde afzettingen of omzetting 
verstopping van de stootvoegen hebben veroorzaakt 
en ervaringen met heideafdekking in Noord-Holland 
zou in dit opzicht betere resultaten hebben gehad. Met 
stroafdekking werd, gezien de slechte resultaten daarvan 
in de Wieringermeer, geen proeven meer gedaan. In 
totaal werden in de Noordoostpolder ca. 450.000 pakken 
turfmolm (22,5 miljoen kilo) verwerkt.

40.000 kilometer drainage
Zowel de draineerbuizen als de turfmolm werden 
grotendeels per schip uit Groningen en Drenthe 
aangevoerd in vrachten van 50.000 en 800 stuks. De 
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buizen werden met kruiwagens aan wal gezet, de 
turfmolm met de bij het schip behorende lier. Veel gemak 
werd ondervonden van een groot buizendepot nabij 
Voorst, dat werd aangelegd toen de polder nog niet was 
drooggevallen. Hier stonden in 1941 reeds 11 miljoen 
buizen in voorraad tegen de zeer voordelige vooroorlogse 
prijs. Ze zijn in 1946 en 1947 verwerkt. Een flinke proef met 
buizenaanvoer in spoorweglaadkisten werd eveneens 
genomen. Het tarief dat hiervoor werd gevraagd was te 
hoog om rendabel te zijn. Toch bleek het de aangewezen 
methode voor losplaatsen die te ver van het vaarwater zijn 
af gelegen en dan voor grote hoeveelheden. Hoewel de 
turfmolm grotendeels per schip werd aangevoerd werden 
hiervoor ook vrachtwagens ingeschakeld. Zij hadden als 
voordeel dat de molm ter plaatse werd geleverd. Met 
het eigen vrachtwagenpark kon de aanvoer voldoende 
worden onderhouden. De betondraineerbuizen werden in 
de fabriek van de Erven H. Trip te Emmeloord vervaardigd. 
Deze werden met lichte trekkers en landbouwwagens in 
eigen beheer in de polder gedistribueerd. Van 1946 tot 
1955 worden er 120 miljoen draineerbuizen gebruikt met 
een totale lengte van 40.000 kilometer.

Aanvoer van drainbuizen per schip in 1953.

Draineren met de hand
Grotendeels is de drainageaanleg in handwerk uitgevoerd 
in de Noordoostpolder. Daarbij werd veelal van de reeds 
bestaande of vooraf getrokken greppelsleuven gebruik 
gemaakt. Het grondverzet met de schop werd hierdoor 
beperkt tot een uitgraving van 40 tot 60 centimeter 
bij een gemiddelde draindiepte van 105 cm. Door het 
plaatsen van zogenaamde zichthekjes – op 120 cm boven 
de toekomstige sleufbodem – werd de juiste uitgraving 
bepaald. Afwijkingen van 2 cm of meer in de graafdiepte, 
ten opzichte van het horizontale vlak, werd niet toegestaan. 
De buizen werden vanaf de uitmonding met een leghaak 
in de reeks gelegd en vervolgens met turfmolm afgedekt. 

Daarop werd de eerste grondlaag gestoken. Hierna werd 
iedere reeks om de tien meter gecontroleerd door de 
waterpassing, waarvan de uitkomsten op de ‘draingrafiek’ 
werden vastgelegd. Met de overige uitvoeringsgegevens 
op de drainagekavelstaat gaven deze kaarten de toestand 
van de kavel weer. De geconstateerde aanlegfouten 
werden door de betrokken arbeiders op eigen kosten 
hersteld. De loontarieven waren zodanig dat de 
vakbekwame draineerders goed konden verdienen. Voor 
beginners was een trainingstoeslag ingesteld.

Aanvoer per spoorweglaadkisten.

