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Ten geleide
Op de verjaardag van een huisgenoot vied het hele gezin
teest. Vandaar dat eigenlijk het hele depadementvan Verkeer en Waterstaat op 7 mei aanstaande in een feestelijke
stemming verkeed, want een van de ..huisgenoten", de
Rijksdienst voor de Usselmeerpolders, vien op die dag zijn
vijftigste verjaardag.
Als \e Abraham hebt gezien. begin je tot de bedaagden te
behoren.
Maar dat geldt bepaald niet voor de RIJP. Deze dienst
blaakt nog van jeugdige ijver en ondernemingslust. Verder
begin je op je vijftigste langzamerhand wat minder hooi op
de vork te nemen. Ook dat gaat niet op voor de dienst uit
de Usselmeerpolders. Toen ik daar onlangs de vijftigmiljoenste boom plantte, merkte ik duidelijk - evenals bij verschillende gelegenheden daarvdor - dat de RUP-ers nog
liever vandaag dan morgen een volgende polder aanpakken.
Bij een verjaardag boon een felicitatie. Ik ben blij dat ik die
kan uitspreken via dit personeelsorgaan. Dat geeft mij immers de gelegenheid om vooral de werkers uit het veld en
van de kantoren hierbij mijn gelukwensen aan te bieden. Ik
hoop dat u alien, van hoog tot laag, zich met vreugde en
toe wijding kunt en wilt blijven inzetten voor het
Zuiderzeeproject, dat mede dank zij uw prestaties over
de gehele wereld bekendheid heeft verworven en bewondering afdwingt.
De minister van Verkeer en Waterstaat

Het vijfde nummer uil de 16de jaargang bevat maar voor een zeer klein gedeelte
het ..gewone" bedrijfsnieuws. Het is dan ook een bijzonder nummer en dat is het.
Het bijzondere schuilt zowel in opzet en inhoud als in de omvang. Het fraaie (en
ook al bijzondere) omslag omhult 50 pagina's.
Dat getal geeft tevens de sleutel tot deze uitgave en staat in direct verband met
het feit dat de dienst op 7 mei 1980. dus over enkele dagen. 50 jaar bestaat. Dit
thema loopt als een rode draad door het overgrote deel van deze uitgave.
Overigens merkte een van de medewerkers aan dit feestnummer in zijn bijdrage
terecht op dat een beschrijving van een halve eeuw RUP-geschiedenis een
..kloek boek" zou opleveren (en ongetwijfeld meer dan dat). Wel. een kloek boek
gaat niet in een aflevering van dit blad, hoe dik ook.
Toch ligt in dit nummer 50 jaar ontwikkeling van de RIJP vervat. zij het fragmentarisch opgetekend. onder andere in zeven artikelen van de hand van even
zoveel auteurs. Het zijn ir. H. Smits. plaatsvervangend hoofd WA, ir. J. C. de Koning. hoofd SEHA, ir. F. Tellegen, hoofd HSOW. K. van Aalderen, plaatsvervangend directeur, prof. R. H. A. van Duin. directeur, dr. J. H. van Kampen, hoofd
HCR. en ir. D. H. Frieling, adjunct-directeur. De bereidheid van dit zevental om met inlevering van toch al schaarse vrije uren - deze jubileumuitgave met een
persoonlijke beschouwing te willen dragen. wekt gevoelens van oprechte dank.
Waardering gaat ook uit naar Marcel te Pas, grafisch vormgever bij het PBA. Hij
ontwierp het omslag en verzorgde de lay-out van de fotopagina's.
Dat alle anderen. die zo plezierig en enthousiast aan dit nummer meewerkten en
een prompte verschijning mogelijk maakten. ongenoemd blijven doet niets af aan
de dank jegens hen, integendeel.
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Een impressie van 50 bewogen jaren
1930-1980
In een paar bladzijden kun je niet veel
kwijt, zeker niet de geschiedenis van de
ontginning en de inrichting van de Usselmeerpolders in de afgelopen vijftig
bewogen jaren. Er zouden duizenden
feiten en feitjes moeten worden verteld,
bij veel mijlpalen zou je stil moeten
staan, achtergronden en verbanden
moeten belichten. Je zou niet voorbij
kunnen gaan aan mensen van naam.
noch aan de talloze naamlozen, die samen de geschiedenis hebben gemaakt.
Dat zou een diepgaande studie vergen
en vervolgens een kloek boek opleveren.
Die geschiedenis zal denkelijk ooit worden geschreven. maar de tijd is er nu
nog niet rijp voor. De geschiedenis is
namelijk nog niet af. Er wordt elke dag
nog geschiedenis gemaakt. Bovendien
hebben degenen, die een groot deel van
de geschiedenis meebeleefden en er
nog dagelijks iets aan bijdragen. er nog
geen afstand van kunnen nemen.
Het lijkt dan ook beter een schets te geven van het sociale en economische klimaat waarin de inrichtingswerken
moesten worden uitgevoerd. Overigens
kunnen daardoor de eigenlijke werkzaamheden alleen maar zijdelings aan
de orde komen.
De voorbije vijftig jaar kunnen worden
verdeeld in drie tijdvakken. te weten
1930-1940: diepe economische crisis,
inrichting en kolonisatie van de Wieringermeer; 1940-1960: tweede wereldoorlog, herstel van de oorlogsschade, ontginning en kolonisatie van de Noordoostpolder; 1960-1980: geweldige stijging van de welvaart. ontginning en vervolgens inrichting en kolonisatie van
Oostelijk Flevoland, ontginning van Zuidelijk Flevoland, bouw en ontwikkeling
van Lelystad en begin van de bouw van
Almere.
1930-1940: crisis;
wording en opbouw
van de Wieringermeer
Het is bijna niet mogelijk aan mensen die
nooit een laag welvaartspeil hebben
meegemaakt, uit te leggen wat dat allemaal betekent, elke dag opnieuw en jaar
in jaar uit. Jonge mensen die dit lezen.
moeten hun fantasie maar te hulp roepen en hun best doen zich in te leven in
de omstandigheden van die jaren.
De crisis van de dertiger jaren begon
met de ..beurskrach" in New York in
1929. De aandelenkoersen kelderden
van de ene dag op de andere. Dat ging
maanden door tot een ongekend dieptepunt was bereikt. Dit leidde tot talloze
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In ill wiring kwamen er zelfs nssen aan le pas
om energie le leveren

faillissementen van gerenommerde firma's. Natuurlijk was de koersval niet de
oorzaak van de crisis. Hij was alleen het
uiterlijke teken dat er met de economie
van alles grondig misliep.
De crisis breidde zich uit als een olievlek. De bescherming die alle landen
aan hun eigen bedrijvigheid (industrie en
landbouw) gaven. droeg veel bij tot de
ernst van de verschijnselen. Die hadden
in feite veel gemeen met wat we ook nu
nog op wereldschaal zien: enerzijds veel
armoede (= behoefte aan produkten) en
anderzijds veel onbenutte produktiecapaciteit (= werkloosheid) en onverkoopbare overschotten.
De werkloosheid in de dertiger jaren was
enorm. De uitkeringen aan werklozen
waren erg laag, nauwelijks toereikend
voor de noodzakelijkste levensbehoeften.
amper voldoende om die ene kachel
brandende te houden. Het kleden van de
kinderen vormde een probleem; het was
hen aan te zien uit welk soort gezin ze
kwamen. Een fiets was een kostbaar bezit. de vervanging van een band in veel
gevallen een schier onoplosbaar
probleem.
Kort na de eerste wereldoorlog
(1914-1918) waren de grondprijzen erg
hoog. zo'n / 4000 per ha, maar dan
guldens met de waarde van die tijd. Degenen die in die jaren boer werden, kregen het hard te verduren toen de prijzen

tot ongekende laagte terugvielen. Velen
redden het niet en gingen op de fles.
In dit klimaat werd de Wieringermeer
ontgonnen en ingericht. Vele werklozen
maakten gebruik van de werkgelegenheid die dit project bood. Je kunt hen
vergelijken met de gastarbeiders van nu;
ze moesten ver van huis om de kost te
verdienen, Het waren niet alleen landarbeiders uit Friesland, Groningen. Zeeland en Noord-Brabant, maar ook failliet
gegane boeren.
Om voor thuis zoveel mogelijk over te
houden. leefden ze uitermate sober, onderdak gebracht in voile pensions op het
eiland Wieringen of in houten barakken,
in de wandeling wel spekketen genoemd.
Ze verzetten zwaar grondwerk in handkracht. zoals sloten en greppels graven
en diepspitten. Vaak gebeurde dat in zogenaamd akkoord. De werkdagen waren
lang en het loon laag, zij het dat ze iets
meer verdienden dan elders in de landbouw. De mensen konden maar weinig
naar huis gaan wegens de hoge reiskosten. Af en toe gingen ze op de fiets,
waarna ze s nachts - van zondag op
maandag - terugkeerden.
Het grootlandbouwbedrijf was in die tijd
verdeeld in eenheden van 40 ha met een
bedrijfsboer aan het hoofd. De energie
werd overwegend door paarden geleverd; het aantal trekkers was gering. Een
van de leidinggevenden van het bedrijf
droeg altijd een verrekijker bij zich om te
controleren of achter op de kavels wel
ijverig werd gewerkt.
In die tijd van armoede moest de grond
vanzelfsprekend een produktieve bestemming krijgen. Wie denkt aan recreatie en natuur als hij moet vechten voor
zn eigen bestaan? Berthold Brecht zei
het duidelijk: ..Zuerst kommt das Fressen, dan die Moral". Pas bij een gevulde
maag komen de gedachten aan hogere
dingen.
In de Wieringermeer werden ook zogenaamde werkverschaffingswerken uitgevoerd en wel door werklozen uit de steden. Zij werkten eveneens in akkoord.
maar verdienden desondanks weinig.
Dat leidde soms tot verbittering en opstandigheid. Het verhaal gaat dat de
loonzakjes voor deze mensen soms
vanuit een afgesloten keet door een klein
luikje werden aangereikt met een pistool
binnen handbereik...
Tijdens de Wieringermeertijd moest al
worden besloten of wel aan de volgende
polder, de Noordoostpolder, moest worden begonnen. Berekeningen leerden

dat de grond in deze polder kon worden
verkregen tegen / 2700 per ha. Dat was
ten minste / 700 boven de toen geldende waarde. Het heeft aan een zijden
draad gehangen of de Noordoostpolder
er wel zou komen. Pas nadat een enigszins gewijzigd plan met minder bevaarbare en daardoor goedkopere tochten
uitkwam op een kostprijs van / 2600 per
ha. werd het besluit tot voortzetting van
de werken genomen.
1940-1960: wereldoorlog,
herstel oorlogsschade;
ontginning. inrichting
en kolonisatie van de
Noordoostpolder
In 1939 brak de tweede wereldoorlog uit.
Ons land werd er in mei 1940 in betrokken. De oorlog heeft diepe sporen getrokken.
De werkloosheid verdween goeddeels,
mede door gedwongen tewerkstelling in
Duitsland. Er kwam voor vele produkten
een rantsoenering. De invoer van voedergranen uit Amerika was niet meer
mogelijk. De varkens- en de kippenstapel werden tot geringe aantallen teruggebracht. Veel levensmiddelen werden
naar Duitsland uitgevoerd. Ook kunstmest werd gerantsoeneerd; de opbrengsten in de landbouw liepen sterk terug.
Dat verslechterde de voedselsituatie extra.
Velen waren niet veilig in eigen land. Zij
werden gezocht wegens hun ras. illegale
werkzaamheden of onttrekking aan tewerkstelling in Duitsland. Grote aantallen
hunner zagen kans onder te duiken,
veelal op het platteland. Een deel week
uit naar de Noordoostpolder, waar ze
meehielpen met het landbouwwerk.
Deze polder viel namelijk in 1941 droog.
De bezetter droeg de ontginning en tij-

delijke landbouw een goed hart toe, want
alles wat op produktie was gericht. werd
gunstig geacht.
Toch waren de eerste jaren van de
Noordoostpolder door de oorlog erg
moeilijk. Steeds meer produkten werden
schaars of waren helemaal niet meer te
krijgen. Op het laatst hadden nog maar
weinigen een fiets met gewone luchtbanden. Rubberlaarzen waren alleen op
een bon te krijgen. De brandstof voor
trekkers raakte op.
Onder de onderduikers in de Noordoostpolder zaten vele vreemde vogels. wier
handen voor het zware werk verkeerd
stonden. Zij kwamen trouwens niet voor
het werk, maar vanwege een ..Ausweis",
dat een zekere bescherming bood. Anderen hadden het vooral gemunt op het
eten in de arbeiderskampen. Wie zwaar
werk deed, kreeg namelijk van distributiewege extra bonnen voor voedingsmiddelen.
Het laatste oorlogsjaar, vooral de laatste
oorlogswinter. was het allerergst. De
provincies met een voedseloverschot
waren afgesloten van het ook toen al
dichtbevolkte. hongerende westen des
lands. Daar was van alles niks. geen
voedsel. geen brandstof, geen elektriciteit. Voettochten vanuit de grote steden
naar het platteland om goederen (textiel,
sieraden en dergelijke) te ruilen tegen
levensmiddelen waren aan de orde van
de dag.
Na mei 1945 kon het normale leven
weer langzaam op gang komen. Er was
ontzaglijk veel te herstellen en weer op
te bouwen. De ontginning van de Noordoostpolder werd voortgezet. Dat gebeurde ook toen nog in hoofdzaak in handkracht en met paarden.
Greppels en gedeeltelijk ook de sloten
werden met de schop en in akkoord ge-

graven. Ook bij de drainage ging alles in
handkracht. Omdat de mensen per fiets
naar het werk moesten. konden ze er
niet zo ver vandaan wonen. Er werden
daarom - verspreid over de polder - tal
van arbeiderskampen gebouwd. In totaal
zijn er 27 geweest. Bij Vollenhove stond
zelfs een houten noodziekenhuis voor
medewerkers van ,,de Directie".
Een deel van de kampen lag in de buurt
van een later te bouwen dorp. De kantines van deze personeelsverblijven
speelden een belangrijke rol bij het prille
sociale en culturele leven van de al even
prille dorpen.
Er is verschrikkelijk hard gewerkt bij het
graven van greppels en sloten en het
leggen van drains. De mensen opereerden in ploegen van qua prestatie gelijkwaardige krachten. s Avonds in het
kamp informeerden ze naar elkaars vorderingen van die dag. Er was duidelijk
sprake van competitie.
Dat deze grondwerkers flink konden
eten. verbaast natuurlijk niet. Een kampioen-eter had de faam zeven borden
snert achter elkaar naar binnen te kunnen slaan. Ook als er bij het doorvertellen van deze anekdote een paar borden
zijn bijgekomen. is de prestatie nog indrukwekkend.
Onder het personeel zaten ook boerenzoons. Zij hoopten door hun werk op te
vallen en een functie te krijgen als paardeknecht, trekkerchauffeur, ploegbaas of
landbouwkundig opzichter. Eigenlijk hielden zij het oog op nog meer gericht,
namelijk ooit boer worden op het mede
door hun zweet veroverde land. Een vrij
groot deel van de bedrijven is inderdaad
aan deze pioniers uitgegeven. Voor
zover zij niet aan de gestelde eisen van
kapitaalkracht voldeden, werden bijzondere kredieten beschikbaar gesteld.
Evenals de Wieringermeer is de Noordoostpolder overwegend tot landbouwgebied ingericht. Daarvoor waren in grote
gedeelten grondverbeteringen noodzakelijk, zoals ondergrondbreken, ondergrondmengen. diepploegen en mengwoelen. Verder werden de zandgronden
door een vorm van kunstmatige wateraanvoer (infiltratie) tot vruchtbaarheid
gedwongen. Alleen onverbeterbaar
slechte gronden werden bebost. Verder
kreeg elk van de tien dorpen een dorpsbosje van 10 a 15 ha en Emmeloord een
bos van 50 ha.
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Een impressie van 50 bewogen jaren (vervolg)

De uitgifte begon al twee jaar na de
oorlog. Er waren echter tijdelijke bedrijfsgebouwen. de zogenaamde Belgische
barakken. nodig om dit mogelijk te maken. Een deel van de pachterswoningen
bestond uit zogenaamde Oostenrijkse
woningen, opgetrokken uit geprefabriceerde houten elementen.
De mechanisatie van veel werkzaamheden kwam in de Noordoostpolder goed
op gang. Nadat in de Wieringermeer was
aangetoond dat een maaidorser onder
Nederlandse omstandigheden weinig
toekomst had. werd deze machine kort
na de oorlog weer ingevoerd. Het betrof
nu een zelfrijdende maaidorser. die het
produkt in zakken afleverde.
Het werd als een hele eer beschouwd
maaidorserbestuurder te zijn. s Avonds
in het kamp vertelden de chauffeurs met
trots hoeveel zakken die dag waren gedorst; ook hier dus de competitie.
De greppelploeg was inmiddels vervolmaakt en kon hydraulisch in en uit het
werk worden gezet. De ploeg werd getrokken door drie rupstrekkers met drie
chauffeurs, die de set voortreffelijk als
eenheid lieten werken. Dat betekende
onder meer dat ze alle drie precies op
tijd dezelfde handelingen dienden te verrichten. Begrijpelijk maakte dat op de
talloze bezoekers die kwamen kijken,
grote indruk en daar waren de bestuurders terecht trots op.
In 1958 was de uitgifte van de gronden
in de Noordoostpolder vrijwel voltooid.
Het grootlandbouwbedrijf, dat in de topjaren zo'n 30.000 ha groot was. kromp
steeds verder in en besloeg op het laatst
nog maar een paar duizend ha. Het
werknemersbestand viel daardoor - en
door de mechanisatie - sterk terug.
Doordat Oostelijk Flevoland enkele jaren
later droogviel dan was gepland - de
dijkbouwvloot moest in 1953 helpen bij
de herovering van het land in het Deltagebied - ontbrak een goede aansluiting
van het werk in de beide polders. Om
die reden. dat wil zeggen om de mensen
werk te bieden, werden in de Noordoostpolder nog een paar jaar enkele honderden hectaren suikerbieten verbouwd.

