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Het Zuiderzeeproject
Flevoland vormt een onderdeel van het project tot
afsluiting en gedeeltelijke inpoldering van de Zuiderzee. De grondlegger van deze werken is Dr. Ir. C.
Lely, wiens plan in 1918 als „wet van de 14e juni tot
afsluiting en gedeeltelijke droogmaking van de Zuiderzee" in het Staatsblad werd opgenomen en in
1919 in uitvoering kwam.
De belangrijkste onderdelen van dit plan zijn:
a. Het leggen van een 2V2 km lange dijk van NoordHolland naar Wieringen (gereed in 1924) en het leggen van een 30 km lange dijk van Wieringen naar
Friesland (gereed in 1932).
b. Het droogmaken van vijf polders t.w.:
Opp. in
ha
Wieringermeerpolder
Noordoostpolder
Oostelijk Flevoland
Zuidelijk Flevoland
Markerwaard

20.000
48.000
54.000
43.000
oa. 50.000

Dijkbouw
1927-1929
1936-1940
1950-1956
1959-1967
1941-

Ontwikkelings
periode
1930-1940
1942-1962
19571968-

Het doel van de werken
Toen in 1918 de Wet tot afsluiting en gedeeltelijke
droogmaking van de Zuiderzee in het Staatsblad verscheen, waren het voornamelijk drie redenen die ertoe hadden geleid dit werk ter hand te nemen: grotere veiligheid, betere waterhuishouding en vergroting
van de oppervlakte landbouwgrond. In overeenstemming met dit laatste motief zijn zowel de Wieringermeer als de Noordoostpolder overwegend landbouwgebieden geworden. Het toenemende tekort aan
ruimte in ons dichtbevolkte land en verder het feit
dat vooral de zuidwestelijke polders vlakbij de noordvleugel van de Randstad (Amsterdam, 't Gooi) komen te liggen, hebben de inzichten over de bestemming van de polders echter reeds in de vijftiger jaren
doen veranderen.
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Oostelijk Flevoland kan wat de bestemming van de
grond betreft, als een keerpunt in de ontwikkeling
worden beschouwd. De „new town" Lelystad voor
100 tot 150.000 inwoners is een sprekend voorbeeld
van de nieuwe ontwikkeling. Vooral in de strook
langs de randmeren en rond Lelystad werden tal van

voorzieningen getroffen ten behoeve van de recreatie.
Zuidelijk Flevoland zal in nog sterkere mate dan Oostelijk Flevoland een urbane functie krijgen. Volgens
de huidige plannen zal uiteindelijk de landbouw in
deze polder minder dan de helft van de totale oppervlakte van de polder in beslag nemen. Ongeveer een
kwart van de oppervlakte krijgt recreatieve bestemmingen terwijl het resterende deel bestemd is voor
stedelijke vestigingen (Almere, Zeewolde), industrieterreinen enz. (zie kaartje op middenpagina).
De verdeling van de grond naar bestemming ziet er
in de polders als volgt uit:
Verdeling van de grond in procenten van de oppervlakte

Landbouwgrond
Woongebieden
Bossen en natuurgebieden
Kanalen, tochten, sloten,
dijken, wegen

W.meer

N.O.P.

O.FI.

Z.FI.

87
1
3

87
1
5

75
8
11

50
18
25

9

7

6

7

1. De verdeling van de grond in Zuidelijk Flevoland
is zeer globaal aangegeven.
2. De landbouwgrond wordt in Oostelijk Flevoland
overwegend als akkerbouwgrond geëxploiteerd
(86%), ten dele als grasland (10%) en ten dele voor
de teelt van fruit (4%).
De polders worden verder belangrijk voor het doorgaande verkeer, vooral wanneer Zuidelijk Flevoland
en de Markerwaard gereed zijn. De plannen voorzien
in de aanleg van verschillende grote wegen, die het
poldergebied zullen doorkruisen, waardoor de afstanden tussen verschillende landsdelen korter worden.
De organisatie van het werk
Met de organisatie van de werkzaamheden ten behoeve van het droogmaken, ontginnen en inrichten
van de polders in het IJsselmeer, zijn belast:
1. De dienst der Zuiderzeewerken (Z.Z.W.). Deze
Dienst is in het bijzonder belast met de uitvoering
van de waterbouwkundige werken voor de verschil-
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lende polders. Deze werken omvatten o.m. de aanleg
van dijken, de bouw van gemalen, het droogmaken
en drooghouden van de polder, de aanleg van vaarten, tochten, sloten en wegen en het bouwen van
sluizen, bruggen en andere waterbouwkundige
kunstwerken.
2. De Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders (R.U.P.).
Deze dienst heeft tot taak de gronden geschikt te
maken en in te richten voor natuurwetenschappelijk,
agrarisch, stedelijk en recreatief gebruik en voorts
de bouw van steden, dorpen en boerderijen, de vestiging van bewoners en het verder tot ontwikkeling
brengen van het gebied.
3. Het openbaar lichaam „Zuidelijke IJsselmeerpolders" (O.L. „Z.U.P."). Dit Openbaar Lichaam is be-