De techniek van het draineren
Voor het draineren met kraagbuizen werd de 
draineersleufbodem vlak uitgegraven. Voor kraagloze 
buizen moest deze bodem van een hol profiel worden 
voorzien. Anders zouden de buisjes verrollen. Kraagbuizen 
houden elkaar op de plaats. Behalve op de juiste diepte 
moesten de buizenreeksen in rechte richting worden 
gelegd. Hoewel een kronkel geen bezwaar oplevert voor 
de waterafvoer wordt het doorsteken bij het onderhoud 
er wel door bemoeilijkt. Zo ook het terugvinden van 
een reeks bij later onderhoud. Daarnaast dienen de 
stootvoegen zo goed mogelijk te sluiten. Een en ander 
houdt in dat het buizenmateriaal onbeschadigd en goed 
van vorm moet zijn. De sortering bij het lossen en de 
verdere verwerking van de buizen was erop gericht dat 
hier veel aandacht aan werd gegeven. Onder andere 
door het stapelen van de buizen in de depots en op het 
veld een ordelijk aanzien te geven en verkeerde buizen 
onbruikbaar te maken. Over het algemeen werden alleen 
gave buizen in de drainreeksen gelegd. De doodlopende 
buiseinden, op het hoogste punt van de reeksen dus, 
werden van eindstoppen voorzien.
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Kosten van handdrainage in greppels 
(per 1.000 meter)

Aantal Materiaal  Kosten  Totaal
3.400 Draineerbuizen  F 115 per  F 391
    1.000 stuks 
7 Eindbuizen  F 2,50  F 17,50
17 Turfmolm  F 6,00  F 102
Totaal aan materiaal:   F 510,50
163 Manuren  F 3,00/uur F 489
1 Spekhaak  F 3,20/uur F 3,20
3 Rupstrekker  F 7,20/uur F 21,60
1 Bulldozer  F 1,30/uur F 1,30
6 Fordson  F 3,00/uur F 18
20 Wagen   F 1,30/uur F,26
Totaal:     F 1.069,60

Vooral in de Noordoostpolder werd nog veel met de hand 
gewerkt en de ‘zweetlepel’.

Takken- en rietdrains
Enkele kavels waarvan de grondsoort stevige klei of 
veengrond was leenden zich ertoe om van takkendrains 
te worden voorzien. In plaats van buizen werden 
takkenbossen in de sleuven gelegd, dakpansgewijs. De 
in 1948 aangelegde kavels N2 en N3 gaven na enkele 
jaren nog geen klachten. Het doorsteken van niet goed 
werkende reeksen is niet mogelijk. De aanlegkosten 
waren ongeveer dezelfde als die van buizendrains. De 
ondergrond van een groot complex ten westen van de 
Lemstervaart en de omgeving van Schokland bestaan 
uit een veenlaag op draindiepte. In plaats van buizen is 
hier met rietbossen gedraineerd. Zo’n 5.250 hectare werd 
van rietdrainage voorzien. De sleuven werden bovendien 
van een extra watergootje, afgedekt door de rietbossen, 
voorzien. Deze drainage werkte enkele jaren uitstekend, 
waarna het minder werd. De kosten van de rietbossen per 
meter waren niet veel minder dan van draineerbuizen.

Moldrainage
Van moldrainage werd vooral gebruik gemaakt in het 
veengebied van sectie A (ten oosten van Emmeloord). 
Met een molploeg werden hier gangen getrokken op 
60 cm diepte bij een afstand van acht meter. Hoewel 
sommige moldrains het enige jaren uithielden werd het 
toch niet verantwoord geacht de gedraineerde kavels 
aan de pachters uit te geven. De moldrainage werd dus 
successievelijk door buizendrains vervangen en in dit 
gebied kon meestal met ruime afstanden van 48 meter 
worden gedraineerd. Een proef werd nog genomen 
met de grote molploeg van prof. Visser, kort voor diens 
dood, in 1946. In totaal was 650 hectare van moldrainage 
voorzien. Later werd dit dus allemaal vervangen door 
buizendrainage. Bij moldrainage wordt een soort grote 
woelpoot door de grond getrokken met achter de smalle 
woelpunt een keramische wartel. Deze smeert een (mol)
gang in de grond.

Machinale drainage
De greppelploeg was de eerste stap in de richting van 
het mechaniseren van de werkzaamheden. Deze werd 
gebruikt voor het opschonen van bestaande, geërodeerde 
greppels of voor het trekken van een sleuf in onbegreppeld 
land. Het zoeken naar een machine die de sleuven op 
de juiste diepte onafhankelijk van de terreinhoogten 
graaft was al in de Wieringermeer aan de orde geweest. 
Toch kon het juiste type niet worden gevonden. In de 
Noordoostpolder zijn een aantal machines beproefd. Een 
sleuvengraver (naar Zwitserse vinding) door Spoorijzer 
uit Delft, met een capaciteit van ca. 400 meter per uur. 
Deze bleek na uitgebreide proeven niet aan alle eisen 



13

te voldoen. Dat gold ook voor een constructie van de fa. 
Gorter uit Roodeschool. Beter voldeden de Amerikaanse 
Buckeye en de Zweedse kopie: de Åkerman.

