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WOORD VOORAF

bij het verschijnen van het eerste nmnmer van de
Berichten van de Nederlandse Vereniging voor Landaanwinning
Het Bestuur van de Nederlandse Vereniging voor Landaanwinning heeft besloten tot het uitgevèn van een tijdschrift
,,Berichten van de Nederlandse Vereniging voor Landaanwinning", waarin zullen worden opgenomen mededelingen en gegevens, nota's en studies, teneinde de lezers voor te lichten omtrent
de grote betekenis van het veelomvattende vraagstuk der landaanwinning. Het zal periodiek verschijnen, doch voorlopig op
ongeregelde tijdstippen, naar gelang voldoende stof aanwezig is.
Het eerste nummer, dat U hierbij wordt aangeboden, bevat een
nota van ons medelid Dr Ir · V. J. P. de Blocq van Kuffeler,
oud-Directeur-Generaal der Zuiderzeewerken, waarin een overzicht wordt gegeven van de steeds meer ingrijpende bemoeiingen,
op velerlei gebied, bij de totstandkoming der IJsselmeerpolders.
Het Bestuur heeft gemeend, de serie van Berichten met deze
studie te mogen openen, omdat daarin vele waardevolle gegevens
worden aangetroffen, die als richtlijnen kunnen dienen bij het
totstandbrengen van toekomstige inpolderingen.
Teneinde het doel van onze Vereniging - het bevorderen van
landaanwinning - doeltreffend te kunnen nastreven, dient men
zich allereerst rekenschap te geven van de mogelijkheden op dit
gebied. Daarnaar is een uitvoerig onderzoek ingesteld en de
Vereniging heeft daarvan een volledig overzicht doen samenstellen, dat thans zijn voltooiing nadert en in de eerstvolgende
Berichten zal worden opgenomen. Daaruit zal dan tevens blijken,
in hoeverre landaanwinningen in staat van voorbereiding of reeds
in staat van gedeeltelijke uitvoering verkeren.
De veelzijdige belangen, die door landaanwinning worden
gediend, de grote voordelen, die onze bevolking daarvan zal
genieten, de practische mogelijkheden, die zich voordoen om in
· de meest geëigende volgorde tot uitvoering daarvan over te
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gaan, zijn alle aangelegenheden, die de volle aandacht der Vereniging hebben, en het Bestuur stelt zich voor, daaromtrent in
latere nummers van de Berichten de nodige voorlichting, van
bevoegde zijde, te verschaffen.
Het Bestuur juicht het ten zeerste toe, dat de Ove.rheid zich
ernstig bezighoudt met het vraagstuk der landaanwinning, in
verband waarmede de vraag kan rijzen, of nog wel behoefte bestaat aan het streven der Vereniging. Het probleem is echter van
zo overwegende betekenis voor onze welvaart, dat belangstelling
en medewerking in brede kring moet worden opgewekt, om de
Overheidsplannen te stimuleren. En hiertoe kan de Vereniging
in hoge mate bijdragen.
Bij het verschijnen van dit eerste nummer spreekt het Bestuur
dan ook de hoop uit, dat onze Berichten onder veler ogen zullen
komen en dat het besef steeds verder zal doordringen, dat het
verkrijgen van nieuw land, naar moderne eisen ingericht en
harmonisch aansluitende bij ons mooie land, onmisbaar is voor
een gezonde ontwikkeling van ons volksbestaan.
Namens het Bestuur van de Nederlandse
Vereniging voor Landaanwinning,
Jhr. Ir 0. C.· A. VAN LIDTH DE JEUDE,

Voorzitter
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DE ONTWIKKELINGSGANG BIJ DE
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§ 1. INLEIDING

Het bijgaande kaartje (blz. 8) duidt aan, dat ongeveer een
vijfde deel van de oppervlakte van ons land beneden 1 m
N.A.P. ligt, hetgeen er op wijst, dat dit gehele gebied bij elk
hoog water door de Noordzee zou worden overspoeld, wanneer
het niet door waterkeringen daartegen beschermd zou zijn. Het
i~ geleidelijk door onze voorvaderen op het water veroverd en
het levert het sprekend bewijs, hoezeer landaanwinning ons volk ;
in het bloed zit.
Ook thans zoeken wij nog steeds naar gelegenheid, om nieuw
land te veroveren en het kaartje (fig. 1) geeft tevens de plaatsen
aan, waar dit tot de practische mogelijld1eden behoort. Het valt
nu aanstonds op, dat in de voormalige Zuiderzee het belangrijkste
arbeidsveld ligt. Wanneer binnen afzienbare tijd in totaal gedacht
kan worden aan het droogmaken van wellicht 300.000 ha, dan
zal de helft hiervan gelegen zijn in de beide, nog te maken
zuidelijke IJsselmeerpolders, terwijl alle in de Zuiderzee volgens
de plannen ontworpen polders het landbouwareaal van ons land
met 10 % zullen vergroten.
Tijdens het maken der IJsselmeerpolders hebben de inzichten
omtrent de taak van de landaanwinner zich aanzienlijk gewijzigd
en het is van belang, deze wijzigingen in een ontwikkelingsperiode
van ruim een kwart eeuw na te gaan.
Hierbij is het gewenst, in de eerste plaats een denkbeeld te
geven van het verloop van de aanwinning van nieuw land in de
loop der tijden.
Met uitzondering van de IJsselmeerpolders is volgens de
onderzoekingen van Dr Ir J. van Veen sedert 1200 345.000 ha
land aangewonnen of gemiddeld 11.500 ha per 25-jarige periode
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Fig. 1. Landaanwinning in Nederland onder vloed peil

(zie grafiek fig. 2). Uit deze grafiek blijkt, dat de landaanwinning
allerminst regelmatig voortgang vond; perioden van grote en
geringe landaanwinning wisselen elkaar af. Het maximum van
32.000 ha werd bereikt in de eerste 25-jarige periode van de
l 7e eeuw en het minimum van 1200 ha in een even grote
periode in het achter ons liggende tijdvak.
8

Dr Ir C. Lely
Ontwerper van het jJlan voor af sluiting en droogmaking van de
Zuiderzee (1886-1891). Minister van Waterstaat bij de tot standkomin[; van de wet van 14 Juni 1918 (Staatsblad No 354) tot
afsluiting en droogmaking van de Zuiderzee. Eerste voorzitter van
de Zuiderzeeraad tot zijn overlijden op 22 Januari 1929.

Prof. Dr H. A. Lorentz

Dr lr H. Wortman

Dr H. Colijn
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Fig. 2

De grote landaanwinst in het begin van de 17e eeuw, in het
bijzonder door het· droogleggen van meren (zie voor Noordholland fig. 3), was het gevolg van de coïncidentie van twee factoren
te weten: een technische, nl. de uitvinding van de windmolen
met de beweegbare kap, die derhalve kon malen bij voldoende
krachtige wind uit elke richting en de bedijkers in staat stelde,
ook diepere plassen droog te leggen en droog te houden en een
economische nl. de wens van onze rijke kooplieden, hun o.a. in
de Oost-Indische Compagnie behaalde grote winsten veilig te
beleggen in land, dat oogsten zou opleveren, zolang er regen
9

valt en de zon schijnt, ook al zou aldus slechts een matig rendement worden verkregen.

Fig. 3. Landaanwinning in Noordholland

Na de Napoleontische oorlogen had ons land zich in het
midden van de vorige eeuw weder tot een behoorlijk welvaartspeil opgewerkt en het ging ook de landbouw toen goed. Het daarna zich krachtig ontwikkelende wereldverkeer leidde tot de
aanvoer van goedkoop graan en van petroleum en bracht daarmede zware slagen toe aan onze landbouw, die zich niet bij de
gewijzigde toestanden aanpaste, hetgeen tenslotte leidde tot de
ernstige landbouwcrisis van de negentiger jaren. De remedie
hiertegen is eertijds gevonden in verhoogde ontwikkeling van
onze agrarische bevolking, in haar landbouwkundige voorlichting
en in intensivering van onze landbouw. Voor dit laatste was
geen nieuw land nodig en de grotere arbeidsbehoefte van het geintensiveerde bedrijf nam de agrarische bevolkingsdruk weg.
In dit licht bezien verwondert het niet, dat het begin van
deze eeuw een minimum van activiteit op het gebied van landaanwinning te zien gaf.
10

Een verdere beschouwing van de ups en downs van de landaanwinning in de loop der eeuwen, hoe belangrijk ook op zich
zelf, zou hier te ver gaan. Het is duidelijk, dat een bepaalde landaanwinning slechts mogelijk 1s, wanneer de techniek ver genoeg is
gevorderd, om het werk te kunnen uitvoeren. Hoe sterk de zucht
tot het aanwinnen van nieuw land ook in ons volk geworteld
moge zijn, het is evenzeer duidelijk, dat niet tot landaanwinning
wordt overgegaan, omdat dit zulk een belangwekkend technisch
werk is, maar dat dit eerst geschiedt, wanneer het economisch
noodzakelijk, althans verantwoord is.
Tegen deze vluchtig geschetste achtergrond zal nu de ontwikkeling der Zuiderzeeplannen worden nagegaan.

§ 2. ONTSTAAN VAN HET PLAN VOOR AFSLUITING EN

DROOGMAKING VAN DE ZUIDERZEE
De zucht naar het winnen van nieuw land leidde vaak tot het
opmaken en aanbevelen van plannen daarvoor, lang voordat de
tijden voor uitvoering ervan rijp waren,
Zo deed Hendric Stevin reeds in 1667 in zijn boek "Wisconstich Filosofisch Bedrijf" zijn vijf en twintigste voorstel, om zeegaten tussen de Waddeneilanden te dichten en daarbinnen land
te winnen. Wie de afsluiting van de Zuiderzee met onze moderne
hulpmiddelen heeft meegemaakt, is wel grondig overtuigd, dat
uitvoering van een dergelijk werk in de zeventiende eeuw bij
de toenmalige stand van de techniek een onmogelijkheid zou zijn
geweest. Niettemin was een geniale gedachte geuit, al zou het
ook bijna twee eeuwen duren, aleer zij zich weer van vooruitstrevende geesten meester zou maken.
De grote landaanwinningen in het midden van de vorige eeuw,
die ons land vrijwel in zijn tegenwoordige vorm brachten, deden
hartstochtelijke landaanwinners uitzien naar nieuwe inpolderingen en de grote waterplas in het hart van ons land bood daartoe
de gelegenheid. Denkbeelden werden geopperd voor vrijwel gehele drooglegging van de Zuiderzee en de Waddenzee, voor
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inpoldering van het gebied bezuiden Enkhuizen-Stavoren of Enkhuizen-IJsselmond (de Ketel), voor afsluiting van de Zuiderzee
over Wieringen naar Zurig in Friesland en droogmaking van
een viertal kleine polders daarbinnen, zomede voor plaatselijke
inpolderingen als van de Wieringermeer, het Hoornse Hop en
een gebied benoorden de Ketelmond.
Wanneer ernstige mensen tot zo verschillend inzicht omtrent
eerî zelfde zaak komen, is dit een bewijs, dat men de zaak niet
beheerst. Dit voelde ook. de Fries Buma aan,
. die zonder succes in
de Tweede Kamer het voorstel deed, van Rijkswege de mogelijkheid van afsluiting en droogmaking van de Zuiderzee te doen
bestuderen. Hij zou echter geen oprechte Fries zijn geweest, als hij
het hierbij had gelaten en hij spande er zich voor, om dit onder.zoek van particuliere zijde te doen verrichten. Hiertoe werd
de Zuiderzeevereniging opgericht, die door de krachtige, ook financiële steun van A. C. W ertheim in staat was, deze taak op zich te
nemen. Zij stelde in 1886 een technisch bureau voor het onderzoek der plannen in; korte tijd _was de hoofdingenieur van de
Rijkswaterstaat Van der Toorn de leider hiervan, maar vervolgens
de nog jeugdige ingenieur C. Lely, die van de aanvang af aan
het onderzoek had medegewerkt.
Uit de chaos van gedachten heeft Lely op grond van diepgaande, weloverwogen en wetenschappelijke studiën het plan
opgebouwd, dat sedert algemeen als het juiste is erke?d en wordt
aangehouden voor de vorming van een nieuw stuk Nederland.
In acht technische nota's, waarvan de laatste in 1892 verscheen,
zijn de uitkomsten van zijn vierjarige studie vastgelegd. Zijn plan
omvat de afsluiting van de Zuiderzee van de Noordhollandse kust
over Wieringen naar de Friese kust en het maken van 4 polders
binnen het afgesloten gebied, waarvan een deel - thans het IJsselmeer genaamd--, als bergboeze111 in stand zou blijven. Uitwateringssluizen in de afsluiting zouden de afvloeiing van het overtollige water van het meer mogelijk makeµ, terwijl schutsluizen
de afgesneden scheepvaartverbindingen zouden herstellen.
De afsluitdijk moge op Zurig in plaats van op Piaam zijn
gericht, de sluizen in de afsluiting mogen in zee in stede van in het
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land zijn gebouwd, de polders mogen in onderdelen wat zijn
gewijzigd evenals de voorzieningen in de belangen der omliggende landen, de hoofdlijnen van het plan van Lely zijn, alle nadere
studies ten spijt, gehandhaafd (zie fig. 4).
Men kan zeggen, dat geen enkele grondgedachte van het plan
L~ly nieuw was, maar tevens de vraag stellen, of de geestelijke
waarde van een nog niet wel gefundeerde gedachte hoger aangeslagen mag worden dan de op ernstige studie gebaseerde geniale
conceptie, die Lely gaf en waarmede hij zich een onvergetelijke
plaats heeft veroverd in de geschiedenis van de vorming van ons
land. De practische betekenis hiervan is ongetwijfeld het grootst.
Daarmede wordt aan anderen niet te kort gedaan; een zo grootse
onderneming van lange duur is niet het werk van één geslacht,
laat staan van een enkele persoon. Lely blijft echter de dominerende figuur onder allen, die aan het werk hun krachten gaven en
blijven geven.
,
Nog was de laatste technische nota niet verschenen, of Lely
trad op als Minister vah Waterstaat in het Kabinet Tak-Van
Tienhoven. Een impulsieve natuur zou allicht hebben getracht,
deze situatie te benutten, om het plan, dat hij lief had, tot uitvoering te brengen, maar hij zou te pletter zijn gelopen tegen een
muur van weerstand. Lely was niet impulsief, maar bedachtzaam
en begreep zeer goed, dat zijn plan, dat toen wel smalend "een
knap studentenontwerp" werd genoemd, gezaghebbende steun behoefde, om kans van slagen te hebben. Hij lokte daarom in 1892
de boeming van een Staatscommissie uit, die de. opdracht kreeg,
zijn plan te beoordelen. De commissie bracht in 1894 haar rapport uit en adviseerde daarbij tot uitvoering van het in enkele
onderdelen gevi ijzigde plan. Met het oog op de grote financiële
lasten en de onzekerheid van de uitkomsten verklaarden 6 van
de 21 leden der Commissie zich tegen dit advies; dat zich/onder
deze zes leden belangrijke figuren als Mees uit Rotterdam, Van
Nierop uit Amsterdam en Mr J. D. Veegens bevonden, wierp
reeds een schaduw over de naaste toekomst en inderdaad zouden
gedurende nagenoeg een kwart eeuw goedgemeende pogingen, om
het werk op gang te brengen, stranden.
'
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§ 3. HET STREVEN NAAR UITVOERING VAN HET PLAN

