Verschillende j>erceelen, waar eerst klaver of lucerne
stond en dit gewas in het najaar werd ondergeploegd, zijn
in het volgende jaar opnieuw met dezelfde vlinderbloemigen, zoowel geent als ongeent, bezaaid. Daarbij is echter gebleken, dat voor witte en roode klaver en erwten een

leenen, maar tevens moet het oog zijn gericht op het doel
om het land in een zoo gunstig mogelijken cultuurtoestand aan de pachters in handen te geven. Op grond hiervan werd een plan opgemaakt, waarin voor de eerstvolgende vijf jaren t.a.v. de verschillende gebieden is aange-

herenting niet in die mate noodig was geweest als voor
lucerne, hopperups en lupinen. Duidelijk kan echter worden waargenomen, dat de algemeene rijping van de Wie-

geven, wanneer tot (voorloopige) uitgifte kan worden

ringermeergronden deze beter geschikt maakt voor een
normale ontwikkeling van de wortelknolletjes-bacterien.
Alleen de teerste en veeleischende stammen ervan kunnen daarin nog niet leven en moeten dus voorloopig nog
kunstmatig in den grond worden gebracht.
ZOUTGEHALTE WATERMONSTERS.
De bemonstering van het water van de vier polderafdeelingen en van het Amstelmeer benevens dat, uitgeslagen
door de gemalen ,,Lely” en ,,Leemans”, vond weder
regelmatig voortgang.

PLAN VAN VOOR (VOORLOOPIGE) UITGIFTE IN
AANMERKING KOMENDE GRONDEN.

overgegaan.
In het algemeen is aangenomen, dat de bouv/voor op het
tijdstip van uitgifte reeds twee jaren ,,zoutvrij” moet zijn,
d.w.z. dat het bodemvocht maximaal 3 gram zout per liter
bevat, waarbij inzaai toelaatbaar is. Hieruit volgt, dat elke
kavel dus reeds twee jaren in cultuur zal zijn en behoorlijke gelegenheid voor het ontzilten — ook tot voldoende
diepte in den ondergrond — zal hebben bestaan, voordat
— mede op grond van de verkregen cultuurresultaten —
een oordeel wordt uitgesproken omtrent de geschiktheid
voor uitgifte aan particulieren. Daar tal van omstandigheden wijziging van het plan kunnen beinvloeden, behoeft
welhaast op het voorloopige karakter daarvan niet te wor¬
den gewezen.
Volgens het plan komen het eerst de lichte gronden in
de Secties A, B, E en G, welke van nature grootendeels
op graslandexploitatie zijn aangewezen, voor uitgifte in

in nog sterkere mate dan voor de oude cultuurgronden
gewenscht wordt geacht, rekening gehouden worden met

aanmerking.
Van de toe te passen vruchtopvolging gedurende de aan
de uitgifte voorafgaande jaren zal voor de eerste pachters

een doelmatige vruchtopvolging. Niet alleen toch verkeeren de gronden nog in de ontginningsperiode, hetgeen

veel afhangen.
De bedoeling bestaat om de lichte gronden in grasland en

medebrengt dat nog niet alle gewassen zich voor verbouw

de zavel- en kleigronden zooveel mogelijk in klaver aan

Bij de in de Wieringermeer te verbouwen gewassen moet,
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Rijdende stroo-pers.

Fahrende Stroh-Presse.

Une presse a paille mobile.

Riding straw-press.
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Boerderij
Une ferme

(type G.)

(type G.)

voor graslandbedrijf 20-25 ha.

pour un herbage de 20 a 25 hectares

32

de pachters op te leveren. Zijn de zandgronden in het
algemeen aangewezen op graslandexploitatie, n i e t is
dit het geval met de kleihoudende gronden, welke zich
wel voor grasland leenen, dock waar thans verbouw van
akkerbouwgewassen financieel betere uitkomsten belooft.
Intusschen is ook voor deze gronden een rustperiode door
groenlegging zeer w^enschelijk, met het oog waarop in de
driejarige periode voor de uitgifte zooveel mogelijk de
opvolging wintergraan, zomergraan, klaver gevolgd
wordt. Daarbij wordt de klaver in het tweede jaar in het
zomergraan gezaaid, zoodat de grond tot den herfst van
het daarop volgende jaar is beteeld met een gevv^as, dat de
structuur van den bodem verbetert en met stikstof verrijkt
en waarbij de laatste snede als groenbemesting ondergeploegd kan worden, hetgeen den cultuurtoestand bevordert.
De ervaring heeft geleerd, dat op deze jonge gronden het
bewerken van een ,,kalen” stoppel uiterste voorzichtigheid vereischt. Hieraan nu wordt tegemoet gekomen door
het in de tarwe inzaaien van een andere, aan ziekten weinig onderhevige klaversoort, waarvoor vooral de hopperupsklaver in aanmerking komt. Na het blooten van den
stoppel kan dit gewas bij normale weersgesteldheid voor
den winter nog een goede ontwikkeling bereiken en stoppelbewerking overbodig maken. Het land kan nog vrij
laat in den herfst op wintervoor worden geploegd en aangenomen mag worden, dat deze klaverstoppel een goede
vuoivrucht voor het in het volgende jaar te zaaien zomergewas zal zijn.

B. De Cultuurtechnische afdeeling.
ARBEIDSKRACHTEN.
Met het Departement van Sociale Zaken werd overeenstemming verkregen omtrent de uitvoering van bebosschings-, beplantings- en draineeringswerken in werkverschaffing, waaraan regelmatig gemiddeld circa 800 man
uit een 30-tal gemeenten in het Noorden van Noord-Holland werkzaam waren.
Bij het gewone landbouwwerk zijn eveneens regelmatig
circa 800 man tewerkgesteld. In drukke perioden, zooals
in de oogstcampagne, loopt dit aantal met 200 a 300 op.
Op gezette tijden wordt de herkomst van de losse en losvaste arbeiders van de Cultuurmaatschappij nagegaan.
Steeds blijkt dat de meesten afkomstig zijn uit de kleiakkerbouwstreken van het Noorden en Zuidwesten van
ons land.
BEDRIJFSLEIDERS.
Wegens nieuwe bedrijfsindeeling werd successievelijk
een aantal bedrijfsleiders ontslagen, terwijl met ingang
van 1 November 1935 de betrekking van bedrijfsleider
werd opgeheven en die van opzichter ingesteld. Het aan¬
tal opzichters werd tot 32 beperkt, in hoofdzaak verkre¬
gen uit de bedrijfsleiders. Het grootste deel van de ont¬
slagen bedrijfsleiders vestigde zich als pachter in de Wieringermeer.
PAARDEN, MACHINES, GEREEDSCHAPPEN
EN MATERIALEN.
Het aantal paarden werd tot 1 50 ingekrompen, waarvoor
regelmatig werk is.