last met de uitoefening van het plaatselijk bestuur en
met de opbouw van een bestuursapparaat, dat later
ook de ontwikkelingstaak kan overnemen van het
rijk.
Weg- en waterbouw
De polder Flevoland is in twee gedeelten drooggelegd, nl. in een oostelijk en een zuidelijk gedeelte.
Het oostelijk gedeelte (Oostelijk Flevoland) viel op
29 juni 1957 droog, het zuidelijk gedeelte (Zuidelijk
Flevoland) op 28 mei 1968.
Dijkbouw
Met de bouw van de dijken werd in 1950 begonnen.
Op 13 september 1956 werd het laatste gat in de dijk
van Oostelijk Flevoland gesloten. Ruim 10 jaar later,
op 25 oktober 1967, kwam de dijk van Zuidelijk Flevoland gereed. De zwaarte van de dijk (hoogte en
breedte) is niet overal gelijk. Langs het IJsselmeer,
waar een hoge golfoploop kan worden verwacht, is
de dijk hoger en breder dan langs de randmeren,
waar hij rustiger water moet keren.
Bemaling
Tegelijk met de aanleg van de dijk worden de gemalen gebouwd. Deze dienen voor het leegmalen en
later drooghouden van de polder.
Enkele gegevens van de vier gemalen in Flevoland

Naam
De Blocq van Kuffeler
Wortman
Co I ij n
Lovink

Soort
diesel
diesel
elektr.
elektr.
Totaal:

Aantal

Totale
capaciteit

pompen
4
4
3
2
13

in m3/minuut
3000
2000
1580
1160
7740

Kanalen, sluizen, wegen en bruggen
In technische zin vormen Oostelijk en Zuidelijk Flevoland een eenheid. De polderpeilen zijn in beide polders dezelfde nl. N.A.P. - 5 . 2 0 m en N.A.P. -6.20 m.
De hoofdvaarten in Oostelijk en Zuidelijk Flevoland
zijn met elkaar verbonden en de gemalen van de beide polders kunnen elkaar vervangen. Bij de kruisingen van deze vaarten met de Knardijk zijn keerslui-

zen gebouwd, zodat in noodgevallen deze dijk zijn
waterkerende functie weer zal kunnen vervullen. Bij
de gemalen De Blocq van Kuffeler, Wortman en Colijn zijn scheepvaartsluizen gebouwd; bij De Blocq
van Kuffeler en Wortman voor schepen tot 600 ton,
bij Colijn voor schepen tot 300 ton. Nabij Ketelhaven
(in de polder) is een sluis gebouwd (600 ton)
die verbinding geeft tussen de hoofdvaarten van
de hoge en de lage polderafdeling. Voor het scheepvaartverkeer op de randmeren is bij Roggebot een
sluis gebouwd voor schepen tot 1350 ton. Bij Nijkerk
ligt een sluizencomplex bestaande uit een scheepvaartsluis (max. 1350 ton) en een stroomsluis met
4 openingen elk van 15 meter. De overbrugging van
deze sluizen heeft een lengte van 300 meter. Bij Harderwijk ligt een tijdelijke sluis (Hardersluis) voor
schepen tot 600 ton.
Voor de verbinding van het westen van het land met
het noorden werd bij Muiderberg over het Gooimeer
een brug gebouwd van 300 m lengte en over het Ketelmeer (de verbinding met de Noordoostpolder) een
brug van 770 m lang. Beide bruggen liggen 12.70 m
boven N.A.P. Verder zijn in de polder thans 8 beweegbare (in de toegangswegen en bij de sluizen)
en 46 vaste bruggen, en 2 viaducten gereedgekomen.
Aangezien het nog enkele jaren zal duren, voordat
de geplande Rijksweg 6 - die van de Hollandse brug
de polder in noordoostelijke richting zal doorsnijden
- gereed zal zijn, maakt het verkeer thans gebruik
van de verbrede en aangepaste weg op de meerdijk
langs het toekomstige Oostvaardersdiep. Vanaf de
visvijvers ten noorden van Lelystad tot nabij Emmeloord in de Noordoostpolder is Rijksweg 6 gereed en
in gebruik.
Het wegennet in Oostelijk Flevoland is nagenoeg voltooid (ruim 600 km). In Zuidelijk Flevoland is 150 km
weg gereed.
Ontginnen en cultuurrijp maken van de grond
De hoofdvaarten werden gebaggerd toen de polder
nog onder water stond. Het baggeren van de tochten
en het graven van de kavelsloten vindt in „den droge" plaats. Na het graven van de kavelsloten wordt
de detailontwatering aangebracht. Daartoe worden
er, afhankelijk van de aard van de grond, greppels
gegraven op een onderlinge afstand van 8 tot 16 meter. Dit geschiedt geheel machinaal. Na enige jaren
worden deze greppels vervangen door ondergrondse
buizendrainage. In sommige gevallen wordt de begreppeling overgeslagen en wordt direct de buizendrainage aangebracht. Op 1 januari 1973 was er in