Kort na de indiening van het rapport der Staatscommissie viel
het Ministerie in verband met het kiesrechtvraagstuk. Het volgende Ministerie Roëll-Van Houten liet de zaak rusten, maar in
het daarna in 1897 opgetreden Ministerie Pierson-Borgesius nam
Lely opnieuw als Minister van Waterstaat zitting; hij voerde een
langdurige strijd met Pierson en wist het eindelijk in 1901 zo
ver te brengen, dat een wetsontwerp werd ingediend voor de afsluiting en voor de droogmaking, echter slechts van de twee
kleinere, westelijke polders. Nog hetzelfde jaar trad het Ministerie af en werd vervangen door het Ministerie Kuyper, met het
gevolg dat het wetsontwerp van 1901 werd ingetrokken. De
Minister van Waterstaat De Marez Oyens was een uitgesproken
tegenstander van het werk en over de voorstanders sprak hij
,,als de laatste soldaten op de bres van deze grote onderneming".
In 1905 trad Kraus op als Minister van Waterstaat in het
Kabinet De Meester; hij was het Zuiderzeeplan wel gezind, maar
van overtuiging, dat het zonder meer geen kans van slagen had.
Hij achtte het daarom gewenst, een onderdeel v~n het werk tot
stand te brengen, waarmede aangetoond zou kunnen worden,
dat het werk practisch en voor redelijke prijs uitvoerbaar was en
dat het de resultaten zou opleveren, die ervan werden verwacht.
Na enig onderzoek leidde dit tot indiening van het wetsontwerp
van 1907, waarbij werd voorgesteld, over te gaan tot afsluiting
van het Amstekliep tussen Noordholland en Wieringen en tot
droogmaking van de N.W: polder, de Wieringermeer. Intussen
trad het Ministerie weldra af en werd vervangen door het Ministerie Heemskerk, waarin, na het. spoedig overlijden van Minister
Bevers, Louis Regout met de portefeuille van Waterstaat werd
belast. Hij wilde het wetsontwerp van 1907 wel handhaven, maar
was van oordeel, dat de Wieringermeer zozeer was aangewezen,
om een deel van Noordholland uit te maken, dat deze partiële
droogmaking door Staat en Provincie te zamen uitgevoerd zou
moeten worden. Noordholland nam hiertegen in beginsel geen
afwijzende houding aan, maar gaf te kennen, ter zake geen defini-
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Enige bladzijden uit het boek van Hen drie Stevin 1667.
.
XII Boec van 't uiterst menschen constich vermoien. Tot gebruzck
en verkering des waters te lande. 2.5 Voorstel.

J\1 odelonderzoek in het waterloojJkundig laboratorium te Delft.
Het modelonderzoek levert tegenwoordig onmisbare gegevens voor
het maken van goede ontwerpen voor dijks- en kunstwerken.

tief besluit te kunnen nemen, aleer het plan voor de droogmaking
nader was uitgewerkt en begroot. Onder leiding vah de betrokken
hoofdingenieurs van Rijks- en Provinciale Waterstaat werd mi
voor dit onderzoek het Wieringermeerbureau ingesteld; bovendien
waren in het Voorlopig Verslag van de Tweede Kamer enkele
vragen gesteld, die nader moesten worden onderzocht. In begin
1914 kwam het rapport van het Wieringermeerbureatl gereed en
al ging de afzonderlijke droogmaking van de Wieringermeer niet
door, de gemaakte studie behield haar waarde als voorloper van
het werk van de dienst der Zuiderzeewerken. Middelerwijl was in
1913 het Ministerie Cort van der Linden opgetreden, met Lely
ten derden male als Minister van Waterstaat; hij hàd nu te voren
de eis gesteld, dat het Kabinet uitvoering van het volledige Zuiderzeeplan zou voorstaan. Dienovereenkomstig werd het wetsontwerp van 1907 ingetrokken en na langdurig overleg, ditmaal
met de Minister van Oorlog, Bosboom, werd in September "1916"
het vereiste wetsontwerp ingediend en de Wet van 14 Juni 1918,
Stbl. no. 354, gelastende de afsluiting van de Zuiderzee en de
droogmaking van gedeelten van de afgesloten Zuiderzee is er,
niettegenstaande de grote moeilijkheden, welke de eerste wereldoorlog ook voor on.s land opleverde, tot grote genoegdoening van
Lely in de beide Kamers der Staten-Generaal met vlag en wimpel
doorgekomen.

§ 4. ECONOMISCHE ACr-ITERGROND VAN HET

BESLUIT TOT UITVOERING
Bezien wij thans een ogenblik deze gang -van zaken tegen de
economische achtergrond, welke ik in de aanvang kort schetste.
Het plan was wel onder een zeer· ongunstig economisch gesternte
geboren; immers in de negentiger jaren was de toestand van onze
landbouw zeer slecht en verbetering werd gezocht in zijn intensivering, waarbij geen nieuw land nodig was, terwijl in het maken
daarvan een gevaar voor verdere verlaging der landprijzen werd
gezien. Toen echter in het tweede decennium van deze eeuw het
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genezingsproces was voltooid, verviel dit bezwaar en ontstond,
met het oog op de productieverhoging en het scheppen van
werk voor het agrarisch bevolkingsaccres, weder behoefte aan
nieuw land. In dit licht bezien verwondert het niet langer, dat de
in 1892 ontworpen plannen eerst een kwart eeuw later voor uitvoering in aanmerking kwamen.
In de economische beschouwingen, welke door de voorstanders van het plan waren geleverd, mist men het inzicht in de
landbouwconjunctuur en de betekenis daarvan bij het tot standbrengen van het plan-. Wel werd met warmte het belang van vermeerdering van onze landbouwproductie en de stimulerende invloed daarvan op handel en bedrijf naar voren gebracht. Ook werden uitvoerige financiële beschouwingen geleverd om aan te tonen,
dat de uitgaven onze financiële krachten niet te boven gingen en
dat de prijzen van de grond lonend konden worden geacht, in verband ook met een tendentie van verbetering der grondprijzen. Ook
werd betoogd, dat de hoeveelheid nieuwe grond, die jaarlijks beschikbaar zou komen, niet zo groot zou zijn, dat daarvan een aanmerkelijke daling der grondprijzen het gevolg zou zijn. Bijzondere
aandacht werd dus besteed aan de bestrijding der bezwaren tegen
uitvoering van het werk, dat in het algemeen versterking van onze
economie moest brengen. Het was dan ook in het algemeen op
deze grond, dat tot de uitvoering werd besloten, toen de bezwaren,
daartegen waren weggevallen. Uitbreiding van de Staatsbemoeiingen was aanleiding, dat een andere kijk was verkregen op financiële lasten, die de Staat op zich kan nemen en de onzekerheid
omtrent de uitkomsten der onderneming had plaats gemaakt voor
de overtuiging, dat de nieuwe grond een behoorlijke reële waarde
zou bezitten en gerede aftrek zou vinden. Vrij algemeen was nu
het gevoelen, dat aanwinst van nieuwe grond onze nationale economie in het algemeen zou versterken.
§ 5. STAGNATIE IN DE UITVOERING

Na aanneming van de wet werd de uitvoering met kracht ter
hand genomen. De met ingang van 1 Mei 1919 ingestelde Dienst
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van de Zuiderzeewerken vond in de eerste plaats als zijn taak het
nader uitwerken der plannen en de voorbereiding der uitvoering
en wel allereerst zover dit de afsluiting betrof, omdat deze volgens de plannen aan de inpolderingen vooraf zou gaan. Reeds in
1920 werd met de uitvoering begonnen door het maken van
beteugelingsdammen in het Amsteldiep tussen Noordholland en
Wieringen.
Inmiddels kwam de eerste na-oorlogse crisis opzetten. De oudMinister van Financiën Van Gijn, die eertijds de Zuiderzeewet
mede had ondertekend, gaf in een artikel in de "Haagsche Post"
van 18 Dec. 1920 zijn sombere beschouwingen ten beste over een
oplopen van de rentevoet tot 8 % of meer en over e.en verlies van
924 millioen gulden op dit werk en de Minister van Financiën De
Geer deelde mede, dat de finatJ.ciële toestand zó ernstig was, dat
voorlopig niet verder gegaan mocht worden dan nodig was oin
te verhinderen, dat de reeds tot stand gebrachte werken hun
waarde zouden verliezen.
- Op dit tijdstip is Lely, wie het uitstel der werken uiteraard zeer
ter harte ging, als Voorzitter van de Zuiderzeeraad met groot
beleid opgetreden. Overtuigd van de onmogelijkheid, onder de
gegeven omstandigheden de krachtige voortzetting der werken
door te drijven, wist hij voor de 4-jarige periode 1922/'25 een
beperkt werkplan te doen aannemen, omvattende voltooiing van
de afsluiting van het Amsteldiep met enige daaraan noodzakelijk
verbonden werken, vertrouwend dat na regen weder zonneschijn
komt.

§ 6. NIEUWE ECONOMISCHE INZICHTEN

De Directeur-Generaal der Zuiderzeewerken Wortman voelde
zeer wel, dat de inpolderingen ten behoeve van de landbouw
zouden worden gemaakt en dat derhalve bij het uitwerken der
plannen landbouwkundige voorlichting nodig was. Dit is de direc~
te aanleiding geworden tot het in 1922 instellen van de z.g.
Commissie-Lovink, aldus aangeduid naai: de naam van haar voor19

zitter. Zij kreeg o.m. tot opdracht, een hernieuwd onderzoek in te
stellen naar de baten, welke van de afsluiting en droogmaking
van de Zuiderzee mochten worden verwacht.
In het eerste hoofdstuk van haar op 25 Juli 1924 uitgebracht
verslag vindt men de klare denkbeelden omtrent onze landbouwconjunctuur, die de self-made man, die Lovink was, zich had
eigengemaakt, duidelijk en overzichtelijk bewerkt door de secretaris Ligtenberg, die zowel het diploma van Delft als dat van
Wageningen bezat. Gewezen wordt op drie verschijnselen, die
een ernstig gevaar voor onze landbouw opleverden, nl. versnippering der bedrijven tot beneden de voor een rationele exploitatie
gewenste grootte; te sterke intensivering in de richting van de
tuinbouw en daardoor steeds toenemende afhankelijkheid van het
buitenland voor dè afname van luxe producten en eindelijk stijging der koop- en pachtprijzen boven de reële cultuurwaarde der
gronden.
De conclusie was, dat voor zijn gezonde ontwikkeling en voor
het behoud van zijn economische kracht de Nederlandse landbouw dringend behoefte had aan de door de droogmaking der
Zuiderzee te verkrijgen landaanwinst.
Bier is voor het eerst aan de droogmaking een meer concrete
economische basis gegeven. Zag men tot nu toe slechts de wenselijkheid van versterking onzer economie 1n het algemeen, thans
was de noodzakelijkheid der droogmaking voor het op peil houden van een der bronnen van ons nationale bestaan - de landbouw - duidelijk in het licht gesteld en daardoor werd het
plan economisch steviger gefundeerd.
In het tweede hoofdstuk van het verslag wordt de betekenis
~- van het IJsselmeer voor de omliggende landen bestudeerd en
! aangetoond, dat de door de zoetwatervoorziening van de provin·, des Friesland en Noordholland te behalen winst op verscheidene
' millioenen gulden 's jaars mag worden gesteld en dat de overige
voordelen van de afsluiting, zover in geld uit te drukken, een
kapitaalwaarde van 17 millioen vertegenwoordigen. Deze gegevens hebben later de Regering tot de overtuiging gebracht, dat de
afsluiting, beschouwd als een waterstaatswerk op zich zelf, verant20

De Af.,luitdijk in 11ituoni11g.
Een uitgebreid jJark drgelijk matrriaal was vereist voor de uitvoerÎII.[!, 1·a11 dr grote dijksbouw i11 ojJe11 zee.

Stroom door het laatste sluitgat in de afsluitdijk.
Het was aan grondige voorbereiding te danken, dat de dijksconstructie dergelijke aanvallen kon weerstaan.

woord was, zodat deze op de voor zulke werken gebruikelijke
wijze kon worden gefinancierd en de kosten er .van niet op de
polders behoeven te drukken.
In 1925 moest de beslissing vallen omtrent hetgeen zou geschieden na afloop van het 4-jarige beperkte werkplan. Colijn,
die verder een belangrijke rol zou spelen in de Zuiderzeezaak,
was toen Minister van Financiën. Als zoon van het boerenland
voelde hij het betoog van de Commissie-Lovink voor de noodzakelijkheid der inpolderingen sterk aan en toen z.i. de financiële
·toestand begon op te klaren, was hij het, die de stoot tot krachtige
voortzetting der werken ten behoeve van het welzijn van onze
landbouw gaf en zijn collega Bongaerts de gelegenheid bood,
de maatregelen te treffen om te geraken tot afsluiting van de
Zuiderzee tussen Wieringen en Friesland, zomede tot gelijktijdige
droogmaking van de Wieringermeer, teneinde daarmede zo spoedig mogelijk enigermate tegemoet te komen aan de gebleken
behoefte aan nieuw land.
§ 7. SOCIAAL BELANG BIJ HET MAKEN DER POLDERS.