1960-1980:
snelle stijging van de welvaart;
ontginning en inrichting
van Flevoland
We komen nu op bekender terrein. Deze
tijd hebben vrijwel alle werknemers van
de dienst geheel of gedeeltelijk bewust
meegemaakt. Het kenmerkende van de-

ze tijd is wel dat de veranderingen in de
maatschappij zo snel gingen (en gaan)
dat iedereen ze ziet. Natuurlijk hebben
zich ook in de afgelopen eeuwen veranderingen voorgedaan, maar die ontwikkelden zich meestal zo langzaam dat ze
alleen statistisch konden worden vastgesteld. Voor de gewone man was het net
of hij in een niet veranderende wereld
leefde.
Dit gevoel heeft tot ongeveer 1960 geduurd. Zo werd de crisis van de dertiger
jaren als een tijdelijke afwijking beschouwd. Eenmaal zou aan die oneffenheid een eind komen en zou de draad
weer worden opgepakt waar die was blijven liggen. Ook de oorlog was een tijdelijke zaak; ook die zou op een gegeven
moment ophouden. Daarna zouden we
de wereld weer kunnen maken zoals die
aan het eind van de twintiger jaren was.
Maar voor het volledige herstel van de
oorlogsschade kwam er opnieuw een incident: de februari-ramp van 1953 in
Zuidwest-Nederland. In de geest van die
dagen betekende die catastrofe overigens niet meer dan een uitstel van enkele jaren voor het bereiken van de normale toestand. Nog altijd werd de wereld
niet als dynamisch. als in beweging. beschouwd.

vangen. moet bij velen nog komen. De
wal zal het schip nog met een fikse botsing moeten keren.
Zijn we in Flevoland wel aan het bovengenoemde ontkomen? Hoewel de houtteelt een verliesgevende zaak is. zijn
grote oppervlakten bebost ten koste van
eerste klas landbouwgrond. Dat de natuurterreinen liggen op grond met een
potentiele waarde van 30 a 50.000 gulden per ha vormt geen belemmering om
grote oppervlakten voor dat doel te bestemmen Lelystad is tussen 1967 en
1980 gegroeid van nul tot 40.000 inwoners; Almere ging in 1975 van start. Er
zijn en worden net als overal elders tal
van huizen gebouwd, die door de bewoners moeilijk zijn te betalen. Maar er is
gelukkig een schatkist en daaruit wordt
de huursubsidie gehaald. Kan dat echter
wel zo doorgaan? Zijn de belastingbetalers wel blijvend in staat en bereid de gigantische sommen op te brengen? Ook
als niemand er zin in heeft met een welvaartsniveau van enkele jaren geleden
genoegen te nemen? De politici en vakbondsleiders laden een zware verantwoordelijkheid op zich als zij zouden
verzuimen ons volk de juiste weg te wijzen.

Dat dit echter wel degelijk het geval was,
dat we met zn alien in een wereld in
beweging verkeerden, werd pas duidelijk
omstreeks 1960. De uitvinding en toepassing van talloze technische vernieuwingen verhoogden de produktiviteit met
sprongen. Deze stijging viel ten deel aan
alle bevolkingsgroepen. We werden allemaal ..nouveaux riches", nieuwe rijken.
En bij velen heeft de mening postgevat
dat het sprookje toch waar was: de bomen konden tot in de hemel groeien.
Dit heeft geleid tot wat vroeger menigeen
als een verkwistend beleid beschouwde:
een extra uitgave van 2 drievierde miljard gulden voor een halfopen Oosterscheldedam; het jaarlijks onttrekken van
een >k% a a n de oppervlakte landbouwgrond; grote offers voor natuur en milieu;
gigantische bedragen voor onderwijs.
voorbijgaand aan de vraag of er later
emplooi voor de opgeleiden zou zijn; de
bouw van sporthallen. overdekte zwembaden en kunstijsbanen: tegelijk vasthouden aan de eis van een jaarlijkse
reele loonstijging.

We komen tenslotte toe aan de Markerwaard. Middenin de inrichtingsperiode
van een polder moest de beslissing vallen over de volgende. De geschiedenis
herhaalt zich; ook nu - in de Flevolandperiode - moet worden besloten over de
Markerwaard. Welk een tegenpropaganda wordt er op in hoofdzaak emotionele
gronden over het Nederlandse volk uitgestort! Alleen bij aangetoonde noodzaak zou de Markerwaard mogen worden drooggelegd.
Die noodzaak kan natuurlijk niemand
aantonen. Zonder Markerwaard vergaat
de wereld niet; de eis is echter onzinnig.
Als de Markerwaard wenselijk is. als tal
van zaken beter kunnen worden opgelost
als zij er zou komen. dan behoort zij er
te komen. De rentabiliteit van de inpoldering van dit stuk IJsselmeer is genoegzaam aangetoond, althans bij een
bepaalde inrichting. Ook in deze polder
kan de geldelijke rentabiliteit sterk in ongunstige zin worden beinvloed door
grote oppervlakten voor natuurterrein en
bosbouw te bestemmen. Dan worden
weliswaar andere waarden gediend,
maar of we dat moeten doen, dienen we
pas na een zorgvuldige afweging te beslissen.
H. Smits

Het besef dat de welvaart niet uit de
hemel komt vallen, de schatkist niet vanzelf wordt gevuld, de overheid een gulden maar een keer kan uitgeven en pas
nadat zij die van een burger heeft ont-

Van kolonisatie tot overioop
Ten opzichte van de geschiedenis van
Nederland is 50 jaar maar een korte tijd.
Voor de Zuiderzeepolders is het echter
de totale periode van hun bestaan. een
periode. waarin zich tal van ontwikkelingen op allerlei terrein hebben voorgedaan.
Hoewel iedereen volop bezig is met het
heden en het werk voor morgen maar
nauwelijks op tijd klaar komt, is de verleiding om op de 50ste verjaardag van
de dienst om te zien te groot om er niet
aan toe te geven. Met name denk ik dan
aan het vestigen van de mensen in het
nieuwe gebied. Hoe is hun komst voorbereid. hoe zijn ze er gekomen en welke
veranderingen hebben zich daarbij voorgedaan?
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Wieringermeer
De eerste officiele mededeling over het
begin van de inpolderingswerkzaamheden werd gedaan door koningin Wilhelmina in haar troonrede bij de opening
van de Staten Generaal op 16 September 1913. Zij zei: ..Ik acht de tijd gekomen om de afsluiting en droogmaking
van de Zuiderzee te ondernemen. Verbetering van de waterstaatkundige toestand der omliggende provincien, uitbreiding van grondgebied en blijvende
vermeerdering van arbeidsgelegenheid
zullen daarvan het gevolg zijn. Een
wetsontwerp tot uitvoering van die afsluiting en gedeeltelijke droogmaking zal
u worden aangeboden".
In die fase werd dus alleen gesproken
over nieuwe werkgelegenheid. Het woord
..kolonisatie" wordt nog niet genoemd.
Wat wordt daaronder verstaan? De
Winkler Prins uit 1936 zegt daarover:
..Binnenlandsche kolonisatie, maatregelen uitgaande van wetgeving en regering, om rechtstreeks invloed uit te oefenen op de verdeeling van den agrarischen grond ten behoeve van het middelbare en vooral kleine boerenbedrijf.
De in menig opzicht schadelijke trek
naar de steden (ontvolking van het
platteland) kan door binnenlandsche
kolonisatie worden bestreden. 1n ruimere
zin kan nog tot haar worden gerekend
het bevolken van nieuw land, bijv. in
Nederland de Zuiderzeepolders. terwijl
ook wel het verschaffen van woningen
en land aan landarbeiders als binnenlandsche kolonisatie wordt beschouwd".
Kolonisatie blijkt dus een typisch agrarische aangelegenheid te zijn. Gelet op
het feit, dat de inpolderingen tot die tijd
uitsluitend voor landbouwkundige doeleinden werden benut, is dat een heel
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begrijpelijke zaak. De ervaringen in het
verleden hadden geleerd dat een project
van de omvang van de inpoldering van
de Zuiderzee een gedegen voorstudie
vereiste. Daarmee zijn twee Staatscommissies bezig geweest. namelijk de
Commissie Lovink en de Commissie Vissering. De eerstgenoemde kreeq de opdracht voor een onderzoek naar de baten, die van de afsluiting en droogmaking
mochten worden verwacht. Zij heeft zich
bezig gehouden met de economischlandbouwkundige betekenis van de inpolderingen. Bij haar werk was zij ervan

overtuigd, dat een juist oordeel over de
baten slechts kon worden verkregen,
wanneer men de inpoldering in hoofdzaak als een agrarisch vraagstuk beschouwde. Met de huidige discussies
over de bestemming van de gronden in
Zuidelijk Flevoland en over de inpoldering van de Markerwaard in gedachten
zijn we eigenlijk bezig met het opnieuw
vaststellen van vroegere opvattingen. In
het rapport van de Commissie Lovink
vinden we niets over de mensen, die er
voor moeten zorgen dat de baten ook
werkelijk te voorschijn komen.
6
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De commissie Vissering heeft de uitgifte
van de Zuiderzeegronden bestudeerd. Zij
heeft zich - zij het summier - wel bezig
gehouden met kolonisatie-vraagstukken.
Hoe men toen over dit aspect dacht blijkt
duidelijk uit het volgende citaat: „Een
van de moeilijkste en meest verantwoordelijke werkzaamheden, welke de directies der cultuurlichamen (thans Rijksdienst voor de Usselmeerpolders geheten, de K.), die met de ontginning der
Zuiderzeegronden zullen worden belast,
hebben te verrichten is het kiezen van
vakkundig personeel, dat niet alleen
physiek maar ook psychisch voor zijn
zware taak berekend is, bezield door de
gedachte, dat het een zaak van maatschappelijk belang is, de exploitatie met
toewijding le dienen. Men heeft dit bij
de kolonisatie der Zuiderzeepolders vast
in het oog te houden, omdat hier ongetwijfeld staatstoezicht en overheidssteun
een belangrijke rol zullen spelen, overeenkomstig geldende opvattingen omtrent gemeenschapszorg. Het is een
zaak van nauwlettend toezien dat men
zich in overeenstemming met onze tegenwoordige opvattingen van gemeenschapszorg verzeked van de hulp der
kloeksten: dat dus de selectie vooraf
plaats vindt. Hoe hooger de plaats der
kolonisten zal zijn in het werk der exploitatie. hoe strenger de keuze dient te
geschieden".
Dit lezende valt het op hoe enerzijds
vandaag de dag de keuze van vakkundige medewerkers en bezieling voor het
project nog steeds opgeld doen, maar
hoe anderzijds de maatschappelijke opvattingen belangrijk zijn veranderd.
In vroegere inpolderingen hebben de
kolonisten vaak veel ellende doorgemaakt. Het gezegde ..de eerste generatie ging er dood. de tweede had er nood
en pas de derde generatie had er brood"
bevestigt dit. Toch wordt in de voorstudies van het Zuiderzeeproject betrekkelijk weinig aandacht aan de mensen in
de nieuwe gebieden besteed. Tekenend
is bijvoorbeeld wat de Commissie Vissering over de plaats van de dorpen zegt:
,.Voor de plaats van de bevolkingskernen kieze men bij voorkeur de kruispunten van hoofdwegen en (of) kanalen.
Zoo zal vermoedelijk op plaatsen waar
hoofdwegen en kanalen samenkomen,
bevolkingsconcentratie plaats vinden;
daar reserveere men dus gronden ten
dienste van gemeente, polder, enz.:
daar bou we men de scholen en kerken
en geve men gelegenheid voor de vestiging van winkeliers, ambachtslieden
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Het rapport van de Commissie Vissering
is in 1930 uitgebracht. dus in het jaar dat
de Wieringermeer droogviel. Op dat
moment gingen de gedachten over de
kolonisatie en de huisvesting van de bevolking nog niet verder dan hiervoor is
weergegeven. Eigenlijk kan men stellen:
zoals de Andijker proefpolder diende om
de techniek van de ontginning en het in
cultuur brengen onder de knie te krijgen,
zo diende de Wieringermeer - overigens
zonder dat het de bedoeling was - als
proefpolder voor het vraagstuk van de
kolonisatie.
Noordoostpolder
Door de ervaringen in de Wieringermeer
wijs geworden, is aan de voorbereiding
van de kolonisatie van de Noordoostpolder beduidend meer aandacht besteed.
Het is de verdienste van dr. S. Smeding
geweest om het onderzoek. dat daarvoor
nodig was. meer systematisch aan te
pakken. Er werden voor het eerst doelstellingen voor het kolonisatie-beleid
geformuleerd. De samenstelling van de
polderbevolking moest in bepaalde opzichten een afspiegeling van de Nederlandse bevolking als geheel zijn. Voor de
bepaling van het te voeren beleid was
onderzoek nodig. Binnen de dienst was
daarvoor geen kader beschikbaar. Met
steun van de Directie van de Wieringermeer werd toen de Stichting voor het
Bevolkingsonderzoek in de drooggelegde
Zuiderzeepolders opgericht. Nog voor
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het droogvallen van de Noordoostpolder
had deze Stichting al verschillende studies gepubliceerd. In 1943 werd de eerste sociograaf bij de dienst aangesteld.
terwijl begin 1944 het eindrapport van
een uitgebreid onderzoek naar ,.de verspreiding en huisvesting van de landarbeiders in de Noordoostpolder" werd uitgebracht.
Niet alleen in de landbouwsector wilde
de dienst zijn kolonisatiebeleid versterken, maar ook de vestiging van de middenstand verdiende een veel gerichtere
aandacht. Daartoe werd op verzoek van
de dienst door de minister van Verkeer
en Waterstaat de Commissie van Bijstand voor Middenstandszaken in de
Noordoostpolder ingesteld. In deze
commissie, die nog bestaat, zijn specialisten op middenstandsgebied bijeengebracht om de dienst op dit terrein van
advies te dienen.
In de Noordoostpolder en Oostelijk Flevoland is weer verder ervaring opgedaan. Daar diende zich een nieuwe ontwikkeling aan. de zeer snel toenemende
mechanisatie en rationalisatie in de
landbouw. Dit leidde al in de Noordoostpolder-periode tot werkloosheid onder de
landarbeiders. Grote bedrijven in het
westen van het land, die om arbeidskrachten zaten te springen, hielden wervingscampagnes in Emmeloord. Vele
landarbeiders zijn toen hun vak uitgegaan om industriearbeider te worden. In
de polder zelf probeerde de dienst een
oplossing voor het probleem te vinden

door veel bewuster andere werkgelegenheid dan de agrarische aan te trekken.
Naast het afnemende aantal mensen,
dat in de landbouw werkzaam kon zijn,
voltrok zich ongeveer tegelijkertijd de
schaalvergroting van de woonkernen. De
bewoners gingen hogere eisen stellen en
wensten meer voorzieningen in de dorpen. Om deze voorzieningen te kunnen
krijgen moest het draagvlak. dus het
aantal mensen in de kernen, worden
vergroot. En dat was alleen te realiseren
als er meer werkgelegenheid kwam. Om
dit mogelijk te maken zijn in Emmeloord,
Dronten, Biddinghuizen en Swifterbant
industrieterreinen aangelegd. De dienst
zelf reageerde hierop door in het begin
van de zestiger jaren de afdeling Middenstandszaken, die zich al met de vestiging van ambachtelijke bedrijven bezighield, uit te breiden en geleidelijk uit te
bouwen tot een afdeling Bedrijfsvestigingen. In deze periode kon op een vrij
evenwichtige wijze ervaring op dit voor
de dienst nieuwe werkterrein worden opgedaan. Een ervaring, die onontbeerlijk
was toen aan Lelystad werd begonnen.
Nieuwe fase
De dienst begon toen aan een geheel
nieuwe fase in zijn bestaan. Was in de
Wieringermeer het uitgangspunt nog
voornamelijk het scheppen van nieuwe
werkmogelijkheden en vloeide daaruit de
vestiging van mensen voort. in Lelystad
was de volgorde juist andersom. Daar
werden in de eerste plaats woningen gebouwd om de mensen, die in het overvoile westen slecht of niet waren gehuisvest, een goed onderdak te geven. Was
het vroeger de kunst om het wonen met
het werken in evenwicht te laten zijn. nu
moest het werken met het wonen in de
pas komen. Ook de herkomst van de
mensen was anders. Tijdens de kolonisatie van de Wieringermeer, de Noordoostpolder en het landelijk gebied van
Oostelijk Flevoland kwamen de mensen
in hoofdzaak van het platteland. In Lelystad kregen we te maken met de overloop vanuit het volgepropte Amsterdam.
Het woord ,,overloop" is het eerst gebruikt in het rapport ..Ontwikkeling van
het westen des lands", dat in 1958 verscheen. Door gebrek aan ruimte gingen
de grote steden in de Randstad Holland
overlopen. Met name in Amsterdam was
de woningnood zo groot dat de blikken
zich haast vanzelfsprekend op de nabij
gelegen nieuwe polder Flevoland richtten. Als eerste woonkern in het nieuwe
land, die ..overloop" moest opvangen.