8

Oostelijk Flevoland 43.375 ha gedraineerd, in Zuidelijk Flevoland 400 ha.
Na het droogvallen werd de drassige bodem met
rietzaad ingezaaid. Dit geschiedde met vliegtuigen.
Per ha werd ongeveer 500 gram rietzaad gebruikt.
Riet bevordert de begaanbaarheid van de grond en
gaat de ontwikkeling van schadelijke onkruiden tegen. Bovendien wordt door de vele rietwortels de
bodemrijping bevorderd.
Tijdelijke staatsexploitatie
Na de ontginning exploiteert de Rijksdienst voor de
IJsselmeerpolders (R.IJ.P.) het land gedurende ca.
5 jaar. De oppervlakte van dit „mobiele" grootlandbouwbedrijf bedraagt ongeveer 18.000 ha. De keus
van de landbouwgewassen is er op gericht de grond
zo goed mogelijk geschikt te maken voor overdracht
aan de boeren. Oostelijk Flevoland is geheel in cultuur gebracht. In Zuidelijk Flevoland is 12.500 ha ontgonnen. Het bouwplan omvat hoofdzakelijk granen
en koolzaad en ziet er voor 1973 als volgt uit (afgerond): 33% winter- en zomertarwe, 22% zomergerst,
8% haver, 28% koolzaad, 9% los verhuurd land.
Door de ver doorgevoerde mechanisatie kunnen de
werkzaamheden op dit grootlandbouwbedrijf met
weinig arbeidskrachten worden uitgevoerd (1 arbeidskracht op ± 60 ha). Ter beschikking staan o.a.
340 rups- en wieltrekkers, 80 maaidorsmachines, 195
wagens voor uitsluitend graantransport, 3 graanverwerkingsbedrijven (waarvan 1 in Zuidelijk Flevoland)
en vele andere ontginnings- en landbouwmachines.
Uitgifte landbouwgronden
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Wanneer de gronden na ca. 5 jaar cultuurrijp zijn,
worden ze aan particuliere boeren verpacht, in erfpacht gegeven of verkocht. Van het totale aantal uit
te geven bedrijven wordt 50% in pacht aangeboden
en 50% in erfpacht, resp. eigendom; 50% van de beschikbare bedrijven wordt toegewezen aan gegadigden uit ruilverkavelingsgebieden die hun gronden ter
beschikking stellen aan de betreffende ruilverkavelingscommissie, 25% aan hen die gedupeerd worden
door de uitvoering van werken van openbaar belang
en 25% aan gegadigden uit de zgn. vrije sector.
In 1962 werden de eerste landbouwbedrijven in
pacht, resp. erfpacht uitgegeven. Op 1 januari 1973
waren 692 bedrijven uitgegeven; 501 in pacht, 186
in erfpacht en 5 in eigendom. In het totale aantal zijn
5 schapenbed rijven en 30 bedrijven die door het Rijk
in eigen beheer worden gehouden, begrepen. Van