Een periode van grote activiteit bij de uitvoering der werken
was hiermede ingeluid; in 1930 kwam de Wieringermeer droog
en hierna kon met het werk in die polder worden begonnen; in
1932 werd de afsluitdijk gesloten en deze werd het volgend jaar
voltooid en voor het verkeer open gesteld.
Toen de grote waterbouwkundige werken ten einde liepen, rees
de vraag, of een volgende polder in directe aansluiting hierop in
uitvoering moest worden genomen. Intussen kwam de tweede naoorlogse crisis opzetten en bracht angst voor het aangaan van
langdurige grote financiële verplichtingen voor de Staat met zich;
anderzijds bleef echter de behoefte aan nieuwe grond onverminderd bestaan, terwijl de toenemende ernstige werkloosheid uitvoering van werken wenselijk maakte. Er was een zekere twijfelmoedigheid, die Minister Reymer de elastische formule "doorgaan,
maar niet tot elke prijs" in de mond gaf. Het was opnieuw Colijn,
die als Minister van Waterstaat a.i. de knoop doorhakte en in
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1935 de Directeur-Generaal der Zuiderzeewerken opdroeg, in
samenwerking met de Directeur van de Wieringermeer de plannen voor de N.O. polder - die als de kleinste der te maken
polders in de gegeven omstandigheden het meest voor uitvoering
in aanmerking kwam - uit te werken en te begroten. De inmiddels opgetreden Minister van Waterstaat Van Lidth de Jeude
vond het plan met begroting op St. Nicolaasdag van dat jaar op
zijn tafel, nog tijdig genoeg om bij Nota van Wijziging de eerste
voor de uitvoering nodige fondsen op de begroting van 1936 te
brengen.
,
Naast het economische landbouwbelang was nu ook het sociale
belang der werkverruiming een rol gaan spelen. Deze factor was
van zo veel betekenis, dat bij onderzoek bleek, dat de beperking
van de kosten der toenmalige werkloosheidsvoorziening opwogen
tegen de rentelast, welke het verstrekken van het bouwkapitaal
voor de Staat zou opleveren. Hierin is aanleiding gevonden, om de
gelden, benodigd voor het maken van de polder, renteloos aan het
Zuiderzeefonds te verstrekken.
Nadat in 1936 enige voorbereidende werken waren uitgevoerd,
werd de inpoldering krachtig ter hand genomen en zo kon, niettegenstaande een onderbreking tijdens de oorlog, de bedijking
toch nog einde 1940 worden gesloten, zodat het volgend jaar
met het droogmalen werd aangevangen. Dit ondervond door moeilijkheden bij de afbouw der gemalen wel vertraging, maar toch
kon in 1941 met de werkèn binnen de polder en de ontginning
worden begonnen. Door gebrek aan arbeidskrachten, materieel,
materialen, transportmiddelen, enz. ondervond een en ander grote
moeilijkheden, maar in 1949 was de polder geheel in cultuur.
Tijdens-de laatste periode der bezetting leverde de N.O. polder
reeds een niet te versmaden bijdrage in onze voedselvoorziening.
§ 8. VOORTZETTING DER INPOLDERING IN

OORLOGSTIJD
Toen de bedijking van de N.O.polder beëindigd was, heeft de
vraag, of tijdens de bezetting de inpolderingswerken zouden wor-
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den voortgezet, teneinde zo spoedig "mogelijk vergroting van ons
landbouwareaal te verkrijgen, een punt van ernstig overleg uitgemaakt, bepaaldelijk tussen de Secretarissen-Generaal van Waterstaat en van Financi~n, Spitzen en Trip. De conclusie 'was, dat
maar gewaagd moest worden, met het maken van de kleinste
der beide Zuidelijke polders, dus de Z.W.polder, te beginnen, een
besluit waartegen door de bezettende macht geen bezwaar werd
gemaakt. Zo konden dan in 1942 een 2.5 km lang vak van de
dijk van die polder, gelegen benoorden Marken en twee grondverbeteringen voor de oostelijke dijk van die polder worden gemaakt. Daarna was de toestand zo veel slechter geworden, dat
verdere voortzetting van het werk onmogelijk was.
§ 9. HET NA-OORLOGSE ASPECT

Hoe was het na de bevrijding gesteld met de mogelijkheid tot
voortzetting van het inpolderingswerk?
De chaotische toestand, waarin de bezetter ons land achterliet,
sloot reeds technisch gezien directe voortzetting van dit werk uit,
daargelaten nog dat herstel van de ergste oorlogsschade op elk
gebied het eerst nodige was, en onvoldoende beschikking over
vrijwel alles, wat daartoe vereist werd, werkzaamheid op ander
gebied uitsloot.
Maar naast herstel was verdere opbouw van ons economisch
bestel noodzakelijk ten gevolge van twee factoren, nl. de grote
armoede, waarin ons volk tengevolge van de oorlog is vervallen
en die o.a. maakt, dat wij ons niet meer de luxe van een niet
voldoend sluitende handelsbalans kunnen permitteren, en het
sterke bevolkingsaccres, waarvoor arbeid en voedsel moest worden
gevonden.
Algemeen was de overtuiging, dat krachtige verdere industrialisering nodig was voor het vinden van nieuwe werkgelegenheid
en voor het produceren van artikelen, die, geëxporteerd, dichting
van het gat in onze betalingsbalans mogelijk moeten maken.
Kapitaal, belegd in industrialisering, is spoedig efficient en het
was nodig, met onze producten zo snel mogelijk op de markt te
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komen, aleer deze door export van andere zijden verzadigd zou
zijn. Het lag dus voor de hand, dat bij onze economische opbouw
industrialisering op het eerste plan kwam.
Toch mag in het gehele opbouwplan de landbouw niet worden
verwaarloosd. Zou de agrarische productie niet toenemen, dan zon
de landbouw zijn deel in de vergroting van onze export niet leveren, noch voedsel voor ons bevolkingsaccres voortbrengen, met het
gevolg: verhoogde import van voedingsmiddelen. De taak van de
industrie bij onze opbouw, die toch reeds algemeen als uiterst
moeilijk wordt erkend, zou dan ernstig worden verzwaard. Er is
hier derhalve geen controverse tussen industrie en landbouw.
Er wordt dan ook met kracht gestreefd naar verhoging van onze
landbouwproductie, vooral door mechanisatie en rationalisering
van het bedrijf. Bij de bestaande, historisch gegroeide verhoudingen wekt dit veelal weerstanden op, die het proces bemoeilijken
en vertragen, een factor, die bij nieuwe gronden afwezig is. Er is
dan ook geen efficienter middel, om onze agrarische productie te
vergroten, dan het beschikbaar stellen van nieuwe cultuurgrond.
Landaanwinning behoort derhalve haar plaats te krijgen in ons
totale opbouwprogramma en dan komt zeker het grootste landaanwinningsproject, dat aan de orde is, het maken der verdere
IJsselmeerpolders, in de eerste plaats op de voorgrond.
Bij de behandeling van de begroting van het Zuiderzeefonds
gaf de Regering jaren lang te kennen, dat het maken der Zuidelijke polders nog niet mogelijk was en dat slechts bedragen tot
voorbereiding daarvan konden worden uitgetrokken, maar dat uitstel voor haar geen afstel betekende. Op de begroting voor 1949
werd de post voor voorbereiding met f 900.000,- verhoogd, met
het doel deze krachtiger voort te zetten en een begin met de uitvoering te kunnen maken. Inmiddels is deze in 1950 krachtig ter
hand genomen. Door het aanvatten van het belangrijkste object
heeft de Regering de betekenis der landaanwinning in ons nationaal opbouwprogramma thans ook daadwerkelijk erkend.
De economische noodzakelijkheid tot landaanwinning in de
voormalige Zuiderzee is dus bij de huidige conjunctuur sterker
op de voorgrond getreden. Men ziet .niet alleen meer de algemeen
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stimul~rende invloed, welke van het in gebruik nemen van nieuw
land kan uitgaan op onze nationale welvaart (1918), of de noodzakelijkheid van landaanwinning voor de gezonde ontwikkeling
van een bepaalde tak van ons volksbestaan, onze landbouw (1925),
of de sociale maatregel ter beperking der werkloosheid (1936),
thans is de overtuiging gevestigd, dat in het kader van onze algemene economische opbouw zo ruim mogelijke landaanwinning
vereist is.
De economische basis voor het maken der IJssel.meerpolders is
derhalve, sedert het besluit daartoe in 1918 werd genomen, sterk
verbreed en verstevigd en het tot stand komen van het uit nationaal oogpunt zo belangrijke werk mag hierdoor wel practisch
verzekerd worden geacht.

§ 10. DE TECHNIEK EN DE AFSLUITING

Na de voorgaande beschouwingen, vallende binnen de econotQische sector, mogen thans enige opmerkingen, vallende binnen het
kader van de tweede ih de inleiding genoemde sector :_ de technische - volgen, en wel in de eerste plaats betreffende de afsluiting.

a. ontwikkeling van de techniek
De ervaring heeft geleerd, dat de techniek ver genoeg was gevorderd, om dit werk tot stand te kunnen brengen, maar ook dat
het bereikte ontwikkelingsstadium vereist was, om een behoorlijke
uitvoering mogelijk te maken. Vooral de meer wetenschappelijke
. basis, die de waterbouwkunde in de loop van deze eeuw heeft verkregen, heeft veel bijgedragen tot het welslagen van het werk,
dat wederkerig de vooruitgang van techniek en wetenschap sterk
heeft bevorderd.
Dit viel nog buiten de technische denk sfeer van de periode,
waarin Lely als ingenieur stond; reeds op 37-jarige leeftijd toch
had hij in 1891 de geregelde ontwerpende en uitvoerende ingenieurstaak vaarwel gezegd. Toen was de wetenschappelijke basis
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der waterbouwkunde nog niet zodanig, dat daarop bij nieuwe,
ingewikkelde problemen een betrouwbare oplossing kon worden
opgebouwd. De ontwerper uit die tijd kon dan ook slechts de
toestanden, waarbij gewerkt zou worden en de elders verkregen
practische ervaringen zo nauwkeurig mogelijk nagaan, om dan
met gezond verstand en zekere feeling te trachten een oplossing
te vinden. Groot verschil in inzicht kon op deze wijze gemakkelijk
ontstaan.

b. hoogste waterstand
Zo was het ook ten aanzien van de vereiste hoogte van de afsluitdijk; van verschillende zijden werden voorspellingen gedaan omtrent grote vermeerderingen der stormvloedshoogte buiten de
afsluiting, in verband waarmede de door Lely ontworpen hoogte
van de afsluitdijk geheel onvoldoende zou zijn. Bij de behandeling
van het wetsontwerp in de Tweede Kamer kwam deze vrees ook
sterk tot uiting en hoewel Lely het vertrouwen in zijn ontwerp
niet verloor en in zijn hart weinig vertrouwen had in berekeningen
betreffende de ingewikkelde geti'jbeweging buiten de afsluiting,
ging hij ook hier niet tegen de stroom in, maar zegde een nader
onderzoek toe, waarmede een oppositie tegen het plan werd uitgeschakeld.
Lely voerde deze toezegging loyaal uit en zocht niemand minder
dan Prof. Lorentz aan, om het voorzitterschap van een naar hem
genoemde Staatscommissie op zich te nemen. Na uitvoerige waarnemingen van waterstanden, stroomsterkten en stroomrichtingen
stelde Lorentz een rekenwijze op voor de voortplanting der getijbeweging uit de Noordzee in de Zuiderzee. Toegepast op de oor- ,
spronkelijke toestand bleek deze Mitkomsten te leveren, die in
goede overeenstemming waren met hetgeen werd waargenomen
en na deze proef werden het toekomstige normale getij en de
stormvloedsstanden buiten de afsluiting berekend. De juistheid van
de uitkomsten van deze berekeningen is na de afsluiting nog steeds
bevestigd. De berekende hoogste te verwachten stormvloeden
vormden een der grondslagen voor de bepaling van de kruins-
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hoogte van de afsluitdijk en van de vereiste verhoging der aansluitende zeedijken in Noordholland en Friesland.
c. golfoploop
De hoogte, waartoe de golven tegen het buiten:beloop van de dijk
oplopen boven de stormvloedsstand - de golfoploop - , is mede
maatgevend voor de kruinshoogte van de dijk. Merkwaardigerwijze bestond hieromtrent zeer weinig inzicht, Op tal van plaatsen
en onder verschillende omstandigheden werden nu waarnemingen
van de golfoploop verricht en deze werden geanalyseerd, om de
invloed van de versçhillende factoren na te gaan, terwijl later in
het Waterloopkundig Laboratorium te Delft uitvoerige onderzoekingen omtrent de golfoploop onder verschillende omstandigheden
werden verricht.
d. doorstroomsnelheden tijdens de afsluiting
De door Lorentz opgezette getijberekening maakte het de Dienst
der Zuiderzeewerken mogelijk, de veranderingen in de dagelijkse
getijbeweging bij het geleidelijk vernauwen van de openingen
tijdens het maken der afsluiting te berekene.n. Hierdoor kon een
inzicht worden verkregen in de stroomsnelheden, waarin bij het
uitbouwen van de dijk zou worden gewerkt en omtrent de uitvoeringsmaatregelen, welke in verband daarmede nodig zouden zijn,
zomede omtrent de stromingen, waaraan het in uitvoering zijnde
werk zou blootstaan, ook bij stormvloeden.
e. stroomschuring in de sluitgaten
Het was echter niet mogelijk, langs theoretische weg vast te
stellen, hoe de verdeling van de stroomsnelheid in de overgebleven
doorstromingsopeningen precies zou zijn en toch was dit nodig,
ter voorkoming van ongewenste uitschuring, te weten, welke
stroomsnelheden over de bodem dier openingen en langs de koppen der dijken zouden optreden. Inzicht kon hier slechts langs
proefondervindelijke weg worden verkregen. Het is een grote verdienste geweest van Wortman, dat hij aanstonds de betekenis van
het in opkoming zijnde laboratorium-onderzoek heeft ingezien en
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wel in een periode, waarin velen van zijn tijdgenoten dit nog "kinderspel" noemden. En zo zijn dan eerst in het Waterbouwkundig
laboratorium te Karlsruhe onder leiding van Prof. Rehbock en na
de oprichting in dat te Delft onder leiding van Prof. Thys se, uitvoerige proeven genomen omtrent de waterbeweging door de sluitgaten en wel bepaaldelijk omtrent de stromingen over de, daarin
te voren te bouwen, beteugelingsdammen.
De zink$tukken ter afdekking van deze dammen eisten een
bijzondere constructie, waarbij het behoud van zwaar belastingsmateriaal, dat deze stukken op hun plaats moest houden, verzekerd moest zijn. Ook deze constructie werd in het laboratorium te
Delft onderzocht, waarna in een der stuwen van de Maaskanali1,atie nog een proef op ware grootte werd genomen.

\
f, opzet van het werkplan
De studie omtrent de waterbeweging in de Zuiderzee en bepaaldelijk ter plaatse van de toekomstige afsluiting had geleerd, dat
deze in hoofdzaak door de diepere geulen plaats vond en op de
platen van weinig betekenis was. Verder was gebleken, dat de
aanleg van beteugelingsdammen in het diepste deel der geulen de
waterbeweging slechts weinig beïnvloedde. Het was derhalve aangewezen, eerst dijksvakken op de platen en beteugelingsdammen
in de diepe geulen, die voor sluitgaten bestemd waren, te bouwen.
De beteugelingsdammen moesten ,uitschuringen, tengevolge van
de sterke stromen bij de voortgaande afsluiting, voorkomen en als
onderbouw voor de sluitingsdammen dienen. De hoofdlijnen van
het werkplan zijn dus opgesteld, op grond van de uitkomsten der
gedane studies en onderzoekingen.

g. hydrografische opnemingen
Vóór, tijdens en ha de afsluiting was nauwkeurige hydrografische opneming van het gebied rond de afsluiting nod1g, om de
veranderingen aldaar onder voortdurende controle te houden en
de diepte van de zeebodem, ter plaatse van de te maken werken,
steeds te kennen.
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Monument ojJ de Afsluitdijk.
Ter jJlaatse, waar de sluiting werd verricht, houdt dit monument
de herinnering aan deze belangrijke gebeurtenis levendig.

