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Van de voorzitter

een woord vooraf
De in september gehouden reünie voor de oud- 
RIJP-medewerkers was een groot succes, met een 
opkomst van ongeveer 180 personen afkomstig uit 
heel Nederland. Verder hebben we inmiddels ook 
nog een aantal groepen ontvangen tijdens en rond 
onze open dagen. Deze dagen werden zeer goed 
bezocht door geïnteresseerde mensen.

2022 was een bijzonder jaar met uitzonderlijk veel 
zonuren. Dit zorgde tevens voor een heerlijke zomer 
met hoge temperaturen. Wat mij betreft mag dit 
volgend jaar weer gebeuren. Je zult tevens denken: 
dan wordt het ook weer droog. Dat betekent veel 
beregenen, maar de kosten gaan voor de baten uit. 
Meestal zijn dit in de landbouw financieel de beste 
jaren. Een mooie zomer is ook belangrijk voor onze 
plannen voor 2023. 

Op de achtergrond maken we al plannen om een 
evenement te organiseren waarbij we diverse 
veldwerkzaamheden met onze oude machines en 
werktuigen kunnen uitvoeren. Daar komt natuurlijk 
veel bij kijken en vooral in deze tijd met de diverse 
vergunningen. Er is al een positief gesprek geweest 
over een mogelijke locatie, dus het begin is er.

Verder is er nog veel werk te doen rond ons erf en 
aan de gebouwen. Inmiddels is het grote plein 
opnieuw bestraat, zodat er veel meer parkeerruimte 
is gekomen. Ook is de bedoeling dat we de destijds 
omgewaaide kapschuur weer gaan herstellen. 
Wanneer beginnen we dan een keer aan het 
opknappen van ons machinebestand, hoor ik u 
denken. Hopelijk kan ik daar in de eerste editie van 
2023 meer over zeggen.

Veel leesplezier in ons door de redactie zorgvuldig 
samengestelde magazine.

Heijo Smit

Het aanleggen van de parkeerplaats. Die is inmiddels klaar en ligt er prachtig in, 
met dank aan onze vrijwilligers!



4

borga: Nederlands eerste en laatste dorsmachinefabrikant

borga dorsmachine en carterpers
Ondanks dat in de polders vanaf een zeer vroeg 
stadium met maaidorsers werd geëxperimenteerd, 
zijn vele tonnen graan, erwten en koolzaad in de 
Wieringermeer- en Noordoostpolder gedorst met 
dorsmachines van Borga. Ook toen het bedrijf een 
getrokken maaidorser ontwikkelde werd deze in de 
polder uitgeprobeerd.

Voor het begin van Borga moeten we ruim 150 jaar terug in 
de tijd. In 1871 richtte Aaldrik Eildert Stijkel een ijzersmederij 
op langs het te graven Eemskanaal in Appingedam. Vijf jaar 
later verbindt dit kanaal de stad Groningen met Delfzijl. 
Het bedrijf specialiseert zich in stalen constructiewerk en, 
na een faillissement in 1888, wordt het bedrijf in 1891 een 
stoomsmederij. Drie jaar later verkoopt Stijkel het bedrijf 
aan twee metaalarbeiders: J. ter Borg uit Hoogezand en A. 
Mensinga uit Eenrum. Op dat moment heeft het bedrijf 
vijf man personeel in dienst. De werkzaamheden blijven 
vooral gericht op constructiewerk, maar ook wordt al 
onderhoud uitgevoerd aan dorsmachines en andere 
(landbouw)machines. Na het zien van Amerikaanse 
landbouwmachines, waaronder een stropers, besluiten 
Ter Borg en Mensinga zelf zo’n pers te construeren. In 
1901 wordt het eerste exemplaar verkocht. Slechts zeven 
jaar later is de bouw van stro- en hooipersen samen met 
steenpersmachines de belangrijkste bedrijfstak.

De flinke balen gemaakt met de carterpers. Let op de 
‘monnikskap’ voor het op de rug dragen van de balen. 
Foto: Fam. Van der Kolk

Een eigen dorsmachine
In 1926 stappen beide mannen uit het bedrijf en worden 
zij opgevolgd door F.D. ter Borg en C. Houttuin. Ter Borg 
blijft het bedrijf tot zijn dood leiden. De aandacht komt 
steeds meer te liggen bij landbouwmachines. Ook 
worden locomobielen geïmporteerd uit Engeland, samen 
met dorsmachines van het merk Garrett. Omdat Ter Borg 

en Jan Bonga, opvolger van Houttuin, niet tevreden zijn 
met de Engelse dorsmachine, wordt voor het jaar 1933 
de eerste eigen dorsmachine op de markt gebracht. 
Bijzonder is dat de machine bijna volledig uit 3mm 
dikke stalen platen is opgetrokken die ‘door elektrische 
lassching met de hoekijzers zijn verbonden’, zo luidt een 
publicatie. Het is opvallend hoe weinig de machine trilt en 
hoe stabiel hij staat door zijn hoge eigen gewicht, zo wordt 
beschreven. De Directie van de Wieringermeer is direct 
een grote klant want het bestelt vijf van de dorsmachines 
die onder de naam Borga worden verkocht. Ter Borg 
& Mensinga’s Machinefabriek levert bij de machines 
uiteraard ook de benodigde carterpersen, ook wel 
bekend als paardekoppers vanwege de ja-knikker voor 
het verdichten van het stro. De dorsmachines bevallen 
de Directie goed. In latere advertenties meldt Borga dat 
het tien en later twaalf dorsmachines heeft geleverd voor 
oogstwerkzaamheden in de Wieringermeerpolder. Ook 
verkoopt het nog eens acht machines aan loondorsers in 
dezelfde polder. Ook deze machines zullen ongetwijfeld 
de nodige werkzaamheden voor de Directie hebben 
uitgevoerd.

Dorsen met een Borga-combinatie in de Wieringermeer 
vanuit schelven. 
Foto: Nationaal Archief

De Noordoostpolder
Wanneer in 1942 de Noordoostpolder droogvalt verhuist 
veel materiaal van de Directie mee naar de nieuwe polder. 
Ondanks dat de machine soms oud en veelgebruikt is 
heeft het weinig keus. In de oorlogsjaren is nauwelijks nog 
nieuw materiaal te krijgen. Ook de Borga dorsmachines 
en persen mogen in de NOP aan de slag. Al in de jaren 30 
experimenteert de Directie met getrokken Amerikaanse 
maaidorsers in de Wieringermeer. Deze machines 
hebben veel moeite met het lange en soms vochtige stro 
waardoor het niet direct een succes is. Wanneer direct na 
de oorlog, in 1946, de eerste zelfrijdende Massey Harris 
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maaidorsers worden aangeschaft gaat het hard. Het zal 
nog even duren maar, de dagen van de dorsmachine zijn 
geteld. In 1947 beschikt de Directie al over 37 maaidorsers 
die samen ruim 5.000 hectare in de nieuwe polder dorsen. 
Daarnaast worden ze ook gebruikt om tarwe, gerst, haver 
en koolzaad vanuit klampen te dorsen.

Aanvoer van schoven direct vanuit het land in de NOP. Een 
transporteur vergemakkelijkt het werk voor de invoerder. 
Foto: Beeldbank Rijkswaterstaat

De getrokken maaidorser
De inventarislijst telt in dat jaar nog 30 dorsmachines, 
waarvan de meeste Borga, maar op de lijst met nieuwe 
investeringen prijken nog louter maaidorsers. In 
Appingedam ligt de focus dan nog op de stationaire 
dorsmachine maar worden ook andere machines gebouwd 
zoals een aardappelrooier. Ondanks dat de dorsmachine 
in Groningen nog zeer lang in gebruik blijft – door de 
belangrijke strokartonproductie – komt in 1950 de Borga 
C1 getrokken maaidorser op de markt. In advertenties van 
die tijd wordt hij aangeprezen als de eerste Nederlandse 
combine. De machine heeft een werkbreedte van vijf 
voet (150 centimeter) en onder de invoer ligt een 31 pk 
Wisconsin benzinemotor om het geheel aan te drijven. 
Een aandrijving via de aftakas is eveneens leverbaar. 
De Directie koopt één zo’n machine voor de som van 
15.390 gulden. Daarmee is de machine zo’n 5.000 gulden 
duurder dan een Amerikaanse zelfrijdende combine van 
bijvoorbeeld Deering (International) of Minneapolis-
Moline.