deze 692 bedrijven zijn er 586 als akkerbouwbedrijf,
66 als gemengd bedrijf en 40 als weidebedrijf uitgegeven. De totale oppervlakte van deze bedrijven bedraagt ongeveer 27.400 ha. De bedrijfsgrootte varieert van 20 ha tot ± 90 ha (gemiddeld + 37). Er is
echter een tendens tot verdere vergroting.
Behalve deze landbouwbedrijven werden tot 1973
ook nog 99 fruitteeltbednjven verpacht, waarvan 17
in erfpacht. Hierin zijn 4 bedrijven in eigen beheer
begrepen. De bedrijfsgrootte van deze fruitteeltbednjven varieert van 7 ha tot 23 ha (gemiddeld 10,6
ha). De totale oppervlakte van deze bedrijven bedraagt ruim 1000 ha.
Op de te verpachten bedrijven worden de woningen
en bedrijfsgebouwen van Rijkswege gesticht. De erfpachters en eigenaars moeten zelf voor de bouw van
hun bedrijfsgebouwen en woningen zorg dragen.
Recreatie
Aan de inrichting van Flevoland voor de recreatie
wordt grote zorg besteed. Hierbij zijn vooral van belang de randmeren, kanalen en bossen, terwijl behalve voor de dagrecreatie ook voorzieningen worden getroffen voor de verblijfsaccommodatie.
De randmeren en stranden
Tussen het oude land en de polder zijn, ten behoeve
van de waterhuishouding van het oude en het nieuwe land, randmeren van wisselende breedte aangelegd. Langs Oostelijk Flevoland liggen het Vossemeer, het Drontermeer en het Veluwemeer. Het peil
in het Drontermeer en het Veluwemeer wordt afhankelijk van de weersomstandigheden 's zomers opgevoerd tot max. N.A.P. 4- 0,30 m; 's winters wordt gestreefd naar een peil van N.A.P. -0,30 m. Langs de
polderdijk zijn in het Drontermeer en het Veluwemeer stranden gemaakt. Op vele plaatsen kan men
met de auto direct bij of op deze stranden komen.
Het afvalwater van de stranden kan door middel van
een rioleringssysteem aan de binnenzijde van de polder worden gezuiverd.
Zuidelijk Flevoland is - evenals Oostelijk Flevoland van het oude land gescheiden door een aantal randmeren, te weten het Umeer, Gooimeer, Eemmeer,
het Nijkerkemauw, het Nuldernauw en het Wolderwijd.
De laatste vijf meren hebben een gezamenlijke oppervlakte van 5880 ha waarvan momenteel ca. 3000
ha met een bodemdiepte van ten minste N.A.P. -1.50
m (zomerpeil N.A.P., winterpeil N.A.P. -0,30 m).
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In de toekomst zal door het winnen van zand en het
weghalen van ondiepten ten behoeve van andere
werken de bevaarbare oppervlakte nog aanmerkelijk
kunnen worden vergroot. Langs de oevers van deze
meren zijn en worden op grote schaal stranden en
voorlanden gemaakt. In samenhang met de in het
zuidoostelijke deel van deze polder geplande uitgestrekte bosgebieden zal hier een uniek recreatiegebied ontstaan. Deze stranden kunnen omstreeks
1974 worden opengesteld.
Een ander belangrijk recreatieproject is ontworpen
aan weerszijden van de noordoostelijke oprit van de
brug bij Muiderberg. Aan de inrichting van de eerste
16 ha strand wordt nog gewerkt.
Ook langs het Gooimeer zullen in samenspel met het
daar te ontwikkelen stedelijke gebied Almere, nog
diverse recreatievoorzieningen worden gemaakt. Het
ligt in de bedoeling het Eemmeer, tussen de toekomstige brug in RW 27 en een denkbeeldige lijn loodrecht op de polderdijk iets bewesten Spakenburg tot
stilte- c.q. natuurgebied te bestemmen. In het oude
land ligt hier het natuurgebied Eemland en in de polder is een groot vogelreservaat ontworpen.
Watersport
De mogelijkheden voor watersport zijn groot. Tussen
de Usselmonding en Bremerberg bevinden zich
smalle, ondiepe plassen, die zich goed lenen voor
het varen met kleine boten; het diepere gedeelte
tussen Bremerberg en Harderwijk is meer geschikt
voor grotere boten. Langs de oever en op een aantal
eilanden worden de aanlegmogelijkheden verruimd.
Daarnaast zijn er plannen tot opvoering van de ligplaatscapaciteit tot ca. 3000 boten door inrichting
van een bestaande werkhaven tot jachthaven en de
aanleg van nieuwe havens. Plaatselijk worden de
randmeren verdiept, in combinatie met de aanleg
van eilanden. Op een deel van het Veluwemeer, tussen het waterskicentrum „De Harder" en Bremerberg, ligt een gebied voor speedboten en waterskiën. Hier zijn enkele startplaatsen aangelegd.
Nabij Lelystad in het IJsselmeer is een grote jachthaven geprojecteerd. Per 1 januari 1973 was de volgende ligplaatsaccommodatie aanwezig:

11

Jachthaven Ketelhaven
Jachthaven Bremerbergse Hoek
Jachthaven Rlvlèracamping
Jachthaven Flevocamping
Watersportsteunpunt ,,De Klink"
Waterskicentrum ,,De Harder"