De bedrijfsinventaris zou te kostbaar worden en te weinig
kunnen worden gebezigd, indien hij er op berekend zou
moeten zijn den geheelen oogst te verwerken. Het is dan
ook veel voordeeliger gebleken in de oogstperiode een
aantal trailers en paarden te huren. Daarmede opgedane
ervaringen gaven bevredigende resultaten.

De met de eigen dorschmachines behaalde resultaten wezen uit, dat het Nederlandsche fabrikaat de vergelijking
met andere fabrikaten glansrijk kan doorstaan. Teneinde
deze machines zooveel mogelijk te kunnen gebruiken,
wordt een belangrijk gedeelte van den oogst verzameld
op klampen en in open kapschuren, om gedurende winter
en voorjaar te worden gedorscht.

WAGENS.
Het ligt voor de hand, dat in de Wieringermeer op verschillend gebied proeven worden genomen en vergelijkingen worden gemaakt, om tenslotte aan de meest economische exploitatievoorwaarden te kunnen voldoen. Zoo
werden ook proeven genomen met verschillende soorten
wagens, waarbij wagens op luchtbanden de gunstigste
uitkomsten opleverden. In verband hiermede werden de
wielen van de in gebruik zijnde wagens met ijzeren wielbanden omgebouwd tot luchtbandwielen, hetgeen ge-

GRAANDROGERS.
Dank zij de gunstige weersgesteldheid tijdens het oogsten
en gedurende de dorschcampagne kwam slechts een betrekkelijk klein percentage van den geheelen oogst voor
droging in aanmerking. De drogingskosten hangen voor
een groot deel af van den vochtigheidsgraad, waarin het
te drogen graan verkeert. Zij bedragen circa f 0,30 per
1 00 kg, indien met een keer drogen kan worden volstaan,

schiedde door het aizagen van de spaken en het aanbren-

terwijl deze kosten met 50 pCt. worden verhoogd, indien
het vochtgehalte het noodig maakt om het graan twee-

gen van oude autovelgen.

maal door de drooginstallatie te voeren.

DORSCHMACHINES.

MAAI-DORSCHMACHINE (COMBINE).

Werd de oogst in de eerste oogstjaren uitsluitend met gehuurde dorschmachines afgedorscht, in 1933 werd, bij
wijze van proef, overgegaan tot den aankoop van een
5-tal dorschmachines van Nederlandsch fabrikaat. De

In 1934 werden voor het eerst proeven genomen met een
in het buitenland reeds meer gebruikte maai-dorschmachine. Tengevolge van het regenachtige weer in Juli,

hiermede verkregen uitkomsten waren financieel dermate
gunstig, dat tot uitbreiding met eenzelfde aantal werd

gesteld. De machine deponeert het stroo in een zwad op
het veld, waarna het na eenige dagen met de aanwezige
Ann-Arborpers opgenomen en geperst wordt. Het door
de maai-dorschmachine gedorschte graan wordt in zakken

besloten, terwijl daarnaast nog eenige machines werden
gehuurd.

kon de machine eerst in Augustus 1934 in bedrijf worden

opgevangen en daarna, zoo noodig, onmiddellijk in de
graandrooginrichting nagedroogd. Het gebruik toonde
aan, dat naschoonen van het graan meestal noodig is. In
1935 is dit aggregaat, w^at prestaties en kosten betreft,
vergeleken met den gebruikelijken vorm van oogsten in
de Wieringermeer. Daarbij bleek, dat de combine, uit
technisch oogpunt gezien, uitstekend werk verrichtte,
doch dat de mogelijkheid van het gebruik van deze ma¬
chine zeer sterk van de weersgesteldheid afhankelijk is.
Zoo kon als regel v66r den middag weinig w^orden gedaan, terwijl s middags om 3 uur de invloed van den
komenden avond reeds w^erd ondervonden. Alles tezamen
genomen lijkt het niet, dat voor de combine een groote
toekomst in het grootbedrijf in ons land is vs^eggelegd.
INFILTRA'riE.

WOELEN, SPITTEN EN DRAINEEREN
VAN GRONDEN.
Met het woelen en spitten van tot bosch bestemde gron¬
den in werkverschaffing werd geregeld voortgegaan, ter¬
wijl ook de drainage van de gronden met arbeiders in
werkverschaffing geschiedde.
In 1934 en 1935 werden gewoeld plm. 547 ha en gespit
465 ha, terwijl aan het einde van 1935 plm. 5203 ha
waren gedraineerd. De kosten van drainage, waarbij de
drainage in de bestaande greppels werd uitgevoerd op afstanden van 1 1 m, zoodat per ha 900 m drain werd gelegd, beliepen over een oppervlakte van 1 269 ha gemiddeld f 191,96 per ha.
Groote hoeveelheden draineerbuizen zijn voor drainage
noodig. Zoo werden in 1935 circa 9.000.000 buizen verwerkt, nagenoeg overeenkomend met de normale capaciteit van alle draineerbuizenfabrieken in Nederland.

In het eerste halfjaar 1 934 kwamen infiltreeringswerken
voor het inlaten van w^ater uit het Amstelmeer gereed
voor een oppervlakte van omstreeks 700 ha in het Hooge
Land. Als gevolg van den bijzonder drogen voorzomer
was de werking op tal van kavels zeer gunstig. Waar de
gronden in vorige jaren wegens verdroging weinig opbrachten, was de groei, vooral van witte klaver, zoo welig,
dat het ingeschaarde vee de weiden niet voldoende kort

doorgestoken met aan elkaar verbonden bamboestokken,
waarna de buizen werden doorgespoeld, waarvoor het
water door middel van een eenvoudig motorpompje met

kon houden en een aantal kavels voor kuilvoer moest
Worden gemaaid. Hetzelfde verschijnsel werd in den voor¬

1Y2" buisleiding naar het hoogste punt van de drain¬
reeksen werd gevoerd.

zomer 1 935 waargenomen, terwijl de ge'infiltreerde gron¬
den in den zomer slechts weinig nadeel van de groote
droogte ondervonden.