Faillissement
Vanuit het buitenland is meer interesse in een getrokken 
maaidorser. Vooral voor de oogst van rijst. De productie 
van stationaire dorsmachines dooft langzaam uit. Met de 

bouw van hogedrukpersen heeft het bedrijf veel meer 
succes. Ook de oogstmachines voor sperziebonen zijn een 
succes. Hiervoor wordt zelfs een aparte fabriek opgericht. 
In 1978 moet de fabrikant gedwongen verhuizen naar 
een industrieterrein in Appingedam. Slechts anderhalf 
jaar later gaat Ter Borg & Mensinga failliet en verdwijnt de 
naam Borga voorgoed.

De werking
De werking van de dorsmachine is in grote lijnen 
vergelijkbaar met die van een maaidorser. De schoven 
worden aan de bovenkant ingevoerd, waarna het product 
wordt verdeeld en door een enkele dorstrommel wordt 
gedorst. Bij de Borga brengen vier schudders het stro 
naar achteren en wordt met zeven en lucht het kaf van 
het koren gescheiden. Verschillende type carterpersen 
werden door Borga geleverd. In de polders werd onder 
andere het type C4 gebruikt die van drie schudders is 
voorzien. Eventueel achtergebleven korrels worden zo 
uit het stro geschud. Het perskanaal wordt aangedreven 
door het vliegwiel, net zoals nog steeds op een vierkante 
balenpers wordt toegepast. Met een baallengte tussen de 
100 en 120 cm, 50 cm breedte en 55cm hoogte waren het 
behoorlijke pakken die werden geproduceerd. Het binden 
met ijzerdraad gebeurt handmatig.

Liefhebbers
Met de komst van de combine werd de dorsmachine snel 
overbodig. De houten machines werden meestal in de 
brand gestoken en het ijzer verkocht. Enkele machines 
zijn nu in handen van liefhebbers. Daarbij blijft de Borga 
geliefd. Eén van de Noordoostpolder-machines wordt 
nog jaarlijks gedemonstreerd door de familie Reinders in 
Emmen.

De Borga dorsmachine en carterpers van de familie Reinders 
wordt ieder jaar gedemonstreerd en dorste ook in de NOP. 
Foto: Niels van der Boom

Tekst: Niels van der Boom
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loonbedrijf breure: al 55 jaar van flevoland tot spanje

sponsor in beeld: loonbedrijf breure - de waard
Loonbedrijf Breure – De Waard, met vestigingen in 
Swifterbant en Zeewolde, is uitgegroeid tot een van de 
grootste loonwerkers in Flevoland. Naast specialisatie 
in onder andere aardappelen, uien, bieten, graan 
en conserven heeft het ook een belangrijke 
grondverzettak. Het ondernemende karakter is de 
rode draad in de geschiedenis van dit bedrijf.

Grondlegger van Fa. P.J. Breure & Zn. – zoals het bedrijf 
in de beginjaren heette – was Piet Breure. Als oudste 
van negen kinderen werd hij in 1906 geboren op het 
ouderlijk landbouwbedrijf in de Hoeksche Waard. Door 
het vroegtijdig overlijden van zijn vader werd Piet al 
vroeg medeverantwoordelijk voor de kostwinning. Het 
ondernemen zat hem in het bloed, zo blijkt wel uit het 
feit dat hij in de jaren 30 naar Frankrijk trok om daar bij 
boeren te gaan werken. Het bleek niet de laatste grote 
verhuizing. Vlak voor de Tweede Wereldoorlog kwam Piet 
terug naar de Zuid-Hollandse eilanden en ging werken 
bij een boer en loonwerker in Dubbeldam, een dorp op 
het Eiland van Dordrecht. Slechts na één jaar besloot Piets 
werkgever om te emigreren naar Canada en zette Piet het 
loonbedrijf zelfstandig voort. Vlak na de oorlog, in 1946, 
werd loonbedrijf P.J. Breure opgericht.

Oprichter Piet Breure (1906 – 1998) zag ‘zijn’ loonbedrijf 
uitgroeien tot één van de grootste loonbedrijven in Flevoland.

Naar Swifterbant
De sterk uitbreidende stad Dordrecht, maar ook het 
havengebied, hadden grond nodig en slokten uiteindelijk 
ook het dorpje Dubbeldam op in 1970. De Breure’s waren 
toen al naar Flevoland vertrokken doordat de klantenkring 
steeds verder kromp. Omdat Piet tijdens zijn sollicitatie 
al zestig jaar was lag de nadruk op de bedrijfsovername 
door zoon Arie en schoonzoon Colin Greensides. Twee 
jaar later trad ook dochter Adrie in het bedrijf. Zij werd 
verantwoordelijk voor de boekhouding. De familie ging in 
het dorp Swifterbant wonen. Breure had de mogelijkheid 
om achter het bedrijf van Weevers een loods te bouwen 
in het dorp, maar die kans werd afgewezen. De machines 
stonden daarom in een gehuurde romneyloods aan de 
Tarpanweg. Ook werd schuurruimte aan de Elandweg 
gehuurd. Na een jaar werd begonnen met de bouw van 
een bedrijfsloods aan De Kolk op het industrieterrein. 
Later volgde ook een bedrijfswoning en een tweede 
schuur voor machineberging en reparaties.

Aan de Tarpanweg werd een romneyloods gehuurd tot het 
bedrijf zich vestigde op De Kolk.

Extreem natte oogst
1967 was het eerste jaar voor het loonbedrijf, dat in het 
begin draaide met hulp van twee medewerkers die 
meegekomen waren uit Dordrecht. Personeel vinden was 
in die tijd nog niet zo’n probleem. Er waren voldoende 
boerenzoons die bij het loonbedrijf wilden werken. 
Het daaropvolgende jaar (1968) kan Piet Breure zich 
nog goed herinneren, zo vertelt hij in een interview in 
Koffers vol Dromen: Verhalen uit Drontens verleden. 
“1968 was extreem nat. Alle boeren hadden moeiten met 
het oogsten van de aardappelen en bieten. Omdat de 
draagkracht van de jonge grond nog niet optimaal was 
moesten tientallen hectares worden ondergeploegd. We 
hebben aardappelrooiers bijgehuurd om zoveel mogelijk 
boeren bij te staan. […] Het transport van bieten was op 
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veel plaatsen onmogelijk, de trekkers en wagens zakten 
weg. Ik kon de hand leggen op moeraswagens, een 
militair voertuig.”

Een Massey Ferguson 1800 kniktrekker van de RIJP moet 
de Herriau bietenrooier van Breure uit zijn benarde positie 
redden.

Durfinvesteringen
Het is één van de vele anekdotes die het innovatief 
karakter van het bedrijf aangeven en die nog steeds 
goed zichtbaar is. In hetzelfde interview vertelt Breure 
over de aanschaf van een precisiezaaimachine voor 
suikerbieten: “Ik was de eerste loonwerker in de 
jaren vijftig die een precisiezaaimachine kocht, maar 
niemand had er vertrouwen in. Uiteindelijk bracht de 
machine veel verbetering omdat de bieten niet langer 
met de hand gedund hoefden te worden.” Nog zo’n 
durfinvestering was het digitaal boekhoudsysteem waar 
in 1983 in werd geïnvesteerd. Kosten: 40.000 gulden. De 
computertechniek stond nog in de kinderschoenen en 
kostte heel wat hoofdbrekens. Vandaag de dag is het niet 
meer weg te denken van kantoor.

Conserven
Naast de traditionele akkerbouwgewassen begon het 
bedrijf zich al snel te specialiseren in de teelt – en dan met 
name het zaaien en oogsten – van conservengewassen. 
Erwten, bonen en spinazie, later gevolgd door suikermaïs. 
Het was opnieuw pionieren want de machines waren nog 
niet zo ver ontwikkeld als nu. Tegenwoordig vertrekt ieder 
voorjaar een ploeg erwtendorsers naar Spanje om daar te 
oogsten, voor die in Flevoland van start gaat. Daarnaast 
wordt er ook op andere plekken in Nederland en Duitsland 
erwten, spinazie en suikermaïs geoogst.

Conserven, en dan vooral de teelt van erwten, zijn al decennia 
een belangrijke tak. Hier dorsen met mobiele ‘viners’.

Het grondverzet
In 1970 maakte het loonbedrijf een uitstap naar de 
grondverzetsector, wat vandaag de dag een belangrijke 
pijler onder het bedrijf is. In Oostelijk en Zuidelijk 
Flevoland nam de verstedelijking toe en waren er veel 
bouwprojecten waar het bedrijf aan de slag kon. Het 
machinepark omvat tegenwoordig heel wat (rups)
kranen, shovels, gronddumpers en waterwagens. Binnen 
de cultuurtechnische tak valt ook het onderhoud aan 
bermen en sloten.