230
450
250
100
50
40

ligplaatsen
ligplaatsen
ligplaatsen
ligplaatsen
ligplaatsen
ligplaatsen

Op de randmeren van Zuidelijk Flevoland en met
name op het Wolderwijd, het Gooimeer en het Umeer
wordt in de komende jaren een aanzienlijke toename
van de watersport verwacht. Om deze groei op te
vangen zullen op ruime schaal voorzieningen worden
getroffen zoals het maken van aanlegmogelijkheden,
jachthavens, steunpunten, eilandjes e.d.
In het Umeer zullen in de komende jaren nog drie
eilanden worden aangelegd om de reeds gedeeltelijk
gecreëerde veilige vaarroute van Muiden naar het
Gooimeer vice-versa te vervolmaken. In het Gooimeerzijn drie grote eilanden ontworpen. Deze zullen
naar verwacht mag worden eveneens in de komende
jaren worden aangelegd.
De vorm van deze eilanden is zodanig dat ze te allen
tijde een veilige en beschutte ligplaats bieden. Op
het ogenblik zijn aanlegplaatsen aanwezig bij het
28 ha grote eiland „De dode hond" in het Eemmeer.
Het westelijk deel van dit eiland zal gereserveerd
blijven voor natuur- en vogelbroedgebied en is
slechts beperkt toegankelijk. Het oostelijk deel wordt
ingericht voor recreatie. Als onderdeel van het project Muiderberg is een watersportsteunpunt in uitvoering aan de noordwestelijke zijde van de brug.
Ook aan de oostelijke kant is een dergelijk steunpunt
geprojecteerd.
Een derde steunpunt is ontworpen aan de polderzijde in het Eemmeer ongeveer tegenover Spakenburg even buiten het natuurgebied. In samenhang
met het daar te ontwikkelen gebied zullen te zijner
tijd langs de Gooimeerdijk verschillende jachthavens
worden gerealiseerd. Hetzelfde geldt voor de dijk
langs het meer bij de te ontwikkelen woonkern Zeewolde.
Hengelsport
Voor de hengelsportbeoefenaars zijn visplaatsen gemaakt langs kanaaloevers met de vereiste voorzieningen, zoals tewaterplaatsen voor bootjes, aanlegsteigers, vissteigers, parkeerruimte voor auto's,
speelterreinen en beschuttingen. Voor minder-valide
vissers zijn twee visplaatsen met speciale voorzieningen ingericht. Er zijn thans 32 visplaatsen gerealiseerd met een totale oeverlengte van 23 km. Voor die
liefhebbers, die graag in „groot" buitenwater vissen,
zijn verschillende delen van de meerdijk van de Ketelbrug tot de Hollandse brug toegankelijk. Jaarvergunningen kunnen worden aangevraagd bij de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders te Lelystad (kosten
/ 5,-).
Het viswater in de randmeren van Flevoland is ver-
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pacht aan federaties van hengelsportverenigingen.
Vergunningen hiervoor dienen bij deze federaties
aangevraagd te worden (kosten ƒ 5,- per jaar).
Vliegsport
Voor het beoefenen van de motor- en zweefvliegsport
is in de nabijheid van Lelystad een vliegveld aangelegd. Dit terrein zal medio 1973 operationeel zijn.
Beplanting
De beplanting in Oostelijk Flevoland kan worden verdeeld in vier categorieën, nl. de boscomplexen, de
groenvoorzieningen bij en in de woonkernen, de
fruitteeltgebieden en de verspreide beplanting in het
overige agrarische gebied.
De boscomplexen liggen voornamelijk in een strook
van wisselende breedte langs de randmeren. De situering hangt deels samen met de zanderige bodemgesteldheid en de waterhuishouding, deels met de
geografische ligging, die een goede samenhang van
allerlei recreatie-activiteiten mogelijk maakt. Een
goede ontsluiting en de aanleg van bosvijvers, picknickplaatsen, boshutten, fietspaden en voetsporen
maken de bossen geschikt voor recreatief gebruik.
Van de houtsoorten kunnen fijnspar, populier, wilg,
eik en beuk worden genoemd. In en rondom Lelystad zijn parken en bossen aangelegd. Op kleinere
schaal geldt dat ook voor de overige woonkernen.
De fruitteeltcomplexen met hun windsingels vormen
gesloten gebieden, die vooral in het centrale deel
van de polder sterk landschapsbepalend zijn.
De verspreide beplanting in het agrarische gebied
bestaat o.m. uit bermbeplanting (alleen langs de
doorgaande wegen), plantstroken, beplanting van
boerderij-erven en van kleine recreatie-objecten, zoals visplaatsen.
Toeristische routes
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Door Oostelijk Flevoland lopen bewegwijzerde routes
(een autoroute en een fietsroute) die de automobilist
en (brom)fietser een goede indruk van de verschillende aspecten van de polder geven. Vanuit Lelystad zijn een drietal routebeschrijvingen ontworpen.
Deze, niet bewegwijzerde, „Poldertrippertjes" zijn
gratis verkrijgbaar bij de afdeling Voorlichting van de
Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders.