Tusschen het plaatselijk voorkomen van zure grondlagen

DOORSPOELEN VAN DRAINS.
Teneinde een normalen waterafvoer te bevorderen wer¬
den alle drainreeksen gecontroleerd en, waar noodig,

en het verstopt zijn van de drainreeksen, bleek een vrij
duidelijk verband te bestaan.

genomen, daar deze aan het normale bedrijf te veel over¬

INSCHARING.

last bezorgen.
Evenals in vorige jaren werd ook in 1934 en 1935 gelegenheid gegeven tot het inscharen van jong vee en wel
van 1 Mei—1 November, terwijl ook kudden schapen
onder voortdurende bew^aking en verpleging van een her¬
der ingeschaard konden worden. Deed inkrimping van den
veestapel afneming van het in te scharen vee vermoeden,
in Mei 1 934 bleek, dat het aantal stuks rundvee ruim 4300
beliep, welk aantal in Juni als gevolg van den weligen
groei op geinfiltreerde kavels en gebrek aan gras op het
oude land met nog eenige honderden stuks verhoogd kon
worden. Wegens uitgifte in pacht met ingang van 1 No¬
vember 1 934 van een belangrijke oppervlakte grasland,
was in 1935 ook een beteekenende oppervlakte grasland
minder voor inscharing beschikbaar, zoodat in dat jaar
het aantal in te scharen stuks hoornvee tot circa 3400
moest worden beperkt. Voor het eerst werden in 1935
ruim 1 00 paarden tot de inscharing toegelaten.
Het ingeschaarde vee ontwikkelde zich voorspoedig; de
gezondheidstoestand van de dieren was over het algemeen
goed.
Ook

gedurende

de

winterperiode

November

1934—

1 April 1 935 werd gelegenheid geboden tot inscharing van
schapen; men bracht 7 kudden, omvattende 2058 stuks,
in den polder. Deze schapen overwinterden zonder eenig
bij voer en hielden zich uitstekend. Gedurende den zomer
1935 werd het aantal schapen tot circa 1 000 beperkt, ter¬
wijl later geen schapen meer ter inscharing werden aan-

BEPLANTINGEN.
Nadat de proefbeplantingen van 1931 en 1932 zeer goed
en de beplanting van 1933, ondanks den drogen zomer,
over het algemeen geslaagd kunnen worden genoemd,
werd in 1934 en 1935 de aanplant met heesters en/of
opgaande boomen op ruimere schaal voortgezet.
Ontworpen werd een algemeen beplantingsplan, dat een
overzicht geeft van de aan te brengen wegbeplantingen
en haar aansluiting aan de beplanting in en om de dorpen
en bij de boerderijen. De opzet houdt rekening met de
polder-indeeling, de grondsoorten en de eischen van het
landbouwbedrijf. Terwijl het streven er op is gericht op
de lichtere gronden een meer gesloten landschap te vormen met veel beplantingsschermen, zooals op Wieringen
en in de Zijpe, is daarentegen op de zware gronden een
open aanplant gedacht, waartusschen de zwaar omplante
boerderijen zichtbaar zullen zijn, zooals in den Waarden Groetpolder. De meening bestaat, dat aldus de openheid en intimiteit van het Nederlandsche polderlandschap
zal worden verkregen.
De beplanting van de erven van boerderijen bestaat in
hoofdzaak uit windschermen en geschiedt zoodanig, dat
bouw en beplanting geheel op elkaar afgestemd zijn. Er
wordt voor zorggedragen, dat het binnendringen van de
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Foto Lichtbeeld.’n-Instiruut

Boerderij (type J.) voor graslandbedrijf 20-25 ha.
Une ferme (type J.) pour un herbage de 20 a 25 hecta

Ein Bauernhof (type J.) fiir ein Graslandbetrieb von 20-25 Hektare.
A grasing-farm (type J.) for a plot of ground of 20 to 25 hectares.
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Foto Lichcbeelden-Instituut

Boerderij (type M.) voor akkerbouwbedrijf 50 ha.

Ein Bauernhof (type M.) fiir ein Ackerbaubetrieb van 50 Hektare.

Une ferme (type M.) pour une exploitation agricole de 50 hectares.

An agriculture-farm (type M.) for a plot of ground of 50 hectares.

zon zoo min mogelijk wordt belemmerd, tervvijl ook de
gelegenheid wordt opengelaten tot het t.z.t. pianten van
vruchtboomen.
Met de bebossching van het in het N.O. van den polder
gelegen terrein ,,Robbenoord” werd aangevangen door
aanleg van een windsingel ter grootte van 8 ha, welke
aanplant in het voorjaar 1 935 nog met 90 ha werd uitgebreid. Hiervoor werden voornamelijk als goed groeiende boomen en struiken op den voorgrond gekomen soorten gekozen, zooals els, populier, gewone eschdoorn,
prunus- en sorbussoorten, acacia en wilg.
Ter voorziening in eigen plantmateriaal werd te Middenmeer en in het N.O. van de Wieringermeer een kweekerij
aangelegd.
In het algemeen slaat de jonge beplanting goed aan en
ontwikkelt de oudere beplanting zich behoorlijk. De sterke
groei van gras en onkrurd stelt aan het onderhoud van
de beplanting hooge eischen, hetgeen zooveel mogelijk
wordt bestreden door inzaai van witte klaver en gele
lupinen.

2.426
1.247
1.561
829
2.464
1 49
1.051
943
347
43
19

ha
ha
ha
ha
ha
ha
ha
ha
ha
ha
ha

grasland
noodmengsel
lucerne
roode klaver
wintertarwe
zomertarwe
zomergerst
haver
koolzaad
gele mosterd
suikerbieten

11.079 ha samen
3.751 ha braakland of ingezaaid voor groenbemesting.
14.830 ha totaal.
OPBRENGSTEN.
De gemiddelde opbrengsten van de gewassen waren ook
in de twee verstreken jaren bevredigend.
NOODLANDINGSTERREIN.
Daar ten noorden van het IJ zeer weinig geschikte landingsterreinen voor vliegtuigen zijn, werd een noodlan-

IN EXPLOITATIE ZIJNDE GRONDEN.
Op 1 Juli 1934 waren in tijdelijke Staatsexploitatie plm.
1 4.045 ha, terwijl de oppervlakte braakland of ingezaaid
voor groenbemesting bedroeg 2.138 ha, totaal derhalve
16.183 ha. Op 1 Juli 1935 stonden op het Staatsbedrijf
te velde:

dingsterrein ingericht op de kavels H. 1 0 en 1 1 ter grootte
van ongeveer 600 X 725 m. Het terrein werd in 1934
voorloopig ingezaaid met klaver en voor vliegtuigen kenbaar gemaakt door het neerleggen op de hoeken van witte
borden. Het voornemen is om het terrein t.z.t., na zetting
van de drainsleuven, te egaliseeren en definitief met gras
en klaver in te zaaien.