Vanaf 1970 wordt gestart met cultuurtechnische 
werkzaamheden. Een Fiat met rupsbanden legt een leiding 
in de wegberm.
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Uitbreiding
In 1966 krijgt de bekende loonwerker Jan Maris uit 
Marknesse een vestiging in Dronten, nadat hij het 
loonbedrijf van Wouter van der Beek overneemt op 
diens sterfbed. In 2004 stopt Maris met de agrarische 
tak van dit bedrijf. Ook Maris was een bekende speler 
in de conservenwereld en voerde daarnaast agrarische 
werkzaamheden uit. Loonbedrijf Breure neemt de 
machines en werkzaamheden van Maris over. Inmiddels 
wordt het bedrijf dan al geleid door de huidige eigenaar, 
Peter Greensides. In 1998 neemt hij het bedrijf van 
zijn vader Colin en Arie Breure over. Dat is ook het jaar 
dat grondlegger Piet Breure overlijdt.  In 2008 wordt 
een nieuw bedrijfspand gebouwd op de hoek van 
industrieterrein De Kolk. De oudere loodsen zijn ook 
vandaag de dag nog in gebruik als machineberging. In 
2010 neemt Breure een aandeel in loonbedrijf De Waard 
uit Zeewolde. Het verloop van loonbedrijf De Waard kent 
veel gelijkenissen met Breure. In 1965 – een jaar eerder dan 
de Breure’s – vestigt familie De Waard zich vanuit Texel in 
Biddinghuizen om zich op agrarisch loonwerk te richten. 
Ook hier is de conserventak – met erwten en bonen – 
een belangrijk onderwerp. In 2014 bouwt loonbedrijf De 
Waard in Zeewolde, aan de Roerdompweg, een nieuwe 
bedrijfslocatie.

Meer werkzaamheden
Met de komst van meer en meer biologische 
akkerbouwbedrijven in Flevoland heeft Breure steeds meer 
specialistische werkzaamheden in het programma voor 
de oogst van groentes. Niet alleen erwten, sperziebonen 
en spinazie maar ook aardappelen, uien, witlof en rode 
bieten. In de laatste twintig jaar is de mestdistributie sterk 
in opkomst binnen het bedrijf. Vandaag de dag wordt met 
maar liefst zeven sleepslangbemesters en een zelfrijdende 
bemester gewerkt. Naast vloeibare mest worden vaste 
meststoffen en compost gestrooid. Het van oudsher op 
de akkerbouw gerichte loonwerk heeft – zeker met de 
komst van Maris en De Waard – ook verbreding naar de 
veehouderij gekregen voor het oogsten van gras en maïs. 
Vandaag de dag werken zo’n 45 vaste medewerkers bij 
loonbedrijf Breure, wat in piekperiodes wordt uitgebreid 
met losse krachten. Inmiddels zijn ook Mathijs en Sander, 
de zonen van Peter en Liesbeth, bij het bedrijf betrokken 
als vierde generatie loonwerkers.

Tekst: Niels van der Boom
Bronnen: Boerderijenboek Swifterbant, Koffers vol 

dromen. Verhalen uit Drontens verleden 1957-1982.
Foto’s: Loonbedrijf Breure

De nieuwste investering is deze Holmer bunkerrooier met 625 pk vermogen en 45m³ 
bunkerinhoud. Het bedrijf heeft twee van deze mastodonten. 

Foto: Niels van der Boom
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Scan de QR code en maak kans op 
een aantrekkelijk meststoff enpakket 
naar keuze of een tegoedbon van 
Five Guys. 

Wie goed planticipeert loopt teelttech-
nisch voorop!

PlantCoaching is een gespecialiseerde 
leverancier van (blad)meststoff en voor de 
agrarische sector. Upload een foto en/of 
stuur een motivatie waaruit blijkt dat jij op 
jouw (akkerbouw)bedrijf goed hebt geplan-
ticipeerd of dit groeiseizoen gaat doen.

De meest originele foto en/of motivatie 
wordt beloond met een aantrekkelijk 
meststoff enpakket naar keuze of een 
tegoedbon van Five Guys. Wie wil dat 
nu niet? 

Heb  jij  goed 
geplanticipeerd?

Scan de code of ga naar 
www.plantcoaching.nl/
geplanticipeerd/ en win!

Upload nu je 
foto en/of beschrijf 
je motivatie!

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

Actieperiode: tot 
1 januari 2023.

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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pionier jos van haperen bleef de paarden altijd trouw

interview met jos van haperen
Bijna 25 jaar lang werkte Jos van Haperen voor de 
Directie en het latere RIJP. Ook in zijn functie als 
BIEB-bedrijfsleider en later pachter had hij veel 
met mechanisatie te maken. Toch heeft Jos de beste 
herinneringen aan zijn tijd in de Noordoostpolder, 
toen het werk nog met paarden werd uitgevoerd. Ook 
na zijn pensionering bleef die passie voor paarden 
bestaan.

Het verhaal van de nu 85-jarige Jos van Haperen uit 
Swifterbant begint zoals die van veel pioniers. Afkomstig 
van een gemengd bedrijf in Teteringen, onder de rook 
van Breda, en met drie broers was er voor Jos weinig 
kans om boer te worden. Die wens zat er al vroeg in. 
Uiteindelijk kon op 47 jarige leeftijd die belofte eindelijk 
worden ingewilligd. “Ik kon goed leren maar wilde per 
se boer worden en ging alleen naar de lagere land- en 
tuinbouwschool”, vertelt hij. Mijn leraar stak niet onder 
stoelen of banken dat er voor de meeste jongens in de 
klas geen ruimte was in Brabant om boer te worden. 
Hij wakkerde het enthousiasme aan om naar de polder 
te gaan en het daar te proberen. Samen met drie 
klasgenoten vertrok ik in 1956 op 19 jarige leeftijd naar de 
Noordoostpolder.”

Jos van Haperen reed in dienst van de Directie en later RIJP met 
allerhande (rups)trekkers en oogstmachines, maar aan het werken 
met paarden heeft hij de mooiste herinneringen. 
Foto: Niels van der Boom

Voorliefde voor paarden
De Directie had op dat moment een personeelsstop. 
Zodoende kwam Jos bij een akkerbouwer terecht aan 
de Oud Emmeloorderweg, vlakbij Schokland. Het bedrijf 
van Vermunt was met 48 hectare een grote boerderij 
die in 1949 was uitgegeven. Vermunt had meerdere 
medewerkers en Jos begon onderaan de ladder. “Luzerne 
eggen met twee paarden, dat was mijn eerste klus. 
Helemaal achterop de kavel tegen de tocht aan. De andere 

medewerkers stonden natuurlijk stiekem toe te kijken of 
ik de paarden wel netjes kon laten keren. Gelukkig had ik 
van huis uit al ervaring. Eén van de paarden probeerde 
het nog wel om rechtsomkeert naar de boerderij te gaan, 
maar dat heb ik snel afgeleerd.” Het was het begin van Jos’ 
voorliefde voor paarden, die nog altijd een belangrijke 
plek inneemt. Ook het vertellen van anekdotes gaat hem 
goed af. “Daarom ben ik ook zo oud geworden”, grapt hij. 
“Ik heb altijd voldoende tijd genomen voor een praatje!” 
De verhalen van weleer mag hij nog graag oprakelen. 
Regelmatig ook in interviews. Enkele plakboeken zitten 
vol met krantenknipsels die in de loop der decennia zijn 
verzameld.

Ploegen met een vierspan in de Noordoostpolder. Toen Jos in 1956 
naar de polder kwam werd met een trekker geploegd, maar al het 
andere werk deden paarden. 
Foto: Het Flevolands Archief, Directie van de Wieringermeer, 
Kampen

Paarden voor de trekker
Zijn beginjaar in de polder vergeet Jos niet snel. “De 
herfst was enorm nat en het werk ging zwaar. De boer, 
Sjef Vermunt, had één trekker – een Fordson Major – met 
een McCormick rondgaande ploeg. We liepen met drie 
paarden voor de trekker om hem vooruit te krijgen. In 
ploegendienst werd continu geploegd om alles om te 
krijgen. We zorgden er dan ook voor dat er altijd een vers 
span met paarden gereed stond. Voorop de neus was een 
zitje gemaakt voor de menner. Het was ongelofelijk hoe 
snel de paarden het kunstje leerden. Dat waren allemaal 
Belgische trekpaarden. Als één het ritme te pakken had 
volgden de anderen snel. Zelfs tot hun knieën in de 
modder kwamen ze nog goed vooruit. Het contrast met 
drie jaar later was groot. De herfst van 1959 was enorm 
droog. Toen reed ik in november nog met twee wagens 
bieten achter drie paarden.” Na even denken kan Jos 
zich nog het bouwplan uit die tijd voor de geest halen. 
“In een één op zes rotatie werden wintertarwe, vlas, 
pootaardappelen, droge erwten, suikerbieten en luzerne 
verbouwd.” Dit laatste gewas ging naar de drogerij in 
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Marknesse. “Een bouwplan met veel vlas, erwten en 
luzerne (vlinderbloemigen) in de rotatie is eigenlijk hoe 
de overheid nu ook wil dat het gebeurt”, blikt hij terug.

