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Van de voorzitter

een woord vooraf
De afgelopen periode hebben we weer een aantal 
open dagen gehad. Juist in november en december 
hadden we twee koude zaterdagen en moest er 
behoorlijk gestookt worden om het enigszins 
aangenaam te krijgen in onze schuur. Terwijl ik 
dit artikel schrijf is de open dag van februari nog 
aanstaande en lijkt erop dat er weer een koudere 
periode aan komt.

De dieselkachel doet het voortreffelijk maar lust wel 
een behoorlijke slok. We gaan er natuurlijk van uit dat 
we met het aantal bezoekers ook in de winterperiode 
deze kosten kunnen dekken. Het isoleren van het dak 
in de expositieruimte zit in de planning voor dit jaar. 
We gaan er dus van uit dat het voorste gedeelte van 
de schuur de volgende winter vorstvrij is.

Inmiddels is onze klus- en restauratieruimte beter 
ingericht en hebben we meer gereedschappen en 
opbergkasten gekregen waar we de benodigde 
spullen in kwijt kunnen. Onze archiefruimte komt 
ook al aardig vol met de meest interessante boeken, 
handleidingen, kaarten, enz. Daar zijn we onze 
donateurs, sponsors en anderen zeer dankbaar voor.

In januari zijn het bestuur en de vrijwilligers samen 
met een deel van de echtgenotes uit eten geweest. 
Dat gebaar werd zeker door onze vrijwilligers zeer 
gewaardeerd. We hopen dat we er weer een positief 
jaar van kunnen maken en jullie dit jaar allemaal weer 
te mogen begroeten.

Veel leesplezier!

Groet, Heijo

De informatieborden en foto’s in onze expositieruimte trekken nog steeds veel 
belangstelling.
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herinneringen van een loonspuiter

fotoreportage van wim de bekker
Wim de Bekker was begin jaren tachtig werkzaam 
bij loonbedrijf RVR in Zuidelijk Flevoland. 
Daar werkte hij vooral veel met de veldspuit. 
De RIJP huurde namelijk loonwerkers in voor 
de gewasbescherming. Zo bevond Wim zich 
middenin de ontginningsjaren van deze laatste 
polder en maakte daar ook prachtige foto’s van.

Deze fotoreportage en de begeleidende tekst, 
geschreven door Wim zelf, verscheen eerder op de 
Facebookpagina van Stichting Polderpioniers. Voor wie 
hier niet op actief is, of voor iedereen die het nog eens 
rustig wil nalezen, publiceren we het ook in Polderpraat.

Kavels afvinken
Wim vertelt zelf over zijn tijd in de polder. “Ik werkte 
van maart 1982 tot en met december 1985 bij 
loonbedrijf Rodenburg - Van der Vlugt, afgekort tot 
RVR. Naast de werkzaamheden bij de nieuwe pachters 
deed het loonbedrijf veel werk voor de Rijksdienst. 
Die werkzaamheden bestonden voornamelijk uit 
het spuiten van de graan- en koolzaadpercelen met 
een opgebouwde 24 meter brede Hoegen Dijkhof 
veldspuit. Naast RVR deden ook de loonbedrijven 
Maris, Karelse, Heyboer en Bogaarts dit werk. In het 
voorjaar kon elk bedrijf drie landmachines inzetten 
en dan reden we met een mooi clubje samen. Je kon 
in een week tijd heel wat kavels afvinken. Rond de 
middag zette je de zwaailamp even aan en dan kwam 
een van de andere ‘sproeiers’ die in de buurt bezig 
was naar je toe en kon je samen de boterhammen 
opeten. Verder zag je de hele dag bijna niemand. Een 
opdracht die je vaak mee kreeg was om het slootje 
even goed mee te nemen, Dat moet je nu niet meer 
doen!”

Poserende bij de Mercedes-Benz MB Trac op brede sloffen.

Een kipper vol spuitmiddel
“Op de foto zie je een MB Trac met de aanduiding 
900 Turbo, maar eigenlijk was het een MB 800 met de 
verkeerde stickers. Op het platform was een HD spuit 
van 24 meter en met een 2.000 liter tank gemonteerd. 
In die tijd een behoorlijke machine. De tank kon niet 
altijd vol, want wegzakken gebeurde begin jaren ‘80 
nog weleens. De bestrijdingsmiddelen haalden we 
vaak met kipwagens tegelijk op uit Lelystad, bij het 
depot van de Rijksdienst. Als we tegen riet moesten 
spuiten op een graan- of koolzaadstoppel dan werd 
er een volle kipper Dalapon op het land gezet en aan 
het einde van de dag was de kipper leeg! Dit middel 
spuiten was geen fijne klus. In mijn herinnering 
betrof het 15 kg/ha en 10 hectare met één tank. Die 
Dalapon stoof nogal en de MB Trac had geen airco. 
Als je dan bezweet de tank moest vullen bleef er veel 
middel aan je lijf en kleren plakken.”

Wim vult de spuittank van de HD veldspuit, opgebouwd op een MB 
Trac.

Bijenkasten
“Het was een bijzondere ervaring om door zo’n 
bloeiend gewas te rijden. De foto’s zijn gemaakt door 
een onderzoeker uit Wageningen, die in het veld 
proeven aan het nemen was om te zien hoe diep het 
bestrijdingsmiddel in het gewas drong. Op één foto 
zie je ook nog de bijenkasten. Dat gaf wel een dubbel 
gevoel als je met Decis (een insecticide) in de weer 
was. Volgens de Rijksdienst kon dat geen kwaad, 
maar de imkers dachten daar wel anders over.”
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Een kavel vol met bloeiend koolzaad en op de voorgrond de 
bijenkasten.

Dwars door de Oostvaardersplassen
“Achter de trekker namen we een aanhanger mee. 
Meestal gevuld met bussen MCPA, MCPP of 2.4 D, 
maar op de volgende foto vol met bussen Roundup. 
Samen met mijn broer Felix kregen we de opdracht 
om de kavels naast de Stichtse Brug een goede 
behandeling te geven met vijf liter per hectare. 
Roundup was toen nog behoorlijk aan de prijs. 
Volgens mij 70 gulden de liter. Samen hadden we 
bijna net zoveel aan Roundup bij ons als een nieuw 
huis in Zeewolde koste: 100.000 gulden. Dat was 
vlak voor de uitgifte van die kavels. Nu is het bijna 
geheel bedrijventerrein. De trekker is een oudere 
MB Trac 800. Tijdelijk, omdat mijn nieuwe er nog 
niet was. Ik sta hier aan de Buizerdweg in de regio 
van opzichter Blink. Het zou me niet verbazen als ik 
op de terugweg was vanuit de Oostvaardersplassen. 
Dat was in die tijd gewoon cultuurgrond en een heel 
eind omrijden omdat de brug er nog niet lag. Door 
dat wat nu natuurgebied is, kon je toen gewoon met 
de spuit rijden, In het najaar werd er vaak zo lang 
mogelijk gewacht om de tweede spuitmachine in 
te zetten bij RVR, omdat de chauffeur en trekker in 
de aardappeloogst nodig waren. Om te spuiten in 
bijvoorbeeld sectie AZ, achter Almere bij opzichter 
Van Baal, was je aan rijtijd vanaf Trekkersveld 
bijna net zoveel kwijt als mijn collega Tom uit de 
Haarlemmermeer met zijn Unimog. We hebben een 
aantal keren zijn hulp ingeroepen. Dan kon ik hem 
over de A6 aan zien komen. Tom deed dan twee of 
drie tanken, goed voor 20 tot 30 hectare, en stoof 
dan weer via de A6 terug naar ‘de Meer’.”