C. De Sociaal-Economische afdeeling.
I.

DOMEINBEHEER.

arbeiderswoningen, welke in Januari 1936 gereed kwamen. Een vierklassige school kon in de daarop volgende
maand in gebruik genomen worden.

DORPSKERNEN.

UITGIFTE VAN GRONDEN.

Beplanting.
De te Slootdorp en Middenmeer in 1933 aangebrachte
beplantingen bleken in den zomer en herfst van dat jaar
voldoende te zijn geslaagd. De sterRe onder de voor w^indscherm aangeplante soorten, als w^ilgen, populieren en
elzen, was gering; onder de fijnere houtsoorten was bet
percentage uitvallers normaal. De minst gunstige resultaten werden verkregen met berk, eik en zilver-eschdoorn.
In bet voorjaar van 1 934 werd de beplanting, zoover bet
zoutgebalte toeliet, voortgezet. Niettegenstaande den
drogen zomer sloeg de beplanting goed aan, terwijl de
oudere aanplant onverwacbt kracbtig groeide.
Ook in bet voorjaar 1935 bad aanvullende beplanting in
beide dorpen plaats, welke eveneens goed is aangeslagen.
Dat de beplanting in booge mate ten goede komt aan bet
aspect van de dorpen beboeft wel nauwelijks gezegd te
worden.

a.

Uitgifte van bouwgrond.

Op 31 December 1935 was de stand van de uitgifte van
grond in de dorpen als volgt:

Bestemming

Particuliere

Per- ^
cee- ,
len

Opp.
in
m-

^ Canon
Per| in gul- | cee- ,
dens
len

Opp.
in

Canon
in guldens

woning-

bouw.

1.249

144

' 37.822

1.564

2.816 ,

326

Bouwbureau ,,DeWieringermeer

.

102

130

44.285

1.828

29 | 12.586

2.194

Winkelbouw en kleinindustrie

.

21

Kerken

en

I

1.767 I
—

'

2

2.499

375

12.409

125

wijkver-

13.477 I

pleging.
en

11.006 !
—

Industrieterrein ......

Scholen

137

gymnas

17.665

tiekterreinen .

BEBOUWINGSPLAN WIERINGERWERF.
Nauwgezet bodemonderzoek toonde aan, dat de stichting
van bet boofddorp Wieringerwerf ten zuiden van de Terp,

Midd.
iddenmeer

Slootdorp

131

81.219 '

3.612

170

19.930 ,

—

94.525 '

4.848

zooals aanvankelijk in bet voornemen lag, een vrij kostbare fundeering zou vorderen, zoodat besloten werd bet
nieuwe dorp iets noordelijker te bouwen. In October 1 934

De vrije vestiging in de dorpen van neringen en bedrijven
had tot gevolg, dat de uitbreiding daarvan niet in juiste
verhouding stond tot de bevolkingstoename. In verband

werd overgegaan tot onderbandscbe aanbesteding van 99

hiermede werd besloten in de dorpen geen bouwgrond

voor dit doel meer beschikbaar te stellen, wanneer uitzicht
op een loonend bestaan niet redelijkerwijze kan worden

tuurland begon toe te nemen. Op 31 December 1935
waren verpacht:

verwacht, terwijl ter bevordering van een krachtigen middenstand, behalve op vakbekwaamheid, zal worden gelet
op bet bezit van eenig financieel weerstandsvermogen en
persoonlijke geschiktheid om een zaak te dryven.
Een en ander brengt uiteraard mede, dat openbare uitgifte van bouwgrond niet kan plaats hebben, zoodat uitgifte in erfpacht in de dorpen ondershands geschiedt. Voor
een 7-tal perceelen, bestemd voor oprichting van een timmermanszaak, een schilderszaak, een bakkerij, een smederij, een zuivelwinkel, slagerij en petroleumhandel werd
te Wieringerwerf bereids bouwgrond in erfpacht toegezegd.

voor een jaar

voor meer jaren plm. 1 1 6 ha, pachtsom
eerste pachtjaar.
d.

In het 2e halfjaar 1 934 kon tot de uitgifte in pacht worden
overgegaan van de eerste boerderijen en wel in een 3-tal
series, t.w.:
le en 3e serie: 32 grasland- en gemengde bedrijven op
lichten grond, elk met een oppervlakte
van plm. 20 ha voor de grasland- en
25 ha voor de gemengde bedrijven,
eventueel te verdubbelen in een volgend
pachtjaar. Hiervoor meldden zich 137
gegadigden aan.

Middenmeer gedurende 5 jaren een canonverlaging van
20 pCt. verleend.
2e serie:
Uitgifte landarbeidersperceelen.

Teneinde de landarbeiders in staat te stellen zelf de voor
hun gezin noodige aardappelen en groenten te verbouwen, worden in of nabij de dorpen tuintjes in pacht uitgegeven. Voor deze perceeltjes bestaat groote belangstelling. Op 31 December 1935 waren in Slootdorp en
Middenmeer 1 40 tuintjes verpacht, met een gezamenlijk
oppervlak van bij na 5 ha.
c.

U itgifte cultuurgrond.

De belangstelling voor het pachten van onbehuisd cul-

f 3916,— in het

Uitgifte boerderijen.

Teneinde den middenstand door de eerste moeilijke jaren
been te helpen, werd aan de erfpachters te Slootdorp en

b.

pirn. 236 ha, pachtsom f 4677,—

8 akkerbouw- en gemengde bedrijven op
zwaarderen grond, elk met een opper¬
vlakte van aanvankelijk plm. 54 ha,
eventueel uit te breiden tot plm. 75 ha
in een volgend pachtjaar. Hiervoor
meldden zich 53 gegadigden aan.