Oostelijk Flevoland
Bij Vermunt deed Jos de broodnodige akkerbouwervaring 
op, zoals de teelt van pootaardappelen. Ook werden 
avondcursussen gevolgd in de wintermaanden. Drie 
maanden vervulde hij nog zijn militaire dienstplicht, maar 
dat was snel voorbij. “Ik werd ingedeeld bij de hospikken, 
maar het leger kwam erachter dat ze er teveel hadden. 
Dus werd er gevraagd; wie wil naar huis. Ik heb gelijk mijn 
hand opgestoken om terug te gaan naar de polder!” Maar, 
om zijn droom van een eigen boerderij te verwezenlijken 
moest hij bij de Directie aan de slag. 4 april 1960 was zijn 
eerste werkdag in de Zuidelijke IJsselmeerpolder, die drie 
jaar eerder was drooggevallen. Jos kwam in het kamp van 
Dronten te liggen en ging aan de slag bij opzichter Vos 
aan de Olsterweg in Dronten. In de beginjaren telde iedere 
weg één of meerdere ontginningsboerderijen van wel 
500 hectare. Zij hadden hun eigen machines en een vaste 
groep personeel. Alleen de oogst werd centraal geregeld. 
“Ik begon onderaan de ladder met het opschonen 
van sloten met de zeis en schop en drainagegreppels 
graven voor de eindbuizen”, weet hij nog goed. “Eerst 
moest je deze klussen doen voor je trekker mocht rijden. 
Kunstmest strooien over het gewas of hopperups (een 
groenbemester, red.) gebeurde met de hand. De balen 
kunstmest wogen 100 kilo en die droegen we de kavel 
op want een trekker in het land, dat was uit den boze! Je 
kunt het je nu niet meer voorstellen dat we al dat werk 
moesten doen maar ja, je wilde boer worden dus dan was 
het tanden op elkaar en niet klagen.” Jos herinnert zich 
ook nog de inspecties, bijvoorbeeld tijdens het kunstmest 
strooien. “Prummel, hoofd van de Landbouwkundige 
afdeling, kwam persoonlijk polshoogte nemen. We liepen 
meestal met drie of vier man schuin achter elkaar. Als er 
dan één halverwege de kavel zijn zaaiteil leeg had zwaaide 
er wat!” Na bij opzichter Vos te hebben gewerkt kwam Jos 
te werken bij Jeu Gielen aan de Ellerweg in Biddinghuizen. 
Zodoende verhuisde hij ook naar het kamp in dat dorp. 
Toen hij uiteindelijk bij zijn derde opzichter kwam in 
Swifterbant, Nico Remijn aan de Vuursteenweg, lag Jos 
ook nog korte tijd hier in het kamp.

Vrouwelijke pioniers
In die tijd duurde de werkweek tot zaterdagmiddag, 
waarna de meeste polderwerkers naar huis gingen. Zo 
ook Jos. Daar leerde hij zijn latere vrouw Anny kennen 
die helaas  in maart van dit jaar geheel plotseling kwam 
te overlijden. Jos heeft het er nog steeds moeilijk mee. 

Samen werkten ze hard aan het helpen opbouwen van 
Swifterbant. Uiteindelijk hebben ze er samen exact 60 
jaar gewoond. Toen bekend werd dat Jos en Anny één 
van de vijf dubbele houten noodwoningen kregen zei 
Jos nog stellig dat hij ‘never nooit niet’ naar Swifterbant 
ging. Hij kan er nu gelukkig smakelijk om lachen. “Behalve 
die houten woningen en het werkkamp was er helemaal 
niets.” 

De eerste houten twee-onder-een-kap woningen die het dorp 
Swifterbant vormde in 1962.
Foto: Het Flevolands Archief, Directie van de Wieringermeer, Potuyt.

“Wij arriveerden in 1962 en een jaar later begon de aanleg 
van De Lange Streek, de eerste straat van Swifterbant. 
Van de groep van twintig personen in de houten huizen 
leven er nu nog maar drie. Wij waren het laatst levende 
echtpaar. We zijn altijd een hechte club gebleven. Wij 
mannen trokken iedere dag de polder in en waren druk 
bezig. De vrouwen zaten thuis en konden nauwelijks 
ergens heen. In de zomer op de fiets naar Kampen, maar 
verder was er niks. Zeker in de winter was het afzien. Ook 
de vrouwen waren pionier. Aan hun rol in het verhaal is 
veel te weinig aandacht besteed.” In het dorp werden twee 
kinderen geboren. Marian in 1964 en Sjaak een jaar later, 
die tragisch genoeg snel overleed. “Om meer mobiel te 
zijn kochten we onze eerste auto, een grijze eend (Citroën 
2CV). De jachtopzieners reden in exact dezelfde auto. In 
die tijd zat er zoveel wild in de polder, vooral hazen en 
fazanten, dat je er geregeld een aanreed. Die ging dan 
mee in de auto, wat eigenlijk niet mocht. Gelukkig reden 
beide auto’s even hard dus inhalen konden ze niet. Zo 
hebben we heel wat beleefd.”

BIEB-bedrijf
De drang om pachter te worden werd steeds groter. Jos 
solliciteerde en werd uitgenodigd voor een gesprek op het 
hoofdkantoor in Zwolle. “Tijdens het toelatingsexamen 
werd duidelijk dat ik meer praktische akkerbouwkennis 
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nodig had. Zodoende ging ik op zoek naar een baan bij een 
akkerbouwer.” Omdat er nog een lange lijst met jongens 
was die pachter wilde worden zag Jos zijn kansen krimpen. 
Zijn oude baas Remijn raadde aan om op een BIEB-bedrijf 
(Bedrijf In Eigen Beheer) te solliciteren. “Gelukkig kon ik 
goed overweg met Stef Duursma, die toen leiding gaf 
aan de BIEB-bedrijven en verantwoordelijk was voor de 
uitgifte. Was dit niet gelukt, dan waren we waarschijnlijk 
naar Canada geëmigreerd. In het najaar van 1966 werd 
ik bedrijfsleider op een bedrijf van 37 hectare aan de 
Biddingweg in Swifterbant.” Hier werden ook de dochters 
Jolanda (1967) en Annemiek (1970) geboren. 

Boerderij Hoeve-Eind aan de Biddingweg. Rechts de snijheesters 
waar het bedrijf zich in specialiseerde. 
Foto: J. van Haperen

“We werkten veel samen met collega’s, zoals bijvoorbeeld 
Geert Schreuder aan de Elandweg. Ik had een nieuwe 
maaidorser en aardappelrooier gekregen waar ik ook 
loonwerk mee deed. Schreuder rooide bij mij weer de 
suikerbieten. Zo hielp je elkaar. Dat leverde ook discussie 
op met de Rijksdienst. Zij probeerden je oud materiaal  
aan te smeren terwijl ik veel liever  nieuw had. Anders was 
je iedere avond aan het sleutelen! De relatie met pachters 
was goed maar ze keken altijd met argusogen naar ons. Als 
wij teveel ons best deden dan gingen de pachtprijzen het 
volgende jaar omhoog, zo dachten ze. Onzin natuurlijk. 
De financiële gegevens van de BIEB-bedrijven werden 
gebruikt om inzicht te krijgen in het reilen en zeilen van 
de bedrijven. Later stootte de RIJP de fruitbedrijven en 
gemengde boerderijen af. Alleen de akkerbouwers bleven 
over. We maakten ons zorgen over de saneringsrondes en 
besloten gezamenlijk lid te worden van de vakbond voor 
ambtenaren. We waren immers in overheidsdienst. Dat 
leverde veel verbazing op bij de RIJP.”