Verblijfsaccommodatie
De mogelijkheden om in de polder een weekend of
een vakantie door te brengen nemen voortdurend
toe. Aanwezig zijn:
- de Rivièra-camping, een 40 ha grote camping nabij
Elburg aan het Veluwemeer met moderne voorzieningen;
- de Flevo-camping nabij Harderwijk, buitendijks gelegen, een tijdelijk kampeerterrein dat gebruikt wordt
tot het in aanleg zijnde binnendijkse terrein gereed
is;
- het kampeerpaspoortterrein „De Stobbe";
- het jeugdkampeerterrein ,,De Abbert";
- clubterreinen van de Nederlandse Touristen Kampeer Club en de Nederlandse Caravan Club;
- een Aqua-camping, kampeergelegenheid voor watersportbeoefenaars op een eilandje in het Veluwemeer;
- een vakantie-oord, de voormalige nederzetting
Roggebotsluis;
- een kampeerboerderij;
- een kampeerterrein te Lelystad.
Bij Bremerberg en Ketelhaven worden door particuliere ondernemingen bungalowparken gesticht. In
het Larserbos verrezen de zomerhuisjes van bij Muiderberg verdreven kampeerverenigingen.
Natuurterreinen
Het is voor de opbouw van een veelzijdig landschap
noodzakelijk dat natuurterreinen worden ingericht
waarin zich een gevarieerd biologisch leven kan ontwikkelen.
Aangelegd zijn:
- een oecologisch reservaat van 60 ha waar zich
ongestoord planten- en dierengezelschappen kunnen
ontwikkelen;
- een weidevogelreservaat van 200 ha, dat ligt in de
kwelstrook langs het Veluwemeer, waar het water
door stuwen op hoog peil gehouden kan worden;
- een vogelrustpunt annex ringstation van 40 ha bij
de Kamperhoek, waar trekvogels een rustplaats kunnen vinden. In voorbereiding is een plan voor een
moerasgebied nabij Harderwijk;
- een ganzenreservaat.
De woonkernen
De ontwikkeling van de zuidelijke polders moet worden gezien in het licht van de verdere bevolkingsgroei en verstedelijking in Nederland. Het ligt voor
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de hand dat deze centraal gelegen gebieden in een
dergelijke situatie niet „leeg" kunnen blijven. In Oostelijk Flevoland is Lelystad, een stad van 100.000 inwoners in aanbouw. Verder zijn er drie dorpen gebouwd t.w. Dronten, Biddinghuizen en Swifterbant.
In Zuidelijk Flevoland werd begonnen met zandopspuiting voor het bouwterrein van de stad Almere
(125.000-250.000 inwoners).
Lelystad
Voor de bouw van Lelystad is een structuurschema
opgezet met vier woonwijken, elk met een eigen wijkcentrum en onderling gescheiden door zones met
bijzondere bestemming, ledere wijk zal in de toekomst ongeveer 25.000 inwoners bevatten. Voor de
periode tot omstreeks 1975 wordt gestreefd naar het
bouwen van een stad van ca. 15.000 inwoners. Daarna zal de stad op eigen kracht verder moeten groeien. In het begin van 1966 werd met de woningbouw
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in wijk 1 begonnen. Deze wijk zal ongeveer 5.500
woningen kunnen omvatten. Eind 1967 vestigden
zich hier de eerste bewoners en op 1 januari 1973
waren er reeds 8.500 inwoners. In de loop van 1973
zal met de bouw van woningen in de tweede wijk
een begin worden gemaakt.
Bij de inrichting en ontwikkeling van Lelystad wordt
alles in het werk gesteld om zo spoedig mogelijk een
aantrekkelijk woonmilieu tot stand te brengen, om zo
veel mogelijk werkgelegenheid te scheppen en te
zorgen voor een goed voorzieningenniveau.
Het beleid is erop gericht zoveel mogelijk tegemoet
te komen aan de bestaande woonwensen. Daarom
worden overwegend eengezinswoningen gebouwd
waarbij het scheppen van een aantrekkelijk woonmilieu voor de bewoners voorop staat. De veiligheid
wordt bevorderd door een verregaande scheiding
van voetgangers en fietsers van het gemotoriseerde
verkeer en van een vroegtijdige aanleg van groenvoorzieningen.
Alle woningen zijn op het centrale antennesysteem
en het aardgasnet aangesloten en van een centrale
verwarmingsinstallatie voorzien.
Er wordt verder gestreefd naar tijdige schepping van
werkgelegenheid door verplaatsing van rijksdiensten
naar Lelystad en door aantrekking van industriële
en dienstverlenende bedrijven. Op deze wijze zijn
reeds ruim 3.000 arbeidsplaatsen gecreëerd.
Ten noordoosten van het stedelijk gebied bevindt
zich het industrieterrein, Oostervaart, groot 67 ha,
waarvan eind 1972 ongeveer 34 ha was uitgegeven.
Dit industrieterrein ligt aan een scheepvaartkanaal
dat bevaarbaar is voor schepen tot 600 ton, en vlak
bij het kruispunt van de toekomstige grote verkeerswegen.
Een tweede industrieterrein, Noordersluis, in het
zuidwesten van het stedelijk gebied is in aanleg. In
Lelystad zelf ligt nog een kleiner terrein voor centrumgebonden bedrijven.
De Regering besloot in 1968 om aan bedrijven die
niet uit de stimuleringsgebieden komen en zich in
Lelystad vestigen onder bepaalde voorwaarden een
premie te verstrekken van ƒ 10.000, -per mannelijke
arbeidskracht, die zich met het bedrijf in Lelystad
vestigt. Tevens is medio 1969 voor Lelystad de zgn.
migratieregeling van toepassing verklaard. Op grond
van deze regeling kan, onder bepaalde voorwaarden,
aan bepaalde categorieën werknemers, die zich in
Lelystad vestigen, een tegemoetkoming in de verhuis- en wederinrichtingskosten gegeven worden.
Er waren eind 1972 in Lelystad 7 kleuterscholen, 6
lagere scholen, een scholengemeenschap voor Mavo-