De verpachting geschiedde ondershands op den grondslag
van mobiele pacht tegen voor elk bedrijf afzonderlijk
vastgestelde grondpachtsommen,
uiteenloopend van
f 25,— tot J 50,— in het eerste, tot f 50,— tot f 75,— in
het zesde pachtjaar.

Bij de keuze van de pachters werd er van uitgegaan, dat
zij landbouwtechnisch geschikt dienen te zijn tot exploitatie van een bedrijf en tot instandhouding daarvan financieel in staat moeten zijn. Met inachtneming hiervan verliep de verpachting vlot en waren eind 1 934 alle boerderijen, op een na, met een oppervlakte van ! 263 ha verpacht. De laatste boerderij van de 3e serie werd begin
1 935 verpacht.
4e serie:

8 boerderijen, waarvan 4 gemengde bedrijven, afwisselend van 50—75 ha en
4 kleinere bedrijven voor weide- of gemengd bedrijf, ter grootte van 7—1 0 ha.

Niettegenstaande de tijd voor het inhuren van boerderijen

Pachtvoorwaarden.
De pachtvoorwaarden bevatten het beginsel van verdeeling van het economisch risico, het z.g. mobiele pachtstelsel, waarbij voor iedere boerderij een grondpachtsom
wordt vastgesteld, verschuldigd bij het indexcijfer 100.
Voor weiland en bouwland wordt dit jaarlijks afzonderlijk
bepaald, voor weiland naar de gemiddelde geldelijke opbrengst van 2500 kg melk, uitbetaald door 3 aan te wijzen
zuivelfabrieken, voor bouwland aan de hand van het
indexcijfer voor akkerbouwproducten, vastgesteld door
de Directie van den Landbouw. Als minimum geldt de
helft van de grondpachtsom, wanneer het indexcijfer 70
of minder bedraagt, als maximum 1maal de grond¬

voor het loopende cultuurjaar feitelijk was verstreken,
konden hiervan nog 2 groote en 3 kleine bedrijven wor-

pachtsom bij een indexcijfer van ! 30 en hooger.

den verpacht.
Reeds vroeg in het voorjaar van 1935 werd de voorbereiding van de boerderij-uitgifte van 1935 ter hand genomen. Voor verpachting kwamen, met ingang van I No¬

e.

vember 1935, in aanmerking:
5e serie:
67 bedrijven, waaronder 34 akkerbouw-,
17 gemengde- en 16 weidebedrijven,

van 221 ha omvat.

van afwisselende grootte.

Uitbreiding

Van de met ingang van 1 November 1935 geboden gelegenheid tot uitbreiding van hun boerderij maakten 1 7
pachters gebruik, welke uitbreiding een totale oppervlakte

f.

Stand

Op 31

van

de

uitgifte.

December 1935 waren in totaal in pacht uitge-

24 bedrijfsleiders maakten gebruik van het hun toege-

geven:

kende voorkeursrecht en vestigden hun keuze op een
akkerbouwbedrijf, zoodat van de 5e serie 43 voor vrije
verpachting overbleven, waarvoor zich 190 gegadigden
aanmeldden. In October 1935 kon de toewijzing van deze

1 1 3 boerderijen

bedrijven grootendeels haar beslag krijgen.

pachtbedrijven.

f

1 67.873’^)

352 ha pachtsom f

8.593'^)

4384 ha pachtsom

21 perc. onbehuisd land

Totaal 4736 ha pachtsom f 1 76.466
in het eerste pachtjaar.
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Foto Lichtbselden-Instituut

Koestal in boerderij type G. met automatische drinkbakken, brandvrije
zoldering met voederluik, ventilatie door sleuven in de zoldering en
ramen van beton.

Kuhstall in einem Bauernhof type G. mit automatischen Tranktrogen,
feuersicherer Decke mit Futterluke, Ventilation mittels Schlitzen in der
Decke und Fenster aus Beton.

Etable dans une ferme type G avec des auges automatiques, un plafond
incombustible avec trappe de fourrage, ventilation a coulisses dans le
plafond et des fenetres en beton.

roof
Cow-house in a farm type G. with automatic watertroughs, fireprc
ceiling with feeding-door, ventilation through slots in the ceiling and
concrete windows.

—

43
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/'bfo Lichtbeelden-Instituut

De eerste boerderij aan den weg SIootdorp-De Houkes met jonge beplanting.

Dererste Bauernhof am Wege Slootdorp-De Houkes mit junger Bepflantzung.

La premiere ferme dans la route Slootdorp-De Houkes avec jeune plantation.

The first farm alongthe way Slootdorp-De Houkes with young plantation.

g.

Proefpolder Andijk.

Bovendien werd de proefpolder nabij Andijk, welke in
verband met verplaatsing van de onderzoekingen en
proefnemingen naar de Wieringermeer als zoodanig overbodig werd, voor een zesjarig tijdvak tegen een pachtsom
van f 2540,— per jaar verpacht.
h.

Pachtcommissie.

De Minister van Financien stelde krachtens artikel 6 van
de Algemeene Pachtvoorwaarden een pachtcommissie
voor de Wieringermeer in, onder voorzitterschap van
Jhr. Mr. F. H. van Kinschot, burgemeester van Alkmaar,
welke commissie 23 Mei 1935 werd geinstalleerd.

lijk 1 Mei 1936 voor bewoning gereed moeten zijn, aangevangen, terwiji de eerste hand werd gelegd aan het
ontwerpen van boerderijen voor de uitgifte 1936.
Verder werd de bouw verzorgd van een aantal varkensen jongveestallen bij boerderijen, van een 9-tal open kapschuren met een totale berging van 1 10.000 m ®, stallen
en stalinrichtingen in- en gierkelders bij ontginningsboerderijen, terwiji ook de bliksembeveiliging van boer¬
derijen en woningen in den polder haar beslag kreeg.

II.

ALGEMEEN BESTUUR.

Malariabestrijding en -bestudeering.
i.

Verpachting van de jacht.

In verband met het feit, dat de jacht op de gronden en
wateren van de Wieringermeer is gereserveerd, is voor de
verpachting daarvan een jachtcommissie ingesteld. De
opbrengst, welke kan worden gesteld op ongeveer 20
cent per ha, zal aangewend worden in het algemeen belang van den landbouw in de Wieringermeer.