Opvolging
Dankzij een politiek besluit (motie Faber) werd in 
de jaren 80 afgedwongen dat zittende pachters de 
domeingronden konden overnemen. Zo gebeurde het 

dat Jos op 47-jarige leeftijd in de herfst van 1984 eindelijk 
zelfstandig akkerbouwer werd. “Ik was samen met 
collega Anton de Jong net gestart met de pootgoedteelt 
toen de schimmelziekte Phoma vanuit Schotland naar 
Nederland kwam. We bleken een geïnfecteerde partij 
gekocht te hebben in Friesland, waardoor er op het zojuist 
verworven bedrijf geen pootaardappelen mochten 
worden verbouwd. Daarom startten we met de teelt van 
droogbloemen en later ook snijbloemen en snijheesters.” 
Dochter Jolanda en haar man Henk Noome, die samen 
al een melkveebedrijf in Biddinghuizen runden, hebben 
uiteindelijk het pachtbedrijf overgenomen. Een vrouw 
alleen als pachter, dat was voor Domeinen een brug te 
ver. “Uiteindelijk heeft de boeren- en tuindersbond ABTB 
in Zwolle geholpen met de kwestie en is het toch gelukt. 
Volgens de wet mocht het natuurlijk gewoon. Domeinen 
was bang dat er veel meer boerendochters zouden 
volgen, maar dat viel uiteindelijk erg mee. De sierteelt 
werd langzaam afgebouwd en later werd het bedrijf 
samengevoegd met het melkveebedrijf. Met de komst 
van de Hanzelijn moest grond worden afgestaan en kon 
een  bedrijf in de nabijheid van Biddinghuizen worden 
gekocht. Jos en Anny bleven tot 2010 op de boerderij aan 
de Biddingweg wonen, mede vanwege de ruimte voor  
paarden.

Jos tijdens een ploegwedstrijd op de Minderhoudhoeve in 
Swifterbant heel wat jaren later. Foto: J. van Haperen

Opnieuw achter de paarden
De paarden bleven een rol spelen bij Jos. Nadat hij zelf geen 
dieren meer had hielp hij veel bij Adriaan van Oorschot 
bij Op d’n Akker in Nagele. Zo kon er regelmatig toch 
nog geploegd worden met paarden tijdens verschillende 
demonstraties. In 2018 stopten de activiteiten en de 
horeca op dat bedrijf. De zorgtak voor ouderen – Op de 
Wurf – bleef bestaan. Ook daar komt Jos nog met grote 
regelmaat als vrijwilliger. Jos van Haperen woont nog 
steeds, inmiddels al 60 jaar, in het vertrouwde Swifterbant.

Tekst: Niels van der Boom
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de aanleg en ontginning van zuidelijk flevoland

hoe de polders ontstonden
In 1959 werd begonnen met de aanleg van Zuidelijk 
Flevoland, als vierde polder in het IJsselmeer, en wat 
later bleek ook de laatste. De 44.000 hectare bood 
plek aan 248 agrarische bedrijven. Daarnaast was er – 
veel meer nog dan in de vorige polders – ruimte voor 
stedenbouw, natuur en reacreatie.

Al in 1938 werd begonnen met het vooronderzoek. Met 
boren werd een begin gemaakt in de zuidelijke kom van 
het IJsselmeer, waarbij vele boringen tot op het pleistocene 
zand werden uitgevoerd. Het doel hiervan was een globaal 
inzicht te krijgen in de bodemgesteldheid van de gehele 
zuidelijke kom van het IJsselmeer. In totaal werden door 
de Afdeling Bodemkundig Onderzoek binnen de polder 
824 boringen verricht tot minstens 1,5 meter diepte. Dat 
is één boring per 50 hectare.

Markerwaardpolder
Terwijl de ontginning van de derde IJsselmeerpolder 
(Oostelijk Flevoland) in volle gang is bouwt men dijken 
voor de volgende polder in het IJsselmeer. Na het 
gereedkomen van Oostelijk Flevoland zou aanvankelijk 
de Markerwaard (60.000 hectare) aan de beurt komen. 
De voor deze polder bestemde bouwputten voor 
de  uitwaterings- en schutsluizen nabij Lelystad, de 
Houtribsluizen, bestemd voor de noordelijke toegang 
tot het Oostvaardersdiep, kwamen gereed. Dat gold ook 
voor een stel sluizen bij Enkhuizen. Het eiland Marken 
was geen eiland meer. Sinds 17 oktober 1957 is het met 
een dijk verbonden aan het vasteland. In juli 1959 werd 
eveneens voor de drooglegging van de Markerwaard 
begonnen met de aanleg van een drietal dijkvakken, met 
een gezamenlijke lengte van 13 km. Deze liggen tussen 
Lelystad en Amsterdam langs het Oostvaardersdiep, 
Op die plaatsen was in de jaren 1941 en 1942 reeds een 
grondverbetering aangebracht . 

Oostvaardersdiep
De Markerwaard is niet alleen de grootste IJsselmeerpolder, 
maar door de grotere bedijkingskosten, ook de duurste. 
Omdat de rijksgelden niet toereikend waren voor dit 
werk werd besloten om prioriteit te geven aan Zuidelijk 
Flevoland (44.000 hectare), zodat op korte termijn 
hoogwaardige landwinst kon plaatsvinden. Ook wat de 
meest urgente nieuwe wegverbindingen betreft werden 
door het eerder droogleggen van Zuidelijk Flevoland 
betere mogelijkheden verkregen. Deze overschakeling 
had tot gevolg dat de bovengenoemde drie dijkvakken 
langs het Oostvaardersdiep nu tijdelijk dienst moesten 
doen als meerdijk van Zuidelijk Flevoland en dat later in het 
droge Zuidelijk Flevoland een paralleldijk moest worden 

gebouwd om de waterkerende functie over te nemen. 
Tussen deze twee dijken kwam het Oostvaardersdiep te 
liggen, wat bevaarbaar is voor schepen tot 2.000 ton.

Ansichtkaart van de kantine annex dienstpension aan het 
Oostvaardersdiep. Het eerste gebouw van Zuidelijk Flevoland in 
wat later Almere zou worden. Het gebouw kreeg later de naam De 
Trekvogel. Het Flevolandschap is eind 2022 met de sloop begonnen. 
Foto: T.W. Schinkel

De meerdijk
De totale lengte van de omringdijk is ongeveer 70 km. Voor 
de aanleg zijn twee bouwputten, leidammen en havens 
aangelegd. De verschillende gedeelten van de omringdijk 
zijn, net de andere polderdijken in het IJsselmeer en de 
Afsluitdijk, in hoofdzaak opgebouwd uit keileem en zand. 
Ze hebben een sterke ‘huid’ van klei, rijshout en steen. Van 
deze materialen hoeft alleen de steen in het buitenland te 
worden gekocht. Het keileem, een zeer vaste leemsoort, 
daterende uit de laatste ijstijd, werd op enkele plaatsen 
in het IJsselmeer, onder meer bij Urk, opgebaggerd 
en per schip naar het werk vervoerd. Het zand werd 
nabij het werk uit het IJsselmeer opgezogen. Waar de 
nieuwe dijk moet komen worden eerst de slappe lagen 
weggebaggerd. Daarna wordt de gevormde geul met 
zand gevuld. Op de verbeterde ondergrond worden twee 
keileemdammen gestort, waartussen het zandlichaam 
wordt opgespoten. Het onder water gelegen deel van 
de dijk wordt beschermd door kraagstukken van rijshout 
bestort met stortsteen. Afhankelijk van de ligging van de 
dijk worden lichtere of zwaardere materialen (baksteen, 
betonzuilen, basaltsteen) gebruikt.

Waterbouwkunde
In tegenstelling tot alle voorgaande IJsselmeerpolders is 
voor Zuidelijk Flevoland maar één gemaal nodig, De Blocq 
van Kuffeler. Dit gemaal ligt aan het Oostvaardersdiep en 
is met dieselmotoren uitgerust. De vier pompen hebben 
een capaciteit die een kwart groter is dan het gemaal 
Wortman in Lelystad. De zeebodem van deze polder 
bestaat voornamelijk uit zware zavel en klei en loopt zeer 
gelijkmatig van het N.A.P.-niveau naar twee meter onder 
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N.A.P. In het midden van het IJsselmeer loopt dit op tot 
vier meter onder N.A.P. De polderpeilen zijn dezelfde als 
in Oostelijk Flevoland: N.A.P. – 5,20 meter en N.A.P. – 6,20 
meter. De Flevopolders worden gevormd door Oostelijk 
Flevoland (54.000 hectare) en Zuidelijk Flevoland (44.000 
hectare). Ze worden gescheiden door de Knardijk, die later 
als slaperdijk is gaan dienen.  Met de bouw van de ringdijk 
is in 1959 begonnen. De dijksluiting zou in aanwezigheid 
van Koningin Juliana gebeuren op 18 oktober 1967. Door 
de hevige storm van een dag eerder was het sluitgat breder 
geworden zodat het onmogelijk werd om het die dag te 
sluiten. De definitieve sluiting vond een week later plaats 
op 25 oktober. Volgens het contract had de dijk al op 1 
oktober gesloten moeten zijn. Dit had ook zo kunnen zijn. 
Aannemersbedrijf Dikkerboom en Sybrandy protesteerde 
heftig tegen de vertraging. Na zeven maanden pompen 
viel de polder droog op 28 mei 1968.