De Amerikaanse Buckeye draineermachine.

Drie drainagemachines
Drainagemachines kunnen verschillende constructies 
gebruiken. Een graafwiel of een ketting-graafinrichting 
waar fa. v.d. Ende uit Borssele succes mee behaalde. 
Deze machines hebben een uitstekende diepteregeling 
en maken goed werk. Ook waar handdrainage op grote 
moeilijkheden zou stuiten. De ontwikkeling van vooral 
de kettinggraafmachine was voornamelijk gericht op 
een lagere aanschafprijs, gemakkelijkere bediening en 
lagere onderhoudskosten bij grote capaciteit. In 1954 
deed de Amerikaanse Buckeye uit Ohio z’n intrede in 
de Noordoostpolder. Deze machine wordt door een 
45 pk dieselmotor aangedreven en is voorzien van een 
graafwiel van drie meter doorsnede. De graafdiepte is 
regelbaar. Er werden vijf van deze machines aangeschaft. 
De graafsnelheid bedraagt ruim 300 meter per uur, terwijl 
de normale prestatie (zonder onderhoud en transport) 
bij 250 meter per uur in stevig en niet al te nat terrein 
ligt. De draineerbuizen worden op een glijgoot gelegd 
en ze komen door de zwaartekracht op hun plaats in de 
sleuf. Het afdekken met molm en de eerste steek grond 
bleef handwerk. Bij de sloot wordt  de laatste acht meter 
met de hand gelegd. Dit bleek voordeliger dan het extra 
manoeuvreren met de machine. Per kilometer drain 
werd een besparing verkregen van zo’n 60 manuren, 
waartegenover de machinekosten staan van ca. F 110,- per 
uur. De Âkerman heeft bredere rupsen dan de Buckeye. 
De stabiliteit op slikkige grond is daardoor groter. De 
constructie was verder gelijk. De oorspronkelijke uitrusting 
van deze machines is door de Centrale Werkplaatsen op 
enkele punten uitgebreid of verbeterd.

PVC-drainagebuizen
Vanaf 1967 werden in Nederland flexibele pvc-
ribbelbuizen gebruikt voor de drainage. Een Duitse 
uitvinding. De techniek werd in 1982 officieel toegelaten 
op ruilverkavelingswerken in Nederland. Veertien jaar 
eerder had het Duitse bedrijf Cornelius in ons land voor het 
eerst sleufloos gedraineerd. Toen nog niet door middel van 
een V-vormig mes maar met een verticaal naar beneden 
gericht woellichaam. De wisselende resultaten waren 
aanleiding om de techniek te verfijnen voor het werd 
toegelaten in de praktijk. Op de machine wordt een rol 
ribbelbuis meegenomen. De capaciteit van deze machines 
bedroeg 500 tot 750 meter drain per uur. Vandaag de dag 
wordt nog steeds met dit type buis gedraineerd, vaak 
voorzien van een omhulsel met polypropeen of kokos. 
Naast de sleufloze drainagetechniek wordt ook (opnieuw) 
veel gebruik gemaakt van de kettinggraafmachine.

Draineren met een kettinggraafmachine. Deze machine 
werd later in Zuidelijk Flevoland ook nog gebruikt.
Foto: Ruud Staverman

Tekst: Jan Rijpma
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van caterpillar benzine- naar dieselmotoren

experimenten met rupstractoren
In het vorige nummer van Polderpraat vertelde we 
de historie van de Caterpillar RD6: de eerste diesel-
aangedreven rupstrekker. In dit vervolg gaan we in op 
de experimenten die daaraan voorafgingen. Daarbij 
werden ook andere merken uitgeprobeerd in de 
Wieringermeerpolder.