 
De MB Trac 800, een leentrekker, eveneens met HD spuit onderweg 
van kavel naar kavel. De middelen werden in een aanhanger 
meegenomen.

Machines van de RIJP
“Terwijl we door de polder reden zagen we ook het 
Grootlandbouwbedrijf van de Rijksdienst bezig met 
de ontginningswerkzaamheden. Zo maakte ik een 
foto van een Massey Ferguson 1250 met Hassia 
zaaimachine en zijn opvolger, de MB Trac 1300, met 
een Pegoraro rotorkopeg en Accord zaaimachine. Op 
die laatste foto zie je twee rode schuren. Dat was een 
van de nieuwe pachters, Pollemans, op kavel HZ 12. 
Tegenwoordig is dit het bedrijf van Van der Knijff. Hier 
was de RIJP bezig met wintertarwe zaaien, terwijl 
wij het land daarna spoten met de bodemherbicide 
Chandor.”

De Massey Ferguson 1250 (TZF 7) met een zes meter brede Hassia 
zaaimachine.
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MB Trac 1300 met Pegoraro rotorkopeg en Accord zaaimachine 
aan het tarwe zaaien op kavel HZ 12.

‘Om af te pikken’
“Een andere foto maakte ik in de omgeving van de 
Wulpweg. Dit was sectie GZ van opzichter Gewald. 
Er stonden twee John Deere 4040 trekkers met 
Rumptstad zevenschaar rondgaande ploegen en 
een MF 1250 met Hassia zaaimachine. Wij werden 
gevraagd om tussen het ploegen en het zaaien het 
land te bewerken met de rotorkopeg. Kopeggen 
met twee trekkers, terwijl er eigenlijk drie ingezet 
moesten worden. Die klus deed ik samen met collega 
Henk Tamerus. Een Fiat 850 DT en een Fiat 880 DT5. 
We wisselden elke schaft van trekker, want in die 850 
was het ‘om af te pikken’. De ruit in de Fiat 850 was 
niet stuk, maar die haalden we eruit omdat het anders 
niet vol te houden was. Dat was de enige verkoeling! 
We reden vol gas met poetskatoen in de oren én 
oorkappen op. Dan nog had je ‘s avonds piepjes in je 
oren. Henk leeft helaas niet meer. In de tijd dat hij ziek 
was hebben we hem regelmatig bezocht en kwamen 
die verhalen toch weer boven.”

De Fiat 80 DT met Lely rotorkopeg voor de zaaibedbereiding. De 
ruit is uit de deur gehaald voor wat broodnodige verkoeling.

“Na het riet werd eerst koolzaad gezaaid en daarna 
graan. Alleen de kopakkers werden geploegd en de 
rest van de kavel werd met de schijveneg bewerkt en 
ingezaaid. Rietstengels zo dik als een bezemsteel en 
de geploegde klei was zacht en vet. Stilstaan met de 
sproeimachine met een volle tank om de bomen uit 
de klappen was een lastig moment. Er was immers 
niemand in de buurt om je los te trekken. En als er 
dan iemand in de buurt was, dan hoefde je niet bij 
zo’n grote White te zijn. Die merkte het niet eens aan 
zijn motor of die MB Trac meekwam of niet. Onderaan 
de brug bij Nijkerk werd ik een keer losgetrokken 
door een White. Die man keek pas achterom toen we 
bij de dijk waren. Beide sproeibomen hingen als een 
lamme vogel achter de MB. Wat kapot kon was ook 
echt kapot.”

Een White Field Boss 4-180 met een Massey Ferguson 820 Tandem 
schijveneg. Daarachter drie Massey Fergusons 1200, waarvan één 
opvallend rood.

Tekst en foto’s: Wim de Bekker
Bewerkers: Jan Rijpma en Niels van der Boom
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county trekkers in dienst bij de rijp

rups- en wieltractoren
De Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders (RIJP), 
en haar voorgangers, gebruikte verschillende 
rups- en wieltrekkers van de befaamde Engelse 
conversiespecialist County. De trekkers konden 
zich goed door onbegaanbaar terrein bewegen 
en leverden veel trekkracht. County-aficionado 
Pascal Kolk vertelt meer over welke types in de 
polders werden gebruikt.

De Directie Wieringermeer kocht in 1959 de eerste County 
rupstrekkers van LMB Greve in Emmeloord voor gebruik in de 
Noodoostpolder. 
Foto: Het Flevolands Archief

De eerste County’s die – toen nog door de Directie 
Wieringermeer (Noordoostpolderwerken) – 
werden aangeschaft waren County Ploughman 
P50 rupstractoren, gebaseerd op de Fordson Power 
Major. De directie kocht niet de standaarduitvoering 
van deze trekker. Er werd gekozen voor de ‘short 
swamp’ uitvoering, waarbij de rupsen breder waren. 
Ook werd de Ploughman voorzien van een Howard 
kruipbak en een hefinrichting. 

Rechts is de gemonteerde Howard kruipbak zichtbaar achter de 
versnellingsbak om een voldoende lage rijsnelheid te behalen. 
Foto: Pascal Kolk.

De Directie maakte zelf extra hefcilinders op 
de trekker voor de hefinrichting. Tot slot werd 
een aftakasvertragingsbak gespecificeerd. Deze 
tandwielkast, achterop de trekker gebouwd, zorgt 
er enerzijds voor dat de aftakas onafhankelijk van 
de hefinrichting te gebruiken is. Anderzijds wordt 
het aftakastoerental verlaagd, waardoor de aftakas 
540 tpm draait, in plaats van de gebruikelijke 700 
toeren bij 1.600 motortoeren. Dit had als voordeel 
dat er meer vermogen beschikbaar was bij 540 
aftakastoeren.
Vanwege de niet-standaard hefinrichting werd er 
een stoel gemonteerd i.p.v. een bank.    

Op de rupstrekkers werd een hefinrichting gebouwd waarvoor de 
bankzitting plaats moest maken voor een panzitting. 
Foto: Pascal Kolk.

De wieltrekkers
In de jaren hierop volgend heeft de Directie 
de rupstrekkers vervangen door verschillende 
zescilinder County’s, zoals de Super 6 (op basis van de 
Fordson Super Major). Ook de opvolgers hiervan; de 
954 Super Six en 1004 Super Six, werden aangeschaft. 
Beide zijn gebaseerd op de Ford 5000 Pre Force. 
Op de Landbouw RAI van 1968 stond een County 
1004 met 106 centimeter brede Good Year Terra-
banden. Dat bleek een goed alternatief te zijn voor 
de rupstrekkers bij de ontginningswerkzaamheden 
in Oostelijk Flevoland. “Een oud-chef werkplaats 
van Ford tractordealer Van Kalmthout en Van Niel 
uit Hoofddorp heeft me weleens verteld dat het een 
heel werk was om de 1004 met de brede banden op 
de juiste plek binnen het RAI-complex te krijgen. 
Tijdens een onbewaakt ogenblik reed een van de 



9

banden over een leeg colaflesje. Gevreesd werd voor 
het ergste maar, gelukkig was het flesje nog heel, 
evenals de band.”