De gereedgekomen Afsluitdijk scheidt het IJsselmeer van de open
zee.

h. grondonderzoek.
Van niet minder belang was kennis van de ondergrond, waarop
de afsluitdijk moest worden gebouwd, in verband waarmede
nauwkeurige grondboringen moesten worden verricht, vooral om
een inzicht in het draagvermogen van de ondergrond te verkrijgen.
Is dit draagvermogen onvoldoende, dan zakt het dijkslichaam in
de ondergrond, totdat tenslotte een evenwichtstoestand wordt bereikt. Voor aanvulling der zakkingen is dan opnieuw dijksspecie
nodig; deze onderbrekingen verstoren de geregelde voortgang van
het werk. Onder de afsluitdijk van het Amsteldiep waren dikke
slappe lagen aanwezig en de verwachte inzinkingen van het dijkslichaam bleven dan ook niet uit, maar leerden tevens, hoe hinderlijk en kostbaar de daaruit voortvloeiende onderbrekingen van het
werk waren. Later werden door het aanbrengen van grortdverbeteringen deze moeilijkheden ondervangen, mede dank zij voorafgaand laboratorium-onderzoek van de grond. De grondmechanica
toch ontwikkelde zich middelerwijl zodanig, dat deze in staat was,
deugdelijke aanwijzingen te geven, waar en op welke wijze
grondverbetering moest worden toegepast,
j. materiaalvoorziening

De afsluitdijk werd samengesteld nit een zware keileemdam
aan de buitenzijde en verder uit zand, afgedekt met keileem en
klei. Tegen afslag werd het grondlichaam onder water beschermd
door met steen belaste zî,nkstukken en boven water zoveel nodig
door steen- en klinkerglooiingen en verder door een grasmat (zie
hieronder fig. 5 ) .

.l)wa:r.s'l!Z:f!,{!el ·B OJ.::'. de Halrlaz 7,z me:rwaard,
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Mel: de constructie zal ik U niet verder lastig vallen, maar ik
wil er op wijzen, dat voor dit uitzonderlijke werk speciale maatregelen nodig waren voor het verkrijgen van de vereiste materialen en voor
de uitvoering.
/
De voornaamste materialen waren keileem, zand, klei, rijshout
en steen; de drie eerstgenoemde waren in de zeebodem nabij de
afsluiting te vinden, maar voor het bepalen van de meest geschikte vindplaatsen moest met behulp van boringen voortdurend
een uitgebreid grondonderzoek worden verricht. De benodigde
hoeveelheden rijshout en steen waren zo groot, dat het zonder
meer betrekken daarvan de markt geheel zou hebben ontwricht;
een sterke prijsopdrijving zou daarvan het gevolg zijn geweest.
Daarom ~erd de aanko_op van deze materialen centraal in eigen
hand gehouden en werden maatregelen getroffen tegen overmatige
prijsopdrijving o.a. door eigen rijsaanplant.
k. aannemingsovereenkomst.

Naar gelang de dijksbouw voortgarig zou vinden en het overgebleven doorstromingsprofiel zou verkleinen, zouden de stroom-,
snelheden toenemen en het werken moeilijker worden. Het was
gewenst, dat niet slechts de Directie maar ook de aannemer hierbij
voortdurend ervaring zouden opdoen, teneinde de uitvoeringswijze
hierbij aan te passen. Bijzonder materieel, speciaal voor het verwerken van keileem, moest worden aangemaakt, terwijl de zekerheid moest bestaan, dat ook bij eventuele tegenslagen steeds zeer
ruim over eerste klasse baggermaterieel zou kunnen worden beschikt. Deze eisen gaven aanleiding, om in afwijking van het
gebruikelijke stelsel van openbare aanbesteding, het gehele werk
op te dragen aan een combinatie van de vier grootste Nederlandse
baggerfirma's, die in verband hiermede een dochtermaatschappij,
de Maatschappij tot Uitvoering van Zuiderzeewerken (de M.U.Z.),
hadden opgericht. Met de M.U.Z. werd een grondovereenkomst
gesloten, waarbij haar werd opgedragen de uitvoering van de
afsluitdijk en de IJsselmeerdijk van de Wieringermeer volgens
door de Directie aan te geven plannen. Deze werden jaarlijks vastgelegd in ontwerpovereenkomsten, waarvan de aannemingssom in
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gemeen overleg werd vastgesteld. Het Rijk kreeg recht op een
progressief aandeel in de uiteindelijke overwinst, zijnde de winst
boven 6 %.

l. resttltaten der voorbereiding
De gehele hier in het kort geschetste voorbereiding werd op
voortreffelijke wijze door Wortman geleid en het is zeker daaraan
te danken, dat de verantwoordelijkheid voor de leiding van het
maken van de afsluiting, waarmede ik het bijzondere voorrecht
had belast te zijn, mij nimmer zwaar heeft gedrukt. Het werk
verliep van de aanvang af vlot, zonder overwegende moeilijkheden en werd twee jaar eerder, dan het aanvankelijk opgestelde
tijdsprogramma van 8 jaar aangaf, voltöoid.
Slechts eenmaal beleefden wij een naar ons oordeel kritiek ogenblik, toen zich een geheel verrassend ongeval voordeed. Tijdens
het dichten van het oostelijk sluitgat in de Middelgronden in de
late herfst van 1931 ontstonden buiten langs de uitgebouwde
dijksvakken sterke verdiepingen, die tenslotte op een punt tot een
zo ernstige afschuiving van het reeds gemaakte werk leidden, dat
dit nog maar nauwelijks waterkerend bleef. Wij begrepen de oorzaak van het verschijnsel niet en stonden voor de vraag, hoe verder
te handelen. Moesten wij het kwaad bestrijden en een groot deel
van de beschikbare stortcapaciteit benutten, om het gemaakte werk
te beschermen door het opvullen der ontstane gaten en dientengevolge slechts langzaam de dijk verder uitbouwen? Had de gelegenheid ontbroken, klaarheid omtrent het verschijnsel te krijgen, allicht was dan deze voor de hand liggende oplossing gekozen
en het gevolg zou een mislukking zijn geweest. Teneinde inzicht te
verkrijgen in hetgeen zich buiten de dijkskoppen afspeelde, werd
het model van het sluitga_t in het Waterbouwkundig Laboratorium
weder bedrijfsklaar gemaakt en zodra het water stroomde, zagen
we, dat wederzijds de door het gat schietende waterstraal krachtige
wervels buiten de dijkskoppen aanwezig waren, die verdiepingen
van de zeebodem moesten veroorzaken. Hier lag een beschamend
bewijs van ons beperkt waarnemingsvermogen vóór ons. Immers,
toen tevoren de proefnemingen met de. sluitgaten plaats vonden,
'
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waren de wervels er even goed, maar de aandacht was toen zo
volledig geconcentreerd op hetgeen me;t de beteugelingsdammen
zou geschieden, dat zij ontsnapten aan de aandacht van het laboratoriumpersoneel, dat de proeven uitvoerde en ook van de ingenieurs der Directie en van de beste, in de M.U.Z. samenwerkende
krachten uit de aannemerswereld, die de proeven gadesloegen.
Toen de oorzaak bekend was, lag de te kiezen werkwijze voor de
hand. De wervels hebben zekere tijd nodig, om de verdiepingen
te veroorzaken; wanneer men dus door krachtige uitbouw de
dijken snel vooruit brengt, krijgen zij geen gelegenheid, fatale
diepten te veroorzaken. Alles moest er dus op gezet worden,
om de dijksbouw zo veel mogelijk te versnellen. De M.U.Z. had
haar materieel vrijwel geheel op het sluitgat geconcentreerd en
het maximum, dat op · een beperkt gebied te werk gesteld kon
worden, was aanwezig. Het maximum rendement moest worden
bereikt, door ook 's nachts en 's Zondags te werken. Voldoende
verlichting werd aangebracht en de arbeiders, die geheel in de
strijd tegen het water medeleefden, hebben zelfs met terzijdestelling van godsdienstige bezwaren niet geschroomd, met grote
energie in een ongunstig seizoen over-, nacht- en Zondagswerk
te verrichten. Maar zo kon dan ook tegen Kerstmis het werk worden verlaten en rust worden genomen in de overtuiging, dat de
afsluiting van de Middelgronden voldoende veilig was en een
moeilijke strijd tegen het water, door voorbeeldige samenwerking
van alle betrokkenen van hoog tot laag, met een volledige overwinning was bekroond.
r
De lering uit dit geval is wel, dat de ontwikkeling van tech-~iek en toegepaste wetenschap, nog maar juist ver genoeg was
gevorderd, om een werk als de afsluiting zonder ernstige ·tegenslaien tot stand te kunnen brengen.
m. conclttsie

Over enkele zaken betreffende de afsluiting heb ik enigszins
uitgeweid, om te doen uitkomen, dat het bijzondere, waterbouwkundige werk van de afsluiting van een zeeboezem van 360.000
ha, waarin eb- en vloedbeweging doordrong, een werk zonder
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voorafgaand vergelijkbaar voorbeeld, eerst is aangevangen na
grondige wetenschappelijke studie, uitgebreid laboratorium- en
practisch onderzoek, zorgvuldige bestudering van het te volgen
werkplan en ernstige voorbereiding der uitvoering, maar dat dan
ook, dank zij dit alles, dit uitzonderlijke werk zonder ernstige
tegenslag met succes vlot ten uitvoer kon .worden gebracht.
Op alles wat verder met het maken van de afsluiting annex
was, zal hier niet worden ingegaan. De bouw van de grote sluiscomplexen in de afsluiting bij Den Oever en Kornwerderzand, was
zeker een belangrijk werk, een zo uitzonderlijk karakter als de
bouw van de afsluitdijk droeg dit echter niet. Hetzelfde geldt voor
de vele andere werken, die in verband met de afsluiting tot stand
moesten worden gebracht.

§ 11.

ONTGINNING VAN GRONDEN

In tegenstelling met de afsluiting levert het bedijken en droogmaken der polders, noch de aanleg van wateren en wegen met
hun kunstwerken in het nieuwe gebied uitzonderlijke technische
problemen op, al heeft ook het construeren der pompen voor de
bemaling der polders tot belangwekkende studies aanleiding gegeven. Dit laatste was zeker terecht; van de werking der gemalen
hangt toch het gehele behoud van een diepe polder af. Op deze
plaats kan echter aan het technische werk, bij het maken der
polders, voorbij worden gegaan.
Geheel anders is het met de landbouwkundige en sociaal-economische problemen, die zich bij het droogvallen van het nieuwe
land aandienen. In de eerste plaats vraagt hier de ontginning van
de drooggevallen zeebodem de aandacht.
·
Bij vroegere inpolderingen verliep vaak een groot aantal jaren,
aleer normale oogsten op de nieuwe grond werden gewonnen.
Niet alleen leden de eerste landgebruikers hierdoor zware verliezen, maar uit nationaal-economisch oogpunt is het hoogst ongewenst, dat de hoge kosten, besteed aan het winnen van het nieuwe
land, jaren la~g geen behoorlijk rendement opleveren.
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De ontginning van de drooggevallen zeebodem is dus uit landbouwtechnisch en economisch oogpunt een belangrijke aang~legenheid.
De reeds eerder genoemde Commissie-Lovink had mede de
opdracht, in het bijzonder haar aandacht te wijden aan de wijze
van verkaveling der drooggelegde gronden en dit bracht haar vanzelf op het gebied der ontginning dier gronden. Men stond hier
voor een landbouwtechnisch vraagstuk, dat wel is waar niet geheel
zonder voorbeeld was, maar waarvoor een bevredigende oplossing
toch nog niet was gegeven. Het ging er om,' de dichte, zilte zeebodem te veranderen in cultuurgrond van normale structuur,
waaraan het overtollige zout is onttrokken; eerst dan toch kunnen
de landbouwgewassen zich op de nieuwe grond normaal ontwikkelen.
Als vergelijkingsobject konden bedijkte, rijpe kwelders niet
gelden, omdat zij door hun begroeiing en vrij goede ontwatering
reeds in een voor de cultuur gunstige staat verkeren. Wel was
dit het geval met de reeds in 1844 drooggelegde Waard en
Groet-Polder en de in 1846 bedijkte Anna-Paulownapolder. Omtrent de ervaringen, hier in de eerste cultuurparen opgedaan, werden uit verschillende archieven en tijdschriften gegevens verzameld. Zij deden zien, dat in die jaren grote tegenslagen zijn ondervonden, maar dat uiteindelijk de gronden tot de beste van ons land
zijn geworden en zij leerden tevens, welke maatregelen nadelig en
welke gunstig hadden gewerkt.
.
De Commissie kreeg de overtuiging, dat voor het welslagen der
ontginning een diepe ontwatering en een goed beheerst polderpeil
de eerste eis was. Het in de bouwvoor aanwezige zout moet toch,
met door de bodem afvloeiend regenwater, naar greppels en sloten
worden afgevoerd, om tenslotte uitgemalen te worden en het land
moet voortdurend droogliggen, zodat onder invloed van de zonnewarmte ,de grond gaat scheuren en geleidelijk structuur verkrijgt,
terwijl dan tevens het doorstromende regenwater zijn ontziltende
functie intensiever kan vervullen.
In beginsel is dit eenvoudig, maar bij de uitvoering komen tal
van nadere problemen aan de orde.

34

In de eerste plaats moet het water van het land naar de kavelsloten worden gebracht, Voor drainage is de grond aanvankelijk
te slap, zodat met open greppels moet worden gewerkt, waarvan
afstand en diepte met het oog op de kosten en het landverlies,
zo nauwkeurig mogelijk moeten worden bepaald; daartoe zijn gedetailleerde grondanalyse, bestudering van het watertransport door
de grond en aanleg van ontwateringsproefvelden nodig. Voortdurend moet de voortgang van de ontzilting en de structuurvorming
worden gecontroleerd, om het 'tijdstip, waarop de cultuur kan aanvangen, te bepalen. Dan komt het vraagstuk van de grondbewerking, die aanvankelijk zeer licht moet zijn, om te voorkomen, dat
grond van onvoldoende structuur wordt boven gebracht, aan de
orde, zomede de keuze van de gewassen, die met kans op succes
op de zeer jonge grond kunnen worden geteeld, waarbij ook de
structuurvormende werking der gewassen een rol speelt. De ontwikkeling der micro-organismen in de grond moet worden gecon- ,
troleerd en soiµs door enting van zaad worden gestimuleerd. Ook
de natuurlijke begroeiing moet in het oog worden gehouden;
enerzijds kan deze een goede structuur vormende functie vervullen en aanwijzingen geven omtrent de geaardheid van de grond,
maar anderzijds een gevaar voor toekomstige vervuiling van het
land opleveren, dat bestreden moet worden, Nagegaan moet worden, aan welke meststoffen het land behoefte heeft en in welke
mate het economisch verantwoord is, deze te gebruiken. Slechts
een uitgebreid proefveldwezen kan voldoend practische aanwijzingen geven. omtrent vraagstukken van bemesting, gewassenkeuze, vruchtopvolging, enz.
De Commissie-Lovink wijst er in haar verslag op, dat, eenmaal
in cultuur gebracht, de Wieringermeer een pachtopbrengst van
belangrijk meer dan 2 millioen gulden 's jaars zal vertegenwoordigen en dat dit wel duidelijk aantoont, wat een achterstand van
enkele jaren bij het in cultuur brengen betekent en van hoeveel
belang het zou zijn, bij het droogvallen van de polder te beschikken over de ervaring, die eerst nadat de polder in cultuur zal zijn
gebracht, zal zijn verkregen. Zij stelde daarom voor, bij Andijk
voor de kust een proefpolder van 40 ha te maken. De proefpolder
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is gemaakt en heeft ruim een millioen gulden gekost. Na het
gereed komen werden de onderzoekingen in de proefpolder begonnen en deze hebben nuttige richtlijnen bij de ontginning van
de Wieringermeer opgeleverd en de aanleg van die polder is niet
betreurd.
Na het droogvallen van de Wieringermeer heeft de landbouwkundige directie ook daar het onderzoekingswerk voortgezet. Een
laboratorium werd ingericht voor gronalonderzoek en microbiologisch en plantkundig onderzoek, proefvelden werden aangelegd
en de toestand van de gronden, van de ontwatering, van de ontzilting en van de gewassen werd voortdurend nagegaan en bestudeerd en op deze wijze werd een helder beeld van eisen, welke
goede ontginning stelt, verkregen. Dit alles heeft er toe geleid,
dat van de aanvang af bevredigende cultuurresultaten werden
bereikt, die weldra de uitkomsten op de beste oude gronden
gingen evenaren en later overtreffen. De tegenslagen, bij de vroegere ontginningen ondervonden, zijn voorkomen en van de aanvang af is het grootst mogelijke rendeme~t van de grond verkregen.
Ook hier stond men voor een bijzonder, thans landbouwtechnisch, probleem zonder voorafgaand vergelijkbaar voorbeeld, dat
eveneens met succes is opgelost, dank zij voorafgaande nauwkeurige bestudering van aanwijzingen uit het verleden, grondige
wetenschappelijke studie, uitgebreid laboratorium- en practisch
onderzoek en zorgvuldige controle en bestudering van het verloop
van het ontginningsproces.