STICHTING VAN
Met de stichting van bedrijfsgebouwen werd in de afgeloopen jaren voortgegaan. In 1934 werden 32 voor ver¬
pachting bestemde boerderijen opgeleverd, terwiji een 1 3tal voorjaar 1935 gereed kwam. In de tweede helft van
1 935 werd met den bouw van 45 boerderijen, welke uiter-

Hadden tot 1 Januari 1934 de bestrijding en de bestudee¬
ring van de malaria in de Wieringermeer onafhankelijk
van elkander plaats, met ingang van genoemden datum
is een regeling tot stand gekomen, waardoor voortaan een
gelukkige samenwerking plaats vindt tusschen de Com¬
missie voor malaria bestrijding door de bevolking
in Noord-Holland en de bestudeering der malaria
onder leiding van Prof. Dr. N. H. Swellengrebel, die daarbij financieel gesteund wordt door de Rockefeller foun¬
dation.
Het doel van de malaria bestudeering is voortzetting van de waarnemingen over het binnendringen en
vestigen van de anopheles in de Wieringermeer, waartoe
geregeld controle van kavelslooten en woningen plaats
heeft; muggen in huizen en stallen worden daarbij geteld.

teneinde een vergelijking te treffen met een bepaald aantal woningen en hokken op het oude land. Daarbij wordt
de verhouding nagegaan tusschen het aantal mug.gen in
de huizen en de bijbehoorende hokken.
Deze verhouding, ongeveer gelijk aan 1932 en 1933,
toonde aan, dat een mug, die een huis verlaat tot het leggen van eieren, in de Wieringermeer 100 X grootere
kans heeft om vv^eer in een huis terecht te komen dan op

Bevolking

Dati;

] /I ’34 I

vast .
tijdelijk
Totaal.

1/4 ’34

het oude land.

Joodsche
I

In tegenstelling met 1 933 bleek voorts de anopheles in
1 934 door den geheelen polder broedende aanwezig. Lar-

1/7 '34

370

1 /] ’35 '

j

middelen, verspreiding van brochures en propaganda onder de bevolking. Gelukkig is de bevolking van deze

vast
tijdelijk
Joodsche
zetting

1059

770

1829

751

1709

48

207

.

eo
377

Totaal -

Het ligt voor de hand, dat naast w^aakzaamheid een voortdurende malariabestrijding geboden is, bestaande in het
aanbrengen en regelmatig controleeren van gaasbescherming, het beschikbaar stellen van spuiten en verdelgings-

185

29

Joodsche neder
zetting.

ven uit 60 a 70 slooten genomen, bleken voor het overgroote deel te zijn van de malaria-overbrenger.

42

neder

zetting

vast
tijdelijk

143

72

92
72

1197

.

781

1765

52

184

135

neder
I I

Totaal .

11/7 ’35

noodzakelijkheid overtuigd, zoodat ten deze op haar voile
medewerking kan worden gerekend.

vast
tijdelijk .

47

47

Joodsche neder
zetting .

149

47
47

Totaal.

LOOP VAN DE BEVOLKING.
1 /1 ’36

Joodsche
zetting

Het volgende staatje vermeldt de gegevens met betrek-

2177

vast .
tijdelijk

157
neder
148

9

king tot den loop van de bevolking in de Wieringermeer
Totaal

sinds 1 Januari 1934.

6

—

470 I 1443

1039

90

In den polder waren voorts werkzaam, doch daar niet
woonachtig:
1/2 ’34

I

1/7 ’34

1/12 '34

728

Sl'^

1/12 ’35

1/7 ’35

451

691

536

personen

Brandweer.
De vrijwillige brandweer in de Wieringermeer telt 2 secties. Besloten werd de sectie Middenmeer uitsluitend te
belasten met het blusschen van brand met de spuit in den
geheelen polder, terwijl de sectie Slootdorp alleen ter
plaatse en door middel van de brandkranen zal optreden.
Eventueel zal worden geassisteerd buiten Slootdorp.

O n d e r 'w ij s.

Diverse cursussen.

Uit de navolgende cijfers blijkt de gestadige toeneming
van het leerlingenaantal op de Wieringermeerscliolen. Te
Slootdorp is deze het sterkst, omdat in en in de omgeving
van dit dorp het grootste aantal leerplichtige kinderen
vs^oont.
De ingebruikneming in 1936 van de school te Wieringerw^erf zal beide andere scholen echter eenigermate kunnen
ontlasten.
Plaats

16/12
’33

Slootdorp . . .
Middenmeer

Godsdienstige

135
152

I
i

16/6 I 16/12
’34 I ’34
156
164

151
162

I
1

Op initiatief van de Commissie voor land- en tuinbouwonderwijs werd in de twee verstreken winterseizoenen
een algemeene landbouwcursus gegeven, terwijl in het
laatste winterseizoen gelegenheid werd geboden tot het
volgen van een cursus in costuumnaaien en een cursus in
bijenteelt. Voor alle cursussen bestaat bevredigende belangstelling.
BEHEERSVORM VOOR DE WIERINGERMEER.

16/3
’35

16/6
’35

16/9 I 16/12
’35 I ’35

155
161

198
177

198
171

198
175

verzorging.

28 April I 934 werd het Kerkgebouw van de Ned. Herv.
Kerk te Middenmeer in gebruik genomen, nadat dit op
20 November 1 933 met de Gereformeerde- en in Maart
1 933 met de R.K. Kerk was geschied.
Zoowel te Slootdorp als te Middenmeer zijn thans 3 kerkgebouwen in gebruik.