Ontginningsvoertuig Amphirol die door de RIJP werd geleend van 
de Koninklijke Nederlandsche Heidemaatschappij. Geschikt voor 
alle terreinen en water. Fotograaf Jan Rijpma maakte de foto bij de 
Knardijk in 1968. 
Foto: Jan Rijpma

Ontginning
Kort na het opdrogen van de grond komen de eerste 
planten. De zaden van de planten kunnen er goed 
kiemen. Omdat er nog geen begroeiing aanwezig is 
kunnen de gekiemde planten zich vrijwel allemaal goed 
ontwikkelen, zodat in korte tijd het bodemoppervlak 
met planten is bedekt. Van de eerste plantensoorten 
die zich in een nieuwe polder vestigen, de zogenaamde 
pionierssoorten, zijn moerasandijvie, grote lisdodde, 
blaartrekkende boterbloem, zeebies en riet de meest 
voorkomende. Een opmerkelijk verschijnsel in Flevoland 
is het massaal optreden van verschillende wilgensoorten 
als pioniersplanten.

Onkruid, of toch niet?
Ongeveer 10.000 hectare was meer of minder met 
wilgen begroeid. Voor het merendeel zijn de wilgen 
verwijderd. Plaatselijk zijn ze met opzet gespaard in de 
hoop dat ze een bijzondere noot aan het landschap 
geven. In een deel van de natuurlijke wilgenbegroeiing 
werd natuurlijke bosvorming bestudeerd. De ervaring 
uit de Noordoostpolder leerde dat de gedeelten die 
niet in de eerste jaren werden ontgonnen bedekt 
raken met een begroeiing van moerasplanten. In die 
tijd werd dit als gevaar gezien omdat er onder deze 
planten ook onkruid voorkwam. Dit zou schade geven 
tijdens de ontginning. Vandaar dat werd getracht 
onkruidvorming te voorkomen, wat mede door de 
oorlogsomstandigheden niet lukte. Een groot deel van 
de Noordoostpolder raakte ongewild volledig bedekt 
door een wilde begroeiing, die voor een groot deel uit riet 
bestond. Zo werd noodgedwongen ervaring opgedaan. 
Het riet bleek door de grote verdamping de uitdroging 
van de grond te bevorderen en door lichtonderschepping 
de veel lager groeiende kruiden te onderdrukken of de 
vestiging ervan te voorkomen. Bovendien bleek riet na 
de ontginning een betrekkelijk gemakkelijk te bestrijden 
onkruid, omdat de wortelstokken niet diep groeiden. Op 
basis van deze ervaring zijn de volgende polders met riet 
ingezaaid. In het voorjaar van 1968 is in een tijdsbestek 
van 14 dagen ongeveer 40.000 hectare met riet ingezaaid. 
Dit werd gedaan met vliegtuigen vanaf de dijk langs 
het Oostvaardersdiep. Per hectare is ongeveer 500 gram 
rietzaad gebruikt. Dit zaad was in de voorgaande jaren in 
Oostelijk Flevoland gewonnen en bedekte twee jaar later 
grote delen van de polder.

Geelbloeiende moerasandijvie in de drooggevallen Zuidelijke 
Flevopolder, 1968, Oostvaardersdijk. 
Foto: Jan Rijpma



16

Van rietvlakte tot ontgonnen polder
Voor de meeste bestemmingen was het noodzakelijk 
de terreinen eerst te ontginnen en enige jaren 
landbouwkundig te gebruiken. Door de ontginning 
en landbouw wordt de grond ontwaterd en droogt 
hij verder in. Wat rietbegroeiing inzet wordt door de 
ontginning en landbouw voortgezet. De bovenlaag 
van de natte, onbegaanbare moddervlakte krijgt een 
goede draagkracht en een normale begaanbaarheid. 
Aan de ontginning gaat de aanleg van een stelsel van 
wegen en waterlopen vooraf. De ontginning omvat 
het aanbrengen van een ontwateringssysteem, in het 
algemeen bestaande uit greppels van kavelsloot tot 
kavelsloot, het vernietigen van de rietbegroeiing en de 
inzaai van het eerste landbouwgewas; meestal koolzaad. 
De werkwijze bij de ontginning is in de loop der tijd flink 
veranderd. In de Wieringermeer en Noordoostpolder 
werden de greppels grotendeels met de hand gegraven. 
In Oostelijk en Zuidelijk Flevoland ging dat op zachte 
grond met de greppelfrees of met de greppelploeg op 
redelijk begaanbare grond. Vroeger werd de afgestorven 
rietmassa in het voorjaar verbrand en nieuwe riet door 
hakselen en ploegen bestreden. In de zuidelijke polder 
werd het riet met een vliegtuig bespoten met Dalapon. Na 
het bespuiten werd het riet verbrand. Vervolgens werd de 
grond door een bewerking met de schijfeg en ploeg zwart 
gehouden. Tussen 20 augustus en 10 september werd 
koolzaad gezaaid. In mei kleurde de polder zo opnieuw 
felgeel, waarna eind juli met de oogst werd begonnen. Zo 
is jaarlijks tussen de 3.000 en 4.000 hectare ontgonnen.

Rietbestrijding in Oostelijk Flevoland met Dalapon door Tom van 
der Meulen, met de PH-TOM (Piper PA-18A-150 Super Cub), in de 
jaren 60. 
Bron: Ansichtkaart Vliegbedrijf Tom van der Meulen, Jan Rijpma

Cultuurtechnische Afdeling
De grond werd vijf jaar lang gebruikt door de staat 
en vervolgens uitgegeven, of het kreeg een andere 
bestemming. De omvang van het Grootlandbouwbedrijf 
bedroeg in de ontginningsjaren tussen de 15.000 
en 20.000 hectare. De RIJP had als taak alle gronden 
geschikt te maken voor hun geplande bestemming. 
Verantwoordelijk was de Hoofdafdeling Cultuurtechniek 
en Recreatie (HCR). De voor landbouw bestemde gronden 
werden aan particuliere boeren verpacht. Op gronden 
bestemd voor recreatie en steden vond de overdracht 
later plaats. Binnen de HCR was de Cultuurtechnische 
Afdeling (CA) belast met de ontginning van de gronden, 
de aanleg en het onderhoud van bos en recreatieobjecten 
en de tijdelijke landbouwkundige exploitatie. Dit laatste 
had als doel om de grond in een goede staat op te 
leveren. Door de droge zomer van 1970 kon al 1.000 
hectare koolzaad en 400 hectare wintertarwe worden 
ingezaaid. Bovendien werd in het in 1971 te ontginnen 
gebied op 3.500 hectare begreppeling aangebracht. De 
gewaskeuze verschilde per grondsoort. In hoofdzaak 
ging het om koolzaad en granen. In latere jaren werden 
ook overige gewassen verbouwd. In 1978 resulteerde dit 
in de volgende oppervlakteverdeling: koolzaad 7.100 ha, 
granen 13.100 ha, overige gewassen 1.800 ha. Daarnaast 
werd elk jaar 500 hectare nieuw bos ingeplant, terwijl 
ruim 6.500 hectare bos moest worden onderhouden.

Verkaveling
Voor de afwatering worden eerst de vaarten gebaggerd. 
Vervolgens de tochten en de kavelsloten en ten slotte 
wordt de detailontwatering op de kavels aangebracht. 
Het stramien van wegen en waterlopen is vastgelegd in 
een verkavelingsplan. De vorm en de afmetingen van 
de kavels vormen hiervoor een belangrijk uitgangspunt. 
Dit was afhankelijk van het einddoel van de grond. De 
standaardverkaveling in Zuidelijk Flevoland is wat betreft 
vorm en afmetingen gebaseerd op een landbouwkundig 
gebruik van de grond. De grens voor de breedte van 
de kavels is op basis van het systeem van enkelvoudige 
drainage bepaald op 500 meter. Bij de vaststelling van de 
kavellengte is rekening gehouden met de te verwachten 
schaalvergroting in de landbouw. In verband hiermee 
is gekozen voor kavellengtes van 1.200 meter en 1.700 
meter. De oppervlakte van de standaardkavels bedroeg zo 
60 of 85 hectare. De vorm van de kavels is rechthoekig. In 
een groot deel van Zuidelijk Flevoland is een verkaveling 
op basis van 500 bij 1.200 meter en van 500 bij 1.700 
meter aangebracht. Met deze kavelafmetingen werd het 
mogelijk bedrijven van 60 tot 90 hectare uit te geven. 
Vanuit landbouworganisaties was er een sterke voorkeur 
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bedrijven van 40 tot 60 hectare. Hierdoor was het nodig 
de grote kavels op te splitsen. Dit werd bereikt door op 
twee kavels drie bedrijven uit te geven. Daarvoor werden 
dan ook insteekwegen aangelegd.