§ 12. VERKAVELINGSPLAN WIERINGERMEER

Een uitvoerige studie had de Commissie-Lovink tot gegevens
voor het opmaken van het verkavelingsplan van de eerste polder
- de Wieringermeer - geleid. Zij verkoos een rechthoekige
kavel van 250 bij 800 m, dus 20 ha groot, aan de ene korte zijde
~ gelegen aan een polderweg en aan de andere korte zijde langs een
bevaarbare tocht, terwijl langs de beide lange rechthoekszijden
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Bronzen plaat van het monument, met het onderschrift:
,,Een volk, dat leeft, bouwt aan zijn toekomst''.

Het electrisch gemaal Lely van de Wieringermeer.
Uit de eindeloze, drooggevallen slibvlakte voeren drie vooraf
gebaggerde kanalen het water naar het gemaal, dat _onmisbaar zs
voor het behoud van het drooggelegde land.

kavelsloten waren ontworpen. Hoofdland- en waterwegen van de
polder dienen in aansluiting met de overeenkomstige verkeerswegen in de omgeving te worden gebracht. Ten aanzien van het
polderpeil werd de eis gesteld, dat dit 1.40 m beneden het maaiveld, op het diepste punt van elke polderafdeling, gelegen moet
zijn en dat de bemaling sterk genoeg moet zijn, om als regel een
stijging van het polderpeil van meer dan 20 cm te voorkomen.
Op grond van de waterstaatkundige en landbouwkundige eisen
werd het verkavelingsplan opgemaakt. Het verschil in hoogteligging van de zeebodem leidde ertoe, de polder in vier afdelingen,
elk met een eigen polderpeil, te verdelen; de grenzen der afdelingen volgen in het algemeen dieptelijnen, welke 70 cm verschillen;
Binnen elke afdeling werd zoveel mogelijk, de verdeling in kavels
van 250 m bij 800 m doorgevoerd. De gebogen vorm van de
oude kust, een bocht in de slechts 18 km lange polderdijk Wieringen-Medemblik en de drie grenzen der afdelingen, zomede· de
loop van hoofdkanalen naar 3 punten langs de rand, te weten
Medemblik en Den Oever, waar gemalen en scheepvaartverbindingen met de aan het IJsselmeer gelegen havens waren geprojecteerd, zomede Kolhorn, waar een verbinding met het Noordhollands kanalennet was ontworpen, waren oorzaak, dat het
verkavelingsplan, hoewel zuiver op waterstaatkundige en landbouwkundige eisen gebaseerd, voor deze 20.000 ha grote polder
geen al te monotoon karakter verkreeg,
Intussen was bij het opmaken van het verkavelingsplan nog
aan een ander punt aandacht geschonken. Uit het feit, clat in de
nagenoeg even grote Haarlemmermeer een niet centraal gelegen
hoofddorp wa~ ontstaan, werd de gevolgtrekking gemaakt, dat er
in de Wieringermeer een behoorlijk centraal gelegen hoofddorp
zou moeten komen en hierop werd dan ook bij het opmaken
van het verkavelingsplan gerekend. De plaats van verdere bevolkiniscentra werd niet aangegeven; wel werd ondersteld, dat zich
op verschillende kruispunten van land- en waterwegen nederzettingen zouden vormen, maar dit werd geheel aan de toekomstige
ontwikkeling van de polder overgelaten. Wel verkregen op alle
belangrijke kruispunten enige terreinen een gele kleur, maar
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uitsluitend om aan te geven, dat deze terreinen niet vervreemd
mochten worden, om te voorkomen, dat zij later onteigend zouden
moeten worden, ingeval zij eventueel voor de stichting van gehuchten nodig mochten zijn.

§ 13. STUDIE DER COMMISSIE-VISSERING
.,

Toen eenmaal tot het maken van de eerste Zuiderzeepolder
was besloten, kwam de vraag naar voren, hoe met de weldra
drooggevallen grond zou moeten worden gehandeld, Ter bestudering van dit vraagstuk werd, bij besluit van de Minister van
Waterstaat van 24 December 1925, de z.g. Commissie-Vissering
- aldus aangeduid naar haar voorzitter - ingesteld; zij bracht
24 Maart 1930 haar eindverslag uit. In zijn installatierede wees
Minister Van der Vegte op de grote betekenis, welke aan de
wijze, waarop de gronden ter beschikking van de bewerkers zullen
worden gesteld, moet worden toegekend. De Commissie, die dit
vraagstuk in studi~ had te nemen, zou daarbij hebben te letten op
de geldelijke belangen van de Staat, ook in verband met het
belang van een gezonde ontwikkeling van land- en tuinbouw, in
de te winnen poldergebieden, en tevens op de belangen van geheel
Nederland en zeker niet in de laatste plaats, op die van de aanstaande bewoners van de nieuwe polder. Verder werden van de
Commissie verwacht practische voorstellen, teneinde voor de
straks droogkomende gronden zo spoedig mogelijk over voorwaarden, met het oog op de bewerking, te kunnen beschikken.
In haar verslag onderscheidt de Commissie àanstonds twee
perioden: de eerste, onmiddellijk volgend op de drooglegging,
waarin alle maatregelen dienen te worden g½nomen, om de nieuwe bodem zo spoedig mogelijk cultuurrijp te maken en voorts
geschikt tot woongebied, opdat de bezwaren, eertijds irr nieuwe
polders in deze periode ondervonden, tot een minimum kunnen
worden beperkt, en de tweede periode, waarin het landbouwbedrijf
zonder-bijzondere risico's zal kunnen worden uitgeoefend.
De Commissie komt tot de conclusie, dat gedurende de eerste
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periode de grond in geen geval nog door de Staat mag worden
verko_cht en dat de ontginning en de exploitatie van Overheidswege zal moeten geschieden, Zij-wilde deze taak opgedragen zien
aan een Openbaar Lichaam, waarvan het bestuur in hoofdzaak
uitgeoefend zou worden door een Directie, bestaande uit drie
deskundigen, onder toezicht van een raad, die o.m. verordenende
bevoegdheid zou bezitten.
Voor de tweede periode beveelt de Commissie aan uitgifte der
gronden, die Staatseigendom blijven, in een stelsel van gewijzigde
tijdpacht, als overgang tot en voor zoveel nodig, als aanvulling
van erfpacht, terwijl een deel der Wieringermeergronden, bij
wijze van proef, van Overheidswege zou moeten worden geëxploiteerd.
In het tweede hoofdstuk van het verslag. worden de agrarische
vraagstukken behandeld. Hier wordt in de eerste plaats toepassing
van een stelsel met grotere kavels aanbevolen; een proef met dit
stelsel in de Wieringermeer genomen, leidde oók de ontwerper
ervan - L. H. Mansholt - tot het inzicht, dat verdere toepassing
geen aanbeveling verdient. Vervolgens werden enkele beschouwingen in verband met de techniek der ontginning gegeven en
werd de mening uitgesproken, dat zowel grote, als matig grote en
kleine bedrijven reden van bestaan hebben.
De ontginning van de bodem acht de Commissie zo moeilijk,
belangrijk en uitgebreid, dat met de voorbereiding, voor de bodem .
droogkomt, moet worden aangevangen en zij wenst deze opgedragen te zien aan de personen, die later de Directie van het door
haar gedachte openbaar lichaam zullen vormen. Ter voorkoming
. van vroegere misstanden zal deze Directie nauwlettend moeten
toezien op de keuze der kolonisten, terwijl zij haar zorgen zal
moeten uitstrekken over huisvesting, voedselvoorziening en medische verzorging der tijdelijke werkkrachten.
· In de overgangstijd tussen het tijdstip, waarop de grond cultuurrijp is en dat, waarop deze aan de erfpachter ter exploitatie
wordt gegeven, zal de exploitatie, volgens het oordeel der Commissie, door tijdpachters behoren te geschieden. De erfpachters
moeten bij voorkeur uit de tijdpachters worden gekozen; een goe-
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de selectie der tijdpachters is, mede met het oog hierop, van
belang. Hieraan en aan het bepalen van de pachtsom worden
beschouwingen gewijd. Aangezien de grond gedurende de eerste
tijd wel voornamelijk in tijdpacht zal w.orden uitgegeven, zal van
Overheidswege voor de behuizing van het land moeten worden
gezorgd.
,
Tenslotte wordt in het tweede hoofdstuk nog gesproken over
credietverlening en de wenselijkheid van het stichten van proefboerderijen.
In het derde en laatste hoofdstuk van het verslag worden administratief-sociale vraagstukken behandeld. Ten aanzien van de
gemeentelijke indeling wordt gedacht aan het, zodra mogelijk na
het droogvallen, vormen van zelfstandige gemeenten, na voorlopige indeling bij aangrenzende gemeenten. Vorming van een
zelfstandige provincie voor de polders, met uitzondering van· de
Wieringermeer, die bij Noordholland zou moeten worden gevoegd, wordt gewenst geacht. Voor elke polder worde een waterschap opgericht tegen het tijdstip, waarop het in cultuurbrengen
is beëindigd. In de behoefte aan goed drinkwater voor mens en
vee moet tijdig worden voorzien, zomede in de zorg voor voldoende geneeskundige hulp en electriciteitsvoorziening.
Het wordt wenselijk geacht, de aanleg en de ontwikkeling van
bevolkingskernen niet van de omstandigheden te laten afhangen,
doch aan deskundigen het ontwerpen van een dorpsplan op te
dragen. Waar bevolkingsconcentratie zal plaats hebben, reservere
men gronden ten dienste van gemeente en polder, daar bouwe men
scholen en kerken en geve men gelegenheid voor de vestiging van
de middenstand. Aanleg van plantsoenen en sportterreinen bij de
bevolkingskernen acht de Commissie wenselijk, maar omtrent
bosaanleg zijn de inzichten van haar leden verdeeld.
Stond ook de wetgever van 1918 nog op het standpunt, dat de
taak van de bedijker beëindigd was, zodra de polder was verkaveld
en voorzien van bemaling en van de nodige land- en waterwegen,
de Commissiè-Vissering opende aspecten op veel wijdere bemoeiLngen.
De overtuiging, dat de ontginning van Staatswege behoorde te
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geschieden, was algemeen geworden. De studie van de CommissieLovink had aangetoond, dat deze volgens de inzichten van de
moderne landbouwwetenschap en ervaring moest worden geleid,
om kostbare tegenslagen bij de cultuur te voorkomen, en dit kon
niet worden overgelaten aan de eerste landgebruikers. Hier was
ervaren, wetenschappelijke, algemene leiding onmisbaar. Na de
verkoop van de maagdelijke grond van de Haarlemmermeer hebben daar gedurende de ontginningsperiode mensonterende sociale
toestanden geheerst, die in de 20ste eeuw niet meer geduld worden en voorkomen moeten worden door sociale voorzieningen,
direct na het droogvallen van de polder. Door ontginning van
Staatswege konden dergelijke economische en sociale misstanden
worden voorkomen.

f
§ 14. TAAK VAN DE WIERINGERMEERDIRECTIE

Toen het droogvallen van de Wieringermeer in zicht kwam,
werd de door de Commissie-Vissering aanbevolen voorlopige
Directie, bestaande uit drie landbouwingenieurs ingesteld en belast
met de ontginning van de polder, Zij zette het voorbereidende
studiewerk voort, voerde de werken tot ontwatering van het land
uit, zomede de eerste cultuur op de jonge grond en trof de nodige
sociale voorzieningen voor de ontginningsarbeiders. Een zich) geleidelijk steeds uitbreidend sociaal arbeidstenein ontstond door
de oprichting van arbeiderskampen, door de voedselvoorziening
der arbeiders, hun medische verzorging en hun ontspanning en
geesteÎijke verzorging. Vooral tengevolge van de oorlog eiste de
loonpolitiek een zorgvuldig beleid, evenals de verlofregeling en
het transport der verlofgangers; ook het beschikbaar stellen van
schoeisel en kleding was toen noodzakelijk. Aangezien vele duizenden arbeiders in de eindeloze, kale, slikkerige vlakten van de
drooggevallen polders, zonder enige accommodatie voor menselijk
bestaan, te werk moesten worden gesteld, heeft het besluit, de
ontginning en de eerste cultuur in eigen hand te houden, de landaanwinner met een geweldige sociale taak belast, echter met het
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resultaat, dat de ernstige sociale misstanden, die vroeger de landaanwinning ontsierden, achterwege bleven, dat ernstige arbeidsconflicten werden voorkomen en dat de arbeidsprestatie bevredigend was, behoudens dan in de periode, waarin de fatale physieke
• , en psychische gevolgen van de oorlog zich deden gevoelen.
Naast arbeiders zijn voor de ontginning en de eerste cultuur
gereedschappen, machines en tractoren nodig. Door de onmogelijkheid, voldoende boerderijen te stichten, is dit jaar in de
N.O.polder ongeveer 30.000 ha in eigen exploitatie. Het is
duidelijk, dat voor aankoop en on.derhoud van machines, tractoren
en mechanische vervoermiddelen, onder deze omstandigheden, een
goed geoutilleerde werktuigkundige dienst met goede werkplaatsen onmisbaar is.
Voortdurend landbouwkundig onderzoek, gesteund door de
gegevens, op de proefvelden verkregen, moet de aanwijzingen
verschaffen voor de grondbewerking, de ontwatering en de gewassenkeuze. Aankoop van de vereiste meststoffen en zaaizaden,
evenals de verkoop der gekweekte producten moet worden verzorgd. Op zijn tijd moet de grondbewerking, de inzaai en het
oogsten kunnen plaats vinden.
Slechts behuisd land kan worden uitgegeven; tegen het ogenblik, waarop de grond voor eerste uitgifte in tijdpacht in aanmerking komt, moeten dus de bedrijfsgebouwen met een woning
voor de boer worden gesticht en moet ook worden gezorgd voor
voldoende arbeiderswoningen. Een afzonderlijke bouwkundige
dienst is hiertoe vereist, die bovendien de aanleg van dorpen en
de oprichting van gebouwen, met meer openbaar karakter, aldaar
verzorgt.
De eerste uitgifte der gronden maakt het opstellen van goede
pachtcontracten en het vaststellen der pachtsommen noodzakelijk,
terwijl, op gronden door de Commissie-Vissering aangegeven, een
zorgvuldige selectie uit de gegadigden voor nieuwe bedrijven moet
plaats vinden, gegrond op nauwgezet onderzoek.
Reeds van de eerste ontginningsperiode af is voorziening met
drinkwater en electriciteit ver6st.
Naar gelàng de bevolking toeneemt, ontstaan behoeften, waar-
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aan slechts in bevolkingskernen kan worden voldaan. Naast de
ontginning moet dus ook de opbouw der dorpen worden verzorgd;
hier moet een gezonde middenstand worden gevestigd, waartoe
leiding en selectie nodig is. De bouw van kerken en scholen moet
worden bevorderd, terwijl er gebouwen voor administratie, ontspanning enz. moeten komen. Teneinde een gezonde toekomstige
ontwikkeling van het polderleven te verzekeren, is hierbij veel
inzicht en overleg vereist.
§ 15. UITBREIDING VAN DE TAAK BIJ