Bijeenkomst van de eerste pachters in ilnstelijk Flevoland; September 1962
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De HUP haalde ook vele middenstunders
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naar de polders (foto R. C. Forth I J

werd Lelystad aangewezen. In verband
met de zeer grote woningbehoefte werd
het tempo van de woningbouw in Lelystad in een klein aantal jaren opgevoerd
tot 1500 en zelfs ruim 2000 stuks per
jaar. Dit betekende dat het toewijzen van
woningen eveneens in een stroomversnelling kwam. Vestigde de dienst aanvankelijk enkele honderden plattelanders
per jaar. nu moesten jaarlijks enkele duizenden stedelingen aan een woning
worden geholpen. Dit vroeg een enorme
omschakeling. In de Noordoostpolder en
ook nog in Oostelijk Flevoland was sprake van een zorgvuldige selectie van de
bewoners. In Lelystad moest op een geheel andere wijze worden gewerkt. Uit-

gaande van het principe. dat er ook in
Lelystad een goed evenwicht tussen het
wonen en werken moest bestaan, kwamen de medewerkers van bedrijven. die
zich in de nieuwe stad vestigden, in de
eerste plaats voor een woning in aanmerking. Daarna kwamen direct de Amsterdammers voor een woning aan de
beurt. De belangstelling was daar zo
groot dat men zich in Amsterdam maar
een paar dagen per jaar voor een woning kon aanmelden om lange wachttijden te voorkomen. Deze grote toevloed
en de noodzaak de in Amsterdam vrijkomende woningen zo goed mogelijk te
benuften. vereisten een nauwe samenwerking met de Dienst Herhuisvesting
8
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van de gemeente Amsterdam. De selecterende taak van de dienst wijzigde
zich onder deze omstandigheden in een
begeleiden.
In Almere krijgt de overloopfunctie een
nog nadrukkelijker accent. Naast Amsterdam is ook het Gooi belanghebbende
geworden voor de woningen in deze
nieuwe stad. Ook de kortere afstand tot
Amsterdam maakt dat de belangstelling
voor een woning nog is toegenomen.
Geheel spontaan hadden. voordat de
eerste woning was opgeleverd, al meer
dan 15000 mensen zich als gegadigde
gemeld.
In Almere wordt er naar gestreefd de bevolking een afspiegeling te laten zijn van
het Nederlandse volk, dat wil zeggen wat
betreft leeftijdsopbouw, gezinsgrootte en
de inkomensverdeling. Voorts is afgesproken dat 64% van de bewoners uit
Amsterdam (zoveel mogelijk uit de
stadsvernieuwingsbuurten), 16% uit het
Gooi en 20% uit overig Nederland moeten komen. Tenslotte moet aan de medewerkers van de zich vestigende bedrijven nog een bepaalde prioriteit worden
gegeven. Het is duidelijk dat het opstellen van een woningtoewijzingsvoorstel in
Almere veel moeilijker en ingewikkelder
is dan ten tijde van de agrarische kolonisatie.
In het voorgaande is in vogelvlucht een
beeld geschetst van de ontwikkelingen.
die de dienst met het vestigen van mensen heeft doorgemaakt. Enkele onderdelen wil ik nog wat meer aandacht geven omdat zij in de afgelopen 50 jaar
toch wel bijzondere ontwikkelingen hebben doorgemaakt.
De boeren
Zoals gezegd moest naar ,,de kloeksten"
worden gezocht. Bij de eerste uitgiften in
de Wieringermeer ging dat niet zo best.
Er waren vrijwel geen gegadigden. Maar
toen eenmaal gebleken was dat de
nieuwe boerderijen zeer gunstige resultaten gaven. nam de belangstelling snel
toe. Zowel in de Wieringermeer als in de
Noordoostpolder zijn veel bedrijven uitgegeven aan mensen. die ook daadwerkelijk aan de ontginning hadden meegeholpen: de pioniers en de polderwerkers.
Zij werden echter evenals de andere
kandidaten beoordeeld op vakbekwaamheid, ervaring, gezondheid, gezin en gezinsomstandigheden, persoonlijke geschiktheid en financiele omstandigheden.
Bij de toewijzing werd op aandrang vanuit de Tweede Kamer van de Staten Ge-

neraal en de landbouworganisatie ook
gelet op het gebied van herkomst en de
kerkelijke gezindheid. De boerenstand
diende wat dit betreft een zo getrouw
mogelijke afspiegeling van de Nederlandse bevolking te zijn.
De grote belangstelling voor een bedrijf
in de Wieringermeer. de Noordoostpolder
en ook nog in het begin van Oostelijk
Flevoland maakte dat - wanneer er weer
een uitgifte op komst was - heel agrarisch Nederland meeleefde. Het verkrijgen van een bedrijf in de Usselmeerpolders werd als een soort uitverkiezing beschouwd. In de loop der tijd wijzigde het
uitgiftebeleid zich. Steeds meer vatte de
mening post het nieuwe land te gebruiken voor de sanering van de landbouw
op het oude land (ruilverkavelingen) en
voor het gemakkelijker laten verlopen
van stadsuitbreidingen en wegenaanleg.
Dit had tot gevolg dat kandidaten soms
door ruilverkavelingscommissies moesten worden omgepraat of dat langdurige
onderhandelingen over de inlevering van
grond moesten worden gevoerd. Hoewel
ook nu nog de nieuwe pachters en erfpachters gelukkig zijn met een bedrijf in
de polders, is hun komst toch minder
onbevangen dan vroeger. De problemen
rondom de inlevering van hun oude
grond en de onderhandelingen over de
verkoop van gebouwen maken dat hun
gedachten nog lang bij het oude land
blijven. Het omschakelingsproces naar
het nieuwe bedrijf kost zodoende vaak
enige jaren.
Kwamen de boeren in de Wieringermeer
en in het begin van de Noordoostpolder
vrijwel uitsluitend als vrije vestigers.
thans worden de bedrijven voor tenminste 75% aangewend om problemen op
het oude land op te lossen.
De landarbeiders
Met name in de Wieringermeer en de
Noordoostpolder is bij de kolonisatie zeer
veel aandacht aan de landarbeiders geschonken. Men was zich goed bewust
dat het slagen van de inpoldering in belangrijke mate mee bepaald werd door
kwaliteit en aantal van deze groep. Bij de
toelating werd veel aandacht besteed
aan vakbekwaamheid en ervaring, terwijl
ook het gezin op zuinigheid en netheid
werd beoordeeld. Het spookbeeld van de
werkloosheid wilde men in de Wieringermeer koste wat kost voorkomen. Dit
leidde tot een krap toelatingsbeleid.
waardoor op een bepaald moment zelfs
de arbeidsbehoefte niet kon worden gedekt.

Over de woonplaats van de landarbeiders is zowel in de Wieringermeer als in
de Noordoostpolder veel te doen geweest. In de Wieringermeer werden de
meeste landarbeiders in de dorpen gehuisvest. De verhouding tussen de boeren en de landarbeiders werd als sterk
zakelijk gekenschetst; volgens velen te
zakelijk. Door de voornamelijk technische
en materieel gerichte beoordeling werd
er te weinig aandacht aan goede maatschappelijke verhoudingen en de band
met het bedrijf besteed. Aan het slot van
de ontwikkeling van de Wieringermeer
was de algemene opvatting dat het in de
Noordoostpolder anders moest. Om
meer inzicht in de materie te krijgen.
werd toen een uitvoerig onderzoek gedaan naar de verspreiding en huisvesting
van landarbeiders in een aantal landbouwgebieden in Nederland. De conclusie was dat de vaste arbeiders in principe in woningen in de naaste omgeving
van het bedrijf moesten wonen. De „losvaste" en ,,losse" arbeiders dienden een
woning in de dorpen te krijgen. Door het
wonen bij het bedrijf van de vaste arbeider zou de gewenste hechte band tussen hem en het bedrijf ontstaan. Dit laatste werd zo belangrijk geacht dat in het
eerste verkavelingsplan ongeveer 1600
kleine bedrijfjes van ongeveer 3 ha waren opgenomen. Voor een groot deel
waren deze om de woonkernen gesitueerd. De geschiedenis heeft geleerd
dat mede dankzij de betere transportmogelijkheden (o.a. de brommer) de arbeiders de voorkeur gaven aan wonen in
het dorp. Ook bleek dat de band met het
bedrijf niet zo hecht was als men bedoeld had. De bekende ..volksverhuizingen" rondom 1 mei, wanneer de contracten afliepen en men van werkgever
wisselde, waren hier de getuigen van.
Toen bovendien geleidelijk aan de mechanisatie in de landbouw doorzette en
de arbeidsbehoefte afnam, bleven er
steeds meer landarbeiderswoningen leeg
staan. Tenslotte zijn ze vrijwel allemaal
voor andere doeleinden bestemd.
Voor de dienst werd het ook moeilijker
om landarbeiders aan te trekken. Was er
aanvankelijk in de Noordoostpolder vooral om de woning - een zeer grote
belangstelling en konden bij de selectie
hoge eisen worden gesteld, aan het eind
van de Noordoostpolderperiode en bij de
start van Oostelijk Flevoland werd dat
veel moeizamer. Toen verder bleek dat
bij het op gang komen van de werkgelegenheid in de niet-agrarische sectoren
het beoordelen van medewerkers in het

kader van de woningtoewijzing niet uitvoerbaar was, heeft de dienst het werven van landarbeiders op een bepaald
moment losgelaten. Het werven van medewerkers gebeurde daarna evenals in
de andere bedrijfssectoren door de
werkgevers.
De winkeliers
In de Wieringermeer zijn aanvankelijk
voor de vestiging van winkels bouwpercelen in erfpacht uitgegeven. Deze werden bij openbare inschrijving aan de
hoogst biedende toegewezen. Aanvankelijk was de belangstelling niet groot,
maar nam gaande weg toch toe, zelfs in
zo'n mate dat er te veel winkels kwamen. Om het hoofd boven water te houden ging men steeds meer soorten artikelen verkopen, waardoor men op het
terrein van zijn collega kwam. Dit alles
leidde tot onverantwoorde situaties. Men
besloot het stelsel van openbare inschrijving te verlaten en te vervangen door
onderhandse toewijzing. Maar al te gauw
bleek dat deze werkwijze ook in die tijd
niet meer aanvaardbaar was. Aangezien
in het midden van de dertiger jaren de
gehele winkelstand in Nederland in
moeilijkheden zat. is in 1937 de Vestigingswet afgekondigd. Hierbij werd voor
nieuwe vestigingen een aantal eisen ten
aanzien van bekwaamheid, handelskennis en kredietwaardigheid van kracht.
Hoewel er vanuit de Tweede Kamer der
Staten Generaal gepleit werd om het behoefte-element - de omvang van het
winkelapparaat wordt dan op het aantal
consumenten afgestemd - in te voeren.
werd dit principe door de regering verworpen.
Aangezien in de nieuwe woonkernen in
de polders steeds vanuit een nul-situatie
moest worden begonnen en winkelvoorzieningen onontbeerlijk waren, is — overigens met toestemming van de regering
- het behoefte-element daar toch gehanteerd. Met behulp hiervan en van
huurreducties bij de door de dienst gebouwde winkelpanden bleek het mogelijk
steeds voldoende winkeliers aan te trekken. De selectie werd door de dienst uitgevoerd op basis van vakbekwaamheid
en financiele draagkracht, terwijl voor
zover mogelijk een evenredige verdeling
naar levensbeschouwing werd nagestreefd.
In Oostelijk Flevoland en met name in
Lelystad en Almere is de winkelontwikkeling veel planmatiger voorbereid. Dit
was mogelijk, doorda inmiddels het inzicht in het winkelgebeuren veel groter

was geworden. Het distributie-planologisch onderzoek maakte het mogelijk om
de winkelvestigingen veel beter te plannen. Geleidelijk aan is de dienst ook
meer projectontwikkelaars gaan inschakelen. In Emmeloord en Dronten gebeurde dat in de laatste fase van de
ontwikkeling. In Lelystad heeft de dienst
alleen het Lelycentre zelf ontwikkeld. In
Almere is van meet af aan volgens projectontwikkeling gewerkt. Wel hield (en
houdt) de dienst daarbij ten aanzien van
branchepatroon en keuze van de winkeliers de beslissing aan zich. Tegelijk met
deze nieuwe aanpak is het huurreductiesysteem verlaten. Met de snelle groei
van de bevolking is dit ook niet meer nodig. Wel betekent dit dat de winkeliers

In aantal zijn de immigranten van stedelijke herkomst verre in de meerderheid
gekomen.
Een ding is hetzelfde gebleven. Het
nieuwe land biedt vrijwel iedereen. die
zich er vestigt. een beter leef- en werkklimaat. Dit zou, indien we ons werk in
het Usselmeergebied af kunnen maken,
voor nog honderdduizenden het geval
kunnen zijn. Zij leven nu nog in vaak
zeer bedroevende omstandigheden. Hun
stem wordt bij de discussie over de inpoldering van de Markerwaard amper
gehoord. In de huidige inspraakmaatschappij zou dat wel nodig zijn. Misschien zou de vroegere Zuiderzee-vereniging. die in 1886 als een soort actiegroep voor de inpoldering van de Zuider-

Lelvstad en Almere \]>,Un ,-en belangrijke rol in hel overtoopbeleid.
in ih pnldersteden nieuwe woon- en leefruimle

behoorlijk financieelkrachtig moeten zijn.
In de praktijk is het aandeel van de filiaal-bedrijven daardoor gestegen. Bij de
winkels in de buurt - de buurtsupermarkten - is de eigenaar-winkelier het
uitgangspunt gebleven. omdat voor dat
type winkels het contact winkelier-bewoners als bijzonder wezenlijk wordt beschouwd.
De afgelopen 50 jaar overziende. is het
vestigen van de mensen in de Zuiderzeepolders een boeiend schouwspel. Al
doende is veel geleerd. Veel is ook veranderd. Het echte selecteren van mensen zoals dat bij de kolonisatie hoorde is
er behoudens bij de boeren niet meer bij.

Vooral Amsterdammtrs

vinden

zee werd opgericht, weer tot leven
moeten worden gebracht. Zij zou snel
een zeer groot aantal leden hebben.
Tot slot wil ik u de gedachte niet onthouden die de minister van Verkeer en Waterstaat in 1927 bij de installatie van de
Commissie Lovink in zijn redevoering
verwerkte. Hij sprak van „de hartgrondige wensch van Volk en Regering om
een twaalfde schoone parel aan de Nederlandsche kroon uit de diepte te voorschijn te halen". Een parel die gevormd
zou worden door ..welige en schoone
landouwen en gezonde en blijde woonplaats voor zeer velen".
J. C. de Koning
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50 jaar bouwnieuws uit nieuw land
Nog voor het droogvallen van de Wieringermeer op 21 augustus 1930, zelfs nog
voor de instelling van de ,,Directie van
de Wieringermeer" op 7 mei van dat
jaar, is al gebouwd op de bodem van de
voormalige Zuiderzee: een bedrijfsgebouw in de proefpolder Andijk en de eerste barak voor huisvesting van arbeiders
in het noorden van de polder, vlakbij het
gehucht de Houkes op Wieringen. Ook
toen al: eerst bouwen, dan praten!
In 1930 werden ook al ontginningsschuren aanbesteed. Deze eersten van de
ongeveer 3000 door het rijk gebouwde
schuren waren open kapschuren, omdat
er in die crisisjaren natuurlijk helemaal
geen geld was.
In februari 1931 werd het eerste woningbouwbestek van de ..Bouwkundige Afdeling", aanbesteed, woningen met een
weekhuur van / 3,10. hetgeen betekende dat feitelijk met de stichting van de
eerste woonkern in de Usselmeerpolders
was begonnen. Ik heb nergens een verslag kunnen vinden van het leggen van
de eerste steen voor die woningen door
een of andere hoogwaardigheidsbekleder. Toch was dat een historisch belangrijk begin, want sinds die eerste woning hebben de Bouwkundige afdeling
en haar opvolger HSOW 18 nieuwe
woonplaatsen in de drie voltooide Usselmeerpolders afgeleverd.
De 19e. de grootste van alien, het meerkernige Almere is volop in uitvoering en
de 20e woonplaats. Zeewolde. wordt
voorbereid. Alleen met het in de jaren
vi|ftig gebouwde dorpje Kreileroord in de
Wieringermeer had de Bouwkundige afdeling niets van doen. Toen, net als nu,
vormden stedebouwkundig ontwerp, woningen en boerderijen de belangrijkste
bestanddelen van de ..bouwkundige"
taak. Daarbij voegden zich in de loop
van de afgelopen twintig jaar de civieltechnische openbare werken zoals de
stadswegen, -straten en -paden, de riolering, de bruggen en de inrichting van
woonbuurten en bedrijfsterreinen.
Bij de voorbereiding en de uitvoering van
de woningen en boerderijen en de opzet
van die 19 woonplaatsen (15 dorpen. 2
stadjes en 2 steden) hebben ..de Directie en de RIJP de noodzaak gekend om
nieuwe technieken en bouwmethoden te
ontwikkelen en toe te passen. Evenzo
zijn bij de diverse ontwerpen kansen geweest om nieuwe ideeen of nieuwe vormen in te voeren. En al heeft steeds de
gebondenheid van het ontwerp aan het
gewenste gebruik voorop gestaan en zijn
om het welzijn van de bewoners. de le11

Landbouwschuur ..De Eerste" in de Wieringermeer. in 1931 alt open kapschuur onrworpen

De meeste boerderijen m dc Noordoostpolder zijn uitgevoerd in montagebouw Hiet de bouw van
enkele lanilbouwsi huren aan de Hanmc Schaftweg; 1951

vensvreugde van de kinderen en de
doelmatigheid van de bedrijven riskante
experimenten vermeden. toch zijn er van
de ontwikkelingen in de Usselmeerpolders ook op bouwkundig en stedebouwkundig gebied heel wat vernieuwings-impulsen uitgegaan. Het lijkt op zn plaats
om bij dit 10e lustrum van de RIJP enige
van die vernieuwingen naar voren te
halen.