Vanaf het begin van de inpoldering van de Wieringermeer 
was de Cultuurmaatschappij gewend aan de Caterpillar 
rupstractor met een benzinemotor. Het ging om de types 
Fifteen, Twenty en een Sixty.  Deze voldeden zeer goed 
en draaiden vaak wel 1.000 tot 1.500 uur per jaar. Maar, 
meer capaciteit en  vermogen was ook toen al aan de orde 
van de dag en de Directie Wieringermeer besloot over te 
stappen op de driecilinder dieselmotoren van Caterpillar. 
Ook waren deze motoren voordeliger in verhouding tot 
het verbruik en de bewerkte oppervlakte. 

De Caterpillar RD6 werd ook nog in de Noordoostpolder 
gebruikt door een schaarste aan nieuwe trekkers tijdens en 
na de oorlog. Foto: C.J. Omtzigt

Kromhout motor
De eerste zeven Caterpillar Fourty rupstrekkers met 
dieselmotor werden in 1935 aangekocht. Ze waren 
vooral voor het zware werk bedoeld zoals ploegen, 
greppels trekken, diepploegen en meer. Ook de rupsen 
met benzinemotor bleven hun werk doen voor het 
lichtere werk zoals grondbewerking, zaaien, transport en 
oogstwerkzaamheden. Bij de maatschappij waren ze toch 
benieuwd of de Amerikaanse diesel wel een goede keuze 
was. Bij wijze van proef is één van de Fourty’s omgebouwd 
met een Nederlandse Kromhout motor. Helaas moest 
de Kromhout al na 2.500 uur gereviseerd worden. De 
andere rupsen met Caterpillar motoren gingen vrolijk 
door tot 8.000 uur of meer. Alleen de onderstellen, zoals 
de rupskettingen met hun pennen en bussen, en ook de 
looprollen en sprockets waren onderhoudsgevoelig. Dit 
gold overigens voor alle merken en typen rupstractoren.

Lanz en Allis-Chalmers rupstrekkers
In 1936 werden er weer zeven Caterpillar rupstrekkers 
gekocht. Dit keer het type RD6. De achterliggende 
gedachte hiervoor was om ook in de wintermaanden 
een grote dorsmachine te kunnen aandrijven. Daarvoor 
waren de trekkers van een dorspoelie voorzien. Om nog 
eens wat anders te proberen werd er in 1936 ook een Lanz 
Bulldog op rupsen gekocht. Helaas zonder succes en deze 
werd ingeruild voor een Allis-Chalmers WKO rupstrekker 
met een Hesselman dieselmotor. Deze voldeed beter, 
maar verbruikte veel meer dieselolie dan de Caterpillars. 
De Hesselman motor werkte volgens het principe van 
directe inspuiting van de brandstof met een elektrische 
ontsteking en een lage compressie. Het resultaat was 
meer brandstofverbruik en een onvolledige verbranding.

In de Wieringermeer werd met Amerikaanse getrokken 
maaidorsers geëxperimenteerd, zoals deze van Caterpillar

Maaidorsexperimenten
Deze A-C werd samen gekocht met een getrokken A-C 
All-Crop maaidorsmachine. Ook werden er meerdere 
Amerikaanse combines geprobeerd echter, onder 
Nederlandse  omstandigheden geen succes. Daarom 
bleef men vasthouden aan het zichten van het graan 
en dorsen uit de klamp met een stationaire dorskast. In 
1937 kocht men de grote Borga dorskasten, zodat de 
zware Caterpillars goed van pas kwamen. Als vervanger 
voor de benzine-rupsen werd in 1939 een Caterpillar D2 
aangeschaft. De bedoeling was om bij aanvang van de 
werkzaamheden in de Noordoostpolder meerdere van 
deze exemplaren aan te schaffen. 

Dit verhaal wordt vervolgd.

Tekst: Heijo Smit
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hoe de polders ontstonden

oostelijk flevoland
72 jaar geleden werd begonnen met de aanleg van 
de Flevopolder. Zeven jaar later viel het land droog 
en in 1971 was de volledige oppervlakte in cultuur 
gebracht. In tegenstelling tot de Noordoostpolder 
was de mechanisering vergevorderd en nam de 
schaalgrootte snel toe. Ook was er voor het eerst 
aandacht voor recreatie en natuur.