Bumpers
Ford Trekkernieuws meldt dat de RIJP begin 1971 tien 
County 1004 had aangeschaft, ter vervanging van de 
oudere County’s. Deze trekkers werden aangeschaft 
voor het planten van bomen onder moeilijke 
omstandigheden en de grondbewerking in het voor- 
en najaar. Tijdens de oogst trokken de County’s de 
zaadwagens door het veld naar de weg. Speciaal 
voor de RIJP werd er een bumper voorop de County’s 
geschroefd. Volgens Ford Trekkernieuws had de RIJP 
halverwege 1972 achttien County’s in gebruik.

Tekst gaat verder op de volgende pagina >

County 1004 Super Six van de familie Stijf, afkomstig van de RIJP. In 
1971 werden tien van deze trekkers afgeleverd, allemaal met een 
bumper voorop. 
Foto: Familie Stijf

de ontstaansgeschiedenis van county
County Commercial Cars Ltd. uit Fleet, Hampshire, 
in Engeland is in 1929 opgericht. Oorspronkelijk 
bouwde County Ford vrachtwagens om van een 
enkele achteras naar een tandemas om meer 
laadvermogen te creëren. De eerste trekker die in 
1948 bij County onder handen werd genomen was 
een rupsconversie van een Fordson E27N Major. 
In Nederland beter bekend als de Blauwe Reiger. 
Hoewel County geen onderdeel was van Ford Motor 
Company werden de trekkers grotendeels via Ford 
dealers verkocht. Soms zelfs als Ford County, zoals in 
Nederland.

Telkens wanneer Ford een nieuw model uitbracht 
bouwde County er een conversie van. Tot begin jaren 
‘60 waren dat met name rupstrekkers. Vanaf half 
jaren ‘50 bouwde County zijn eerste wieltrekker. Dit 
was in feite een rupstrekker op banden, waarbij het 
sturen net zo ging als bij een rupstrekker: schranken 
met twee stuurknuppels. 

Vanaf eind jaren ‘50 is County wieltractoren met 
gestuurde voorwielen gaan ontwikkelen op basis 
van de Fordson Power Major. De Super 4 en Super 6, 
op basis van de Fordson Super Major, kwamen begin 
jaren ‘60 op de markt.

Kenmerkend voor County zijn de twee aandrijfassen: 
één per voorwiel. In combinatie met de grote 
voorwielen was de grip (zeker voor die tijd) uitstekend. 
Ook remmen gaat goed met vierwielberemming. Dat 
was geen gemeengoed destijds. Heikel punt blijft de 
draaicirkel, “al kan ik uit persoonlijke ervaring vertellen 
dat je met een 754 in het centrum van Amsterdam 
prima uit de voeten kan qua wendbaarheid”, aldus 
Pascal.
De vraag naar County trekkers kwam vooral 
voort uit de vraag naar meer grip (via rups- of 
vierwielaandrijving) en meer vermogen. County 
gebruikte al zescilinder motoren lang voordat Ford 
dat zelf deed. In 1995 werd de allerlaatste County 
trekker gebouwd. Het bedrijf was toen inmiddels 
eigendom van South Essex Motors (SEM).
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Proeven
Bij het droogleggen van Zuidelijk Flevoland zijn ook 
County’s gebruikt. Ford Trekkernieuws meldt dat er 
tijdens eens proef met een County 754, met metalen 
rupsen om de banden, en een County 1004 met 
brede banden goede resultaten zijn behaald bij het 
maaien van het riet en het maken van greppels.
Van Jan Pels, oud-medewerker van New Holland 
dealer Voets in Hazerswoude, heb ik gehoord dat voor 
de aanleg van de hoogspanningsmasten hovercraft-
pontons zijn gebruikt, die de bouwmaterialen 
vervoerden over de slappe bodem. Om deze 
hovercrafts te verplaatsen, te laden en te lossen, 
werd gebruik gemaakt van County Forward Control 
(FC) trekkers van Transport en Kraanverhuur Van 
Twist uit Dordrecht. Bij deze trekkers was de cabine 
voorop het voertuig geplaatst, waardoor er achterop 
ruimte ontstond voor diverse werktuigen. In dit geval 
een Hiab autolaadkraan.

Forward Control
Deze voertuigen zijn door Voets speciaal voor 
Van Twist gemaakt. Oud-Voets medewerker Leo 
Rademaker heeft de eerste opbouw van de Hiab 
kraan op de FC zelf gedaan. De andere drie werden 
met hulp van collega’s uitgevoerd. Jan Pels heeft de 
FC’s vervolgens in de verf gezet. Pels leverde twee 
FC’s af op de Knardijk, zo weet hij zich nog goed te 
herinneren. “Om te voorkomen dat de FC niet weg zou 
zakken stond deze zowel voor en achter op dubbele 
brede Trelleborg banden. Helaas heb ik hier (nog) 
geen foto’s van kunnen vinden.” In de latere jaren ‘70 
werden de County’s langzaamaan vervangen door 
andere trekkers, zoals de Massey Ferguson 1200, 
Muir-Hill 121 en MB Trac 1300. Daarbij bleef er dus 
duidelijk en voorkeur bestaan voor trekkermodellen 
met vier even grote wielen.

Tekst: Pascal Kolk

County 1004 op tentoonstelling ‘Het Landbouwwerktuig’, beter 
bekend als de Landbouw RAI in Amsterdam. De bodemdruk 
bedroeg 0,15kg/cm². 
Foto: Landbouwmechanisatie

Voor Van Twist in Dordrecht werden County FC’s uitgerust met een 
laadkraan om in Zuidelijk Flevoland te worden gebruikt. 
Foto: L. Rademaker
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van HK-verlosser tot precisielandbouw

sponsor in beeld: homburg holland
Homburg Holland is al decennia lang een bekende 
naam in de Nederlandse mechanisatiesector. Je 
denkt waarschijnlijk direct aan Friesland en aan 
grote akkerbouwmachines. Van Väderstad, Hardi of 
Bøgballe. Maar, de geschiedenis van het bedrijf startte 
echter heel ergens anders en helemaal niet met een 
Fries.

In tegenstelling tot veel van onze sponsoren is er geen 
directe link die de geschiedenis van Homburg Holland 
verbindt met de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders. De 
RIJP werkte weliswaar vanaf begin jaren ‘80 met machines 
van Väderstad, deze werden destijds geleverd door 
Kuiken uit Emmeloord. Dat is niet zo vreemd wanneer 
je je bedenkt dat zowel het machinemerk als de Volvo – 
en later Valmet – trekkers beide uit Zweden afkomstig 
zijn. Homburg verwierf in 2012 het importeurschap voor 
Nederland en België en heeft daar veel succes mee. Ook 
in de polder, met hulp van dealer WeeversNieuwstad. Zo 
is de cirkel weer rond.