Aandacht voor
de boerderijen
Nieuw was al meteen dat het rijk de voile
verantwoording op zich nam voor de inrichting van de Wieringermeer met inbegrip van de bouw van dorpen. Dat
dwong tot onderzoek over de plaats en
de grootte van de dorpen en overeenkomstig de toen gangbare opvattingen
werd daarover advies gevraagd aan de

esthetisch-adviseur van de directie, prof,
ir. Granpre Moliere. Dat was wel wat
nieuws en het belangrijke ervan was. dat
voor het eerst de vestiging van de nieuwe dorpen als onmisbaar onderdeel van
de gehele ontwikkeling werd beschouwd.
zij het nog ondergeschikt aan de landbouwkundig bepaalde verkaveling. In ieder geval begon daarmee de belangstelling van de sociale wetenschap voor de
vestigingspatronen in de nieuwe polders,
waarover later in de Noordoostpolder en
in Oostelijk Flevoland zo veel te doen is
geweest. De drie dorpen zelf zijn tenslotte terecht gekomen op kruispunten
van wegen en kanalen. Dat was niets
nieuws. Voor vernieuwingen bij de inrichting van de Wieringermeer moeten
we dan ook meer naar de boerderijbouw
kijken. In die sector werden na die eerder genoemde ontginningsschuren voor
de eerste drie series pachtbedrijven

boerderijen gebouwd, die gelnspireerd
waren op de 18e eeuwse streekboerderijen van het oude land. Maar vanaf 1935
ging dit bouwen in kleine series van een
type niet meer. want in dat jaar moesten
45 pachtersboerderijen worden ontworpen voor bedrijven. die in grootte varieerden van 12.5 tot 75 ha en waarbij
bovendien zowel akkerbouw-, gemengde
als weidebedri|ven waren.
De Bouwkundige afdeling heeft toen in
1935 na analyse van alle bedrijfsfactoren
die het ontwerp van een boerderij bepalen en door standaardisering van de
hoofdelementen van de schuren een
bouwsysteem ontwikkeld, dat een novum
was in deze sector. Met dit uitgekiende
bouwsysteem, waarbij zelfs gebruik werd
gemaakt van een eigen landbouwschuurrekenschuif, is het gelukt om ondanks de
beperkte financiele middelen, die in de
crisisjaren beschikbaar waren, toch re-

Nagele, zoals het er nu uit ziet (foto gemeente Noordoostpolder I
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Marknesse IfotoD Visser] !>• kerklorens
vormen in de dorpen een opvaUtnd elentetu

50 jaar bouwnieuws uit nieuw land (vervolg)

delijke gebouwen neer te zetten.
Van de vele onderdelen en details, die
speciaal voor dit gestandaardiseerde
bouwsysteem voor Wieringermeer-boerderijen zijn ontwikkeld. zijn er vele (bijvoorbeeld de Holle Muldenpan voor de
rode daken en de geprefabriceerde
raamkozijnen van beton) weer terug te
vinden in de nog veel verder uitgewerkte
montagebouw voor de landbouwschuren
in de Noordoostpolder. In de na-oorlogse
jaren heerste er een grote schaarste in
brHjwmaterialen en toch moest er voor
de gewenste snelle uitgifte van de landbouwbedrijven jaarlijks een ongekend
hoog aantal boerderijen worden opgeleverd. Een volledig tot in alle details uitgewerkt montagesysteem van geprefabriceerde betonelementen voor de gevels en de wanden, uitbesteed in grote
bestekken (het eerste bestek omvatte
121 schuren, de hoogste jaarproduktie
was 225 stuks) voldeed volledig aan de
verwachtingen mede dankzij een planning, die het gehele proces dekte en
dankzij de uitgekiende uitvoeringstechnieken. De montageschuren uit de jaren
vijftig (er staan er 978 in de Noordoostpolder en nog 83 van hetzelfde type in
Oostelijke Flevoland) hebben veel bijgedragen tot de hoge vlucht. die in de volgende jaren de montagebouw en de
prefabricage ook in de andere bouwsectoren hebben genomen.
Een ander vernieuwend initiatief. dat ook
in Almere nog zijn vruchten afwerpt. was
de voor de Noordoostpolder ontworpen
subsidieregeling voor de kerkbouw. Deze
later ook landelijk overgenomen subsidieregeling is gebaseerd op het door de
minister goedgekeurde aantal zitplaatsen
en de ruimtelijke inhoud van kerkzaal en
bijruimten en subsidieert onder andere
een uit stedebouwkundige overwegingen
gewenste kerktoren voor 100%. Deze
regeling heeft een grote invloed gehad
op de vormgeving van de dorpsplannen.
Ieder dorp in de Noordoostpolder heeft
tenminste twee kerkgebouwen, die natuurlijk door de stedebouwkundigen zijn
gebruikt als brandpunten waaromheen zij
de overigens weinige woningblokken
groepeerden. Trouwens, al die kerken
met hun grote variatie in architectuur
vormen ook nu nog een bezienswaardigheid voor liefhebbers!
Eigentijdse dorpsbouw
Het meest bekende vernieuwingsproject
in de Noordoostpolder is ongetwijfeld het
in 1954 als 8e dorp in aanbouw genomen Nagele. ..De Directie" bood de ar13

chitectengroep ,,de Acht" hier de mogelijkheid om een dorpsplan te ontwerpen
naar de inzichten van die tijd en gericht
op de verwezenlijking van een moderne
dorpsgemeenschap. De stedebouwkundige opzet van wijde woonhoven rondom
een grote middenruimte met scholen en
kerken is onder andere op kleinere
schaal en met andere middelen terug te
vinden in de Zuiderzeebuurt van Lelystad, die ruim tien jaar later tot stand
kwam. Aan het ontwerp van Nagele
hebben vele vooraanstaande architecten

uitgekozen. die in ieder geval nationaal
veel belangstelling hebben getrokken. In
Dronten kreeg architect Van Klingeren
de kans om zijn Meerpaal te bouwen en
in Lelystad werd voor het eerst een verkeerssysteem consequent over een gehele stad doorgevoerd. Bij zijn ontwerp
voor het ..dorpshuis" van Dronten heeft
de architect er naar gestreefd zoveel
mogelijk activiteiten onder een dak te
brengen om aldus een optimale gelegenheid te scheppen voor onderling
treffen van de dorpsgenoten. Nadrukke-

De Meerpaal in Dronten. ..sumcnleving onder een dak" (foto J Snel)

van nu. maar ook de landschapsarchitecten prof. Bijlhouwer en Mien Ruijs,
meegewerkt. Er is een groot aantal voorstudies gemaakt en Nagele heeft in de
internationale architectenwereld veel
aandacht gekregen. Nu. in 1980. nu de
gemeente Noordoostpolder de woningbouw in dit dorp nagenoeg heeft voltooid
en de bomen een behoorlijke maat hebben bereikt. is het de moeite waard daar
eens te gaan kijken wat er van dit indertijd baanbrekend plan terecht is gekomen.
Nieuweling naar klassiek voorbeeld
Van de vele nieuwe ontwikkelingen en
vernieuwende projecten in de opbouw
van Oostelijk Flevoland, heb ik er twee

lijk heeft hij de architectuur ondergeschikt gemaakt aan wat hij noemde ,,een
sociologisch experiment". Het overdekte
stukje marktplein als hart van de gemeente is geinspireerd door de agora,
het markt- en vergaderplein in de stadjes
van de Griekse oudheid. Perfecte accommodatie voor enig onderdeel van het
programma biedt de Meerpaal niet. Fijnproevers moeten voor perfecties maar
naar Amsterdam gaan. Niet perfect dus,
maar wel vernieuwend was deze opvatting van gemeenschap en vrijetijdsbesteding.
Consequent gescheiden
Natuurlijk is de scheiding van verkeerssoorten. zoals die in Lelystad is doorge-

voerd, niet nieuw. In het begin van de
jaren 60 werden in vele Engelse steden
paden voor voetgangers en fietsers aangelegd. die het motorverkeer alleen ongelijkvloers kruisten. Het systeem was
daar in het heuvelachtige landschap betrekkelijk eenvoudig aan te leggen, maar
desondanks was het nog nergens consequent in een gehele stad doorgevoerd
toen met de bouw van Lelystad werd
begonnen. In deze nieuwe stad kruisen
voetgangers en fietsers alleen ongelijkvloers het doorgaande motorverkeer
op de stadshoofdwegen. Zij gaan in de
meeste gevallen over die hoofdwegen
heen op de voor Lelystad zo kenmerkende bruggen.Hoe deze consequente
scheiding van verkeerssoorten zal bevallen en of de gemeente in staat zal zijn
het systeem even consequent door te
zetten, zijn nu nog open vragen. Zeker is
dat het door deze bruggen ontstane
tweede niveau vele architecten en stedebouwkundige ontwerpers aanleiding
gaf tot orginele oplossingen voor de
aansluiting van gebouwen, woning- of
winkelcomplexen.
Een nog verder gaande vernieuwing op
het gebied van de scheiding van verkeerssoorten is in de zeventiger jaren
ontworpen voor Almere. Bij de opzet van
deze meerkernige stad is. geheel in de

geest van deze tijd. hoge prioriteit gegeven aan het openbaar vervoer. Daaraan
is een geheel vrije baan toebedeeld: een
brede asfaltbaan met hekken afgezet en
alleen te kruisen op met verkeerslichten
beveiligde oversteekpunten. De eerste
volledige beveiliging van de vrije busbaan in Almere-Haven komt binnenkort
in gebruik.
Deze snufjes in de verkeerskundige opzet van Almere zullen een hele reeks
van consequenties hebben. Die gevolgen
zijn wij nog maar voor een deel tegengekomen, maar ze zullen zeker op hun
beurt weer tot allerlei nieuwe ideeen.
vormen en constructies leiden. De belangrijkste vernieuwing is overigens de
keus voor een Almere met vijf afzonderlijke kernen, die ieder een eigen karakter
krijgen, maar hecht verbonden toch een
stad zullen vormen, de grootste in Flevoland.
In Almere zijn natuurlijk meer vernieuwingsprojecten te signaleren. Ik noem er
enkele: houtskeletbouw voor de woningwetwoningen. zogenaamde milieuwoningen die door middel van warmtepompen
verwarmd worden met warmte uit het
diepe grondwater en - niet te vergeten de stadsverwarming voor ongeveer
15.000 woningen in Almere-Stad. Dit zijn
allemaal bijzondere projecten. die wor-

den meegenomen in de grote stroom
van ..normale" inrichtingswerken en die
juist hun kans krijgen doordat op bijna
alle betrokken vakgebieden deskundige
theoretici en deskundige praktijkmensen
hun bijdrage aan de vernieuwingsprojecten kunnen geven.
De conclusie mag zijn dat in het verleden op het gebied van stedebouw en
openbare werken in de Usselmeerpolders voor menige vernieuwing de eerste
impuls is gegeven. Dit geldt trouwens
zeker niet alleen voor dat onderdeel van
het Zuiderzeeproject. Ook voor vernieuwingen op tal van andere vakgebieden is
door het Zuiderzeeproject de weg bereid,
zowel bij de afsluiting en de gedeeltelijke
drooglegging als bij de inrichting van de
drooggevallen polders. Denk slechts aan
de nieuwe ontwikkelingen bij getijdeberekeningen, dijkbouw, landontginning en
- exploitatie, recreatie en natuurbouw.
Het is te hopen dat de functie van voortrekker in de vernieuwing van wetenschap en techniek ook bij de voortzerting
van het Zuiderzeeproject voldoende tot
haar recht kan komen. Want naast de
maatschappelijke drijfveer voor ons werk
(onder andere de woningnood in A m sterdam) zal ook deze voortrekkersfunctie ons tot volledige inzet voor ons werk
kunnen inspireren.
F. Tellegen

Perspeclieflekening
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De Usselmeerpolders en de financien
De geschiedenis van de inpolderingen
kenmerkt zich door een eindeloze reeks
van voorstellen en tegenvoorstellen, vertragingen en versnellingen, planningen
en veranderde planningen, vaststellingen
van prioriteiten en wijzigingen daarin.
Deze waren niet alleen het gevolg van
tijdens de lange looptijd van het Usselmeerproject optredende veranderingen in
de techniek. Zij ontstonden vooral ook
door de problemen. die zich in ons land
gedurende de realisering van dit nationale project ten aanzien van de overheidsfinancien hebben voorgedaan en
nog voordoen.
In perioden. waarin het ons land in financieel opzicht slecht gaat - denk aan
de dertiger jaren, de na-oorlogse periode
en de huidige tijd - worden de inpolderingswerken door uitstel. temporisering,
heroverweging en andere bezuiningsmaatregelen getroffen. Als er bezuinigd
moet worden. ligt het voor de hand allereerst te kijken naar projecten, die van de
overheid grote sommen geld vergen en
waar uitstel of temporisering het minste
pijn doet. Daarvoor zijn de inpolderingswerken een gewild object. Immers, ze
kosten relatief veel geld en er worden behalve degenen, die er aan werken geen grote bevolkingsgroepen (kiezers)
in hun directe belangen getroffen. Er
woont nog niemand. Of dit op langer
zicht van wijs beleid getuigt? Dat dient
zeer te worden betwijfeld, vooral wanneer wordt bedacht dat ons land met
grote ruimtelijke problemen heeft te
kampen, problemen. die met het verstrijken van de tijd alleen maar omvangrijker
zullen worden.
Wanneer we nu - vijftig jaar na de oprichting van de dienst - overzien wat er
ondanks uitstel. temporisering en financiele tegenslagen in het Usselmeergebied tot stand is gebracht is een gevoel
van voldoening niet misplaatst. Met name de in de jongste geschiedenis gerealiseerde en in gang gezette stedelijke
ontwikkelingen van formaat springen
daarbij in het oog.
Financiering w o n i n g b o u w
naar kapitaalmarkt
Bij deze stedelijke ontwikkelingen zijn de
dienst de financiele problemen evenmin
bespaard gebleven. Toen namelijk in het
begin van de zeventiger jaren de woningbouw in Lelystad goed op gang
kwam, was een toenemend beslag op
het budget van Verkeer en Waterstaat
daarvan het gevolg. De steeds groter
wordende kapitalen. benodigd voor de fi-
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nanciering van de investeringen voor de
door de dienst verzorgde sociale woningbouw. kon het budget van Verkeer
en Waterstaat niet langer dragen. Mede
in verband met de moeilijke budgettaire
situatie besloot de ministerraad de financiering van de woningbouw in Lelystad
op de begroting van Verkeer en Waterstaat te schrappen en over te hevelen
naar de kapitaalmarkt. Dat betekende
dat voortaan de financiering van de woningbouw (door een rechtspersoonlijkheid bezittend lichaam) diende te geschieden met op de kapitaalmarkt aan te
trekken geldleningen. Daartoe bevorderde de dienst de totstandkoming van een
Stichting Woningbouw Lelystad (SWL).
In het bestuur van deze stichting namen
zitting vertegenwoordigers van het ministerie van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening. het ministerie van Financien. het openbaar lichaam ..Zuidelijke
Usselmeerpolders" en de RIJP (namens
het ministerie van Verkeer en Waterstaat. Eenzelfde constructie werd enkele
jaren daarna voor Almere gekozen.
Boven deze constructie hing de onzekerheid of de stichting de voor de financiering van de woningbouw benodigde
geldleningen tijdig, in de vereiste omvang en tegen het gewenste rente-type
kon aantrekken. Zou dit niet het geval
zijn, dan zou vertraging in de uitvoering
van het woningbouwprogramma onontkoombaar zijn. De kapitaalmarkt was in
de afgelopen periode zeker niet altijd
even willig. Niettemin zijn de stichtingen
er tot op heden in geslaagd de benodigde kapitalen tijdig aan trekken. Zo leende
de Stichting Woningbouw Lelystad tot
dusverre een bedrag van circa / 500
miljoen en de Stichting Woningbouw Al-

mere ongeveer / 370 miljoen.
De hiervoor geschetste wijziging in de financiering van de sociale woningbouw is
het meest sprekende voorbeeld van een
ontwikkeling die zich in de laatste jaren
bij de inrichting van de Usselmeerpolders heeft voorgedaan, waarbij investeringen verschuiven van de overheid naar
derden. Hieraan was de invoering van
erfpacht voor landbouwbedrijven al vooraf gegaan. Deze maatregel hield in dat
de erfpachters zelf hun woning en bedrijfsgebouwen moesten stichten. Een
andere ontwikkeling in deze richting
wordt gevormd door de verschuiving van
de niet-sociale woningbouw naar pensioenfondsen. andere institutionele beleggers. projectontwikkelaars en individuele bouwers.
Financiering naar d e r d e n
Bij de uitgifte van percelen voor de nietsociale woningbouw was tot dusver
steeds sprake van uitgifte van bouwrijpe
grond. Dat wil zeggen: aanvankelijk nietbouwrijpe grond, die door toedoen en
met investeringen van het rijk in bouwrijpe staat wordt gebracht. Deze investeringen vergden bij de opgelegde taakstelling voor de woningbouw enorme kapitalen. Daardoor kwam het beschikbare
budget van de dienst onder zware druk
te staan, zelfs zo dat voor eveneens
noodzakelijke onrendabele investeringen
in infrastructuur (wegen, viaducten,
grachten, bruggen, etc.) en sociaal-culturele voorzieningen (sporthallen, zwembaden. buurthuizen. sportaccommodaties, etc.) te weinig geld zou overblijven.
De dienst kwam toen op de gedachte
voor de daarvoor in aanmerking komende, door derden te realiseren woning-
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bouwprojecten niet-bouwrijpe grond uit te
geven. De achtergrond hiervan was het
budget van de dienst te ontlasten door
de investeringen voor bouwrijp maken en
terreinafwerking af te wentelen op de
projectontwikkelaar, c.q. de institutionele
belegger. Daartegenover werd de grond
aan de projectontwikkelaars/institutionele
beleggers tegen een aar verhouding
van de gedane investeringen gereduceerde grondprijs geleverd.
Behalve de ontlasting van het budget
van de dienst bood deze constructie tevens voordelen in het personele en organisatorische vlak. Immers, de voorbereidende werkzaamheden. verbonden
aan bouwrijp maken en terreinafwerking.
werden door derden uitgevoerd. Dit laatste was vooral van belang in de periode
toen de dienst twee groeikernen (Lelystad en Almere) tot ontwikkeling had te
brengen. Beide liepen in de tijd een
aantal jaar samen. Op die tijdelijke samenloop kon echter het personeelsbestand bezwaarlijk worden afgestemd
Met de machtiging tot de nieuwe vorm
van gronduitgifte in het stedelijk gebied
werd een belangrijk stuk financiering,
benodigd voor de voortgang van de particuliere woningbouw in de Usselmeerpolders. veilig gesteld. Het spreekt welhaast vanzelf dat een en ander uitvoerig
werd besproken met de betrokken ministeries. Daarbij werd gewaardeerde
steun ondervonden van de directie Financieel-economische zaken van Verkeer en Waterstaat.
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Wat blijkt nu uit dit alles? Wel. dat de
drooglegging en de inrichting van de Usselmeerpolders steeds onder zware druk
van beperkte financiele mogelijkheden
van het rijk hebben gestaan en nog
staan. Inventieve oplossingen, zoals verschuiving van daarvoor in aanmerking
komende investeringen van de overheid
naar derden, hebben deze druk doen
verminderen en de voortgang van het
project bevorderd. Ook voor het toekomende zullen ons de financiele problemen niet bespaard blijven. Het zal voor
een deel van de vindingrijkheid van de
dienst afhangen of we aan deze problemen het hoofd kunnen bieden.
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V i p g jaar personeelsbeleid
Vijftig jaar. wat betekent dat voor het
Zuiderzeeproject. voor de betrokken organisaties. voor de mensen die er aan
werken? In dit stukje gaat het om de
mannen en vrouwen van de RIJP van
wie zich al enkele generaties hebben ingezet voor dit gebied. Hoe hebben zij dat
ervaren en wat mogen ze verwachten?
Uit gesprekken en geschreven stukjes
komen daar heel verschillende readies
op Dat ligt ook voor de hand, door verschillen in plaats in de organisatie en
verschillen in persoonlijke omstandigheden. Voor de een is het niet meer dan
brood op de plank en voor de ander een
gedrevenheid. Misschien is het goed
eens een vergelijking te maken tussen
de werkomstandigheden bij de eerste
polders, de Wieringermeer en de Noordoostpolder. en de thans in uitvoering
zijnde polder Zuidelijk Flevoland.