Havo en Atheneum en 3 gymnastieklokalen in gebruik.
In het centrum waren eind 1972 bijna 35 winkels in
bedrijf; verder zijn hier een postkantoor, een leeszaal-bibliotheek en een aantal andere dienstverlenende bedrijven gevestigd. Boven de winkels bevinden zich o.a. een apotheek, tijdelijke kantoren van
de Rijksdienst en de kantoren van het Rentambt Oostelijk Flevoland. Verder is er een ruimte ingericht
voor een peuterspeelplaats.
In de directe omgeving van het centrum bevindt zich
het stadskantoor, in gebruik bij het Openbaar Lichaam „Zuidelijke IJsseimeerpolders". Het kantoor
van de Rijksdienst voor de IJsseimeerpolders is in
oktober 1972 in gebruik genomen. Ten oosten van
de centrumzone bevindt zich een openlucht zwembad, een sportpark en een stadskampeerterrein. Een
groot gezondheidscentrum is in aanbouw. Voor diverse maatschappelijke, culturele en kerkelijke activiteiten zijn een café-restaurant (De Meerkoet) en
twee jeugdruimten beschikbaar. Een derde jeugdgebouw komt dit jaar gereed. De plannen voor een sociaal-cultureel centrum zijn in een vergevorderd stadium. Door de Gereformeerde kerk en de Hervormde
wijkgemeente is een gezamenlijke kerk gebouwd.
Er zijn goede busverbindingen tussen Lelystad en
Amsterdam, Emmeloord, Kampen, Harderwijk en de
dorpen in de polder.
Almere
In het Zuid-westelijk deel van Zuidelijk-Felvoland is
een gebied van 11.400 ha gereserveerd voor de bouw
van Almere. In dit gebied, dat zowel in het zuiden als
in het westen wordt begrensd door randmeren, worden momenteel de eerste werkzaamheden verricht,
voor wat in het jaar 2000 een stedelijk gebied met
125.000 tot 250.000 inwoners moet zijn. Meer nog dan
voor Lelystad geldt, zal Almere een directe functie
gaan vervullen in de opvang van de overloop uit het
Noordelijk deel van de Randstad. De geringe afstand,
met name tot Amsterdam en het Gooi speelt hierbij
een rol.
Eind 1970 verscheen het rapport „Verkenningen omtrent de ontwikkeling van de nieuwe stad Almere".
Deze oriënterende studie, die tot doel had, een goed
uitgangspunt te zijn bij de gedachtenvorming over
het urbanisatieproces, dat de komende jaren in
Flevoland op gang moet worden gebracht, had o.m.
tot gevolg dat het projectbureau Almere werd ingesteld, een interdisciplinair werkend team.
Momenteel worden binnen dit projectbureau meer uit-
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gebreidere studies verricht om te komen tot een stedebouwkundige opzet, waarbij aandacht besteed
wordt aan de voorwaarden voor een goed woonmilieu, bij zowel langzame als snelle groei, alsmede
aan het inbouwen van een grote flexibiliteit ten opzichte van allerlei ontwikkelingen, die thans naar
aard en omvang onvoldoende bekend zijn.
Met de bouw van Almere zal worden begonnen in
het Gooi-meer gebied. Daar het enkele jaren vergt,
voor de grond geschikt is voor bouwactiviteiten, is
daar dan ook vorig jaar een begin gemaakt met opspuitingswerkzaamheden.
Plaatselijk bestuur in de
„Zuidelijke IJsselmeerpolders"
Zolang in de beginfase van de ontwikkeling aan de
voorwaarden voor de vorming van gemeenten nog
niet kan worden voldaan, wordt in de Zuidelijke IJsselmeerpolders op een andere dan normale wijze in
het plaatselijk bestuur voorzien. Daarom is bij de wet
van 10 november 1955, Stbl. no. 521, ingesteld het
Openbaar Lichaam „Zuidelijke IJsselmeerpolders".
Het grondgebied van het Openbaar Lichaam omvat
de polder Flevoland (met uitzondering van de op 1
januari 1972 ingestelde gemeente Dronten), alsmede de nog droog te leggen polder Markerwaard.
Aan het hoofd van het Openbaar Lichaam „Zuidelijke
IJsselmeerpolders" staat de landdrost. Als zodanig is
benoemd de directeur van de Rijksdienst voor de