De organisatie voor het droogmaken, ontginnen 
en inrichten van de polders in het IJsselmeer 
bestond uit drie onderdelen: Allereerst de Dienst der 
Zuiderzeewerken (Z.Z.W.). Deze dienst werd belast met 
de waterbouwkundige werken van de verschillende 
polders, zoals het maken van een verkavelingsplan, de 
aanleg van dijken, bouw van gemalen, droogmaken 
en drooghouden van de polder en het bouwen van 
sluizen, bruggen enz. Daarnaast de Rijksdienst voor de 
IJsselmeerpolders (R.IJ.P.). Deze had als taak de gronden 
geschikt te maken voor agrarisch, stedelijk en recreatief 
gebruik. Daarnaast ook het bouwen van steden, dorpen 
en boerderijen. Tot slot was er het Openbaar Lichaam 
‘Zuidelijke IJsselmeerpolders’ (O.L.Z.IJ.P.) Deze organisatie 
was een voorloper van een normale gemeente.

De grondsoorten in Oostelijk Flevoland. Hoofdzakelijk 
kleigrond met aan de randen zavel en in het oosten 
zandgrond.

Negen maanden pompen
In 1949 werd door de regering besloten om de 
Oosterpolder aan te leggen, zoals Oostelijk Flevoland 
toen nog heette. Met de bouw van de dijk rond de 
polder werd in 1950 begonnen. Tegelijk met de aanleg 
van de dijk werden de gemalen gebouwd: Gemaal Colijn 
(elektrisch), Lovink (elektrisch) en Wortman (diesel). Nadat 
in 1953 het werk bijna een jaar had stilgelegen, in verband 
met de stormramp in Zuidwest-Nederland, kon op 13 

september 1956 het laatste gat in de 90 kilometer lange 
dijk worden gesloten. Kraandrijver Jan Schoffelmeer 
uit Schiedam, werkzaam op het kraanschip KS-6 van de 
MUZ (Maatschappij Uitvoering Zuiderzeewerken) gooide 
de laatste bak met keileem en dichtte zo de dijk. De drie 
gemalen werden diezelfde dag door Koningin Juliana in 
werking  gesteld.
Op 29 juni 1957 viel de polder droog na negen maanden 
pompen. De polder is verdeeld in twee afdelingen wat 
waterpeil betreft, met onderling een meter verschil. De 
onkruidbestrijding is in Oostelijk Flevoland aangepakt 
door op ruime schaal riet uit te zaaien op 35.000 hectare. 
Het vernietigen van het riet voor het ontginnen bleek heel 
erg eenvoudig.

Een Caterpillar D9 bezig met het breken van de ondergrond 
en mengwoelen voor de grondverbetering.

Mechanisch begreppelen
De hoofdvaarten werden gebaggerd toen de polder 
nog onder water stond. Het baggeren van de tochten 
en het graven van de kavelsloten gebeurt na het 
droogvallen. Na het graven van de sloten zijn de greppels 
gegraven op een onderlinge afstand van 8 tot 16 meter. 
In Oostelijk Flevoland is in totaal een lengte van circa 
40.000 kilometer aan greppels gegraven. In Oostelijk 
Flevoland werd 98 procent van de greppels machinaal 
aangelegd. In de Noordoostpolder was dat 60 procent 
en in de Wieringermeer maar 20 procent. De eerste 
greppelfrees werd in 1955 aangeschaft. In samenwerking 
met een Duitse fabriek is toen een machine, die op 
de landaanwinningsgronden langs de Noord-Duitse 
kust werd gebruikt om de ingeslibde greppels op te 
schonen, geschikt gemaakt voor het zwaardere gebruik 
in Oostelijk Flevoland. In 1957 en 1958  werden zes van 
deze Demag greppelfrezen aangeschaft. In sommige 
gevallen werd de begreppeling overgeslagen en direct 
de buizendrainage aangebracht. Op 1 januari 1971 was 
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er in Oostelijk Flevoland 40.000 hectare gedraineerd. In 
Kampen werd een kavelarchief ingericht en onderzocht 
welke mogelijkheden er waren om mindere gronden te 
verbeteren. Bijvoorbeeld door diepploegen, mengploegen 
of mengwoelen. Van de polder was driekwart bestemd als 
landbouwgrond.