afgeremd.
Het basisloon per uur lag op 40 cent
voor het ontginningswerk en op 35 cent
voor de landbouwkundige werkzaamheden, later verlaagd tot 30 cent, om niet
teveel boven de lonen op het oude land
te komen, waar die op 25 cent lagen.
Door de uitvoering als akkoordwerk lagen de werkelijk betaalde lonen in het
algemeen hoger (50 cent en meer). Datzelfde gold voor de uurlonen. die in
werkverschaffingsverband werden uitgekeerd (25 cent). Door dit alles heen
speelden ook nog tijdelijke ontslagregelingen voor perioden met weinig werk-

berustte bij de kok. die tevens de kampadministratie voerde. Dit alles betrof in
een bepaalde periode enkele duizenden
arbeidskrachten, over wie in het Wieringermeerboek wordt gezegd: ..Het weken
achtereen verrichten van hetzelfde
graafwerk in de natte. taaie kleibodem
van de eindeloze. aan weer en wind
blootgestelde polder eiste van de arbeiders een groot uithoudingsvermogen". In
deze simpele zin ligt veel ontbering opgesloten voor een groep mensen, die
weinig keus had anders dan hoe dan
ook een bestaan te bevechten.
De verschillende loonregelingen tussen

Vom i.roofinnln .-mi mot :<wahmow s l j B i'».wfc.*) *r*3..'-»n n l t * B ':••.,: ,ii..>.*:.'

-rtj-.-'-it. noflt word-m In d i t no,' .-nhf"! t o k o l o -

r.letormi f e l l a d ie. r.iur*>*rJsallJ>. aahMitflnha rr. .'no oura acriii.ihB'-'*'
Zo min mogelijk ambtenaren
Toen de Wieringermeer in 1930 droogviel, namen daarmee de ontginning en
inrichting een aanvang onder de naam
Landbouwcultuurmaatschappij (LCM.
meestal aangeduid als ,,de Cultuur").
Het werk stond onder leiding van een inspecteur, bijgestaan door landbouwkundige opzichters. Hiermee werd beoogd
met zo min mogelijk ambtenaren de
werkzaamheden zo soepel mogelijk te
laten verlopen (zoals dit is omschreven
in het boek ..Wording en opbouw van de
Wieringermeer"). De ontginningswerkzaamheden werden uitbesteed aan drie
maatschappijen, waaronder Heidemij en
Grontmij. De LCM had het toezicht. Voor
de tijdelijke exploitatie van de grond
werd wel eigen personeel in dienst genomen.
Bij dit alles stond steeds voorop dat de
grond zo spoedig mogelijk geschikt
moest worden gemaakt voor uitgifte aan
particuliere bedrijven. Bij de hele aanpak
speelde aanvankelijk ook de mechanisatie van de werkzaamheden een belangrijke rol. Het aantrekken van de benodigde arbeidskrachten gebeurde door inschakeling van de Rijksarbeidbemiddeling. Mede door de grote werkloosheid in
de dertiger jaren was de toeloop. om in
de polders te werk te worden gesteld.
groot, in het bijzonder uit de randgebieden, de noordelijke provincies en het
zuidwestelijk zeekleigebied. Overigens
was de animo om in de polders te komen werken en wonen bij de grondwerkers groter dan bij de landarbeiders. In
verband met de grote werkloosheid werd
de mechanisatie van de werkzaamheden
17
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Fragment uit de toelichting op de begroling

van de Cultuurtechnische

aanbod. Daarnaast werden in overleg
met de vakbonden de arbeidsvoorwaarden geregeld, zoals vergoedingen voor
verlof, regenverlet, vervoer, enz. Zo werd
na een enquete onder de werknemers
van de ontginningsmaatschappijen de
werkweek teruggebracht van 55 tot 50
uur per week. Bij de Cultuur waren de
werkweken langer, namelijk 57,5 uur van
1 april tot 1 oktober met daarenboven
nog overuren; 's winters werd korter gewerkt. Voor het personeel in de werkkampen moesten uiteraard ook allerlei
regelingen worden getroffen. Voor onderdak en voeding werd 30 cent per dag
in rekening gebracht. (De dienst legde
daar 55 cent bij). Voorts gold dat het
loon niet aan de werknemers werd uitgekeerd. maar aan hun gezinsleden. behoudens een bedrag voor zakgeld en
dergelijke. Om de verveling in de kampen te beperken, werden toneel-, cabaret- en filmvoorstellingen georganiseerd.
lezingen gehouden, lectuur verzorgd,
enz. De dagelijkse leiding van een kamp

afdeling.

gedateerd

1930

arbeiders, werkzaam bij de ontginningsmaatschappijen, bij „de Cultuur", in
werkverschaffingsverband en op het omringende oude land, maakten de sociale
verhoudingen niet eenvoudiger, temeer
daar de lonen aan een dalende tendens
onderhevig waren. Ook de overgang van
de arbeiders van de Cultuur naar de
boeren. hetwelk steeds de bedoeling van
de directie is geweest. verliep door wederzijds wantrouwen niet gemakkelijk.
Enkele malen heeft de dienstleiding dan
ook een circulaire doen uitgaan aan dit
personeel om te wijzen op de noodzaak
om tijdig een andere werkgever te kiezen. Uiteindelijk is toch een vrij behoorlijk
aantal arbeiders overgegaan naar de
pachters, terwijl ook een aantal arbeiders
een eigen, klein bedrijf kreeg toegewezen.
Wrang is de conclusie van Uska in het
boek ,,Langs gewonnen velden", dat de
boeren in het algemeen het door hen afgekeurde systeem van de directie. om zo
weinig mogelijk vaste arbeiders in dienst

In dc Noordoostpolder gebeurde «*/ tveri in handkracht, :<>nh greppels graven (1943)

spreiding van de werkzaamheden een
gunstig effect had. Ook werd het dienstverband in winterse perioden gehandhaafd. Al met al waren de sociale verhoudingen dus ten opzichte van de Wieringermeer aanzienlijk verbeterd. Als tekortkomingen in de Noordoostpolderperiode noemt Uska de geringe betrokkenheid van de werknemers bij het werk
zelf, omdat zij geen zicht hadden op het
werk als geheel. Om hierin verbetering te
brengen moesten zij ingelicht worden
over de gang van zaken. over de
problemen die zich voordeden. en in de
gelegenheid worden gesteld o m een eigen inbreng te hebben. Hoe de werknemers zelf reageerden. is terug te vinden
in diverse opgeschreven gesprekken, bijvoorbeeld ,,ln het spoor der pioniers".
waaruit de hardheid van het bestaan
naar voren komt, maar ook een uitspraak
als: ,,Dat opbouwen vraagt een stuk inzet, maar als je ervoor voelt en je wilt die
inzet geven dan kun je achteraf met voldoening vaststellen dat er iets waardevols tot stand is gekomen". Of ,.De directie was er destijds al voor om het onderwijspeil zo hoog mogelijk op te voeren Dat is ook van belang met het oog
op de werkgelegenheid. Als je je kinderen tot een jaar of twintig op school kunt
houden. neem je ze van de arbeidsmarkt
af".
Zo veel mogelijk v e l d p e r s o n e e l

GreppetfTees in actie 11958). Door de mechanisatie liep het personeelsbestand van de veldwerkers
sterk terug

te nemen, zelf overnamen en gebruik
makend van de mogelijkheid - liggend in
de grote werkloosheid - arbeiders aannamen en ontsloegen, al naar gelang dit
het voordeligst was, hetwelk niet bijdroeg
tot het totstandkomen van goede sociale
verhoudingen. Hij onderkent daarbij. dat
de omstandigheden in en buiten de
nieuwe polder in deze richting drongen.
doch het belang van de werkende mens
is zijns inziens niet voldoende onderkend.
In de Noordoostpolder waren de o m standigheden weer geheel anders: eerst

oorlog en bezetting met daaraan verbonden honger. onderduiken en verzet. gevolgd door de periode van wederopbouw Organisatorisch werd geen splitsing meer gemaakt in ontginning en exploitatie en werden alle werkzaamheden
en het personeel onder directe verantwoordelijkheid van de directie gebracht,
waarbij Heidemij en Grontmij alleen als
toezichthoudende organen werden ingeschakeld. Door speciale toeslagen werd
het verschil tussen de lonen in de ontginning en bij de exploitatie goeddeels
weggewerkt, waarbij een gelijkmatiger

De personeelsvoorziening bij de Cultuur
was aan grote schommelingen onderhevig. In verband met het ..onderduikersbeleid" tijdens de oorlog werden in
sommige jaren meer mensen aangenomen dan de gemiddelde personeelsbezetting in totaal bedroeg. Zo werden in
1944 ruim 7500 man aangenomen en
vertrokken er bijna 11.000. In 1946 werden ruim 9.000 man aangenomen e n
vertrokken er ruim 6.300. De hoogste
na-oorlogse personeelsbezetting werd
bereikt in 1947 met 4.340 man, toen de
Noordoostpolder in voile uitvoering was
en de mechanisatie nog in de kinderschoenen stond. Toen de werkzaamheden in Oostelijk Flevoland van start gingen. was het aantal teruggelopen tot
rond 900 man, weer oplopend tot 1.100
in 1960. In Oostelijk Flevoland heeft de
mechanisatie rasse schreden gezet en
was er buiten de landbouw een grote
vraag naar arbeidskrachten, zodat de
personeelsbezetting in de afgelopen 20
jaar gemiddeld met ca. 20 man per jaar
afnam tot omstreeks 650 man nu. Het is
natuurlijk ook de mechanisatie, die de
18

50 jaar personeelsbeleid (vervolg)

materiele mogelijkheden schept voor de
verbetering van de arbeidssituatie.
Moeilijke perioden tijdens deze ontwikkeling waren de grote razzia's in november
1944 en de bestedingsbeperking in 1957
toen zo'n 200 man de dienst moesten
verlaten.
Als we nu een sprong maken naar de
omstandigheden van vandaag, is dan de
positieve lijn inzake de arbeidsvoorwaarden van de Wieringermeer naar de
Noordoostpolder door te trekken naar
Flevoland? Inderdaad zijn de arbeidsvoorwaarden in het overleg met de vakbonden verder verbeterd: lonen, toeslagen, reiskosten. sociale verzekeringen.
enz. De aanpassing aan veranderde
maatschappelijke verhoudingen weerspiegelde zich vooral in het gestalte krijgen van allerlei overlegorganen, met
name de gekozen contactcommissies
voor Ontginning en exploitatie. Werktuigkundige dienst en Beplantingen, alsmede
de Personeelsraad van de Cultuurtechnische afdeling. In deze organen worden
de werkplannen behandeld, evenals opleidingsprogramma's, verlofregelingen.
veiligheidsmaatregelen. e.d. Daarnaast
biedt het werkoverleg een vorm van medezeggingschap in de uitvoering van het
werk zelf, waarbij de mate waarin en de
wijze waarop dit gebeurt nogal verschillen per onderdeel van de cultuur.
Werkgemeenschap
van gelijkwaardigen
Zo zien we dus in de loop der jaren. gemar eerd door de opeenvolgende nieuwe polders, een voortgaande ..vermaatschappelijking" van de werksituatie en
een vervagende scheiding tussen
dienstleiding en werknemers, met als
doelstelling een werkgemeenschap
waarin gelijkwaardige mensen samenwerken. ieder met zijn eigen taakstelling
en in onderlinge wisselwerking. Die onderlinge relatie wordt in belangrijke mate
bepaald door de betrokkenen zelf; de arbeidsvoorwaarden worden al veel meer
van buitenaf bepaald. Ook de taakstelling komt van hogerhand, de regering, zij
het dat de dienstleiding en de diverse
werkverbanden daar in meer of mindere
mate invloed op hebben. En in onze
parlementaire democratie hebben regering en kamer het laatste woord. ook al

De Status van het niet-ambtelijk personeel
vastgelegd bij Koiiinklijk Besluit
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Op de voordracht van Onze Minister van Verkeer en Waterstaat vaniC december 1962, no. 70211
, Directie van de
Waterstaat, afd. P en van Onze Minister van Binnenlandse Zalcen
van 1£
. .
aak van de Directie van de Wieringermeer (Usselmeerpolders) wordt overgenoraen door de Rijksdienst
voor de Usselmeerpolders;
Overwegende, dat het wenselijk is dat voor de werklieden
bij de ontginning en de tijdelijke exploitatie van de U s s e l meerpolders door de genoemde Rijksdienst de toepasselijkheid van
het ArbeidsovereenkomstenbesJuit uitgesloten blijft;
Gelet op artikel 3 van het Arbeidsovereenkomstenbesluit;
HEBBEN GGEDGEVONDEN EN VERSTAAN:
Artikel 1
Het Arbeidsovereenkomstenbesluit is niet van toepassing op
de werklieden die bij de Rijksdienst voor de Usselmeerpolders
in dienst zijn of worden genomen bij de ontginning en de tijdelijke exploitatie van gronden of bij de door die Rijksdienst
geexploiteerde bedrijven.
Artikel 2
1. De Directeur van de Rijksdienst voor de Usselmeerpolders
stelt na overleg met de door Onze Minister van Verkeer en
Waterstaat aan te wijzen arbeiders-organisaties een reglement op de arbeidsvoorwaarden vast voor de werklieden, die
werkzaam zijn bij de ontginning of de tijdelijke exploitatie
van gronden.
1
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zal niet ieder zich daarin steeds herkennen.
Het voorgaande, dat is afgestemd op het
niet-ambtelijk personeel, geldt in grote
lijnen ook voor het ambtelijk personeel.
dat wil zeggen een voortgaande verbetering van de arbeidsvoorwaarden en
sociale begeleiding. ofwel: van personeelsbeheer naar personeelsbeleid. Door
de sterke centralisatie van het personeelsbeleid van ambtenaren is de invloed van de dienstleiding en werkleiding
hierop veel geringer, met als nadelige

Werkende vrouwen in kantoor Molenstraat
dames ongetwijfeld nog

der jaren veel aanpassingen plaatsgevonden.
Het personeelsbeleid heeft pas in de
zestiger jaren gestalte gekregen. onder
meer door de aanstelling van de eerste
wervings- en selectiefunctionaris, de
aanvang met de methodische personeelsbeoordeling, het instellen van een
begeleidingscommissie (sociaal team),
de introductie van nieuw personeel, zorg
voor gepensioneerden en de instelling
van de Dienstcommissie
Wat betreft de toekomstvisie op het per-

in Kampen (1951). Oude ..Motenstraters"

gevolgen dat de toch al moeilijk meetbare efficiency van het werk veel meer
op de achtergrond blijft. Alleen al de ingewikkelde en tijdrovende procedures
om bijvoorbeeld wijziging te brengen in
een formatieschema zijn slopend voor de
mensen, die de directe zorg dragen voor
het goed functioneren van de organisatie. Dat neemt niet weg dat er. na een
langjarige periode met een vrij constante
personeelsbezetting van circa 850 personen, vanaf 1970 een vrij snelle toename tot bijna 1.200 personen heeft
plaatsgevonden. een stijging die vooral
op rekening komt van Almere. Ook binnen deze aantallen hebben in de loop

kenncn del*

soneelsbeleid kan de RIJP aansluiten bij
het rijkspersoneelsbeleid, dat gericht is
op de volgende doeleinden:
- de aanwezigheid van voldoende personeel van voldoende kwaliteit om de
bestaande en toekomstige taken van
de rijksdienst zo doelmatig mogelijk te
helpen verrichten;
- een zo groot mogelijke bijdrage van
het personeel aan de voorbereiding,
uitvoering en vernieuwing van het regeringsbeleid en het bestuur;
- het welbevinden van het personeel,
zowel individueel als groepsgewijs. zd
dat men ook in de arbeidssituatie volwaardig mens kan zijn;

- ontwikkelings- en ontplooiingsmogelijkheden voor het personeel.
De zorg voor het welbevinden houdt onder meer in dat er duidelijkheid moet zijn
in het beleid. Een goed overleg vereist
gelijkwaardigheid van partijen. gelijke
informatie en het tijdig betrekken van de
partners in het overleg, dit alles om te
komen tot een betere motivatie van de
medewerk(st)ers en het efficient functioneren van de organisatie. Of met dit beleid een van de belangrijkste doelstellingen, namelijk motivatie bij het werk.
wordt bereikt, is onzeker. Het werken in
grote organisaties leidt vaak tot specialisatie en afstandelijkheid, zodat ook binnen dergelijke organisaties gestreefd
moet worden naar het werken in kleinere
eenheden. Ondertussen doen zich allerlei nieuwe ontwikkelingen voor, zoals:
- de economische terugslag, waardoor
er minder ruimte is voor materiele
verbeteringen, en tegelijk een groot
aanbod van hoger opgeleiden ten opzichte van de beperkte plaatsingsmogelijkheden;
- de voorbereiding op de overgang van
werkend naar gepensioneerd en de
mogelijkheid van vervroegde uittreding
(VUT);
- het ruimte scheppen voor de werkende vrouw, mogelijkheden voor deeltijdarbeid en een ingrijpende wijziging
van het inkomenspatroon (onder meer
door nivellering enerzijds en cumulatie
van inkomen als beide partners betaalde arbeid verrichten anderzijds);
- de onzekerheid inzake de continuiteit
van de werkgelegenheid. Die ongewisheid roept problemen op, zowel
voor het functioneren van de dienst
als voor de individuele werknemer.
Na een periode van optimisme en een
zeker zicht op de toekomstige ontwikkelingen zijn we weer verzeild geraakt in
moeilijk vaarwater met onbekende risico's en mogelijkheden. waar we ons
overigens niet alleen bevinden. Om het
schip op koers te houden is een goed
overleg met de vertegenwoordigende organen bij de dienst van wezenlijke betekenis. dat is zeker.
R. H. A. van Duin
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De RIJP in het buitenland
Vijftig jaar is de Rijksdienst voor de Usselmeerpolders bezig modder om te
vormen tot cultuurrijpe grond. Nu. na vijftig jaar, kunnen we omzien naar een oppervlakte van ±130.000 ha goede
grond, die uit onze handen is gekomen.
Dat wil zeggen: een jaarlijkse produktie
van circa 2600 ha. ofwel een financiele
opbrengst, gemeten aan de huidige
agrarische waarde, van jaarlijks ongeveer 100 miljoen gulden.
Minder duidelijk meetbaar is een andere
opbrengst. samenhangend met de vijftigjarige grondproduktie. namelijk de
vermeerdering aan kennis en ervaring
met dit unieke stukje cultuurtechniek en
de daaruit voortvloeiende kennisoverdracht naar andere gebieden. Deze verzamelde kennis en ervaring liggen voor
een groot deel vast in nota's en publikaties van allerlei soort en in de huidige
organisatie en werkwijze van de dienst.