IJsselmeerpolders, waardoor de coördinatie van gemeentelijke en rijksvoorzieningen zoveel mogelijk
kan worden bevorderd. De landdrost oefent de taak
en de bevoegdheden uit, die in een gemeente toekomen aan de gemeenteraad, aan het College van
Burgemeester en Wethouders en aan de burgemeester.
In de uitoefening van zijn taak wordt de landdrost
bijgestaan door een door de inwoners gekozen Adviesraad. Uit deze Adviesraad is een Dagelijks Adviescollege gekozen, bestaande uit 3 leden. De raad
en het college hebben tot taak de landdrost te adviseren in alle gevallen, waarin deze ten aanzien van
vorenomschreven gedeelte van het Openbaar Lichaam, voornemens is de taak en bevoegdheden uit
te oefenen, die in een gemeente aan de Gemeenteraad en het College van Burgemeester en Wethouders toekomen. De openbare vergaderingen van de
Adviesraad worden gehouden in het Stadskantoor te
Lelystad.
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Gemeente Dronten
Op 1 januari 1972 is de gemeente Dronten ingesteld.
Tot deze gemeente behoren de woonkernen Dronten, Biddinghuizen en Swifterbant. De gemeente
Dronten is niet provinciaal ingedeeld, zij staat rechtstreeks onder toezicht van de Minister van Binnenlandse Zaken. Het bestuur in de gemeente Dronten
wordt - zoals in iedere normale gemeente - uitgeoefend door de uit 15 leden bestaande Gemeenteraad, door het College van Burgemeester en Wethouders, alsmede door de Burgemeester. Dronten is
met haar 35.195 ha de op één na grootste gemeente
van Nederland.
Het aantal inwoners bedroeg op 1 januari 1973
± 14.000. Hiervan woonden er 10.000 in de drie
woonkernen. De bevolking van het landelijk gebied
bestaat vrijwel uitsluitend uit boeren met hun gezinnen.
Dronten beschikt op het gebied van voortgezet onderwijs over twee Mavo-scholen, een scholengemeenschap voor lager technisch onderwijs en huishoudnijverheidsonderwijs en een hogere landbouwschool. In alle woonkernen zijn voorzieningen voor
vrijetijdsbesteding voor de eigen bevolking verwezenlijkt. In Dronten staat bovendien het bekende
culturele centrum ,,De Meerpaal" dat onderdak biedt
aan een theater en een café-restaurant en waar ook
ruimte is voor het houden van de weekmarkt, van
vergaderingen, congressen, tentoonstellingen enz.
Elke woonkern heeft de beschikking over een dorpsbos, een zwembad of instructiebad en sportvelden.
Bij iedere woonkern zijn goed ontsloten, bouwrijpe
industrieterreinen aangelegd.
Markerwaard
Omtrent de inpoldering van de Markerwaard zijn de
discussies nog gaande. De Dienst der Zuiderzeewerken heeft een discussienota „Beschouwingen over
de Markerwaard" opgesteld. Deze nota, die zes varianten voor een mogelijke inpoldering geeft, is dit
voorjaar ter visie gelegd. De Raad van de Waterstaat
en de Zuiderzeecommissie houden hearingen over
de nota.
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Onafhankelijk van de beslissing over inpolderingswerken dienen de veiligheid tegen overstroming, de
afwatering, de watervoorziening en de waterkwali-

teit van het IJsselmeergebied gewaarborgd te blijven.
Daartoe is o.a. de dijk Enkhuizen-Lelystad (O. Flevoland) in aanleg. Het sluizencomplex in deze dijk bij
Enkhuizen is gereed. De Houtribsluizen in deze dijk
- nabij Lelystad - naderen hun voltooiing.
Inlichtingen
Inlichtingen betreffende de inpolderingen in het Usselmeer kunnen worden ingewonnen bij onderstaande Diensten:
Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders, Zuiderwagenplein 2, Lelystad, tel. 03200-99111.
Dienst der Zuiderzeewerken, Kanaalweg 3, 's-Gravenhage, tel. 070-514271.
De prijs van deze brochure is / 0,50.
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