Kavelindeling zoals toegepast in Zuidelijk Flevoland. Bron: 
Rijkswaterstaat

Boerderijtypes
In 1972 kwam in Zuidelijk Flevoland de eerste boerderij 
gereed. Voor de akkerbouw bouwde men houten schuren 
met golfplaten van het type TH en TN. Bij de rond 1975 
gebouwde ligboxstallen kwam de melkstal in een apart 
gebouw, ditmaal nog wel met betonplaten (type PU). 
Voor de weidebedrijven verrezen in 1982 in totaal 87 
ligboxstallen voor 120 melkkoeien (type PX). Vanaf 
1972 moesten de pachters bij grotere percelen hun 
eigen woning bouwen en na 1978 kwamen er vooral 
in Zuidelijk Flevoland particuliere boerderijen met een 
individuele vormgeving. De eerste uitgifte was in 1979 
met 25 akkerbouw- en 10 weidebedrijven van 35 tot 60 
hectare. Er waren dat jaar 446 gegadigden. Tot en met 
1987 zijn er door de RIJP 144 akkerbouw-, 82 weide- 
en 22 fruitteeltbedrijven uitgegeven. De RIJP en het 
Grootlandbouwbedrijf bleven tot 31 december 1996 actief 
in het ontginnen en betelen van de landbouwgronden in 
Rijkseigendom. Vanaf 1997 werd deze taak overgenomen 
door de organisatie Exploitatie Reservegronden Flevoland 
(ERF).

Bewerking: Jan Rijpma en Niels van der Boom

Bloeiend koolzaad in Zuidelijk Flevoland, 1983. 
Foto: Ruud Staverman
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Rupstrekkers en de moeilijke weg van de ontginning in de NOP

experimenten met rupstractoren - deel II
In het vorige artikel meldde ik dat er een Caterpillar 
D2 rupstrekker op proef liep in de Wieringermeer. 
Deze beviel zo goed dat de Directie Wieringermeer in 
1938 besloot om meerdere D2’s met dieselmotor aan 
te schaffen. De Caterpillar D2 trekkers zijn uiteindelijk 
nooit aangekomen. Het schip waarmee ze verscheept 
werden vanuit Amerika werd getorpedeerd, al vrij 
aan het begin van de oorlog. Door een schaarste 
aan materiaal kwamen de meeste oude Caterpillar 
rupstrekkers met benzinemotor mee naar de 
Noordoostpolder.

Schaarste
Met het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog konden 
er weinig onderdelen meer verkregen worden, zoals 
afslagmagneten voor de ontsteking, sprockets en 
looprollen. Wat betreft lagerwerk had men te maken 
met de inchmaten. Dit kwam niet overeen met de 
maten in millimeters die in Europa worden gehanteerd. 
Dus moesten de technische dienst en de omliggende 
mechanisatiebedrijven hun uiterste best doen om alles 
draaiende te houden. Ook de schaarste aan brandstof 
was een grote uitdaging. In de jaren 1940 en 1941 liet 
de Directie Wieringermeer een Caterpillar dieselmotor 
ombouwen met een turfgasgenerator, zodat men nog 
kon dorsen.

De Caterpillar D2 met zijn dieselmotor presteerde goed maar was 
pas na de oorlog weer verkrijgbaar. 
Foto: Nationaal Archief

Gasgeneratoren
In Duitsland waren gasgeneratoren niet nieuw. De Duitse 
ingenieur Georg Imbert experimenteerde er al jaren 
mee. Kromhout Motoren Fabriek uit Amsterdam kreeg 
de licentie van Imbert om ze te bouwen. Na beproeving 
bij de Dienst werden er 25 rupstrekkers mee uitgevoerd. 
Voor de chauffeurs was het rijden op een turfgaspot een 
vies karwei door het stoken en schoonhouden. Dagelijks 
moest je de filters schoonkloppen, alles schoonmaken en 
de kachel weer helemaal opbouwen. Omdat de Duitse 
bezetters belang hadden bij onze ‘graanschuur’ in wording 
waren er onderhandelingen in gang gezet om een proef 
uit te voeren met drie verschillende rupstrekkers. Zo 
werden een Famo, een Fiat en een Hanomag rupstrekker 
in de Noordoostpolder ingezet.

Een Famo Boxer met generator die in Nederland werd gestookt met 
turf. De chauffeurs hadden veel onderhoud aan de trekkers. 
Foto: C.J. Omtzigt
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Turf als brandstof
De lichte werkzaamheden, zoals zaaien en eggen, 
konden deels nog gedaan worden met de opgelapte 
Caterpillar Twenty trekkers die met een benzinemotor 
waren uitgerust. Van de nieuwe Fiat rupstrekker moesten 
voortdurend de kleppen geschuurd worden. De oorzaak 
was vaak onervarenheid van de chauffeurs. Het systeem 
was nog niet volmaakt. Het vele onderhoud aan de 
gasgeneratoren gold trouwens voor alle rupstrekkers, 
ongeacht het merk. Als brandstof werd dus turf gestookt. 
Dit was voornamelijk baggerturf wat eerst gedroogd 
moest worden. In de Wieringermeer was al een drogerij 
aanwezig. Deze zorgde voor de verwerking en voldoende 
droging van het product, met een vochtgehalte van 
20%, wat vaak moeilijk haalbaar was. Daarna werd het 
opgeslagen in Vollenhove.

Diefstal
Doordat er steeds meer rupstrekkers stil kwamen te staan 
ging men proeven doen met nieuwe Famo rupstrekkers 
op turf. Deze leverden niet het gewenste resultaat en niet 
het opgegeven vermogen.  Een ander probleem was het 
verkrijgen van de gewenste onderdelen. In die tijd werden 
in de NOP ook veel diefstallen gepleegd van kostbaar 
materiaal. Het gevolg was dat de beschikbaarheid van de 
rupsen en hun machines schaars begon te worden, zodat 
paarden en ossen een groot gedeelte van het trekkerwerk 
over moesten nemen.

Van vliegtuigen naar trekkers
Onder de naam Famo werden vanaf 1940 tractoren 
gebouwd in de stad Breslau, het hedendaagse Wroclaw 
in Polen. De oorsprong gaat verder terug tot 1832. Drie 
fabrikanten van wagons en locomotieven sloegen de 
handen ineen onder de naam Linke-Hoffmann-Busch 
(LHB). In 1923 werkten er maar liefst 50.000 medewerkers 
die 3.000 locomotieven bouwden. In 1930 nam het Junkers 
concern het bedrijf over. De bekende vliegtuigfabrikant 
was ooit begonnen als fabrikant van verwarmingsketels 
maar startte tijdens de Eerste Wereldoorlog met 
vliegtuigen. Het was Junkers die de Fahrzeug und Motoren 
Werke GmbH oprichte, kortweg FAMO genaamd. Vijf jaar 
later werden de eerste trekkers geproduceerd en nog 
eens vijf jaar later omvatte het productprogramma zelfs 
een 100 pk rupstrekker, naast exemplaren van 45 en 60 pk. 
Opvallend was dat de rupstrekkers allemaal een stuurwiel 
hadden in plaats van hendels. Ook was er een 42 pk 
wieltrekker. In de oorlogsjaren bouwde Famo veel tanks 
maar ook rupstrekkers voor civiele toepassingen. Na de 
val van Breslau en het einde van de oorlog verhuisde de 
productie naar Schönebeck, waar onder het DDR-regime 
door IFA trekkers werden gebouwd.

Famo Boxer
De trekkers die in 1943 naar de polder kwamen waren 
van het type Boxer. De trekker werd al in 1933 door LHB 
gebouwd en later door Famo. De trekker werd onder 
andere met een 55 pk Demag dieselmotor geleverd en in 
de oorlogsjaren met een Imbert houtgasgenerator. Ook 
de trekkers die naar Nederland kwamen – naar schatting 
zo’n vijftig stuks – hadden zo’n generator. Tot begin 1945 
werd de Boxer gebouwd. In totaal zijn er 2.000 gebouwd.