Van de Zaanstreek naar het Friese platteland
De naamgever van het bedrijf is Frits Homburg. Hij groeide 
op in de Noord-Hollandse Zaanstreek, een van de oudste 
industriegebieden van Europa. Bedrijven uit deze regio 
zijn nog altijd zeer bekend. Denk maar aan Albert Heijn 
(Ahold), Honig, Duyvis, maar ook transportonderneming 
Albert Keijzer. Allemaal ontsproten ze uit de Zaanstreek. 
Frits’ vader was eigenaar van een zuivelfabriek ‘Homburg’s 
Roem’ waar puddingpoeder werd gefabriceerd. De 
bedoeling was dat jonge Frits in de voetsporen van 
zijn vader zou treden, maar de Tweede Wereldoorlog 
gooide roet in het eten. De toen zeventienjarige Frits 
dook onder in Dronrijp bij een boer; Van der Hem. 
Dankzij zijn landbouwvrijstelling ontsnapte hij aan de 
arbeitseinsatz. “Ieder nadeel heb z’n voordeel”, luidt 
het bekende spreekwoord en dat gold ook voor Frits. 
Het werken op een boerenbedrijf beviel hem beter 
dan vaders zuivelfabriek. Hij haalde zijn diploma op de 
landbouwwinterschool en solliciteerde als bedrijfsleider 
op een boerderij in Groningen. Daar werd hij niet 
aangenomen, maar wel op een bedrijf in de Súdhoek, een 
gehucht bij Vrouwenparochie in Het Bildt. De echtgenoot 
van mevrouw Kalma, eigenaresse van het bedrijf, was in 
1942 overleden waardoor ook zij een bedrijfsleider zocht.

Naamgever Frits Homburg had niet alleen 
veel passie voor de landbouwsector maar ook 
een echte ondernemersgeest. 
Foto: Fam. Homburg
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de klant toch niet investeren in zo’n dure machine? Dan 
bouwde Homburg de oude kopertank gewoon om. In de 
beginjaren huisde het bedrijf in Arum, waarna het in de 
jaren ‘60 naar het huidige Stiens verhuisde.

Drainreinigers
Aan veehouders verkocht Frits hogedrukpompjes 
waarmee de stal kon worden schoongespoten. Ook de 
akkerbouwers zagen er kansen voor, maar dan vooral om 
drainagebuizen mee schoon te spuiten. De drainreiniger 
bleek een groot succes. Niet alleen in de Nederlandse 
polders maar over heel de wereld. Homburg en zijn 
personeel ontwikkelden de machine vanaf de jaren ‘70 
steeds verder en beproefden verschillende componenten, 
zoals pompen afkomstig uit Italië. Ook vandaag de dag 
nog worden er Homburg drainreinigers gebouwd in 
Stiens en wereldwijd verkocht. De fabriek verhuisde in 
1981 naar een grotere locatie aan ‘It Noarderfjild’ waar 
het nog altijd zit. Ook de machines van o.a. Hardi worden 
vanuit daar verkocht. Homburg bleef een sterke focus 
houden op Scandinavische machines. Zo werd (en is) het 
bedrijf importeur van Bøgballe kunstmeststrooiers, uit 
het gelijknamige plaatsje op Jutland, en importeerde het 
in de jaren ‘70 werktuigen als cultivators en zaaimachines 
van Tume uit Finland.

De draincleaner is een vinding van Homburg die anno 2023 over 
heel de wereld wordt verkocht. 
Foto: Fam. Homburg

Opvolger
Het bedrijf van Homburg werd in 1989 overgenomen door 
Johannes de Boer, voorheen werkzaam als bedrijfsleider 
bij De Boer Supermarkten dat via meerdere overnames nu 
tot het Jumbo concern hoort. Opnieuw stond er dus een 
persoon met een achtergrond in de levensmiddelen aan 
het roer. De naam en faam van Homburg bleef behouden, 
maar helaas kon Frits er niet meer van genieten. Hij 

Handelsgeest
Op het bedrijf kon Homburg genieten van het 
boerenleven, maar de handelsgeest kwam er niet volledig 
tot wasdom. In 1959 begon hij daarom met de import 
van de ‘veeverlosser’ in Nederland. Het apparaat werd 
in Duitsland geproduceerd en werkte veel efficiënter 
dan twee touwtjes om de poten van een kalf tijdens 
de bevalling. Homburg verwierf het importeurschap, 
maar lang genoot hij er niet van. De dierenbescherming 
vond dat het apparaat dieronvriendelijk was, waarna 
het uit de handel werd gehaald. Dit ondanks alle warme 
aanbevelingen van dierenartsen en veehouders. Frits 
liet zich niet uit het veld slaan en begon spitlodden uit 
Duitsland te importeren en in Friesland te verkopen. In 
tegenstelling tot de Nederlandse variant kon met de 
Duitse spitlodde drie plakken hooi of kuilgras worden 
uitgestoken om vervolgens te voeren.

De eerste Hardi veldspuit die Homburg uit Denemarken 
importeerde. Het kleinste type kostte 640 gulden.

Hardi
Spades verkopen zet niet veel zoden aan de dijk, zo moet 
de nog jonge Homburg hebben gedacht. In de naoorlogse 
jaren kregen moderne landbouwmethoden met gebruik 
van kunstmest en gewasbeschermingsmiddelen snel 
opgang. Ook in de Friese bouwhoek. Zo startte de 
ondernemer met het importeren van Hardi veldspuiten uit 
Denemarken. Hardi, gevestigd in het plaatsje Nørre Alslev 
op het eiland Falster in Zuid-Denemarken, begon in 1957 
veldspuiten te fabriceren. Binnen een jaar of twee begon 
Homburg ze al te importeren. Het ging om machines 
voor in de hefinrichting van een trekker, met zes of acht 
meter werkbreedte en 300 liter tankinhoud. De machines 
waren goedkoop en daardoor al snel populair. Bovendien 
brachten de oude – door paarden getrokken exemplaren 
– vaak goed geld op. De koperprijs lag hoog. En wilde 
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stierf slechts twee jaar nadat De Boer het bedrijf had 
overgenomen. Onder leiding van De Boer groeide het 
bedrijf met als internationale activiteiten de productie van 
draincleaners, die wereldwijd worden verkocht. In 2012 
werd een grote stap gezet met het importeurschap van 
Väderstad uit Zweden. Het werknemersbestand groeide 
naar zo’n 25 personen.

Sinds 2012 is het bedrijf importeur van Väderstad. De RIJP gebruikte 
deze machines vanaf de jaren ‘80, zoals deze NZ triltandcultivator. 
Importeur was destijds Kuiken in Emmeloord. 
Foto: K. van Dijke

Precisielandbouw
Vanwege de precisie die bij spuit- en strooitechniek vereist 
is, was Homburg altijd al gefocust op precies boeren, of 
precisielandbouw zoals het sinds een jaar of dertig wordt 
genoemd. In 2016 zorgde het importeurschap van Ag 
Leader gps-systemen ervoor dat dit een nog grotere rol 
ging spelen. In 2019 kwamen daar de cameragestuurde 
schoffelmachines van het Britse Garford bij. Die 
toevoeging werd gedaan onder het leiderschap van de 
huidige directeur, Jack Thibaudier. In 2017 nam hij het 
stokje van De Boer over die met pensioen ging.

Ook de hydraulisch opklapbare cambridgewalsen van Väderstad 
waren bij de RIJP populair. Er zijn er nog altijd enkele in gebruik in 
Zuidelijk Flevoland.  Foto: K. van Dijke

Meer merken
Homburg blijft zowel nationaal als internationaal 
groeien. Draincleaners worden nog steeds gebouwd en 
wereldwijd verkocht. Het nieuwste model – de Blizz – is 
tevens de kleinste en speciaal voor golfbanen bedoeld. 
De laatste jaren zijn daarnaast nieuwe merken aan het 
pakket toegevoegd, waarbij de focus ligt op duurzame 
akkerbouw en precisielandbouw. Stanhay, Zürn en 
verschillende kleinere fabrikanten voor spuittechniek 
en hulpmiddelen zijn de laatste jaren aan het portfolio 
toegevoegd. De grondbewerkings- en zaaimachines 
van Väderstad blijven ondertussen een belangrijke pijler 
voor het bedrijf. Na de cultivators en cambridgerollen 
die door de RIJP werden gebruikt in de jaren ‘80 en ‘90, 
worden tegenwoordig veel meer machines in Flevoland 
en daarbuiten verkocht.
Homburg blijft zowel nationaal als internationaal 
groeien. Draincleaners worden nog steeds gebouwd en 
wereldwijd verkocht. In Nederland is Groenoord dealer 
van de drainreinigers. Het nieuwste model – de Blizz – is 
tevens de kleinste en speciaal voor golfbanen bedoeld.