Bij Koninklijke Boodschap van 28 Juni 1935 werd, uit
overweging, dat het wenschelijk is om, in afwachting van
nadere blijvende voorzieningen met betrekking tot de
inpolderingen in het Ijsselmeer onder toepassing van art.
194 der Grondwet tot het geven van verordenende bevoegdheid aan een in te stellen openbaar lichaam, regelingen te treffen, een terzake strekkend wetsontwerp ingediend.
Volledigheidshalve moge er hier aan herinnerd worden,
dat de verzorging van de waterbouwkundige werken in
de Wieringermeer, als de dijkswerken, het bouwen van
gemalen, sluizen en bruggen, het baggeren van kanalen

en tochten, wegenaanleg, enz. tot nog toe deel uitmaakte
van de taak van den Dienst der Zuiderzeewerken, wiens
organisatie en arbeidsomschrijving berust op bet Kon.
Besluit van 13 November 1923 (Stbl. no. 517). Bij beschikking van den Minister van Waterstaat van 7 Mei
1 930 w^erd tevens voorloopig ingesteld een Dienst voor

nen bet inpolderingsgebied, met de bevoegdheid van
deze eigendommen ten boogste 3000 ha in Staatsexploitatie te houden;
III.

bet incultuurbrengen van de in de Wieringermeer droogvallende gronden, aan bet boofd van welken dienst een
uit drie leden bestaande directie werd gesteld, die de
werkzaambeden onderling verdeelt, zoodat een landbouwkundige-, een cultuurtecbniscbe- en een sociaaleconomiscbe afdeeling ontstond. De gemeentelijke voorziening berustte tot dusver voorts op de voorloopige indeeling van bet ingepolderde gebied bij een 6-tal omliggende Noord-Hollandscbe gemeenten ingevolge de wetten van 30 Juli 1926 (Stbl. no. 244) en 24 Mei 1928
(Stbl. no. 185).
Het wetsontwerp bepaalt nu in artikel 1, dat een recbtspersoonlijkbeid bezittend openbaar licbaam ,,de Wierin¬
germeer” wordt ingesteld, betwelk — naar de bij de wet
gestelde regelen — is belast met:
1.

11.

het treffen van voorzieningen ter behartiging van
de waterstaatsbelangen binnen het biervoren onder
1 genoemde inpolderingsgebied, voor zoover die
taak niet aan anderen is of zal worden opgedragen
en bet beheer van door de Kroon aan te wijzen
waterstaatswerken buiten dat gebied onder nakoming van ten aanzien dier werken door het Rijk
aangegane verplichtingen;

IV.

het treffen van de gemeentelijke voorzieningen,
welke voor de tot het gebied van dat licbaam beboorende gronden en wateren, in afwachting van de
gemeentelijke indeeling daarvan, voor zoover deze
noodig is, worden vereischt.

In de Memorie van Toelicbting is opgemerkt, dat, hoewel aanvankelijk is gedacht aan de inrichting van een
openbaar licbaam, dat zoowel de inpoldering van de Wie¬
ringermeer als die van elke verdere in bet Ijsselmeer ter
hand te nemen inpoldering zou kunnen omvatten, het

de leiding en de uitvoering van den verderen inpolderingsarbeid in de Wieringermeer, daaronder be-

thans bij nader inzien beter wordt geoordeeld de voorzie¬
ningen in de eerste plaats te doen strekken tot het onmid-

grepen bet gescbiktmaken van de binnen zijn gebied
gelegen gronden voor gebruik, in het bijzonder voor
de uitoefening van den landbouw, voor bewoning

dellijk noodige met name tot de Wieringermeer. Daarnaast wordt het noodig geoordeeld, de mogelijkheid te
scheppen, dat de organen, welke in de Wieringermeer

en voor verkeer te land en te water;

ervaring op dit bijzondere bestuursterrein hebben verworven, deze ook aan andere gebieden, welke voor inpol-

bet eigenaarsbeheer van de Staatseigendommen bin-
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Postkantoor te Middenmeer.
Le bureau de poste a Middenmeer

The post-office at Middenmeer.
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Bijenstal op bloeiende koolzaadvelden.

Ein Bienenstand auf bliihende Kohlsamen-Felder

n rucner sur le colza en fl eur

A bee-farm on cabbage in full bloom.
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dering in aanmerking komen, kunnen ten nutte maken.
Een daartoe strekkend wetsartikel is dan ook opgenomen.
De Regeering wenscht aan een openbaar lichaam „de
Wieringermeer” de zorg voor den verderen inpolderingsarbeid in bet reeds drooggelegde gebied van bet Ijsselmeer
in zijn verscbillende scbakeeringen en in zijn vollen omvang op te dragen. De organen van een Hcbaam verricbten derbalve de voorbereidende werkzaambeden om te
zijner tijd te komen tot de opricbting van een gemeente,
een waterschap en bet bebeer van de Staatseigendommen
in bet verkregen gebied, terw^ijl aanvankelijk — voor zoover noodig — de bevoegdbeden van gemeente, water¬
schap en grondbeheer in dat voorloopige lichaam zijn gecentraliseerd. Aan dat lichaam is tevens toegedacht de
voltooiing en bet onderhoud van de waterbouwkundige
werken, de voltooiing van de ontginning en bet incultuurbrengen en bet bebeer van de gewonnen gronden, waardoor naar bet inzicht van de Regeering bereikt wordt, dat
uit een centraal punt de onderneming in haar gebeel administratief kan worden overzien en tevens, dat de inpolderingarbeid, welke uit bedrijfsorganisatorisch oogpunt
een eenheid is, tot bet einde van den arbeid een eenheid
blijft.
Daar de voorzieningen, welke noodig zijn in afwacbting
van de opricbting van een gemeente naar de regelen van
ons geldend Staatsrecht, een gebeel eigen karakter dragen,
is bet bestuur van bet openbaar lichaam hiervoor gescheiden gehouden van den overigen arbeid, zij bet, dat in de
hoofdlciding bindeiid contact is gelegd. Om voorts bet

lichaam in staat te stellen om de waterstaatsbelangen in
bet inpolderingsgebied naar behooren te kunnen behartigen, is bet wenschelijk voorgekomen bet lichaam verordenende bevoegdheid te verleenen, zoodat dit keuren
zal kunnen vaststellen van dezelfde strekking, als in waterschappen voorkomen.
Hoewel thans alles, wat met bet eigenaarsbeheer van de
gronden samenhangt, gescbiedt onder verantwoordelijkheid van den Minister van Financien, is een en ander
eveneens bij bet in te stellen lichaam gebracbt, omdat bet
bebeer en de uitgifte van gronden deel van den inpolderingsarbeid uitmaken.
Wat de gemeentelijke voorziening aangaat, merkt de Regeering op, dat de hiervoor bedoelde voorloopige indeeling aan bet territoir slechts een gemeentelijke basis gaf,
dock van bepaalde min of meer ingrijpende bemoeiing
van de randgemeenten met de Wieringermeer geen sprake
is geweest. In feite is de arbeid tot heden voorbereid en
verricht door de directie van de Wieringermeer, waardoor bet bezwaar kon worden ondervangen, dat besturen
van verscbillende gemeenten bemoeiing hebben op een
terrein, dat economiscb een eenheid vormt.
Naar bet inzicht van de Regeering dient een einde te
worden gemaakt aan de voorloopige indeeling, waarbij
uiteraard geen rekening gehouden kon worden met den
loop van latere bebouwing. Het drooggelegde gebied, met
inbegrip van het Amstelmeer, den Amsteldiepdijk en den
Wieringermeerdijk wordt dan ook onder ,,de Wieringer¬
meer” gebracbt. Hoewel de groei van de streek naar een