LANDAANWINNING
Nog ongeveer een kwart eeuw geleden zag men in het maken
van een polder slechts een zuiver waterbouwkundig werk; met
het maken der bedijking en de bemalingsinrichting, het voorzien
in geschade belangen van het aangrenzende gebied, de aanleg van
land- en waterwegen met hun kunstwerken en het verkavelen
van het land was de taak volbracht. Het Departement van Financiën, dat de voor de werken benodigde gelden had verstrekt, kreeg
de maagdelijke grond en zou dan moeten zien, in hoeverre door
verkoop of pacht de rekening sluitend zou zijn te maken. Thans
is de taak uitgebreid tot het vormen van een landbouwkundig,
economisch, sociaal en maatschappelijk normaal geoutilleerd gebied. Sprekend komt dit ook tot uiting, wanneer erop wordt gelet,
dat in de begroting, overgelegd bij het ontwerp van de wet van
1918, naast de kosten der waterbouwkundige werken, slechts een
post van f 10,- per ha was. uitgetrokken voor het slechten van
de slootgrond en het z.g. zwartmaken van de grond, terwijl thans
de kosten van ontginning en kolonisatie die der waterbouwkundige werken evenaren. Intussen levert de voorlopige exploitatie
der gronden uiteraard reeds belangrijke baten op.
§ 16. VAN VERKAVELINGS- TOT INRICHTINGSPLAN

Keren wij thans een ogenblik terug tot de Wieringermeer,
waar de werken volgens het opgemaakte verkavelingsplan werden
uitgevoerd. Zodra de polder begon droog te vallen, werd in het
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hoge noord-westelijke deel vanaf het omringende land met de
ontginning begonnen. Geleidelijk ging men verder de polder in
en ontstond er behoefte aan een dorp in de polder als steunpunt
voor het werk en ter voorziening in verschillende eenvoudige behoeften der pioniers. Een der gele plekken· van het verkavelingsplan werd gekozen voor het stichten van het eerste dorp - Slootdorp - , omdat deze plaats het best voldeed bij de ogenblikkelijke
verhoudingen in de ontginningsperiode. Na enige tijd werd opnieuw een gele plek uitgekozen, om een, in verband met de
voortgang der ontginning, gewenst dorp - Middenmeer - te
stichten. Eerst veel later werd de ontginning van het diepere,
oostelijke deel van de polder ter hand genomen en ontstond er
behoefte aan de stichting van het in het verkavelingsplan aangegeven hoofddorp - Wieringerwerf - dat, in verband met de
inmiddels gebleken slappe onderg~ond ter plaatse, waar dit dorp
oorspronkelijk was ontworpen, ter voorkoming van hoge funderingskosten der gebouwen, noordwaarts werd verplaatst.
De ervaring, met de drie dorpen in de Wieringermeer opgedaan, heeft geleerd, dat zij - gesticht naar gelang van de ogenblikkelijke behoeften tijdens de ontgfo.ningsperiode - te dicht
bij elkaar zijn komen te liggen, dat bepaalde gecteelten van de
polder te ver van een dorp zijn gelegen en dat het hoofddorp
Wieringerwerf zich niet meer heeft kunnen ontwikkelen tot het
volledige centrum, omdat vóór zijn stichting Middenmeer zich
reeds als centrum van handel en bedrijf had ontwikkeld. Bovendien was, tengevolge van zijn verplaatsing, Wieringerwerf ongunstiger ten opzichte van de kruising van verkeerswegen komen te
liggen.
De ervaring had dus geleerd, dat een, in de vanouds gebruikelijke geest, opgezet verkavelingsplan, zelfs al is daarin het hoofdbevolkingscentrum aangegeven, geen voldoende waarborg geeft
voor een gezonde, econ,omische ontwikkeling van de polder.
Toen dan ook in de eerste helft der dertiger jaren het plan voor
de N.O.polder moest worden opgemaakt, werd door de Dienst der
Zuiderzeewerken een algemene studie gemaakt van de omvang
der te verwachten bevolking,en haar verdeling over het platte-
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BarakkenkamjJ.
In de eindeloze drooggevallen slibvlakte moeten de eerste jJioniers
worden gehuisvest; weldra zal enige bejJlanting hun verblijf wat
ojJfleuren.

Labo,:atorium bij Medemblik.
Hier werd de landbouwwetenschappelijke grondslag voor de geslaagde ontginning van de jJolder gelegd,

land en de bevolkingscentra. Het gebied van. 48.000 ha is zo
groot, dat hierin naast een aantal dorpen een centrum van meer
stedelijke allure nodig is. De onderlinge afstand der dorpen kon
aanzienlijk groter zijn dan in de Wieringermeer en zo ontstond
het project met een hoofdplaats en zes, op vrij regelmatige afstanden daarom heen gelegen dorpen, die elk aan een hoofd- of
zijkanaal zouden zijn gelegen en onderling en met de hoofdplaats door wegen zouden zijn verbonden. Zo kwam een nieuw
element in het stramien van het simpele verkavelingsplan, dat
alleen was gebaseerd op de eisen van waterstaat en landbouw,
inbegrepen die van de verkeersverbindingen met het oude land.
De geaardheid van de ondergrond, ter plaatse van de ontworpen
centra, werd nagegaan en waar nodig te voren verbeterd, ter
beperking van de funderingskosten.
Toen de polder droogviel, werd van het omringende oude land
uit de ontginning ter hand genomen, terwijl zo spoedig mogelijk
de hoofdplaats Emmeloord bereikbaar "werd gemaakt. Zodoende
kon, zodra verplaatsing van het ont'ginningsbedrijf naar de polder
nodig was, dit aanstonds te Emmeloord worden gevestigd; aldus
werd voorkomen, dat tussengelegen dorpen een functie zouden
gaan vervullen, die de gezonde toekomstige economische taakverdeling van de centra in de polder zou verhinderen.
Voor het opmaken der plannen voor 7 bevolkingskernen,
waarvan er één een meer stedelijk karakter zou hebben, moest een
denkbeeld worden verkregen van de aard der bevolking, die zich
in de centra zou vestigen. Hiertoe was het nodig, zich rekenschap
te geven van de meest geschikte woonplaats der landarbeiders, nl.
op de boerderijen, in kleine gehuchten of in dorpen en de toelaatbare afstand tussen woonplaats en werk. Uit desbetreffende sociografische onderzoekingen bleek, dat de op vrij summiere gegevens
bepaalde onderlinge afstand der dorpen wat groot was gekozen.
Zowel de grootte der bedrijven als de aard daarvan beïnvloeden
de bevolking; een tuinbouwbedrijf is veel meer arbeidsintensief
dan een weidebedrijf. Het uitgifteplan, dat voor de polder werd
opgemaakt, leverde gegevens ter bepaling van de toekomstige
betekenis der kernen,
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Al dit sociografisch en landbouwkundig onderzoek leidde tot de
overtuiging, dat het aantal ontworpen kernen met vier moest
worden vermeerderd.
Het is gewenst, dat de kleinere bedrijven zoveel mogelijk in de
naaste omgeving der kernen zijn gelegen en de grotere, waar ruimer over vervoermiddelen wordt beschikt, verder weg. Ook in
dit opzicht moeten kernen- en uitgifteplan verband met elkaar
houden en ook de grondgesteldheid speelt hierbij een rol.
Bij de Wieringermeer leverde de bestuurlijke indeling geen
problemen op; een gemeente, die bij Noordholland zou worden
gevoegd, was voor deze polder de aangewezen oplossing. In grotere
polders zullen verscheidene gemeenten moeten komen; hun grenzen zullen zoveel mogelijk met de grenzen van locale belangensferen moeten samenvallen· en er zal een geschikt bestuurlijk
centrum moeten zijn., Bij de inrichting van een polder behoort
ook hiermede rekening te worden gehouden.
Reeds werd erop gewezen, dat, tengevolge van de plaatselijke
toestand, het verkavelingsplan van de Wieringermeer geen al te
monotoon karakter had verkregen. Door het aanbrengen van beplantingen langs de wegen, op de boerderijen en in de dorpen
en door het aanleggen van plantsoenen en een boscomplex op de
schrale gronden in het uiterste noordoostelijk gedeelte van de
polder heeft deze dan ook een redelijk landschappelijk aanzien
kunnen verkrijgen.
Tijdens het opmaken van het plan voor de N.0.-polder had het
probleem van de landschapsverzorging zich derhalve nog niet
daadwerkelijk aangediend. Toen het bij de inwendige verzorging
van de polder onder ogen werd gezien, bleek, dat vooral in het
westelijk deel van de polder, met zijn lange, rechte, evenwijdige
wegen, de gekozen verkaveling overwegende bezwaren opleverde.
Wel moet in een bouwpolder, als de N.O.polder in hoofdzaak zal
zijn, de wijde ruimte van het rijke land te genieten zijn, maar
dit moet binnen het visueel bevattelijke blijven. Het was daarom
nodig, enige brekende elementen in het plan te brengen. Het
gelukte zowel in verband hiermede, als in verband met de
aanleg van nog 4 dorpen, een aantal wijzigingen in het verkave-
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lingsplan aan te brengen; uiteraard had men daarbij echter niet
meer de vrije hand.
Door de sterke toeneming van de bevolking, speciaal in de
grote centra, enerzijds en door het afnemen van de oppervlakte
der z.g. woeste gronden anderzijds, neemt de behoefte aan recreatieruimte sterk toe, een verschijnsel, dat ook bij de plattelandsbevolking valt waar te nemen. Daarom moet ook bij het maken
van nieuwe gebieden. aandacht worden geschonken aan het vormen van recreatieterrein. In de Noordoostpolder zijn dan ook bij
de dorpen bosjes geprojecteerd en bij de hoofdplaats Emmeloord
een flink bos met waterpartij, speelvelden, enz. terwijl op daarvoor in aanmerking komende gronden langs de polderrand op
drie plaatsen grote boscomplexen zijn ontworpen.
Er valt een toenemend verlangen naar ontspanning op het
water waar te nemen. De polders zelf bieden op dit gebied weinig
mogelijkheden; het polderpeil is laag en de wateroppervlakte is
klein. Bij een goede verzorging kunnen de ràndwateren echter een
waardevolle bijdrage leveren in onze ontspanningsruimte op het
water.
De tot nu opgedane ervaringen hebben geleerd, dat voor de
opbouw van een polder tot een normaal gebied meer nodig is dan
een op waterstaatkundige en enkele landbouwkundige eisen gegrond verkavelingsplan. Het is duidelijk geworden, dat een goede
oplossing slechts dan· verzekerd is, wanneer de voorzieningen in
de zo verscheiden belangen. aanstonds in een algemeen inrichtingsplan van de polders worden verwerkt en bij de verdere detaille•ring daarvan voortdurend worden betrokken. Moeten later voorzieningen in bepaalde belangen in een reeds vastgesteld plan
worden ingeschakeld, dan vinden zij niet meer hun meest gewenste
vorm en het geheel boet dan aan efficiency of schoonheid in. Hoe
groter het gebied is, hoe sterker dit spreekt.
§ 17. DE UITVOERINGSORGANEN

Het ligt wel voor de hand, dat bij het totstandkomen van de
Zui<lerzeewet van 1918, in een periode, waarin het maken der
polders nog als een zuiver technisch werk werd gezien en Lely
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zitting had in het Kabinet, de leiding berustte bij de Minister
van Waterstaat. Niettegenstaande de staatstaak bij het maken der
inpolderingen sedert sterk is verbreed, is dit in het algemeen zo
gebleven, hetgeen wel sterk spreekt uit het feit, dat de begrotingswetten van het Zuiderzeefonds alleen door de Minister van W aterstaat worden gecontrasigneerd. Krachtens Art. 4 van de Zuiderzeewet, worden de kosten van de werken voor de afsluii:ing en
gedeeltelijke droogmaking van de Zuiderzee ten laste van dit
fonds gebracht.
Intussen zijn bij de huidige inzichten, omtrent hetgeen het
maken der polders omvat, tal van belangen in het spel, die onder
andere departementen ressorteren. Hierbij valt te denken aan
technische en economische landbouwbelangen, aan belangen van
volkshuisvesting en ruimtelijke ordening, aan de aanvankelijke
leiding bij de voorziening in de sociale en geestelijke behoeften der
bevolking, aan de zorg voor de juiste ontwikkeling van handel,
bedrijf en industrie in het nieuwe gebied, aan een passende bestuurlijke indeling van dat gebied, aan de regeling van het grondgebruik door de boeren, aan de financiering van het werk enz.
De veelheid der belangen maakt voortdurend overleg tussen verschillende departementen, zowel op ministerieel .als ambtelijk
niveau, noodzakelijk, maar het blijft gewenst, dat er in laatste
instantie èèn figuur is, die het beleid coördineert. Wanneer alle
betrokken departementen, zonder onderling voeling te houden,
hun belangen in de nieuwe polders zouden regelen, zou van een
evenwichtige opbouw van het nieuwe land niets terecht komen.
Juist door de grote veelzijdigheid, die de landaanwinning bij de·
moderne inzichten heeft verkregen, is de aanwezigheid van een
hoogste centrale figuur steeds van meer belang. geworden. Dat
deze figuur de Minister van Waterstaat is, is niet slechts historisch
te verklaren, maar schijnt ook verantwoord. Immers bij Waterstaat is men gewend, bij de uitvoering van werken met allerlei
belangen rekening te houden, belangen, waarvan men in het algemeen het gewicht wel onderkent, terwijl men bij het traceren van
eigen werken als regel soepel kan zijn, omdat men mèestal niet
onherroepelijk aan bepaalde punten is gebonden.
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7 en 12 vuet 1Hussey-Harris maaidorsmachine, welke zich ojJ eigen
kracht voortbeweegt.
0 jJ het uitgebreide ontginningsbedrijf vindt de mechanisatie van
de landbouw haar volle toe jJassing.