Een Fiat 70C rupstrekker met Ransomes (Ronda) Equitine 
‘ontginningscultivator’ aan het werk. 
Foto: Het Flevolands Archief, J. Potuyt

Ontginning en cultuurrijp maken
Na de ontginning werd het land ongeveer vijf jaar door 
de Cultuurtechnische Afdeling van de Rijksdienst voor de 
IJsselmeerpolders geëxploiteerd. De oppervlakte van dit 
‘mobiele’ grootlandbouwbedrijf bedroeg steeds ongeveer 
18.000 hectare. In het bouwplan waren hoofdzakelijk 
granen en koolzaad opgenomen en geen hakvruchten. 
Door de ver doorgevoerde mechanisatie konden de 
werkzaamheden op het grootlandbouwbedrijf met relatief 
weinig arbeidskrachten worden uitgevoerd. Voor iedere 
60 hectare was er één arbeidskracht. Het machinepark 
bestond uit onder andere 340 rups- en wieltrekkers, 
78 maaidorsers, 290 wagens voor graantransport, 3 
graanverwerkingsbedrijven en vele andere ontginnings- 
en landbouwmachines. Eind 1970 was de polder bijna 
volledig in cultuur gebracht. Het bouwplan voor 1971 
bedroeg 37 procent winter- en zomertarwe, 20 procent 
zomergerst, 27 procent koolzaad, 3 procent haver, 3 
procent gras en 10 procent verhuurd land.

Uitgifte landbouwgronden
Wanneer de gronden cultuurrijp waren – dat is gemiddeld  
vijf jaar nadat ze door de RIJP werden ontgonnen – werden 
ze aan particuliere boeren verpacht, in erfpacht gegeven 
of verkocht. Van het totale aantal uit te geven bedrijven 
werd 50 procent in pacht aangeboden en 50 procent in 
erfpacht. De helft van de beschikbare bedrijven werd 
toegewezen aan gegadigden uit ruilverkavelingsgebieden 

die hun grond ter beschikking hadden gesteld aan de 
betreffende ruilverkavelingscommissie. Een kwart ging 
naar gedupeerden door de uitvoering van werken van 
openbaar belang en een kwart naar gegadigden uit de 
vrije sector. In 1962 werden de eerste landbouwbedrijven 
in pacht en erfpacht uitgegeven. In januari 1971 
waren er 635 bedrijven uitgegeven, waarvan 538 als 
akkerbouwbedrijf, 66 als gemengd bedrijf en 31 als 
weidebedrijf. De bedrijfsgrootte varieerde van 20  tot 
90 hectare met gemiddeld 37 hectare. Daarbij lag de 
tendens al op een toename van de schaalgrootte. Behalve 
de genoemde bedrijven werden tot 1971 ook nog 92 
fruitteeltbedrijven (bedrijfsgroottes van 7 tot 23 hectare) 
verpacht waarvan 17 in erfpacht. Hierin zijn vier bedrijven 
in eigen beheer (BIEB) inbegrepen.  
 

De Hembrug wagens van de Directie konden ook prima als 
verhuiswagens dienen voor de nieuwe pachters. 
Foto: Fam. Gielen

De boerderijenbouw
Op de uit te geven pachtbedrijven werden de woningen 
en bedrijfsgebouwen door de RIJP gesticht. De 
erfpachters en eigenaren moesten zelf voor de bouw van 
hun bedrijfsgebouwen en woningen zorgen. De eerste 
schuren in Oostelijk Flevoland zijn gebouwd ten behoeve 
van de ontginning en exploitatie van de polder. In het 
oostelijk deel van de polder zijn de schuren nog van het 
Noordoostpolder-type. Voor de ontginningsschuren in 
het westelijke deel van de polder is gebruik gemaakt van 
de nieuwe ontwerpen voor de akkerbouwbedrijven. De 
schuren zijn meestal in groepjes van twee verspreid over 
de polder gebouwd. Bij één van de twee schuren werd 
een woning gesticht voor de bedrijfsleider van het in 
ontginning genomen gebied. Van het Noordoostpolder-
type (PF) zijn er 83 stuks en van de nieuwe ontwerpen 
zijn er 30 stuks (PG:20, PL:9, TF:1) gebouwd. De schuren 
zijn gebouwd met driescharnierspanten, zodat er een 
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vrije ruimte zonder tussensteunpunten ontstond. Er 
kwamen veel klachten over deze kleine schuren. Al gauw 
kregen deze schuren de naam ‘ministerschuurtjes’. De 
voornaamste klacht was de kleine vloeroppervlakte en 
de breedte van slechts 17 meter. Na de vele protesten 
tegen de kleine schuren werd in 1965 het oppervlak met 
15 procent vergroot (type PK en PL). De schuren werden 
toen 23 meter breed. Voor de uitgifte van 1969 is een 
nieuw type akkerbouwschuur ontwikkeld (type TF). Deze 
was 23 meter breed, 27 meter lang en 6,5 meter hoog met 
een dakhelling van 15 graden. Na 1971 is de dakhelling 
verhoogd tot 25 graden (type TK). In 1973 werden de 
normen voor de schuuroppervlakte weer verhoogd. Door 
de RIJP werden in totaal 468 akkerbouwschuren gebouwd. 
25 daarvan kregen een andere bestemming. Voor de 
gemengde bedrijven werden er 50 bedrijfsgebouwen 
gebouwd (PH, PF en PN-type). Voor de weidebedrijven 
werden in totaal 37 bedrijfsgebouwen gebouwd (type PR, 
PQ, PT en PU).