De grote lijnen van de organisatie werden reeds in de Wieringermeer gelegd.
hetgeen met name gold voor de koppeling tussen onderzoek en uitvoering. Deze heeft in de afgelopen jaren een belangrijke stimulans betekend voor innovatie en kennisvermeerdering bij het
produktieproces van grond uit modder.
De verkregen kennis en opgedane ervaring werden niet alleen toegepast in de
volgende polders, maar ook in andere
buitendijkse gebieden. zoals vroeger de
Braakman en het Dijkwater en meer recent in het Lauwersmeer, het Grevelingenbekken en de Oosterschelde.
Inmiddels ontstonden op vele plaatsen
elders in de wereld. onder invloed van
de bevolkingsgroei. problemen ten aanzien van de voedselvoorziening en de
grote bevolkingsdruk op de steden. Als
gevolg hiervan deed zich op die plaatsen
een groeiende vraag voor naar de in de

Usselmeerpolders opgedane specifieke
kennis en ervaring inzake ontginning en
ontwikkeling van nieuw land.
Het Wageningen-project
Een van de duidelijkste voorbeelden
hiervan is het Wageningen-project in
Suriname, waarmee in de vijftiger jaren
een aanvang werd gemaakt. Geheel volgens RUP-model werd in de uitgestrekte
kustmoerassen een areaal ontgonnen en
in cultuur gebracht. Gelegen ver van de
bewoonde wereld. maar wel op een
plaats waar voldoende zoetwateraanvoer
was verzekerd. ontstond in de tropen
een Hollands aandoend polderiandschap
met rijst als voornaamste gewas. Ook dit
bijna 30 jaar oude project is gedurende
zijn lange looptijd evenals het Usselmeerproject enige malen aangepast aan
maatschappelijke ontwikkelingen. Oorspronkelijk was het de bedoeling om na

De RIJP Verleende niet alleen hulp in de ontwikkelingslanden
zelf. maar ontving ook mensen uit de Derde Wereld die hier hun licht kwamen
Op de foto: ing. Smook van Plantenteeltkundig
onderzoek met een groep Tanzanianen op het proelbcil'ijl Di Schreef
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opsteken

De rijstpolder bij het dorp Wageningen

in Suriname.

het cultuurrijp maken aldaar Nederlandse
boeren te vestigen. Deze opzet werd al
spoedig verlaten; op de zogenaamde
Middenstandsbedrijven kwamen Surinaamse boeren. Vervolgens werd besloten om geen gronden meer uit te geven en de exploitatie voort te zetten in
de vorm van een grootlandbouwbedrijf.
Ook het plan om diverse tropische gewassen te verbouwen moest worden
verlaten wegens o.a. teelttechnische
problemen; rijst is nu het gewas dat
tweemaal per jaar volledig gemechaniseerd wordt verbouwd. Om dit te bereiken, diende men te beschikken over voor
de mechanische teelt geschikte gewassen. Die waren er niet; ze werden in eigen beheer ontwikkeld op het inmiddels
in de Bernhardpolder gestichte kweeken vermeerderingsbedrijf Nu functioneren het bedrijf en de plaatselijke gemeenschap onder Surinaamse leiding
uitstekend; het bedrijf wordt geregeld uitgebreid en vertoont een batig saldo. Velen bezoeken het Wageningenproject.
dat als voorbeeld dient voor de wijze
waarop de landbouwkundige ontwikkeling in een tropisch gebied kan worden
gestimuleerd.
De geschiedenis van dit project heeft

een van de eerste projecten

van de RIJP in het

buitenland

geleerd dat wetenschappelijke voorbereiding, geduld en vasthoudendheid van
de leiding en langdurige financiele en
politieke steun onontbeerlijk zijn om een
dergelijke onderneming te doen slagen.
Aan dit project heeft de RIJP vele jaren
bijgedragen door onderzoek en management.
Andere projecten
Bij talloze andere projecten vond de
kennisoverdracht voornamelijk op de
volgende onderdelen plaats: grondonderzoek (laboratorium). bodemkunde en
waterhuishouding en management,
waaronder begrepen de aanschaf en het
onderhoud van landbouwmachines. Het
zou te ver voeren deze projecten. die
naar omvang en aard zeer verschillend
zijn. hier te beschrijven. Er wordt volstaan met een illustratie. waarop 25 landen zijn aangegeven waar kennisoverdracht heeft plaatsgevonden. Voorts zijn
in de tabel de kennisgebieden naar type
en aantal weergegeven.
Vormen van kennisoverdracht
De wijze van kennisoverdracht is zeer
verschillend. In de eerste plaats gebeurt
dit in de vorm van studies, die geza-

Kennisgebied

Aantal

Grondonderzoek
Bodemkunde/
waterhuishouding
Management/
landbouwmachines
Stedebouw
(watervoorziening)

34

(25)

44

(30)

31

(20)

Totaal

2
111

(75)

()Het aantal gevallen, waarin deskundigen uit het betreffende land
langere tijd (meer dan een maand)
bij de RIJP hebben gewerkt

menlijk met deskundigen uit het betreffende land worden uitgevoerd. Deze
dragen vaak een verkennend en beleidsvoorbereidend karakter. Op basis hiervan
vindt de (dikwijls trage) besluitvorming
plaats door de betreffende regering en
de financiers. Tot de laatsten behoren
onder anderen de Wereldbank, het United Nations Development Fund, de Nederlandse regering of het betreffende
land zelf.
Een andere vorm van kennisoverdracht
is dat de deskundigen uit het betreffende
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De RIJP in het buitenland
(vervolg)
land langere tijd bij de RIJP komen werken, voornamelijk op het laboratorium, bij
de Werktuigkundige dienst en bij ontwerp
en aanleg van af- en ontwateringssystemen.
Een derde methode is de kennisoverdracht door middel van gerichte cursussen van 1 a 2 weken voor grotere groepen. Dergelijke cursussen zijn enkele
malen gegeven voor bedrijfsleiders uit
Hongarije en Tanzania inzake management van landbouwbedrijven. Binnenkort
start voor deskundigen uit Irak waarschijnlijk een drainagecursus. gericht op
de uitvoering. Verder werken RUP-ers
mee aan door anderen georganiseerde
cursussen, zoals de internationale Drainagecursus te Wageningen en de Internationale Cursus Waterbouwkunde te
Delft. Sinds het eind van de vijftiger jaren
worden deze cursussen jaarlijks gehouden. Naast een aantal particuliere ingenieursbureaus kunnen bij de organisatie
van een en ander diverse instanties een
rol spelen, zoals de Directie Internationale Technische Hulp (DITH). het Internationaal Agrarisch Centrum, het International Institute for Land Reclamation
and Improvement (ILRI), de Voedsel- en
Landbouworganisatie (FAO) en de Economische Commissie voor Azie en het
Verre Oosten (ECAFE). De beide laatsten ressorteren onder de Verenigde
Naties.
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Een evaluatie van de vermelde kennisoverdracht is niet eenvoudig te geven.
Teleurstellingen en successen zijn ons
deel geweest. De voorlopige indruk is
wel dat de kans op slagen aanzienlijk
wordt vergroot indien de duur van de
projecten meer jaren bedraagt en de uitwisseling van kennis en ervaring op verschillende niveaus. zoals onderzoek.
planvoorbereiding. uitvoering en beleid,
in deze periode meer of minder permanent plaatsvindt. Voorbeelden hiervan
zijn onder meer het Wageningenproject
in Suriname, de opzet van het drainageen ontziltingsinstituut in Peru, het drainageproject in de Nijldelta en mogelijk het
van start gaande mais- en tarweproject
in Tanzania. De tijd zal leren of het beroep op de stedebouwkundige kennis
van de RIJP zal toenemen. De problemen zijn hier echter zo mogelijk vaak
nog groter dan bij de verbetering van de
voedselproduktie.
J. H. van Kampen

Landen, waar di dienst m lief was in hel kader van de
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De toekomst wordt vandaag gemaakt
„De eerste stap bij een volwaardige
planning
is het instellen van een onbevangen
onderzoek
naar het ideaal".
Lewis Mumford

Verleden en toekomst hebben veel overeenkomstige eigenschappen. Een daarvan is dat beide ons maar vaag en onduidelijk voor de geest willen komen. Al
onze zintuigen zijn gericht op hier en nu.
Wie op onderzoek uitgaat in het verleden
- en dit verjaardagsnummer van Cultuurrijp is daar een voorbeeld van - zal

afwisselende gevoelens ondergaan. Hem
bekruipen de ene keer gevoelens van
verbazing hoe anders dan nu de dingen
vroeger waren; de andere keer krijgt hij
een gevoel van vertrouwdheid omdat
vraagstukken, die in het verleden bestonden. vandaag nog steeds of weer
actueel zijn. Verandering en continuTteit.
dat zijn twee sleutelwoorden voor iedereen die zich met ontwikkelingen in de tijd
bezig wil houden; twee sleutels om hier
en nu ,,de deuren der waarneming'' naar
verleden en toekomst te kunnen ontsluiten.
Dat de toekomst onzeker is. is de lezer
bekend. Dat er de komende jaren in het
Usselmeergebied veel zal veranderen. is
net zo zeker als dat zich in de afgelopen

jaren grote veranderingen voltrokken.
Dat heel veel hetzelfde blijft. staat ook
vast. Sommige toneelstukken worden
steeds opnieuw op het programma genomen. al wisselen de rollen en de acteurs.
Bij het schetsen van een toekomstbeeld
kan een keuze van wat er gaat veranderen en wat hetzelfde blijft niet anders
dan persoonlijk zijn. Om dit te onderstrepen. heb ik als uitgangspunt voor de volgende beschouwingen gekozen voor een
beschrijving van wat naar mijn oordeel
een wenselijke ontwikkeling van het Usselmeergebied zou zijn. Deze notities
hebben dus uitdrukkelijk niet de pretentie
een neutrale inventarisatie van de meest
waarschijnlijke ontwikkeling te zijn. Omtrent de uitwerking van het vrije spel van
maatschappelijke krachten verkeert de
schrijver in dezelfde onzekerheden als
de lezer. De bijdrage van dit artikel aan
de toekomstige ontwikkeling kan daarom
geen andere zijn dan in het citaat van
Lewis Mumford ligt besloten.
Actuele inrichtingsvraagstukken
Als de toekomst vandaag gemaakt
wordt. is het nuttig stil te staan bij wat
we vandaag aan het doen zijn. Bij de inrichting van het Usselmeergebied zijn we
nu met de uitvoering aan de zuidoostzijde aangeland. In een kalm tempo wordt
daar een landelijk gebied ingericht en tot
ontwikkeling gebracht. Kalm wil zeggen:
in verhouding tot het tempo, dat ontwikkeld zou kunnen worden als er maatschappelijke druk op zou staan. Tegelijkertijd wordt in hoog tempo een grote.
nieuwe stad gebouwd en ontwikkeld.
Een derde element in het inrichtingsbeleid vormen de zuidelijke randmeren. In
de door alle betrokkenen gemeenschappelijk opgestelde ..structuurvisie randmeren' is de gewenste ontwikkeling
aangegeven. Dit beleid wordt geleidelijk
gerealiseerd. In de komende tien jaar
zijn in dit beeld geen ingrijpende veranderingen te verwachten. Naarmate de
inpoldering van de Markerwaard verder
naar de toekomst wordt verschoven, zal
ook het tempo van uitgifte van de grond
in Zuidelijk Flevoland nog wel afnemen.
En een nog snellere groei van Almere
dan nu in de plannen zit. kan - van Almere uit bezien - nauwelijks als gewenst
worden beschouwd En hoewel de recreatieve druk op de randmeren al groot
is en nog wel zal toenemen, is van Flevoland uit bezien een zorgvuldig inrichtingsbeleid ook hier niet gebaat bij een
overhaaste exploitatie van alle beschik:M

De toekomst wordt vandaag gemaakt
(vervolg)
bare mogelijkheden. Wat de voorbereiding van de inrichtingswerken betreft.
moet het oog weer gericht worden naar
het westen waar het werk met de proefpolder Andijk, de Wieringermeer en de
Afsluitdijk ruim een halve eeuw geleden
begon. In deze natte westzijde van het
Usselmeergebied zijn drie deelgebieden
te onderscheiden: IJsselmeer, Markermeer en IJmeer.
De Houtribdijk scheidt het IJsselmeer
van de twee andere meren. Een verdere
ontwikkeling en inrichting van dit als Usselboezem van 1200 km2 blijvend open
water staat daarom niets meer in de
weg. Een plan voor dit IJsselmeer in relatie tot de aangrenzende gebieden van
Noord-Holland. Friesland en de Usselmeerpolders zou in dit opzicht een eerste stap kunnen zijn. De verdere ontwikkeling van Markermeer en IJmeer wordt
bemoeilijkt door de uiteenlopende meningen omtrent de grens tussen beide
gebieden De inrichting van beide meren
maar evenzeer varr de aangrenzende
gebieden Noord-Holland en Flevoland. is
gebaat bij een beslissing daarover en
met de uitvoering van deze waterscheiding. Van de drie alternatieven hiervoor,
die sedert 1972 in discussie zijn. namelijk gerekend van het gemaal de Blocq
van Kuffeler respectievelijk zuidwestwaarts door het IJmeer naar Durgerdam,
pal westwaarts naar de Nespolder. ten
zuiden van Marken en noordwestwaarts
naar Edam, lijkt mij planologisch laatstgenoemde de beste. Naast het vervullen
van waterhuishoudkundige functies kan
deze dijk een wezenlijk nieuwe verbinding betekenen tussen Noord-Holland
Noord via Zuidelijk Flevoland met het
oosten en het midden van het land; een
nieuwe verbinding, die bovendien Waterland ontziet. Uit de ervaringen met de
Houtribdijk kan worden geleerd welke
effecten een dergelijke compartimenteringsdam heeft op het natuurlijk milieu en
op de recreatie.
De inrichting van het Markermeer - en
met name de oppervlakteverdeling tussen land en water - vormt nu al ruim 25
jaar onderwerp van discussie. Centraal
staat in die discussie of het gebied gerekend moet worden tot het stedelijk gebied van West-Nederland of dat het blijvend behoort tot de grote open ruimte,
die het Usselmeergebied (met slechts 70
inwoners per km2) nog steeds is. Deze
vraag wordt in de openbare discussie
veelal vertaald in: de Markerwaard open
25

of dicht. of: het Markermeer nat of droog.
Naarmate deze discussie zich voortsleept, krijgt zij iets krampachtigs, waarbij een stemming ontstaat dat we in Nederland nu al tot de laatste vierkante kilometer moeten vaststellen wat een volgende generatie met het gebied moet
doen. Reeds nu moeten noodzaken van
over 25 jaar worden aangetoond. Het lijkt
mij dat we ons wat bescheidener ten opzichte van volgende generaties moeten
opstellen door thans niet verder te gaan
dan het scheppen van condities. Aanleg
van de Markerwaard met brede randmeren heeft in mijn ogen planologisch
uitsluitend voordelen. omdat het de juiste
condities schept zowel voor een inrichting als landelijk gebied als voor een
eventuele latere verstedelijking. Uit een
oogpunt van natuur en milieu levert inpoldering wel een grote verandering op,
maar daarmee nog niet een vermindering van de waarden van het gebied. Het
tegendeel zou zelfs wel eens het geval
kunnen zijn.
Dat de Markerwaard noodzakelijk is, lijkt
me echter moeilijk te bewijzen tegenover
mensen. die de enorme ruimtebehoefte
in ons land gebruiken als argument tegen de inpoldering. Natuurlijk is de Markerwaard niet nodig, evenmin als in een
dergelijke strikt theoretische benadering
Lelystad en Almere nodig zijn. Het gaat
er gewoon om hoe we ons land willen
inrichten en hoe we daarbij een aantal
knellende problemen van nu, zoals de
woningnood in de grote steden en de
onderbezetting van onze nationale produktiecapaciteit, kunnen oplossen en tegelijkertijd de condities kunnen scheppen
die de volgende generaties de beste
kansen en de meeste vrijheid bieden bij
het oplossen van hun problemen.
Het derde deel van het westelijk deel
van het Usselmeergebied, het IJmeer,
begint pas sedert het midden van de zeventiger jaren in het beeld te komen. Met
het loslaten van de zuidwestpunt van de
Markerwaard in de studieplannen van de
regering is ruimte ontstaan voor andere
ontwikkelingen. Van de verschillende
wensen en mogelijkheden voor dit gebied wordt nu een inventariserende studie gemaakt. Gelet op de ingewikkeldheid van de in en rond het IJmeer spelende vraagstukken zal het zeker nog tot
in de volgende eeuw duren voor de
plannen hier zijn uitgekristalliseerd. Vervolgens gaan er weer enige decennia
mee heen voordat de eventueel tot deze
plannen behorende inrichtingswerken