normaal bewoond gebied zeer snel vordert heeft dit proces zich volgens de opvatting van de Regeering intusschen
nog niet ontwikkeld in die mate, dat de bevolking reeds
thans kan worden gezien als een eenheid, welke al aanstonds een geheel zelfstandige gemeente met uit eigen
midden voortgekomen organen zou kunnen vormen.
Daartoe is de bevolking door verschillende oorzaken te
eenzijdig van samenstelling, te dun gezaaid en mist zij
nog de basis van onderlinge aanraking, waarop een regelmatige zelfstandige vertegenwoordiging zou kunnen
groeien. Er moet derhalve een overgangstoestand worden
geschapen, waarbij de groei tot die zelfstandigheid moet
worden voorbereid en bevorderd. Door gebruikmaking
van bet liohaam met verordenende bevoegdheid is bet
mogelijk de gemeente-in-spe provisoriscb baar raad, baar
college van B. en W. en baar burgemeester te doen krijgen, zonder dat daarvoor alle bevoegdheden, welke voor
vorming van die organen noodig zijn, aan de bevolking
worden gegeven; zij heeft dan ook voorshands op de
samenstelling daarvan geen invloed. De te vormen publiekrechtelijke eenheid mag derhalve nog niet als ..ge¬
meente
aangeduid worden, bij gebreke van een der
hoofdkenmerken eener gemeente:
keuze.

de eigen bestuurs-

In bet navolgende schema is een overzicht gegeven van
de wijze, waarop volgens bet wetsontwerp bet bestuur in
,,de Wieringermeer voor de verschillende onderdeelen
zal worden uitgeoefend.

Beh. 6.

Het Openbaar Licbaam ex Art. 194 Grondwet
,,De Wieringermeer” is belast met:

I. Verderen
Inpolderingsarbeid in de Wieringermeer ;
II. Eigenaarsbeheer
Staatseigendommen
binnen
inpolde ringsgebied ;
III. Behartiging Waterstaatsbebelangen i.d. Wieringermeer.

IV.

Het treffen van de Gemeentelijke voorzieningen ;

Voor deze werkzaamheden wordt het bestuur van ,,De Wieringermeer”
uitgeoefend door:
Een Raad
Een Bestuurscommissie
van ten hoogste 9 leden,

van ten minste 5 en ten hoogste
9 leden,
Te benoemen^ door de Kroon op voordracht van de Ministers van:
Waterstaat en Financien.
Waterstaat en Binnenl. Zaken
(Gedeputeerde Staten gehoor d).
Een Directie

Een Dagelijksch Besti.

Bestaande uit 1 Directeur en
ten hoogste 2 Onder-Directeuren,
Te benoemen door de Kroon
op voordracht van de Ministers
van:
Waterstaat,Financien en Binnenlandsche Zaken.

Bestaande uit den Voorzitter en
2 leden,
Wa arvan de leden door de Kroon
uit de leden der Bestuurscommiss'ie worden aangewezen op
voordracht van de Ministers van :
Waterstaat en Binnenl. Zaken
(Gedeputeerde Staten gehoord)

Directeur- en Voorzitterschap zijn in een persoon vereenigd.
De Raad is belast met: le. Het maken der verordeningen, welke hij ter
behartiging van
de onder III genoemde belangen noodig oordeelt ;
2e. Het houden van toezicht op de handelingen van de Directie ;
3e. Het dienen van advies en het verleenen van bijstand aan de Regee ring.
De Directie is onder verantwoordelijkheid aan den Minister van Water¬
staat belast met de uitvoering van de werkzaamheden, bedoeld
onder I en III, alsmede met de uitvoering van de door den
Raad vastgestelde verordeningen en onder verantwoordelijkheid
aan de Ministers van Waterstaat en van Financien met de uit¬
voering van de werkzaamheden, bedoeld onder II.
Het

Bestuur van ,,De Wieringermeer” voor de Gemeentelijke voor¬
zieningen vervult de taak, welke bij of krachtens de wet aan
de Gemeentebesturen is of wordt opgedragen, inbegrepen de
bevoegdheid tot belastingheffing, in de plaats van den Gemeenteraad treedt de Bestuurscommissie, in die van het College
van Burgemeester en Wethouders het Dagelijksch Bestuur, in
de plaats van den Burgemeester de Voorzitter en in die van
de Wethouders de leden van het Dagelijksch Bestuur.

De Voorzitter leidt de vergaderingen van de Bestuurscommissie en heeft
daarin een raadgevende stem.
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Sluiting Wieringermeerdijk 29 |uli 1929.
I'oto ; Maasknnf-

Sluiting afsluitdijk 26 Mei 1932.
Foto : .y.l\ T'er. Fo'oluri'nux

Maatschappi] tot Uitvoering van Zuiderzeewerken,
GEVESTIGD TE WIERINGEN

werd de bouw opgedragen van den Afsluitdijk en den Wieringermeerdijk.

.. r!!'
||'
c S If'

De Afsluitdijk die in 1932 door sluiting
van

het

dijksgedeelte

„Vlieter”

tot

stand kwam, werd op 25 September 1933
door

Z.E.

den Minister van Watcr-

staat, Ir. J. A. Kalff, voor het publiek
verkeer opengesteld. Bi] die gelegenheid
werd door de N.V. Maatschappij
Uitvoering

van

a

tot

Zuiderzeewerken aan

h.

den Staat overgedragen het door haar
op

de

plaats

der sluiting

opgerichte

monument, van waaraf men cen overzicht
over Waddenzee en Ijsselmeer heeft.

i.
Monument ter plaatse van de sluiting van den afsluitdijk.
Fo/o: Stisan

n.

Relief in het monument.
Foto : Maaskant