Arbeidsplaatsen naar Lelystad
Het wegennet in Oostelijk Flevoland was in 1973 nagenoeg 
voltooid. Na de laatste uitgifte zijn er vijf schapenbedrijven 
uitgegeven. Ook bleven 30 bedrijven in het beheer van de 
RIJP.  De zogenoemde B.I.E.B.-bedrijven. De oppervlakte 
fruitteeltbedrijven bedroeg ruim 1.000 hectare.
Door verplaatsing van de Rijksdiensten van Kampen naar 
Lelystad kwamen er veel arbeidsplaatsen bij. Het kantoor 
van de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders werd in 
oktober 1972 in gebruik genomen. De regering besloot 
in 1968 om aan bedrijven die zich in Lelystad wilden 
vestigen een premie te verstrekken van 10.000 gulden 
per mannelijke arbeidskracht. Begin jaren zestig had de 
regering namelijk de ambitie uitgesproken dat Lelystad 
moest groeien tot 100.000 inwoners. Op 1 januari 1972 werd 
de gemeente Dronten ingesteld. Deze stond rechtstreeks 
onder toezicht van de Minister van Binnenlandse Zaken. 
Ook de dorpen Swifterbant en Biddinghuizen vielen onder 
deze gemeente. Naast de landbouw was veel aandacht 
voor openluchtrecreatie en natuur. Er werd voor het eerst 
bos op vruchtbare landbouwgrond geplant. Door een 
groeiend woningentekort in het westen was er ook meer 
ruimte voor bebouwing ingeruimd.

Tekst: Jan Rijpma en Niels van der Boom

Ontvangst van nieuwe pachters en erfpachters in Dronten in juni 1967.
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Uitbreiding collectie

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

• Instructie- en onderdelenboeken Cat. D4C - dhr. Visser
• Collectie instructie- en onderdelenboeken Cat - Chris 

van Poelgeest
• Fotocollectie - Henk Oortwijn
• Fotocollectie - Piet en Adrie Kamer
• Collectie werkplaatsboeken Cat., vakbladen en 

polderdocumentatie - dhr. Dekker
• Fotocollectie - Henk Boom
• Foto’s en promotiemateriaal - HO van Daele VOF uit 

Dronten
• Collectie boeken over Flevoland en de RIJP, 

gereedschappen en memorabilia - C. Overeem
• Vitrinekast - Kees de Nood
• Väderstad NZ Parallel cultivator - Gommert Lindenbergh
• Foto’s op aluminium - A. Hagting
• Werkplaatsboeken MF 760 - Hendrik Begeman
• Werkplaatsboek MF 760 - Fam. Van der Marel
• Cursusboeken RIJP - H. Geelhoed
• Drainagemateriaal - Edwin van Dijk

Ons bezoekerscentrum is elke derde zaterdag van de 
maand geopend van 10:00 tot 16:00

Kalender 2022

Zaterdag 17 september
Zaterdag 15 oktober
Zaterag 19 november
Zaterdag 17 december

Bezoekadres:

Elandweg 34 (ingang tegenover Elandweg 31)
8255 RK  Swifterbant

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

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

www.weevers.com

Trots op ons 
werkgebied
en diep geworteld in de Flevolandse klei