De Houtribdijk.

die Lelystad met

Enkhuizen

verbindt, tngdt het IJsselmeer in twee delen,
links van de dijk het Markermeer en rechls hel
resterende IJsselmeer Op de voorgmml het

Oostvaardersdiep, afgesloten door de
Houtribsluizen. Na eventuele inpoldering zal
il, imam Markermeer wellu lit veranderen in
Markerwaard

zullen zijn gerealiseerd. Omtrent de richting van de ontwikkeling in dit gebied valt
nu geen zinnige voorspelling te doen
Ook hier zal ongetwijfeld de in het Zuiderzeeproject steeds terugkerende discussie over de oppervlakteverdeling van
land en water weer breeduit aan de orde
komen.
Actuele bestuursvraagstukken
De snelle bevolkingsgroei, die het ontwikkelen van grote steden als Lelystad
en Almere met zich meebrengt, heeft
ook de bestuurlijke ontwikkeling in een
stroomversnelling gebracht. Dat tekent
zich het eerste af op het punt van de
gemeentewording van Almere. De vorm
waarin. meer nog dan het tijdstip waarop, is daarbij het centrale vraagstuk. Om
verschillende redenen is de provinciale
indeling van Flevoland uitgesteld. Het
laat zich aanzien dat dit uitstel niet veel
langer kan duren. Ook hier vormt de
snelle bevolkingsgroei de belangrijkste
reden om een stroomversnelling te verwachten. zowel met het oog op de democratische rechten van de inwoners
van Flevoland als met het oog op de representativiteit van de eerste kamer. De
oplossingen. die hier moeten worden gevonden, zijn niet alleen van belang voor
Almere of Flevoland.
Beide ontwikkelingen doen eveneens de
vraag rijzen binnen welke bestuursconstructie IJsselmeer. Markermeer en IJ-

meer verder moeten worden ingericht en
beheerd. Niet voor niets heb ik enige tijd
geleden de RIJP betiteld als de ..Vereniging tot Behoud van het Openbaar Lichaam ". Men moet, ook bestuurlijk, geen
oude schoenen weggooien voor men
nieuwe heeft.
Voor wie gewend is aan de minitieuze
zorgvuldigheid, waarmee de departementen van Verkeer en Waterstaat en
van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening bij de inrichting van het Usselmeergebied structurele beslissingen
voorbereiden, roept de manier van voorbereiding van de bestuurlijke inrichting
van het gebied gevoelens van verbijstering op. Zij. die de nu al jaren voortdurende discussie over de bestuurlijke
reorganisatie van ons land volgen, vinden dit geen nieuws; er is een constante
stroom van ingediende en ingetrokken
wetsontwerpen. In het Usselmeergebied
wreekt zich vooral dat het gebied decennia lang bestuurlijk een witte vlek bleef,
zodat op het departement van Binnenlandse Zaken noch over het verleden
noch over de toekomst van het gebied
een helder beeld bestaat. En van de inwoners van Flevoland, van wie de helft
hier nog geen vijf jaar woont. kan dit in
gemoede niet worden verwacht. Het is
de belangrijke bijdrage van de landdrost
aan de ontwikkeling van het Usselmeergebied dat hij, op geheel eigen wijze. op
deze leemte in het ontwikkelingsbeleid
voortdurend de aandacht vestigt. Maar
problemen signaleren is nog niet hetzelfde als oplossingen vinden. Zo goed als
de ervaringen met Lelystad. zowel v66r
als na de instelling van de gemeente.
gebruikt moeten worden bij de gemeentewording van Almere, zo zullen de op-

lossingen, die voor Almere worden gevonden, hun betekenis hebben voor wat
daarop volgt.
Doordat het denken over de bestuurlijke
ontwikkeling zo achterloopt op de planning van de sociaal-economische, sociaal-culturele en ruimtelijke ontwikkeling,
is het hele onderwerp onderbelicht
gebleven. Dat maakt het moeilijk een afgewogen oordeel te vormen over wat in
dit opzicht wenselijk zou zijn. Er blijken
meer mogelijkheden voorhanden. die alle
hun voor- en nadelen hebben. We kunnen slechts hopen dat de discussies
over de diverse mogelijkheden van bestuurlijke inrichting op lokaal en provinciaal niveau evenzeer in het teken van
een ..onbevangen onderzoek naar het
ideaal" zullen staan als die over de
ruimtelijke inrichting. En ook hier geldt.
dat de problemen van vandaag moeten
worden opgelost. maar dat tegelijkertijd
condities moeten worden geschapen die
een zo groot mogelijke vrijheid laten aan
een volgende generatie. Dat zou kunnen
wijzen op een gefaseerde aanpak, parallel aan het tempo van de ontwikkeling
van de diverse onderdelen van het Usselmeergebied. Een dergelijke aanpak
schept bijvoorbeeld de bestuurlijke
ruimte om in de tweede helft van de
tachtiger jaren. als ook inmiddels duidelijkheid zal zijn ontstaan over de toekomst van het Markermeer en de provinciale indeling van het Usselmeergebied,
een definitieve beslissing te nemen over
het aantal gemeenten in Zuidelijk Flevoland.
De toekomst is
gisteren begonnen
Wat betekent dit alles nu voor onze

dienst? De ontwikkelingen, die in het
voorgaande beschreven zijn, hebben alle
hun wortels in het verleden. Het fundamentele inrichtingsvraagstuk in dit gebied
- nat of droog - houdt de gemoederen al
sinds 1948 bezig. De sterke verstedelijking. die nu plaatsvindt. is door de regering al in 1958 in de nota over het westen des lands aangekondigd. De discussie over de bestuurlijke ontwikkeling is
door het openbaar lichaam ZUP in een
nota van 1974 aan de orde gesteld. Met
het verbreken van de personele unie van
directeur en landdrost heeft de regering
ook dit onderdeel van het ontwikkelingsproces versneld.
Naast deze versnellingen treden ook
vertragingen op, met name bij de inrichting en uitgifte van het landelijk gebied.
de Markerwaard inbegrepen.
Onder deze omstandigheden wordt de
Rijksdienst voor de Usselmeerpolders
gedwongen met zeer uiteenlopende toekomstige ontwikkelingen van het gebied
rekening te houden. Dat vormt op zichzelf een uitdaging, omdat het bijzonder
zware eisen stelt aan de flexibiliteit en
creativiteil van de dienst. De combinatie
van kennis en operationeel vermogen op
het gebied van landinrichting en stedebouw. die de dienst vertegenwoordigt,
vormt een waardevol instrument van de
centrale overheid en kan straks ook voor
een eventuele provinciale overheid van
het Usselmeergebied een goede startpositie opleveren. Bij alle veranderingen is
het goed in het oog te houden hoe bijzonder veelzijdig het werk is dat onze
dienst mag doen en welke kansen ons
daarbij worden geboden: een gebied ter
grootte van 10% van Nederland wordt
stap voor stap ingericht tot akkers, weiden, meren, bossen, dorpen, steden en
natuurgebieden. Elke bestemming van
het gebied en al het andere dat tot de
ontwikkeling behoort. moeten op de
juiste tijd hun juiste vorm en plaats krijgen.
Ook buiten het IJsselmeer wordt de
dienst ingeschakeld en in de gelegenheid gesteld ervaring op te doen voor het
werk, dat nog voor ons ligt. Om een
voorbeeld te noemen: de wijze van planvorming voor de Grevelingen kan in veel
opzichten model staan voor die van het
IJmeer.
Wie kansen krijgt, moet ze ook benutten.
Onze toekomst zullen we, net als in de
afgelopen 50 jaar, vandaag zelf moeten
maken.
D. H. Frieling
26

<n

Wieringermeer
&

•i .

iiV

*

6

$y*

!f% **

It

,^-

w V
•

i

'

*: 'or

VM&

i
*

St*

p

i

- " ^

7
S
y
in
III
t .
12.

1. 120 pk rupstrekker, 1932
2. Sloten graven:

1930

3. Wegenaanleg, 1931
4. Het eerste ploeg werk; 1931
5. Graafwerk

met de dragline.

6. ..Teamwork", 1930

1931

Graan dorsen, 1939
in maul I.eh: 1979

Manje)

Kiel wm Irmii Innc: 1^31

DraJneerptaeg: 1^31
Srrotranspori
^Ill'llll/L*/',"
. . 19
I
•.".
Aanleg waterleiding.

1936

A

V.

Ri
^ ^ ' • &ari
\\\\\\\\\m\m\m\'*m-

/

^F—•****
20 Transpot
21

Ih

<><„!•

23 Feestln hel lab. < •
24

Un

laboraton

25 Instelling openbaai lichaam; 1938

•

\ l

land"; inundatii
n Wilhelmina en primes
ana, 1929
If)

Primes Juliana in SlOOtdorp

is
li

• ng. 1936
s. In,,;, n m de a hofikeet; 1933
Hooi-oogsi 1932

tr

tr
cu
UJ

2
-I

OJ

(/)
W

tr
O

z
UJ

Q

2

Noordoostpolder

Ri

. imdorsmai hJne; 1943
7. Dorsmai lane, aangcdic i cn doot c.
ttookte trekker; 1943
8. iankomst ion groep ottderduikent; 1941
9. Verzetsgmep bij dc Voorst 1943
In Knn,mn I.aiiilbou " I.undlgi afdeling; 1949
II Plantkundig lab in Kampen: 1947

1
2
.<
4.
5.

Opgraving van burthl bij Kulnre, 1943
Ploegen; 1946
Koninklijk bezoek, 1951
Karteerders nnderweg. 1949
Hesluurbaar ichnffeltuig. I94H

12 Technisch opuchter in .Martpositie"; I94ti
13 Kamp Nagele. 1955
14 De voorkarteerders; 1943
li

De hand min de plneg.

1956

16. Zakkenmagaiifn; 1947
17. Massy- Harris maaidorser; 1946
18. Afvoer lucerne-oogst. 1946
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Hi/ de bidnj/sii'is

20
21.
22
23.
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Uarknesse; 1979 (foto J, Manje)
De Poldercommissie; 1951
In de bietcn. 1951
Vera, hepen von bitten, 1953
I mmeloord, 1953

19^5

/ / erste verkeiudng; 1956
2. Aandacht war de natuur; 1959
3. Riet :aaien

mei de .. Knlibrie";

4 Draineren; 1961
5. De eerste nederzetting;

6 Plant machine

1956

1955

y

13. Stuifgraan zaaien, 1957
x

14.
15.
16.
17.
18.

Het begin van Dronten; 1959
Winkelcentrum in Lelystad: 1967
Riviera.-amping aan het Veluwemeer; 1975
Strand bij Elburg: 1965
I landen in natuurpark
l.elvstad; 1978

Bijzondere familiereunie
In het bejaardenhuis Lelypark in Wieringerwerf poseerden onlangs drie generaties: vader (90), zoon (61) en kleinzoon
(30) Lindenbergh. Zij mogen zich met
recht een ..RUP-familie" noemen. De
Lindenberghs verdienden namelijk hun
sporen bij de dienst of doen dat nog.
..Stamvader" E. A. Lindenbergh. afkomstig van het Zeeuwse Zuid-Beveland.
was van 1931 tot 1940 bedrijfsboer (tegenwoordig zouden we landbouwkundig
opzichter zeggen) bij de Directie Wieringermeer. Zijn gezin telde tien koters. zes
meisjes en vier jongens. Toen de kinderen uitzwermden en een baan zochten,
leek de Directie een aantrekkelijke werkgeefster. Een paar dochters vonden daar
een tijdelijke job op kantoor en drie
zoons meldden zich voor ander werk
aan.
De oudste zoon - A. G. Lindenbergh begon z n loopbaan in de proefpolder
Andijk. Hij bracht het tot hoofd van de
Sociaal-economische hoofdafdeling. In
1973 ging hij met pensioen. De middelste van het stel - P. D. Lindenbergh zat een poos bij de afdeling Bodemkundig onderzoek. Later pachtte hij een
boerderij in de Noordoostpolder. De heer
A. J. Lindenbergh - begonnen als magazijnmeester bij de werkplaats in de Wie-

Ri

De drie generaties. v.l.n.r. kleinzoon. grootvader en vader (A. J.) Lindenln i vh

ringermeer - is nog actief bij de RIJP als
voorlichter. Zijn zoon Arjan werkt als assistent-onderzoeker bij het Projektburo
Almere. De Lindenbergh-story houdt
daarmee nog niet op, want ook een neef

50 miljoen bomen

- D. J. Lindenbergh - werkte bij de
RIJP. Hij maakte indertijd zn opwachting
bij het lab in Medemblik en zwaaide tot
1973 de scepter op het Biologisch laboratorium van de dienst.

In cijfers uitgedrukt. levert het Zuiderzeeproject ..astronomische" getallen op.
Gedurende de vijftig jaar dat de RIJP
zich met de inrichting van de polders bezighoudt, werden er ettelijke tienduizenden kilometers greppels en sloten gegraven. tienduizenden kilometers drains
gelegd, een paar miljoen ton graan en
koolzaad van t land gehaald, honderden
boerderijen gebouwd en enige tienduizenden woningen neergezet. En zo kunnen we nog een tijdje doorgaan.
Onlangs - op 26 maart om precies te
zijn - kon een nieuw getal aan dit rijtje
worden toegevoegd. De 50-miljoenste
boom van Flevoland ging in de Gordiaan
in Lelystad de vruchtbare polderbodem
in. (Wie aan de juistheid twijfelt, moet de
boel maar eens natellen). Voor dit plantkarwei kwam de minister van Verkeer en
Waterstaat. ir. Tuijnman. hoogst persoonlijk naar de polder. In 1971 vond
trouwens een dergelijke gebeurtenis
plaats. Toen zette de heer Bakker, de
toenmalige bewindsman van V en W, de
dertigmiljoenste boom in het Zuigerplaspark in Lelystad.

Zuidelijk Flevoland
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Moderns ploegcombinatie; 1978
Sondeerwagen, 1979
Stadsdrainagi
Spuiivlii'gtuig: 1972
Diepploegen; 1972
Reuzenmaaidorser, 1976

Opstelwedstrijd
De jeugdige RUP-ertjes hebben blijkbaar
een hekel aan schrijven. Cultuurrijp
plaatste tot twee keer toe een oproep om
mee te doen aan een opstelwedstrijd. De
opdracht luidde een verhaaltje te maken
over de werkzaamheden van bijvoorbeeld vader, buurman of een kennis, die
bij de RIJP de kost verdient. Dat leek in
het kader van het |ubileumnummer wel
aardig en toepasselijk. Toch kwamen er
maar zes werkstukken binnen; een teleurstellend resultaat.
De geringe animo maakte de taak van
de jury erg gemakkelijk. Ze hoefde geen
keus te maken. De inzenders krijgen allemaal een waardebon van vijftig gulden.
Dat zijn: Cees-Jan de Bruyn uit Biddinghuizen, Robert Kiers (11 jaar) uit Swifterbant. Clasien van de Wetering (12
jaar) uit Oldebroek, Jacqueline Raad (11
jaar) uit Lelystad, Martinette Strik (11
jaar) uit Lelystad en Patrick van Tilburg
(12 jaar) uit Lelystad.
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Opzij. opzij, opzij; we hebben
ongelofetijke
naast.
Hel kan niet anders of Herman
van Veen had de RIJP op hel
oog toen hij deze gouden regels
hedacht. Die haast is zo ongtlofelijk. dal onze
vijftigjarige
dienst eigenlijk geen tijd heeft om
- in overheidsogen - op gepaste
wijze aandacht aan z'n eigen jubileum te besteden.
Dat we hel toch doen. is te danken aan enkele
onwaarschijniijk
actieve directieleden en een
handvol dilo bestuurders van de
personnelsverenigingen.
Zij zijn
er al enkele weken fltnk
legenaan gegaan. zich overigens rtaliserend dat hel met feesten organiseren al net zo is als met
eten; de voorbereidingen
kosten
veel meer tijd en energie dan hel
nuttigen van de
geservetrde
maal tijd.
11 newel de dienst op hel eerste

. Waar zilttn

de anderen?"

gezicht nog niet staat le popelen
van feestdrift.
worden loch alle
collega's verwacht als de eventmenten op 7 en 8 mei losbarsten.
Het voorbereidingscomite
- de
jongens in de keuken - halen pas
opgelucht adem op 9 mei. Overi-

Wat staat er eigenlijk allemaal op
het programma.
zo rondom het
RUP-jubileum?
In folders hett
dal altijd .teveel om op le noemeri. Bij de RIJP noemen we
het ge woon op.
Op 7 mei - de feitelijke ver jaar-

Werk in uitvoering
door Theo

gens niet voor lang, want het
werk roept. de planning
mott
worden gehaald. de streefcijfers
gerealiseerd. kortom wij hebben
nog steeds ongelofetijke
haast.
En chefs zijn - vooral na RIJPfeesijes - over het algemeen onuitstaanbaar
narrig.
En nu het feest

..Die traintn

voor 8 mti.