Homburg had een voorliefde voor Scandinavische merken. In 1972 
importeerde het deze cultivator met opgebouwde zaaibak van 
Tume uit Finland. 
Foto: Landbouwmechanisatie

Tekst: Niels van der Boom

Geraadpleegde bronnen:
Homburg-Holland.com 

Frieselandbouwwerktuigenfabrikanten.nl
Zaanwiki.nl

Vakblad Landbouwmechanisatie
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de moeizame oorlogsjaren in de Noordoostpolder

rupstractoren bij de ontginning
In deel drie van deze artikelreeks over rupstractoren 
tijdens de polderontginning zijn we aanbeland in 
de moeilijke oorlogsjaren en de jaren vlak daarna. 
Het materiaal was schaars en vaak tot op de draad 
versleten. Zodra diesel weer voorhanden kwam werd 
snel afscheid genomen van de gasgeneratoren.

In het vorige artikel ben ik geëindigd met de Duitse 
Famo’s waar een aantal van beproefd werden met de 
turfgasgenerator. Het waren lompe, grote trekkers met drie 
versnellingen. De geleverde nieuwe Famo’s toonden ook 
gebreken. Ze waren van inferieure kwaliteit. Het fijnfilter 
van de gasgenerator functioneerde niet voldoende, zodat 
er overmatige slijtage aan zuigers en cilinders ontstond. 
De slijtage ontstond door slechte kwaliteit glaswolfilters.

Een International TD9 aan het zaaien in de Noordoostpolder 
met een acht meter brede Saint Hubert zaaimachine. Foto: Het 
Flevolands Archief, Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders, Potuyt.

Gebrek aan mens en materiaal
De Fiat en de Caterpillar rupstrekkers op turfgas 
vertoonden eveneens slijtage. In de werkplaats was het 
een klaagzang. Goed geschoold personeel was er ook 
nauwelijks, dus veel halfwas of leerlingen die met het 
materiaal te kwistig omgingen. Ook in 1945 kreeg de 
reparatie aan tractoren zoveel mogelijk voorrang. Veel 
materiaal was echter totaal versleten, zodat er geen 
betrouwbaar materiaal beschikbaar was voor de oogst. 
Daarbij kwam een voortdurend nijpend gebrek aan goede 
vakmensen. Er bleef zo een grote vraag naar paarden en 
motortractie aanwezig.

Versneden tot oud ijzer
Na de bevrijding werden alle rupstrekkers weer 
omgebouwd om te werken op diesel. De motoren waren 
echter aan het einde van hun krachten. Het werd hoog 
tijd voor nieuwe wiel- en rupstrekkers. Wat te doen met 
de oude exemplaren? De Famo trekkers vonden allemaal 
nog een plaatsje voor 1.500 gulden per stuk. De betere 
Fiats brachten nog 5.000 gulden op. De rest was te slecht 

en werd versneden tot oud ijzer. Bij de Famo’s kan nog 
worden opgemerkt dat verschillende ervan nog maar 
enkele honderden draaiuren hadden.

25 trekkers
Na deze aderlating, die echter uit minderwaardig 
materiaal bestond, bleven er nog zo’n 25 rupstrekkers van 
Caterpillar over. Allemaal waren ze met dieselmotoren 
uitgerust. Hiervoor werden nieuwe onderdelen besteld, 
waarvan de krukassen wel de belangrijkste waren. Een 
tweetal Famo’s zijn later nog in de vervening gebruikt in 
Drenthe. Eén van deze trekkers rust nu onder een afdakje 
van het smalspoormuseum in Erica. Het populairst was de 
Cat. RD6, waarvan er 26 aangeschaft waren. Ook de Allis 
Chalmers HD5 (22 stuks) en de International TD9 (18 stuks) 
deden het goed. Populairste merk was wel de Caterpillar.

Onbekenden
Er waren nog meer merken betrokken bij de ontginning, 
alleen hierover is tot nu toe weinig bekend. Eén van deze 
onbekendere merken is het Amerikaanse Cletrac. Eén van 
de Caterpillars, een RD6 van bouwjaar 1936, werd in 1956 
verkocht op een veiling in Emmeloord aan loonwerker 
Rutgers in Hellendoorn. Zeven jaar geleden werd de 
trekker door mij (Heijo Smit) opgeknapt en hij staat nu in 
ons museum.

Petroleumtrekkers
Ook moet vermeld worden dat de betere exemplaren 
van Allis Chalmers MW en Caterpillar Twenty,  die nog 
steeds op benzine/petroleum draaide, het nog heel lang 
hebben volgehouden. Ze werden meestal ingezet voor 
het lichtere werk. Deze rupstrekkers waren al aangeschaft 
in de Wieringermeer en pas verkocht na de bevrijding in 
1945.

Een Cletrac aan het werk met twee schijveneggen in de 
Noordoostpolder, april 1946.

Tekst: Heijo Smit
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Van schoffelaar tot kavelcommissaris

interview met jos van hoeve
De Zeeuwse boerenzoon Jos van Hoeve kwam in 1970 
in de polder werken. Aanvankelijk op een proefbedrijf 
van Rijksdienst, maar al snel verhuisde hij naar de 
afdeling recreatie, die zich bekommerde om de vele 
bossen en natuurgebieden in de polder. Groot was het 
contrast wanneer hij in de zomermaanden meehielp 
de oogst binnen te halen.

Voor dit verhaal over de levensloop van een polderpionier 
ontvangt Jos ons in het huis van hem en zijn vrouw Wijnie 
in Lelystad. Het is de vierde plaats waar in zijn 76-jarige 
leven heeft gewoond. Drie ervan liggen in Flevoland. 
Jos werd op 4 februari 1947 geboren op een boerderij in 
Sirjansland, op het eiland Schouwen-Duiveland. Hij was 
dus net zes jaar oud toen de watersnoodramp toesloeg, 
waarvoor begin dit jaar weer veel aandacht is geweest. 
Het is dit jaar zeventig jaar geleden dat ruim 1.800 mensen 
het leven lieten en zo’n 100.000 mensen dakloos werden. 
Ook Jos kan het zich nog allemaal goed herinneren. Op 
een oude kaart laat hij zien dat vrijwel het hele eiland 
onder water stond. Met 534 slachtoffers werd Schouwen-
Duiveland dan ook het zwaarst getroffen van heel Zeeland. 
Wonder boven wonder vielen in zijn directe familie geen 
slachtoffers. Het gezin Van Hoeve werd geëvacueerd naar 
Rijsoord, vlakbij Ridderkerk. Een jaar later kreeg zijn vader 
een pachtbedrijf toegewezen in Creil.