Tekst: Heijo Smit

De Caterpillar Twenty trekkers met benzinemotor werden opgelapt om ook in de Noordoostpolder 
dienst te doen.
Foto: Het Flevolands Archief, Gemeente Wieringermeer, Maaskant
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‘Vele verplaatsingen van landbouwbedrijven naar Flevoland begeleid’

Mark Onderdijk, VSO makelaars & taxateurs, blikt terug op begintijd
In 1988 richtte Mark Onderdijk (1954) een 
makelaarskantoor op in Dronten, dat het latere VSO 
makelaars & taxateurs zou worden. “Ik ben geboren 
en opgegroeid op een akkerbouwbedrijf in de 
Wieringermeer. Op 18-jarige leeftijd heb ik het bedrijf 
van mijn ouders overgenomen. Het was een mooie 
tijd, maar ik ambieerde meer. De verkoop van de 
boerderij fascineerde mij dusdanig, dat ik besloot om 
de opleiding tot agrarisch makelaar te gaan volgen.”

Notaris Vos
Onderdijk werkt na afronding van zijn studie voor een 
makelaarskantoor in Lelystad en Almere, om op zekere 
dag voet aan wal te zetten in Dronten. “Medeoprichter van 
VSO was Wim Voerman. We deden alles samen en hielden 
toen nog kantoor in een woonhuis aan de Thomsonstraat.” 
Onderdijk kwam regelmatig op het kantoor van notaris 
Vos aan De Rede in Dronten. “Vos vroeg mij wat mijn 
plannen waren voor de toekomst. Ik antwoordde dat ik 
agrarisch onroerend goed wilde aan- en verkopen. Vos 
had wel wat aanbod onder zijn hoede waar ik misschien 
iets mee kon. Wanneer één van zijn klanten een agrarisch 
makelaar nodig had, dan zou hij ons kantoor aanraden. Zo 
kreeg ik de eerste opdrachten in Oostelijk Flevoland.”

Een nog jonge Mark Onderdijk nadat hij in 1988 zijn eigen 
makelaarskantoor in Dronten begon. 
Foto: VSO makelaars & taxateurs

Erfpacht
Sinds het Uitgifteplan (Noordoostpolder, herziene versie 
1950) is de dienst Domeinen Onroerende Zaken eigenaar 
van alle gronden in de Noordoostpolder en Oostelijk 
Flevoland. Onderdijk: “Aanvankelijk hadden boeren geen 
grond in eigendom. Er bestond pacht, veertigjarige 
erfpacht en altijddurende erfpacht. Vanaf 1984 kregen 
boeren de kans om gronden te kopen.”

Haarlemmermeer
Door zijn connecties in Noord-Holland, en de nieuwe 
mogelijkheden in Flevoland, begeleidde Onderdijk 
veel verplaatsingen van landbouwbedrijven vanuit de 
Haarlemmermeer naar Oostelijk Flevoland. De Polderbaan 
en de vijfde startbaan van Schiphol werden aangelegd 
en boeren moesten of wilden weg. “Het werd er alsmaar 
drukker. Boeren kregen steeds meer los land en Schiphol 
bleek een rekenfout te hebben gemaakt waardoor 
de geluidsnorm voor de Polderbaan veel te ruim was 
genomen. De meeste agrarische ondernemers wilden 
zelf weg”, aldus Onderdijk. Maar, de boeren vinden de 
grond in Flevoland maar duur. “Eind jaren negentig kostte 
een hectare cultuurgrond in Flevoland vijftigduizend 
gulden. Ik begeleidde destijds een boer die 40 hectare 
had te verkopen in de Haarlemmermeer en voor het 
verkoopbedrag 60 hectare kon aankopen in Oostelijk 
Flevoland. Hij wachtte zo lang dat hij uiteindelijk voor 
hetzelfde geld 40 hectare weer kon kopen in plaats van 
de oorspronkelijke 60. Stijgende prijzen, toen ook al! Het 
was een harde les, en daarom stel ik tijdens gesprekken 
nu regelmatig de vraag: Waar wacht u op? Als je boer 
wilt blijven, moet je gelijk handelen. Er waren in die tijd 
ook stoppende boeren met vrijgekomen vermogen. Voor 
hen kocht ik beleggingspanden in de Haarlemmermeer. 
Dat is tot op de dag vandaag een renderende investering 
gebleken.”

Pionieren
De agrarisch makelaar ervaarde in de begintijd van zijn 
loopbaan de sfeer in Flevoland als zeer ondernemend. 
“De boerenbedrijven in de Noordoostpolder waren van 
origine klein; tussen de 12 en 48 hectare. Je zag dat de 
boeren daar creatiever waren om een goede boterham 
te verdienen. Er ontstonden neventakken, zoals 
loonbedrijven, boerderijwinkels, een camping, manege of
caravanstalling. Dat zag je in Oostelijk Flevoland ook nog 
wel. In Zuidelijk Flevoland gebeurde het eigenlijk niet. 
Daar waren en zijn de landbouwbedrijven grootschaliger. 
Wat mij toen, en nu nog steeds, enorm aanspreekt is het 
vooruitstrevende denken en werken van veel Flevolandse 
boeren. Eind jaren 90 bracht ik een bezoek aan Amerika. 
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voor 

Mark Onderdijk, nog altijd thuis op het land.

Tekst: Mark Onderdijk

Weids en uitgestrekt was het daar zeker, maar wat mij 
tegenviel waren de know-how en de innovaties. Nederland 
was toen al véél verder op dit gebied dan de Amerikanen.”

Op-en-top ondernemer
Dat ondernemende karakter, waar zit ‘m dat in? Onderdijk: 
“Denk eens aan nieuwe combinaties van machines, 
robotisering op melkveebedrijven, de verfijning van de 
biologische landbouw, het verbouwen van nieuwe teelten, 
producten verpakken op de eigen locatie en de keten in 
eigen hand nemen om de vrije handel te bevorderen. 
Noem maar op. De Flevolandse boer was en is in mijn 
ogen op-en-top ondernemer en op onontgonnen terrein 
nog steeds een pionier.”

bestel nu de unieke jaarkalender 2023
Ook dit jaar geeft Stichting Polderpioniers een jaarkalender uit. De kalender omvat 12 schitterende foto’s – passend 
bij de tijd van het jaar – met daarop de trekkers en machines die gebruikt zijn bij de inpoldering. Alle polders komen 
hierbij aan bod.

De kalender kost €12,50 per stuk. Donateurs krijgen €2,50 korting per stuk. 
De verzendkosten bedragen €4,60. 
Bestellen kan via onze website: www.stichtingpolderpioniers.nl/bestel-kalender-2023.

Op = op!
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Disclaimer:
Stichting Polderpioniers Flevoland heeft haar 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 wat ter beschikking is gesteld 
door derden. Heeft u bezwaar tegen het gebruik van 
bepaald beeldmateriaal, neem dan contact met ons op.
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van de redactie

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

Omvangrijke collectie RIJP-memorabilia, proefveldonder-
zoeksapparatuur, stand koolzaadexpositie en schaftkeet – 
Biologisch landbouwbedrijf NZ 27 (Douwe Monsma)

Collectie Cultuurrijp personeelsbladen en boeken – Co 
Bolle

Boeken Flevoland e.o. – Anton Bakker (Stichting Land-
bouwhistorie Texel)

Fotocollectie – Syb Stoker

Cursusboeken - J. M. Roetert 

Fordson Dexta miniatuur + folder - Ko Westveer 

Collectie drainbuizen - Kees Siccama 

Verzameling Cultuurrijp (personeelsblad) - A.H.M. Rennen

Boek RIJP - Rob Korting

Boeken en rapporten - J.C. Gehrels (via Eilt Hartman)

Bouwmaterialen en boxplanken – Fam. Smit Swifterbant

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

Kalender 2022
Zaterag 19 november
Zaterdag 17 december

Kalender 2023

Wijzigingen voorbehouden

Bezoekadres:
Elandweg 34 (ingang tegenover Elandweg 31)
8255 RK  Swifterbant

openingstijden bezoekerscentrum

Zaterdag 21 januari
Zaterdag 18 februari
Zaterdag 18 maart
Zaterdag 15 april
Zaterdag 20 mei
Zaterdag 17 juni

Zaterdag 15 juli
Zaterdag 19 augustus
Zaterdag 16 september
Zaterdag 21 oktober
Zaterdag 18 november
Zaterdag 16 december
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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