Ontginningsboerderij in de N oordoost}Jolder.
Binnen 9 jaar na het droógvallen van de eindeloze slibvlakte bood
deze reeds dit beeld.

Krachtens Art. 5 van de Zuiderzeewet van 1918 is ingesteld een
Zuiderzeeraad, om de Regering van advies en bijstand te dierien.
In deze Raad, die in het begin van 1949 opnieuw werd samengesteld, hebben personen zitting, die niet zijn betrokken bij de
uitvoering, en die geacht worden, in het algemeen deskundig te
zijn op de verschillende gebieden, welke bij de werken in het
spel zijn.
Bij algemene maatregel van bestuur is nader bepaald, dat de
Raad der Regering desgevraagd van advies en bijstand dient en
zijnerzijds de aandacht vestigt op hetgeen strekken fan tot bevordering van de voorbereiding en uitvoering van werken, alsmede
tot bevordering van de voorbereiding van de regelingen, betreffende het in gebruik brengen der drooggelegde gronden. Ook is hij
belast met het toezicht op de uitvoering. Voor de vervulling van
zijn zelfstandige adviestaak, zal de Raad zich geregeld op de
hoogte moeten houden, van de gang van zaken bij de uitvoering,
waartoe hij de nodige bevoegdheden heeft.
De Raad is dus niet slechts een adviescollege van de Minister
van Watbrstaat, maar van de Regering en deze beschikt daardoor,
naast haar ambtelijk apparaat, over een zelfstandig, deskundig
college van toezicht en advies, waatin zij steun vindt voor het
dragen van haar verantwoordelijkheden. Ook voor de StatenGeneraal, waarvan stteds enige leden in de Zuiderzeeraad zitting
hebben, levert deze Raad een waarborg, dat de uitvoering naar de
beste inzichten van het ogenblik wordt geleid. Bij een zo omvangrijk werk, dat grote offers van het Nederlandse volk vraagt en
van· grote invloed is op verscheiden geledingen van zijn bestaan,
is deze waarborg zeker op zijn· plaats.
Met ingang van 1 Mei 1919 werd voor de uitvoering van het
'werk een nog door Lely als Minister voorbereid zelfstandig ambtelijk apparaat ingesteld, nl. de Dienst der Zuiderzeewerken. Deze
dienst kreeg een zuiver waterbouwkundig karakter in overeenstemming met de toenmaals heersende opvattingen en het feit, dat
het technische werk van de afsluiting het eerst aan de orde zou
komen. Aan het hoofd van de dienst werd een rechtstreeks onder
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de Minister van Waterstaat ressorterende Directeur-Generaal gesteld. De dienst is belast met het opmaken der plannen en met
de uitvoering der waterbouwkundige werken. Instelling van een
afzonderlijk, zelfstandig apparaat was in dit geval verantwoord;
immers het werk is zo ingrijpend en van zo uitzonderlijke aard,
dat het gewenst is, dat de leider van de dienst rechtstreeks onder
de verantwoordelijke Minister staat, en· de dienst, in al zijn
geledingen, zich volledig kan inwerken in de bijzondere vraagstukken, welke zich voordoen en de daarbij ook persoonlijk verkregen ervaring voor het verdere werk behouden blijft. Intussen
moet bij de uitvoering der werken rekening worden gehouden
met de algemene waterstaatsbelangen en met de bij het Departement van Waterstaat geldende regelingen met betrekking tot
de uitvoering van werken; dit maakt een voortdurend contact
met de Rijkswaterstaatsdienst noodzakelijk. Hoewel met enkele
wijzigingen in onderdelen is de Dienst der Zuiderzeewerken tot
nu toe in stand gebleven.

Zoals in § 14 is vermeld, werd, toen het droogvallen van de
Wieringermeer in zicht kwam, de uit drie landbpuw-ingenieurs
samengestelde Voorlopige Directie van de Wieringermeer, als
ambtelijk orgaan rechtstreeks ressorterende onder de Minister van
Waterstaat, ingesteld. Als voorzitter van de Zuiderzeeraad gaf
Colijn de belangrijke stoot tot deze beslissing, die ingrijpende
organisatorische betekenis had. Wel bleef op ministerieel niveau
de eenheid in de algemene leiding behouden, maar op ambtelijk
niveau, waar zij tot dat ogenblik ook had bestaan, werd zij verbroken.
Een nieuwe, landbouwkundige taak was bij het maken der
polders in het spel gekomen en aanstonds werd reeds voorzien, dat
deze taak zich zou verbreden. Colijn drukte het juist uit, toen hij
zei: ,,Nu wij eenmaal a gezegd hebben, zullen wij het hele alphabet moeten afzingen." Het nieuwe werk zou diepgaande invloed
hebben; het was dus gewenst, dat het onder de rechtstreekse verantwoordelijkheid van de Minister zou worden uitgevoerd, andere
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krachten dan tot dat ogenblik te werk waren gesteld, waren
hierbij echter nodig.
Instelling van een tweede, zelfstandige dienst was hierdoor
verantwoord, maar dit hield wel een gevaar in. Het maken van
een nieuw land be;taat niet uit twee los van elkaar staande delen,
een technisch en een landbouwkundig-, sociaal en economisch deel.
Worden beide delen afzonderlijk behandeld, dan dreigt het gevaar, dat zij niet op elkaar zijn afgestemd, tot schade van het
eindresultaat. Slechts wederzijds begrip voor elkanders werk en
innige samenwerking in goede sfeer bij alle geledingen kan een
goed resultaat verzekeren, zodra twee diensten bij het gezamenlijk
werk zijn ingeschakeld.
Hoewel, zoals nader zal blijken, onder enigszins gewijzigde
regeling, is de Wieringermeer-Directie als ambtelijk orgaan onder
de Minister in stand gebleven; haar taak is, gelijk hiervoor werd
aangegeven, aanzienlijk verbreed. Twee der in de aanvang benoemde directeuren zijn vertrokken en niet vervangen, zodat er
nu een eenhoofdige directie bestaat.
Bij het opmaken der plannen, hetgeen is opgedragen aan de
Dienst der Zuiderzeewerken, moet rekening worden gehouden
met de zo verscheiden belangen, die bij het goed functionneren
van de nieuwe polders zijn betrokken en voor een groot deel door
de Wieringermeer-Directie verder worden behartigd, terwijl bij
de uitvoering het landbouwkundige en stedebouwkundige werk
met het waterbouwkundige moet worden gecoördineerd, hetgeen
slechts mogelijk is bij een innige, harmonieuze samenwerking der
beide diensten.
De vereiste samenwerking heeft zich op gelukkige wijze ontwikkeld, niet het minst doordat in een veeljarig contact. de ambtenaren van beide diensten elkaar hebben leren begrijpen en waarderen. Ook het gelukkig contact tussen de hoofden van beide
diensten, die als het ware de tweehoofdige directie voor het maken
van het nieuwe land vormen, is uiterst gewichtig.
De ervaring heeft dus geleerd, dat het gevaar, verbonden aan de
instelling van twee diensten, zich niet deed gevoelen en de goede
verhouding, die op verschillend niveau tussen de ambtenaren
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heerst, doêt verwachten, dat deze in de toekomst bestendigd zal
blijven, Men zij zich echter wel bewust, dat in die goede verhouding het persoonlijk element een grote rol speelt, zodat continuiteit der personeelsbezetting een eis is, die het grote belang van
het gehele werk stelt, De beslist vereiste innige samenwerking
der twee diensten blijft altijd een precaire zaak, die met zorg moet
worden behandeld.
Het voorstel van de Commissie-Vissering tot het instellen van
een Openbaar Lichaam, waaraan met uitsluiting van andere openbare lichamen zou worden opgedragen de zorg voor de ontginning
c.a. van de Wieringermeer en de aanleg en het onderhoud der
waterbouwkundige werken en waaraan de eigendom der gronden
zou ~orden overgedragen, terwijl de gemeentelijke zorg zou
toevertrouwd blijven aan de omliggende gemeenten, wa~rbij de
polder was ingedeeld, is door de Regering niet aanvaard.
De zorg voor de waterbouwkundige werken is bij de dienst der
Zuiderzeewerken gelaten, terwijl, zoals in § 14 werd vermeld, de
ontginning der drooggevallen gronden, aanvankelijk werd opgedragen aan de Voorlopige Directie van de Wieringermeer in afwachting van een nadere regeling.
Deze regeling kwam tot stand bij de wet van 31 Mei 193 7,
tot instelling van een Openbaar Lichaam voor de ingepolderde
Wieringermeer en nader aan te wijzt:;n ingepolderde of in te polderen gedeelten van het IJsselmeer. Dit lichaam werd belast met:
1. de leiding en de uitvoering van de verdere inpolderingsarbeid
binnen zijn gebied (de Wieringermeer),
2. het eigenaarsbeheer der Staatseigendommen binnen zijn gebied,
3. het treffen van voorzieningen ter behartiging van de waterstaatsbelangen binnen zijn gebied, voor zover dit niet aan
anderen is opgedragen,
4. het treffen van gemeentelijke voorzieningen binnen zijn gebied.
Het bestuur voor de sub 1 tot en met 3 vermelde werkzaamheden werd uitgeoefend door een Raad en een Directie.
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De Raad was belast met de leiding van de Staatsexploitatie
der gronden, met het vaststellen van verordeningen (hetgeen
nimmer noodzakelijk was, aangezien het maken der waterbouwkundige werken aan de Dienst der Zuiderzeewerken bleef opgedragen), het houden van toezicht op de Directie en het dienen
van advies en het verlenen van bijstand aan de Regering.
De Directie was belast met de uitvoering der werkzaamheden
onder toezicht van de Raad en onder verantwoordelijkheid van
de Minister van Waterstaat, c.q. van deze en van de Minister
van Financiën (onder wie het domeinbe~tuur ressorteert).
De Raad bestond uit ten hoogste 9 door de Kroon benoemde
leden, waarvan één werd aangewezen als vertegenwoordiger van
de Minister van Financiën, die een recht van schorsing van besluiten der Directie in zake het eigenaarsbeheer had.
De Directie heeft steeds bestaan uit een directeur, en wel het
overgebleven lid van de Voorlopige Directie van de Wieringermeer.
Tenslotte bepaalt de wet, dat uiterlijk op het tijdstip, waarop
de gemeentelijke bemoeiingen aan het Openbaar Lichaam zullen
worden onttrokken, het eigenaarsbeheer terugkeert naar de Minister van Financiën.
Uit het voorgaande blijkt, dat de Directie, belast met de uitvoering der werkzaamheden, als ambtelijk orgaan onder ministeriële
verantwoordelijkheid bleef bestaan; alleen wat de gronden, bestemd voor blijvende staatsexploitatie betreft, was de leiding in
handen van de Raad .
.Toen het Openbaar Lichaam werd ingesteld, was de opbouw
van de polder onder leiding van de Voorlopige Directie reeds vele
jaren aan de gang, zodat de hoofdlijnen van het ontginnings- en
kolonisatie-beleid reeds waren uitgestippeld. Dit had tot gevolg,
dat de bemoeiingen van de Raad met de taken, sub 1 en 2 genoemd, niet meer van ingrijpende aard konden zijn.
Aangezien de Dienst der Zuiderzeewerken met de aanleg der
waterbouwkundige werken belast bleef, kwam de taak sub 3 niet
aan de orde.
Het houden van toezicht op de Directie en het dienen van advies
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en het verlenen van bijstand aan de Regering door de Raad vormde een zuivere doublure van de taak van de Zuiderzeeraad 1 ) en
was in feite overbodig.
De rol, die het Openbaar Lichaam in de vorm, waarin het tenslotte tot stand kwam, bij de opbouw van de Wieringermeer heeft
gespeeld, is niet belangrijk geweest en uit dien hoofde verwondert
het niet, dat geen gebruik is gemaakt van de gelegenheid, die de
wet bood, om zijn bemoeiingen ook tot later droog te maken
polders uit te breiden.
De opbouw van de \îieringermeer, in ambtelijk verband, is
in het algemeen succesvol verlopen; ook dit resultaat gaf dus geen
aanleiding, om bij de opbouw van de Noordoostpolder andere
elementen in te schakelen.
Aangezien voor de ontginning en de kolonisatie der volgende
IJsselmeerpolders nog steeds geen nieuwe organisatie is ingesteld,
is dit werk voor de Noordoostpolder opgedragen, niet aan het
Openbaar Lichoam "de Wieringermeer", maar aan zijn Directie,
die, dus thans geheel in normaal ambtelijk verband werkt. Aangezien ook de onder toezicht van de Zuiderzeeraad voor de opbouw
van de Noordoostpolder gekozen organisatie bevredigend werkt,
ligt de verwachting voor de hand, dat deze wellicht nog eens, in
een passende vorm gego~en, bij de verdere polders zal worden
gehandhaafd.
·