Geen boerendroom
“In het begin werkte mijn vader op de boerderij en kwam 
hij in het weekend thuis. Pas in 1954 verhuisden we als 
gezin naar Creil”, vertelt Jos. “Ik heb nooit zelf boer willen 
worden. Soms leverde dat scheve gezichten op van 
collega’s bij de Rijksdienst ja. Die traden in dienst juist om 
pachter te kunnen worden. Spijt van die keuze heb ik nog 
steeds niet. In 1970 kwam ik in dienst van de Rijksdienst 
voor de IJsselmeerpolders (RIJP). Daarvoor solliciteerde ik 
in Kampen omdat de dienst daar hun kantoor had. Mijn 
fiets kon direct achterin een busje en zo ging ik naar de 
polder. Ik kwam in kamp Biddinghuizen te liggen en ging 
aan de slag bij een proefbedrijf dat aan de Kokkelweg 
in Biddinghuizen stond. Er waren zes kavels die ook 
aan de Mosselweg en Strandgaperweg lagen. Alles bij 
elkaar zo’n 150 hectare. We voerden er vooral proeven 
voor de veehouderij uit. Veehouders brachten in het 
voorjaar pinken die dan het hele seizoen bij ons liepen. Ze 
werden driemaal per jaar gewogen en ook het gras werd 
onderzocht op voedingsstoffen. We hadden zelfs een 
proefveld met gras speciaal voor sportvelden dat werd 
onderzocht. Met een machine konden we de indruk van 
voetbalschoenen nabootsen!”

Jos van Hoeve werkte van 1970 tot en met 1991 bij de RIJP. Bij de afdeling recreatie, maar 
in de zomermaanden ook op het Grootlandbouwbedrijf.
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Vaste medewerkers kregen een trekker op naam, zoals dat werd 
genoemd. De eerste van Jos was een John Deere 1120, zoals deze, 
maar met code TBO 11.

Slappe grond
Een andere opdracht die Jos regelmatig kreeg toebedeeld 
was die van ‘kavelcommissaris’. Op iedere kavel was 
namelijk iemand verantwoordelijk voor het neerzetten 
van de lege zaadwagens. De volle werden de weg op 
getrokken en voorzien van een bonnetje met alle relevante 
informatie voor bij het lossen in de silo. Hij reed dan met 
allerhande trekkers. Van de Muir-Hill en County’s tot de 
Massey Ferguson 1200 en 1250. “De grond in Zuidelijk 
Flevoland was soms nog erg slap waardoor het gebeurde 
dat wagens wegzakte of, nog erger, ook de trekker. Rond 
Almere was de draagkracht soms ver te zoeken en de 
rupstrekkers zakten zelfs weg in een natte herfst.” Jos heeft 
de foto’s nog om dat te bekrachtigen. Drie Caterpillars 
voeren een reddingsoperatie uit. “In een zeer natte herfst 
werd er tarwe met het vliegtuig gezaaid. De hoekjes waar 
het vliegtuig niet bij kon werden gezaaid door een man 
op de neus van een Cat te zetten. Die strooide tarwe voor 
de trekker uit waarachter een schijveneg hing om het in 
te eggen. Ook zaaiden we tarwe met een zaaimachine 
zonder kouters, zo uit de pijpen.”

Van proefbedrijf naar recreatie
Na enkele jaren tussen de koeien te hebben gezeten werd 
Jos overgeplaatst naar proefboerderij ‘De Schreef’ aan de 
Roodbeenweg. Daar was het akkerbouw wat de klok sloeg. 
Er werden niet alleen proeven met graan uitgevoerd maar 
ook met aardappelen en suikerbieten. Toen bleek dat 
de dienst het personeelsbestand op de proefbedrijven 
ging afslanken, kreeg Jos een functie aangeboden bij de 
afdeling recreatie. Dat was in 1974. Hij legt uit: “Dat was 
heel ander werk. Denk aan cultuurwerk als het aanleggen 
van fiets- en wandelpaden of duikers en (dijk)drainage, 
maar ook veel bosbouw. Bomen planten, populieren 
opknotten en meer. Je was altijd met een vaste ploeg 
op pad en had erg afwisselend werk. Dat heeft me altijd 
enorm aangesproken. Het is dan ook de reden dat ik het 
tot mijn pensioen ben blijven doen.”

Trekker op naam
In de zomermaanden was het personeel hard nodig om 
te helpen bij de oogst. Bij de afdeling recreatie was er 
relatief weinig trekkerwerk te doen. Jos deed vooral dijken 
maaien waarbij hij zijn eerste trekker op naam kreeg: 
een John Deere 1120. “TBO 11, ik weet het nog precies. 
Zijn bijnaam was ‘poepje’ omdat het maar een klein 
trekkertje was. Toch was het wel een mooi gezicht omdat 
er dubbellucht aan was gemonteerd met gazonbanden, 
speciaal voor het maaien. Ook maakten we veel gebruik 
van Holder kniktrekkers. Dat waren best sterke trekkers en 
dat was ook wel nodig wanneer we in de winter bomen 
uit het bos moesten slepen. Tijdens de graanoogst kreeg 
je allerlei werkzaamheden toebedeeld. Ik kreeg een New 
Holland zwadmaaier op naam, de VML 20. Dat staat voor 
voormaaier. Naarmate je langer bij de dienst werkte 
klom je hoger op. Uiteraard moest je per machine weer 
een cursus volgen. Dat deden we in de wintermaanden. 
Uiteindelijk werd ik ook de vaste chauffeur op een New 
Holland 8080 combine, al reed ik ook weleens op een 
Claas combine. Die laatste had een terugvoer van de 
invoer en je kon het maaibord achteruit laten draaien. Bij 
de New Holland moest dat handmatig gebeuren met een 
grote sleutel. Soms schoot er een dikke prop naar binnen 
en dan kon je plukken! Dat was wel een voordeel van de 
Claas.”
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Rond Almere was de grond soms nog erg slap en gingen zelfs de 
rupstrekkers door de grond heen.

Leuke en minder leuke momenten
Jos werkte in zijn tijd voor verschillende opzichters in 
Zuidelijk Flevoland. De meeste kan hij zich nog goed 
herinneren. “Engwerda organiseerde de maaidorsers in het 
veld meestal terwijl Piet van der Meer zich bekommerde 
om het inzaaien. Nadat de oogst klaar was gingen we met 
de schijveneg aan het werk, stoppelland en wintervoor 
ploegen en tarwe zaaien. Bij de ontginning werd er nog 
gebrand. Als je geluk had kreeg je dan een roetvergoeding 
omdat je heel de dag op een open Caterpillar zat in 
het stof en de roet. Maar, niet iedere opzichter gaf je 
die.” Het was hard werken en vaak erg gezellig maar er 
waren uiteraard ook minder leuke momenten. Zo was 
Jos erbij toen opzichter Souman bij een tragisch ongeval 
tijdens de oogst om het leven kwam. Hij stapte achter 
een zaadwagen vandaan die in de berm stond en werd 
geschept door een serviceauto van de werkplaats. “We 
hadden altijd mensen met EHBO aanwezig maar al snel 
werd duidelijk dat er niets meer aan te doen was. Helaas 
was het niet het enige ongeval dat ik heb zien gebeuren.”

Mooie herinneringen
Zodra het landwerk, meestal in november, grotendeels 
was afgerond ging Jos terug naar de recreatie. In die 
kale polder moest veel geplant worden. “Met een Ford 
4000 uitgerust met Select-O-Speed reed ik plantsoen en 
boompjes van de kwekerij bij Roggebotsluis naar Almere. 
Het voordeel was dat die trekker lekker hard reed, mits de 
olie warm was. Begin jaren ‘80 zat ik in de zomer ook vaak 
in de ‘schoffelploeg’ voor onderhoud aan de plantsoenen, 
waardoor ik niet meer aan zwadmaaien toe kwam.” In 
die ploeg zaten ook een aantal vrouwelijke collega’s, 
meestal dochters van RIJP-collega’s, die een handje 

meehielpen. In de door mannen gedomineerde RIJP toch 
wel een uitzondering. “Tot augustus 1991 heb ik bij de 
RIJP gewerkt. Toen bleek dat het personeelsbestand ging 
inkrimpen heb ik gesolliciteerd bij Staatsbosbeheer om 
in het Zuigerplasbos te gaan werken. Die functie kreeg 
ik wonderwel ook. Toen Wijnie en ik in 1975 trouwden 
kregen we een huis toegewezen aan het Karveel in 
Lelystad waar we drie zoons kregen. Daar wonen we ook 
nu nog steeds met veel plezier. Het Zuigerplasbos ligt 
hier om de hoek dus dat was een groot geluk. Tot mijn 
pensionering in 2012 heb ik bij Staatsbosbeheer gewerkt.” 
“Een natuurmens was ik altijd al en dat is ook altijd zo 
gebleven”, zo besluit hij. “Naast mijn volkstuin is fotografie 
en vooral filmen een hobby. Toen ik bij de dienst werkte 
ging de camera geregeld mee. Achteraf denk je, had ik 
maar meer vastgelegd, maar dat hou je toch. Het is nu een 
mooie herinnering aan die tijd. Veel medewerkers hadden 
een bijnaam vanwege een opvallende gewoonte of hun 
voorkomen. Lokje, Bako, zwarte Jan, Bakema en ga zo 
maar door. Het was een mooie tijd met elkaar in de polder.”

De kavelcommissaris zorgde ervoor dat alle zaadwagens op 
de goede plek stonden. Vaak was er tijd voor een lolletje. Kijken 
hoeveel wagens er achter elkaar konden bijvoorbeeld!

Tekst: Niels van der Boom
Foto’s: Archief Jos van Hoeve 

Wij zijn altijd op zoek naar mooie verhalen van 
Polderpioniers.

Wilt u ook met uw verhaal in ons magazine?
Stuur dan een mailtje naar 

info@stichtingpolderpioniers.nl
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plannen voor een polder: de markerwaard

hoe de polders ontstonden
De Markerwaard was niet alleen de grootste polder 
in de plannen van Lely, het bleek uiteindelijk ook 
de polder met de grootste discussie. Meermaals 
werden vergevorderde plannen ontwikkeld om het 
Markermeer en IJmeer droog te leggen. Goed voor 
ruim 40.000 hectare grond.

Reeds in 1667 had Hendric Stevin een plan om ‘het 
gewelt en vergif der Noortzee uytter Verenigt Nederlant 
te verdrijven’. Ingenieur Cornelis Lely diende in 1901 een 
wetsvoorstel in voor de aanleg van de Afsluitdijk met een 
spoorlijn en twee kleine polders: De Wieringerpolder, 
van 21.700 hectare met 3 stoomgemalen en de 
Hoornsche polder (Markerwaard) van 31.520 hectare 
met 4 stoomgemalen. Dat plan sneuvelde bij  het nieuw 
aangetreden kabinet.

Plannen uit 1901 voor de Wieringerpolder en Hoornsche 
Polder met ingetekende stoomgemalen.

Inpoldering van de Zuiderzee
Na de stormramp in het vroege voorjaar van 1916 werd 
er eindelijk anders over de inpoldering gedacht. Veel 
landerijen stonden toen onder water. Minister Lely 
diende in 1916 wederom een wetsontwerp in voor de 
Afsluitdijk en de inpolderingen. Weer was er flink verzet, 
maar met flinke steun van Mr. Vissering, directeur van 
De Nederlandse Bank, kwam er schot in de zaak. In 1918 
werd de Zuiderzeewet aangenomen. Op 1 mei 1919 werd 
de Dienst der Zuiderzeewerken opgericht onder leiding 
van Wortman. In 1924 werd het gewijzigde plan van 
Lely goedgekeurd. Deze was verantwoordelijk voor de 
drooglegging van de gebieden in het Zuiderzeegebied. 
Als eerste werd de Afsluitdijk aangelegd. Elf jaar later, op 
7 mei 1930, volgde de ‘Dienst voor het in cultuur brengen 
van de Wieringermeer drooggevallen gronden’. De eerste 
polder die aangelegd werd was de Proefpolder bij Andijk. 
Daarna de Wieringermeer, de Noordoostpolder, Oostelijk 
en Zuidelijk Flevoland en als sluitstuk de Markerwaard.

Inpolderingsplan van 1924 waarbij naast de eerder 
genoemde polders ook de Noordoostpolder en Flevopolder 
zijn ingetekend, zij het in een andere vorm.
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De Markerwaard
Het Markermeer en IJmeer omvatten circa 65.000 hectare. 
Aan de noordoostzijde wordt het gebied begrensd door 
de Houtribdijk (met daarachter het IJsselmeer) die de 
verbinding vormt tussen Lelystad en Enkhuizen. In het 
zuidwesten wordt het gebied begrensd door Flevoland 
en het IJmeer. In het westen en noorden wordt het gebied 
begrensd door Noord-Holland. De bedoeling was om van 
dit gebied 41.000 hectare in te polderen. Daarvoor moest 
eerst de Markerwaard worden bedijkt en vervolgens 
met behulp van een bemaling worden drooggelegd 
en drooggehouden. De eerste fase in dit proces vormt 
het vaststellen van het tracé van de dijken en hun 
dwarsprofielen. Maar ook de plaats van de hoofdvaarten, 
gemalen en de eventuele toegangssluizen tot de polder. 
Voor de na het droogleggen van de polder vereiste werken 
vormen het gebruik van de drooggelegde gronden, de 
waterhuishouding, de verkeersinfrastructuur te land en 
te water de uitgangspunten. De 26 kilometer lange en 
70 meter brede Houtribdijk, ook wel de Markerwaarddijk 
genoemd, (tussen Lelystad en Enkhuizen) is eind 
1976 gereedgekomen. 13 jaar na aanvang van de 
werkzaamheden. De constructie en hoogte van de dijk is 
zodanig uitgevoerd dat de kans op doorbraak geringer 
is dan eens per 1.000 per jaar. Voor de hoofdafwatering 
van de ingeplande polder kon naar verwachting worden 
volstaan met één peil in de hoofdvaarten. Terwijl in 
het diepste deel van de polder, het oostelijke deel van 
de Markerwaard, in een later stadium mogelijk een 
onderbemaling moest worden gerealiseerd.

Uitvoering
De dijk, de gemalen en de hoofdvaarten moesten 
gelijktijdig gereed zijn zodat na het sluiten van de dijk 
kon worden begonnen met het droogmalen van de 
polder. Hierbij voeren de hoofdvaarten het water naar 
de gemalen. Voor de aanleg van de dijk, de bouw van 
de twee gemalen en eventuele toegangssluizen werd 
zeven tot acht jaar uitgetrokken, waarna het droogmalen 
circa negen maanden zou duren. Ook was er in die tijd 
grote behoefte aan zand voor de woningbouw, wegen 
en dijken. De zandbehoefte voor de Markerwaard werd 
voor de lange termijn op maar liefst 190 miljoen kuub 
geschat. Voor het aanleggen van de dijken kon zand uit 
de hoofdvaarten worden gebruikt. Goed voor ongeveer 
80 miljoen kuub.