Aangezien het om verschillende redenen gewenst is, dat werken, die uitgevoerd werden, in een bepaalde gemeente zijn gelegen
en de Zuiderzeewet niet gemeentelijk was ingedeeld, werd in 1926
de omgeving van de afsluitdijk en in 1928 de Wieringermeer gemeentelijk ingedeeld bij de aangrenzende gemeenten, waardoor
het gebied van de Wieringermeer automatisch bij de provincie
Noordholland werd gevoegd.
1 ) Dat hieruit geen moeilijkheden zijn voortgekomen, is te danken aan het
besluit van de Zuiderzeeraad om zich, zolang het openbaar lichaam in functie
was, te onthouden van bemoeiingen met hetgeen tot de taak van dat lichaam
behoorde,
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Toen de Wieringermeer droog viel, ressorteerde de polder dus
onder het bestuur van de aangrenzende gemeenten. Het is niet
verwonderlijk, dat deze toestand reeds spoedig weinig bevredigend
bleek te zijn. De besturen waren niet ingesteld op de eisen, die
een in vorming zijnd gebied stelt, de vereiste belangstelling voor
een gebied, dat bestemd was, om na enige tijd weer aan de gemeente te worden onttrokken, ontbrak en de lust, waardoor lasten
te dragen, was gering. De Directie moest bijgevolg de bemoeiingen tot zich trekken, die op het normale terrein van de gemeente
liggen. Het bleek derhalve nodig, een speciale regeling te treffen
voor het gemeenschappelijk beheer in de nieuwe polder.
De hiertoe nodige voorziening werd mede getroffen in de wet
op het Openbaar Lichaam "de Wieringermeer", gelijk hiervoor
(sub 4) is aangegeven. Deze wet schrijft voor, dat het bestuur
over de Wieringermeer, zover dit het treffen van de gemeentelijke
voorzieningen aangaat, wordt uitgeoefend door een bestuurscommissie, een dagelijks b~stuur en een voorzitter, die in het algemeen
respectievelijk de taak van gemeenteraad, van college van burgemeester en wethouders en van burgemeester ener normale gemeente kregen te .Yervullen.
De bestuurscommissie bestond uit tenminste 5 en ten hoogste
9 door de Kroon - Gedeputeerde Staten gehoord - benoemde
leden, terwijl als voorzitter optrad de directeur, die, zoals hiervoor
is aangegeven, belast was met de opbouw van de polder en door
de Kroon werd benoemd, op voordracht van de Ministers van
Waterstaat, van Financiën en van Bjnnenlandse Zaken. Hij leidde
de vergaderingen van de bestuurscommissie en had daarin een
adviserende stem. In de bestuurscommissie hadden, naast ambtelijke leden, inwoners van de polder zitting.
Het dagelijks bestuur bestond uit de voorzitter en twee leden
der commissie, daartoe door de Kroon aangewezen op voordracht van de Ministers van Waterstaat en van Binnenlandse
Zaken, Gedeputeerde Staten gehoord. Een der beide leden was
een polderbewoner.
In tegenstelling met de afdeling voor _de opbouw, heeft de
g~meentelijke afdeling van het Openbaar Lichaam een belangrijke
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taak vervuld en wel op bevredigende wijze. De organisatie stemde
in vorm overeen met de voor de gemeenten gebruikelijke en paste
zich daardoor gemakkelijk aan bij de heersende verhoudingen.
Het voornaamste principiële verschil met de normale toestand
bestond hierin, dat de door de bevolking gekozen raad ontbrak.
Zolang er nog slechts een kleine, weinig gevarieerde bevolking
,aanwezig was, was dit onvermijdelijk, omdat deze nog niet in
staat was, zelf een gemeentelijk bestuur te vormen, geschikt om
bijzondere vraagstukken, die zich bij een in opbouw zijnde polder
voordoen, te behandelen. Toen de bevolking zich uitbreidde, ontstond het geleidelijk sterker wordende verlangen naar een verkozen vertegenwoordiging en de instelling van een normaal gemeentelijk apparaat.
Bij de inrichting van de gemeentelijke afdeling van het Open~aar Lichaam was er, niet het minst door de keuze van de voorzitter, naar gestreefd, het Rijkskolonisatie-beleid en het gemeentelijk beleid te coördineren. Ontijdige instelling van een normaal
gemeentelijk bestuur, zou dit in gevaar brengen en zo is met de
instelling daarvan dan ook wel wat langer gewacht, dan de inwoners lief was. Er werd eerst toe overgegaan, toen de opbouw van
de polder practisch gereed was. Bij een polder van de grootte van
de Wieringermeer was dit nog mogelijk.
Bij Besluit van de Secretarissen-Generaal van de departementen van Binnenlandse Zaken, van Waterstaat en van Financiën
werd nu met ingang van 1 Juli 1941 de gemeente Wieringermeer
ingesteld, waardoor de taak van de gemeentelijke afdeling van
het Openbaar Lichaam "de Wieringermeer" eindigde.
Op gelijke datum ging het eigenaarsbeheer der gronden automatisch weder over naar het departement van Financiën. Na de
instelling van het heemraadschap "de Wieringermeer" werden
in 1947 op enkele uitzonderingen na - een aantal wegen kwam
aan de gemeente - de waterstaatswerken aan dit lichaam overgedragen, zodat hierna voor de nieuwe polder normale. bestuurlijke regelingen waren getroffen. Aangezien aan het Openbaar
Lichaam geen bemoeiingen met nader aangewezen ingepolderde
of in te polderen gedeelten van het IJsselmeer zijn opgedragen,
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Het dorp Middenmeer voor de inundatie van de f!Vit:ringermeer.

Het beeld "De 1\1aaier" op het lr SmedingjJlein te Wieringerwerf.
Als symbool van de geest van de Wieringenneerbevolking hield hij
ook tijdens de inundatie het hoofd boven water. Het ojJschrift
luidt: ),Hier werd een toekomst geboren) bouwt voort."

heeft dit thans geen functie meer te vervullen. Opgeheven is het
echter nooit, zodat de onder Ministeriële verantwoordelijkheid
werkende Directie van de Wieringermeer is blijven bestaan en
haar is, gelijk hiervoor werd vermeld, de taak van de opbouw
van de Noordoostpolder opgedragen, echter buiten verband met
het Openbaar Lichaam. Toezicht op de uitvoering en advies aan
de Regering behoren hier dus weer normaal tot de taak van de
Zuiderzeeraad.
Hoewel wat laat (de bedijking van de polder werd reeds in
December 1940 gesloten) werden bij de wet van 25 Januari 1940
stroken van het IJsselmeer, waarin werken voor het maken van
de Noordoostpolder waren gelegen bij de aangrenzende gemeenten ingedeeld.
Bij Besluit van de Secretarissen-Generaal van de departementen
van Binnenlandse Zaken, van Waterstaat, van Financiën en van
Landbouw en Visserij van 28 Juli 1942 werd ingesteld een
Openbaar Lichaam met verordenende bevoegdheid "de Noordoostelijke polder" en dit werd belast met de gemeentelijke taak in die
polder, waarvan het gebied in het Besluit werd omschreven. In
overeenstemming met het toenmalige regime werd het bestuur van
het Openbaar Lichaam opgedragen aan een Landdrost, waartoe in
de wet werd aangewezen het Hoofd van de Dienst, belast met de
ontginning en de kolonisatie van de polder. Bij deze aanwijzing zat
weder de bedoeling voor, het Rijkskolonisatiebeleid en het gemeentelijk beleid te coördineren.
Bij deze regeling werd de stem der bevolking bij het gemeentelijk bestuur in het geheel niet gehoord. Teneinde hieraan enigermate tegemoet te komen, heeft de Landdrost, toen zich enige sedentaire bevolking in de polder had gevestigd, ingesteld een z.g.
Poldercommissie voor Algemene Belangen, waarvan de leden door
hem werden benoemd en gekozen uit verschillende groepen der
1
bevolking. Maandelijks vergadert de Landdrost met de Commissie;
besproken worden dan uit te vaardigen ver.ordeningen, het ontwerp van de jaarlijkse begroting en verschillende gemeentelijke
belangen, terwijl bij een rondvraag de leden verschillende belan-
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gen onder de aandacht van de Landdrost plegen te brengen. De
Commissie heeft slechts een zuiver adviserende taak, maar biedt
toch de bevolking de gelegenheid inzichten, die in haar midden
leven, kenbaar te maken.
In art. 6 van het Besluit op het Openbaar Lichaam is bepaald,
dat de taak en de bevoegdheden, welke met betrekking tot het
toezicht op de gemeente toekomen aan de Commissaris der prnvincie of aan deze en de bestuursraden gemeenschappelijk, worden
uitgeoefend door de Secretaris-Generaal van het departement van
Binnenlandse Zaken, behalve voor waterstaatsaangelegenheden
waarbij zulks door de Secretaris-Generaal van het departement
van Waterstaat geschiedt. Deze regeling vond gelijke toepassing
voor de gemeente Urk, die bij de Noordoostpolder aansluit.
Het gebied van de Noordoostelijke polder werd dus niet provinciaal ingedeeld en de taak van.1 het provinciaal bestuur kwam
aan het Rijk.
Bij beschikking van de Secretaris-Generaal van het departement
van Financiën van 12 Novembei· 1942 werd een bijzonder domeinbestuur voor de Noordoostpolder ingesteld. Het domeinbestuur
werd opgedragen aan de Directie van het Openbaar Lichaam "de
Noordoostelijke polder".
In de Noordoostpolder is dus de organisatie zodanig, dat de
opbouw wordt gezorgd door de Dienst der Zuiderzeewerken en
de Directie van de 'Wieringermeer, in ambtelijk verband ressorterende onder de Minister van Waterstaat, - dat het domeinbeheer
wordt verzorgd door genoemde Directie onder verantwoordelijkheid aan de Minister van Financiën, - en dat het gemeentelijk
beheer wordt uitgeoefend door de Landdrost onder rechtstreeks
toezicht van de Minister van Binnenlandse Zaken. Tenslotte vervult de Zuiderzeeraad de functie van toezicht en van advies aan
de Regering.
De opbouw van de polder verloopt, zover de heersende toestanden het toelaten, in het algemeen bevredigend en geeft weinig
aanleiding tot critiek.
Aanvankelijk werd het Openbaar Lichaam ter vervulling van de
gemeentelijke taal~ als de meest gerede oplossing aanvaard.
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Nu echter in een gedeelte van de polder reeds vrij normale
toestanden zijn ontstaan, is bij de bevolking sterk het verlangen
gegroeid naar een normaal gemeentelijk bestuur, althans naar een
medezeggenschap van een door haar gekozen orgaan in het
gemeentelijk bestuur. Het past in ons democratisch staatsbestel
niet, deze wens lang onvervuld te laten. ,
De oplossing is hier evenwel moeilijker dan bij de Wieringermeer, waar de instelling van het normale gemeentelijk apparaat
uitgesteld kon worden, tot de opbouw van de polder practisch
gereed was. De Noordoostpolder, en dit zal ook bij de volgende
polders het geval zijn, is twee en een half maal zo groot en dit
heeft tot gevolg, dat in het ene deel reeds tamelijk normale toestanden heersen; terwijl in het andere deel de eerste voorlopige
exploitatie der gronden nog maar juist is begonnen, zodat het ene
deel reeds rijp is voor een meer normaal gemeentelijk bestuur,
terwijl dit bij het andere nog niet het geval is.
Er moet hier wel in het bijzonder gewaakt worden tegen doorkruising van het Rijkskolonisatiebeleid door het· gemeentelijk
beleid en hierop zal nog lang de aandacht gevestigd moeten blij~
ven, omdat de polder een integrerend deel zal vormen van het
gehele gebied van de Noordoostpolder en de Zuidelijke polders.
Aan een zekere supervisie van het Rijk: over het gemeentelijk
beleid zal daarom voorlopig niet te ontkomen zijn.
Er kan dan ook gedacht worden aan het behoud van het Openbaar Lichaam, waarin dan aan de gekozen vertegenwoordiging
der bevolking een belangrijke plaats wordt ingeruimd, dan wel
aan een meer normaal gemeentelijk bestuur, waarover het Rijk
zich bijzondere zeggenschap voorbehoudt.
Polders van 50.000 ha als de Noorêioostpolder zijn zo groot,
dat zij vermoedelijk op de duur wel in verschillende gemeenten
zullen worden verdeeld. Met het oog hierop, zou er aan gedacht
kunnen worden, gedeelten van een polder, die daartoe onvoldoende
ontwikkeld zijn, reeds aanstonds een meer normaal gemeentelijk
bestuur te geven; zolang een polder in opbouw is, blijft echter één
gemeentelijk beleid voor het gehele gebied wel van belang en
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dit zou bij vroegtijdige instelling van een gemeentelijk apparaat
voor onderdelen in het gedrang kunnen komen.
Nu in de Noordoostpolder het verlangen naar medezeggenschap in het gemeentelijk beheer sterk naar voren komt, is het
dringend nodig, op korte termijn de oplossing van dit vraagstuk,
dat zich op gelijke wijze in de volgende polders zal voordoen, in
studie te nemen, teneinde daarna een oplossing snel tot stand te
kunnen brengen.
Wat de provinciale indeling betreft, zijn zowel door Friesland
als door Overijssel warme pleidooien geleverd voor de aansluiting
van de Noordoostpolder bij hun provincie. Waarneming van de
provinciaJe taak met betrekking tot deze polder door de Minister
van Binnenlandse Zaken heeft echter tot nu toe geen grote bezwaren opgeleverd; hetgeen niet verwondert, omdat het gemeentelijk bestuur feitelijk in handen is van het Rijk. Wanneer echter
meer normale gemeentelijke verhoudingen zullen zijn ontstaan,
zal de bestaande regeling bezwaarlijker worden. Immers het
departement in 's-Gravenhage staat veel verder af van de gemeente
dan een provinciaal bestuur, dat er geheel mede vertrouwd is.
Hierin is ook wel een van de redenen gelegen, waarom bij de wet
met ingang van 1 Juli 1950 de gemeente Urk bij de provincie
Overijssel is gevoegd, waarmede het provinciaal toezicht van de
Minister van Binnenlandse Zaken over deze gemeente kwam te
vervallen.
Mocht de bestaande toestand voorlopig gehandhaafd blijven,
terwijl meer normale gemeentebesturen worden ingesteld, dan zal
het nodig zijn, een orgaan in het leven te roepen, dat, dichter bij
de bevolking van het nieuwe gebied staande, de Minister van
Binnenlandse Zaken bijstand zal kunnen verlenen bij het volbrengen van de provinciale taak.
Ook zou naar het voorbeeld van de regeling bij het gemeentelijk bestuur ter vervulling van de voorlopige provinciale taak aan
een Openbaar Lichaam kunnen worden gedacht.
Voor de uiteindelijke provinciale indeling zijn twee oplossingen
geopperd. Volgens de ene zouden de verschillende polders bij de
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aangrenzende provincies worden gevoegd, volgens de andere zou
het gehele gebied van de Noordoostpolder en van de beide Zuidelijke polders tot een nieuwe provincie worden verenigd.
Hoewel minder urgent dan de regeling van het gemeentelijk
bestuur, dient thans tocl;l ook de provinciale regeling te worden
bestudeerd, omdat, zodra meer normale gemeentebesturen zullen
optreden, een nadere regeling van de provinciale taak in het nieuwe gebied moet worden getroffen.

§ 13. VOORBEREIDING VAN HET MAKEN DER

ZUIDELIJKE POLDERS
Nu wij aan de vooravond staan van het scheppen van een
nieuw gebied ter grootte van een onzer kleine provincies, is het
goed, zich wel rekenschap te geven van hetgeen het maken van de
beide, achtereenvolgens grotere polders van respectievelijk 20.000
en 48.000 ha heeft geleerd.
Straks zal een kale slibvlakte van 150.000 ha of driemaal de
oppervlakte van de Noordoostpolder geleidelijk droogvallen, aanvankelijk zonder enige accomodatie voor menselijk bestaan en
deze vlakte zal als geheel herschapen moeten worden in een volle-'dig, normaal, modern geoutilleerd gebied. Dit is weder een probleem zonder gelijkwaardig voorbeeld.
Wij hebben twee moeilijke, technische problemen, eveneens
zonder voorbeeld, met succes opgelost, maar wij zouden ons geslacht te schande maken en ons de mooie taak, die voor ons ligt,
onwaardig betonen, wanneer wij dit sociaal-economische probleem
van ruimtelijke ordening- niet evenzeer met succes zouden weten
op te lossen.
De technische problemen vonden hun goede oplossing dank
zij diepgaande, wetenschappelijke studie, practisch onderzoek en
zorgvuldige voorbereiding der uitvoering; bij het probleem, dat
thans voor ons ligt, zal niet anders te werk mogen worden gegaan.
Naast het waterbouwkundige en landbouwkundige gebied zal het
economische, sociale, maatschappelijke, bestuurlijke en land-
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schappelijke terrein verkend moeten worden. De reeds opgedane
ervaring zal critisch benut moeten worden en naast degenen, die
deze opdeden, zullen de beste krachten uit ons volk op zo verscheiden gebied beschikbaar moeten zijn om te komen, niet langer
tot een louter verkavelingsplan, maar tot een inrichtingsplan van
de polders, dat, eenmaal uitgevoerd, aan de opvolgende geslachten
van toekomstige bewoners, tot heil van het gehele land, een
gewest zal bieden, waar met vreugde geleefd en economisch gewerkt zal kunnen worden.
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