Plannen maken
Voor de Markerwaard werd een hoofdverkeersnet gepland 
die als volgt loopt: In het westen vanaf de provinciale 
weg bij Edam, vanuit het oosten via de bestaande 

verbinding bij Lelystad, over de Houtribsluizen, en vanaf 
het zuiden via een oeverbinding bij Almere. Het begin 
van de ontginningswerkzaamheden werden gepland op 
het Enkhuizerstrand. Voor het ontginnen werd in totaal 
zeven jaar ingeruimd. In de gebieden waar werd gekozen 
voor milieuvriendelijke landbouw moest de verwijdering 
van het rietgewas met aangepaste methoden worden 
verricht. Ten behoeve van de ontginning moest de polder 
in eerste instantie landbouwkundig, dat wil zeggen 
rechthoekig, worden verkaveld met langs één korte zijde 
een polderweg en langs de andere korte zijde een tocht.

Verkavelingsplan voor de Markerwaard.

Particuliere ontginning
Bij het maken van deze plannen was er al discussie of de 
polder er zou komen. Uiteindelijk kreeg deze polder ook 
de naam ‘discussiepolder’, want er werd decennia over 
de komst getwist. Enerzijds waren er plannen om één 
grote agrarische polder in te richten en anderzijds een 
polder met verschillende bestemmingen, waaronder de 
vestiging van Schiphol II. Dat laatste plan stuitte op zeer 
veel weerstand. In januari 1984 had het kabinet besloten 
de mogelijkheden te verkennen om de Markerwaard 
met particuliere middelen, dus zonder overheidssteun, 
aan te leggen. In de zomer van 1984 bleek echter dat 
niemand, behalve de RIJP, op een uitbreiding van 
het landbouwareaal in Nederland zat te wachten. De 
beleggingsmaatschappijen zagen dan ook weinig in een 
particuliere financiering van de Markerwaard, temeer 
omdat de regering weigerde garant te staan. 
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Initiatief Groep Markerwaard: IGM
Eén van die particuliere initiatieven was de Initiatief 
Groep Markerwaard (IGM). Het doel van de IGM was de 
Markerwaard met behulp van particulier kapitaal aan 
te leggen en deze een zuiver agrarische bestemming te 
geven om de investeringen op langere termijn rendabel 
te maken. Dit gaf de RIJP nieuwe hoop voor de toekomst. 
Op een bijzondere directievergadering van de RIJP, op 
5 oktober 1984 in ‘s Lands End te Ketelhaven, kon de 
Markerwaard BV de aanleg, inrichting en exploitatie van 
deze voor de voltooiing van de polder op zich nemen, 
in het geval particuliere financiering tekort schoot. In 
2003 zijn de plannen om het Markermeer in te polderen 
definitief afgeblazen, omdat dit te veel negatieve 
gevolgen zou hebben voor de natuur en watersport. Ook 
kon het leiden tot een verdroging van het vasteland.

Op 21 mei 1985 stemde Neelie Smit-Kroes, toenmalig 
minister van Verkeer en Waterstaat, in met het 
integratieplan. Die moest op 1 januari 1989 resulteren in 
de oprichting van een Directie Flevoland. Die had tot doel 
de kennis en de ervaring op het terrein van de inpoldering 
te bewaren. De minister wilde de verantwoordelijkheid 
voor het Zuiderzeeproject behouden voor het geval de 
regering op de langere termijn alsnog tot de aanleg van 
de Markerwaard zou besluiten. In 1984 werd besloten 
het taakgebied en de taakuitvoering van de RIJP aan 
een heroverwegingsonderzoek te onderwerpen. 
Dit onderzoek leidde in 1986 tot het besluit van de 
ministerraad om de RIJP af te slanken door middel van 
een versnelde overdracht van taken aan rechtsopvolgers. 
De heroverweging van de RIJP zou een bijzondere 
operatie worden, omdat het besluit de mogelijkheid bood 
onderdelen van de RIJP te privatiseren met gelijktijdige 
overgang van het betrokken personeel. Nadat de regering 
in 1990 definitief afgezien had van de inpoldering van de 
Markerwaard volgde in 1993 een tweede besluit van de 
minister. Nu werd bepaald dat de RIJP per 1 januari 1997 
geheel zou zijn afgebouwd. Er werd naar gestreefd om de 
arbeidsplaatsen bij de RIJP zoveel mogelijk binnen deze 
jonge provincie te behouden. De heroverweging van de 
RIJP was slechts een onderdeel in het bezuinigingsbeleid 
van de regering, maar wel een die voor Flevoland van 
grote betekenis was.

De huidige situatie na de aanleg van enkele natuureilanden 
in het Markermeer.

Publieke bemoeienis
Niet eerder ontstond zoveel publieke bemoeienis rond 
de vorming van een polder. Toch kwam er uiteindelijk 
land in het Markermeer. In 2016 werd begonnen met 
het opspuiten van een natuureiland. De Marker Wadden 
werden gevormd uit zand, klei en slib uit het Markermeer 
en aangelegd in opdracht van Natuurmonumenten 
en Rijkswaterstaat. Het eerste eiland (Haveneiland) 
heeft een omvang van 250 hectare. De volledige eerste 
eilandengroep omvat 1.300 hectare natuur boven en 
onder water. In 2021 is gestart met de aanleg van twee 
extra eilanden. De ambitie is om in totaal 10.000 hectare 
natuurterrein aan te leggen, van de in totaal 70.000 hectare 
water. Het eiland is ook omstreden. Zo is vervuild slib 
gebruikt bij de aanleg en zakken de opgespoten eilanden 
weer langzaam weg omdat de bodem erg onstabiel is. 
Daarmee blijft het ook na 60 jaar een discussiepolder.

Bronnen: Rijkswaterstaat, H. Pruntel
Bewerking: Jan Rijpma en Niels van der Boom
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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.

Oproep:
Vindt u het leuk om zelf een bijdrage te leveren aan 
dit blad in de vorm van een verhaal, fotomateriaal of 
andere documentatie? Neem dan contact op met ons via 
bovenstaande gegevens.  

van de redactie

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

• Oud gereedschap - Martin van Alfen en Jan Vermeulen
• Dukdalf - fam. Van den Heuvel
• Collectie boeken en enkele miniaturen - Co en Kees 

Bolle
• Machines en werkgereedschap, boeken - fam. 

Zevenbergen
• Vlaggenmasten met voet - Manege Flevoruiters
• Gewaskaarten en archiefkast - Stichting Het Flevo-

landschap
• Boeken - fam. Engberts
• Tankwagen en urenboekjes - fam. Lodewijks
• Houten zaaibak - Frans Gielen
• 12 jaargangen ingebonden Cultuurrijp - J. Eikenhorst

Rectificatie

In het artikel over Zuidelijk Flevoland (Polderpraat 4e 
kwartaal 2022) staat vermeld dat in 1972 de eerste 
boerderijen werden gebouwd. Het gaat hier om de eerste 
ontginningsboerderij. De uitgifte startte op 9 februari 
1979.

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

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