Dirks

dag van de dienst wordt's
middags een receplie voor alle
relaties gehouden. 's A vonds gaat
een echt. orgineel
RUP-personeelsfeesi van start, in de Agora
en met goed eten en drinken. De
volgende dag - het is dan vermoedelijk 8 mei - stoat in hel teken van sport en spel. Fietsen
(loer en race), wandelen,
kla-

verjassen. schieten en nog vttt
meer sportitfrtcrtatievt
titmenten bieden voor elke
RUP-er
volop mogelijkheden lekker
btzig
it zijn. Een spttlse
hennnering
(medaille. tegel, stropdas??) ligt
klaar voor tlkt deelnemer.
die
ook wtrktlijk
meedoel.
Verder
verschijntn er
jubileumpublikatits, staat de
koolzaad-expositie
in het teken van 50 jaar RIJP,
wordt een
herinneringstentoonstelling in Nieuw Land
ingericht.
komt er een bijeenkomst
met
welenschap en politiek. krijgt iederttn een jubileumsticker,
enzovoort,
tnzovoori.
Voorwaar ten keur van activiteiten. waar met wt ons zelf en
Ztker ook de buiten wacht eens
en voor goed duidelijk
kunnen
maken dal de RIJP een halve
eeuw bestaat en op het punt stoat
aan zijn tweede jeugd le beginnen.
Proost op dt RIJP!

mtneef'•

Stem van buiten
Voor velen, soms ook voor vele bewoners van de Usselmeerpolders, valt het
niet meer op, dat men in een uniek stuk
van ons land vertoeft. Je kunt je ook
moeilijk meer voorstellen, dat hier vroeger de zee klotste en de vissers hun
beroep uitoefenden.
De vaak prachtige boerderijen en het
grootschalige landschap zijn een lust
voor het oog en vooral een stuk nieuw
land, waarop je op een uitstekende wijze
je beroep van boer en tuinder kunt uit-

oefenen. Dit alles reeds een halve eeuw,
dank zij de voortreffelijke planning en inzichten van de deskundigen van de
Rijksdienst voor de Usselmeerpolders.
Naar ons oordeel kunnen we spreken
van een uitstekende dienst, die met
voortvarendheid, inzicht, doorzettingsvermogen en energie deze polders heeft
,,gemaakt".
Hartelijk gefeliciteerd, RIJP! Met voldoening en trots kunt U terugzien op Uw
werk in deze nieuwe polders. Wij wen-

sen U van harte geluk met de bereikte
resultaten voor boeren, burgers en buitenlui. Ga zo door om de nog voor U liggende taken (Markerwaard) ook met
spoed te kunnen aanpakken.
Proficiat RIJP en al Uw medewerkers,
die door,.team-work" dit hebben mogelijk gemaakt.
J. Th. Keur
(Landbouwrnaatschappij
Usselmeerpolders)
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Onderdak
voor zesduizend man
Zesentwintig barakkenkampen herbergden in de ..glorietijd" van de arbeiderskampen - tegenwoordig personeelsverblijven geheten - 6000 man personeel. Dat speelde allemaal in de beginperiode van de Noordoostpolder, die
samenviel met de oorlogsjaren. Over het
wonen en leven in de kampen valt een
dikke pil te schrijven. De heer Drok,
hoofd van de afdeling Personeelsverblijven, doet een (klein) boekje open, in het
bijzonder over het kampleven tijdens de
oorlog.
Nederlands
Onderduikers-Paradijs
Van de 6000 kampbewoners behoorde
een groot aantal tot de onderduikers. Ze
vormden met z'n alien een bonte stoet.
Onder hen zaten bouwvakkers. middenstanders. vliegeniers en artiesten, die
allemaal meehielpen bij de ontginning
van de polder. ,,Die mensen, die niet
gewend waren landwerk te verrichten,
hadden daar natuurlijk een zware dobber
aan", vertelt de heer Drok, die zelf in
1942 als onderduiker naar de polder
kwam. Hij bofte, want hij kreeg een baan
als hulpkok in een van de kampen.
De NOP verwierf zich de naam van onderduikersparadijs. De RIJP, die de
,,ontheemden" een onderkomen verschafte en werk gaf, hield op die manier
veel Nederlanders uit handen van de
Duitsers. ,,Maar ik denk", zegt Drok.
..dat de bezetter die zaak in de NOP met
rust Net, omdat hij de polder als een
voorraadschuur van voedsel beschouwde. Later kamden de Duitsers het gebied

Een kijkje in de kampkeuken
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van Emmeloord-oost;

wel uit, vermoedelijk omdat ze lucht kregen van wapendroppings. Bij de beruchte razzia's in november 1944 verdween zeker de helft van de kampbewoners".
Na de bevrijding keerden veel oorspronkelijke onderduikers weer terug naar
huis. Voor hen in de plaats kwamen de
echte landarbeiders en boerenzoons. die
in de Noordoostpolder een bestaan wilden opbouwen. De samenstelling van de
kampbevolking onderging dus een drastische wijziging.
Een deel van de barakken deed kort na
de oorlog ook enige jaren dienst als
strafkamp voor onder anderen NSB-ers.
De afdeling Kampbeheer van de RIJP
zorgde voor de voedselvoorziening van
de geTnterneerden.
..Kapitein" en sociaal werker
In elk kamp waren tussen 200 en 300
man gehuisvest. De kampbeheerder
zwaaide er de scepter. ..Hij was duidelijk
de ,,kapitein", die de wind er goed onder
hield", stelt de heer Drok vast. ,,Maar de
bewoners zagen in hem ook een vertrouwensman. Ze gingen met allerlei
problemen naar hem toe".
Om de boel draaiende te houden, beschikte de beheerder over een tamelijk
uitgebreide staf, onder wie een kok en
een hulpkok, enkele corveeers, een
klerk, een tuinman, een nachtwaker, een
ziekenverzorger, een kapper en een rijwielhersteller. De laatste figuur ruimde
het veld toen in de Noordoostpolder de
dorpen verrezen.
De voedselvoorziening voor enkele dui-

1955

zenden polderwerkers was geen sinecure. De toewijzing van voedsel via bonnen maakte het er in de oorlog niet gemakkelijker op. Aardappelen en kool kon
de dienst voor een deel van eigen land
betrekken. Leveranciers uit de randgemeenten verzorgden de rest. De distributie van voedsel over de kampen liep
vanaf 1944 via een centraal magazijn in
Vollenhove.
Het dagelijks rantsoen bedroeg in totaal
zo'n 4200 kg aardappelen. 2400 kg
groenten en 750 kg vlees. De kantinebaas verstrekte elke dag iedere kampbewoner een broodje.
,,Als kok had je het er aardig druk
mee", verzekert Drok. ..Je werkte van de
vroege ochtend tot de late avond. Naar
uren werd niet gekeken. Je stond natuurlijk niet constant in de keuken. maar
toch... Trouwens, als je het er niet mee
eens was, kon je je biezen pakken".
,,De maaltijden gebruikten de kampbewoners op hun eigen kamer. Ze moesten
zelf het eten halen bij de keuken. waar
het klaarstond in gamellen. gemerkt met
het kamernummer. Op de kamer werd
de warme hap vanuit de gamellen opge-

Per man 700 gram aardappelen,

400 gram groenten

en 125 gram vlees per dag

Arbeiderskamp

schept in schalen of wat de mensen zelf
maar hadden meegebracht. Een keurig
gedekte tafel kenden we niet. Dat kwam
pas veel later. (In 1957 kreeg kamp Nagele de eerste eetzaal). ledereen moest
z'n eigen eetgerei afwassen. Dat gebeurde ook op de kamer. Wie aan de
beurt was om de vaatkwast te hanteren.
haalde daarvoor een gamel warm water
uit de keuken".
..Met de hygiene was het gedurende de
hele oorlog vaak slecht gesteld. al verschilde dat van kamer tot kamer. Doordat je moeilijk aan reinigingsmiddelen
kon komen, viel het niet mee de boel
zindelijk te houden. De corveeers gebruikten meestal lysol om de kamers
schoon te boenen. Op de slaapzalen,
waar de arbeiders met z'n twaalven bijeen sliepen. kwamen soms vlooien voor,
die flinke last konden veroorzaken, Een
enkele keer moest zelfs de ,,ontsmettingsploeg" eraan te pas komen. Als je je
behoefte wilde doen. ging je naar buiten.
Daar stonden de ..toiletten": gewone
houten hokjes met een tonnetje erin en
zonder s^omend water".
De kantine was de ..huiskamer van het
kamp", een echt trefpunt. ,,Je zocht daar
de gezelligheid", zegt de heer Drok. Er
gebeurde van alles. De kantine bood
ruimte voor een potje biljarten of een
spelletje kaart. Soms draaide de Culturele commissie er een film of Net er artiesten optreden (ook in de oorlogsjaren),
Later fungeerde de kantine ook als een
soort winkel van sinkel. die scheermes-

in Nagele;

1946

jes. klompen, laarzen en allerlei andere
levensbehoeften verkocht.
Teruggang
Al snel na de oorlog daalde het aantal
arbeiders. dat in kampen verbleef. In
1948 waren dat 4800. in 1949 3700 en
in 1950 3400 man. Anno 1980 bestaat er
nog maar een kamp. namelijk in Lelystad-Haven, een voormalig werkeiland.
Het biedt huisvesting aan 175 man, onder wie 70 RUP-ers. De mensen in de
personeelsverblijven betalen nu gemiddeld 18 gulden per dag voor kost en inwoning. Voor dezelfde service berekende
het kampbeheer in 1948 200 cent!
Elk kamp had z'n eigen

..kqpsalon"

Ean maanziek varken had een keer
een afspraak met de Grote Beer.
Ze heeft met eindeloos geduld
zich opgetut, de ataart gekruld.
Na al die voorzorg wachtte haar
des morgens vroeg het abattoir.
Tine van R o o d
De kantine fungeerde

als ontmoetingsplaais.

winkel en

..theater"
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Jubileumpuzzel
Cultuurrijp plaatst zelden een puzzel: het
blijft bij de t r a a '
ririjlsprijsvraag
in het decembernummer. Maar deze
speciale gelegenheid rechtvaardig'
bijzoni •
tadsel
tell ve
le woorden uit de ,.poiderterminologie' Bovendien komt het
:en koker, dat wil zeggen
van de heer H J Mulder vai
nanciele zaken, zelf een fervent puzze;:>e afdeling Voorlicl
prijzen beschikbaar in de
boe-

Horizontaal: 1 bestrijdingsmiddel; 3 toestellen ter bepaling van het waterverbruik; 10 dorp in de Noordoostpolder; 13
afdeling Operationeel onderzoek (afk.);
14 vogel; 15 lichaamsdeel; 17 vogelprodukt; 18 ontdooid; 20 bestuursambtenaar; 23 rivier in Noord-Brabant; 25 dorp
in de Noordoostpolder; 27 wijsgeer; 28
hoge ambtelijke post; 35 Duitse politieke
partij; 37 Cultuurtechnische afdeling
(afk.): 38 afdeling Openbare nutsvoorzieningen (afk); 39 onderwijs (afk); 41
vagevuur; 42 zee (Frans); 43 de laatste
(afk.); 45 jongensnaam; 46 plaats in Zuidelijk Flevoland; 49 vreemde munt; 50
en anderen (afk); 52 aanzien; 53 personen zonder betekenis; 54 royal society
(afk.); 55 heilwens (afk.); 56 niet afgewerkt (afk.); 57 plaats in Oostelijk Flevoland; 61 grondsoort; 63 vreemde munt;
64 voorzetsel; 65 wordt in de polder
vaak geslagen; 68 scheepsterm; 70 gala-uniform (ironisch); 72 heldendicht; 73
ponste gaten (met snijdende stempel);
74 landbouwwerktuig: 77 geen geloof
waardig; 87 snavel; 88 dwaze praat; 91
Zuid-Afrika (kenteken); 92 zedenleer; 93
watering; 95 jongensnaam; 96 tijdperk;
98 land omwerken; 102 grasland; 103

ken- en cadeaubonnen. Wellicht verlokken die - maar waarschijnlijk meer de
aangename lijdpassering - tot het invujan de puzzel Hebt u de opiossing
den. stuur die dan
n van
nr redactie Culluurriip. Smedinghuis in Lelystad Bij meer
goede inzendingen beslist het lot. De inzendt'
I op 10 juni Veel s
erme-i
.et zonde vindt om een
•Isblad te
' • u r e n . kunt u de opiossing op

bosje haar; 107 grond; 108 sufferd
(spreektaal); 109 meisjesnaam; 110 keukengerei; 117 aanwijzend voornaamwoord; 119 plaats in Oostenrijk; 120
smerig; 121 grootste gemeente in Nederland; 123 inhoudsmaat; 124 wig; 125
grote gemeente in Nederland; 127 rijkskweekschool (afk); 129 motorraces; 130
lidwoord; 131 deel van het jaar; 133
trottoir, kant van de straat; 134 voorzetsel; 136 verzameling tamme viervoetige
dieren; 137 Usselmeerpolder?; 138 produkt van de afdeling Beplantingen.

rekenkundige bewerking (aanv. wijs); 40
zwart maken; 44 vaak moeilijk te berijden weg; 46 ziekte; 47 bekend oud-minister; 48 inhoudsmaat; 51 gat onder
vuurhaard; 58 bijwoord; 59 bekend minister: 60 aansprakelijkheid bij coop,
verenigingen (afk.); 61 zoogdier; 62 bekende plaats in Nederland; 65 geelachtig
haar; 66 vuur (Maleis); 67 lokspijs; 69
bovenaardse wezens; 71 belangrijke
stafafdeling van de RIJP (afk.); 75 handelsterm (Engels); 76 hoge ambtenaar
(afk.); 77 waarborg; 78 gedeputeerde
staten (afk.); 79 coulages. wannen; 80
omzetbelasting (afk.); 81 ijzer (scheikundig); 82 rijksgrens (afk.); 83 lidwoord; 84
antilopen; 85 bouwland; 86 gemeente in
Flevoland; 89 plaatsje in Flevoland; 90
afwatering, drooglegging; 94 was 50 jaar
geleden een eiland; 97 touw; 99 bergplaats; 100 muziekinstrument; 101 en
dergelijke (afk.); 104 aardrijkskundige
aanduiding; 105 afnemer; 106 persoonlijk
voornaamwoord; 111 deelteken; 112
berg in Zwitserland; 113 rivier in Friesland; 114 windrichting; 115 ketting zonder eind; 116 uitbouw; 118 begrip; 122
voormalig RUP-directeur; 124 drinkgereedschap; 126 insekt; 128 staatspraktijkdiploma boekhouden (afk.); 130 zo
God wil (afk.); 132 godsdienst (afk.); 133
zonnegod; 135 loofboom.

Verticaal: 1 lijk; 2 verpakkingsmateriaal;
3 persoonlijk voornaamwoord; 4 vis; 5
telwoord; 6 dorp in de Wieringermeer; 7
onderzoeksinstituut (afk.); 8 plantenziekte; 9 afdeling Stadsontwikkeling
(afk); 11 luizeei; 12 aanspreektitel; 14
uitloper; 16 tuinbouwprodukt; 19 voorzetsel; 21 vriend (Frans); 22 behoudens rekenfouten (Latijn); 24 met name (afk.);
26 Chinese maat; 27 vr. geestelijke (titel); 29 dorp in Flevoland; 30 dorp in het
Grevelingengebied; 31 kampeerboerderij
in Flevoland; 32 bekend personeelsorgaan; 33 stad in Overijssel; 34 vogel; 36
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Een turfje voor de kachel

Het zogeheten afbonken Daarbij ging hel om
h,, weghalen van di bovenste - voor turf
waardcliKc -

lurfmachin,

gmndlaai:

Na de oorlog, toen het normale leven
weer moeizaam op gang kwam. kampte
Nederland nog steeds met een nijpend
brandstofgebrek. doordat de aanvoer van
kolen stagneerde. De RIJP zag het
daarom in 1948 wel zitten om bi] Lemmer, waar een flinke laag veen aan de
oppervlakte zat, turf te steken. De dienst
haalde een turfmachine naar de polder
en formeerde een ploeg arbeiders. die
op kavel A57 - twee kilometer onder
Lemmer - aan de slag ging. Cultuurrijp
sprak met een ex-turfgraver over die bijzondere episode in de RUP-geschiedenis.
Vijftien gulden per duizend
De heer Spijkerman. tegenwoordig op-

/).• ..hcid" (tweede van links) hakte de turf in molen
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Turfstckers bezig bij de

zichter bij de sectie Natuurterreinen,
herinnert zich nog goed wat er zich in
die tijd in t veen afspeelde. ..Die turf uit
de Noordoostpolder was goed spul. Het
ging om zogeheten baggelaars (harde
turf). Ze brandden als een lier en straalden een enorme hitte af. Er zat wel een
nadeel aan. De turf bevatte nogal wat
zout. Het fornuis sloeg daardoor wit uit!
De dienst reserveerde deze brandstof in
de eerste plaats voor eigen gebruik. Dat
wil zeggen dat het personeel de turf kon
kopen. Per 1000 stuks moest je 15 gulden neertellen. Op 15 turfjes kon het
vuur in de kachel de hele dag liggen".
..Turfsteken en wat daar zoal aan vastzat. was een zwaar en vuil karwei". zegt
Spijkerman. ..Gerekend naar de huidige

Van veen tot turf
De turfploeg. die twaalf man telde.
was gerecruteerd uit grondwerkers. Aan weerskanten van de
machine stonden twee man, die
het veen afgroeven en het op een
transportband mikten. De machine
- aangedreven door een aftandse
Ford-trekker - vermaalde het veen
en perste het tot een lange
..worst". Die werd aan de andere
kant opgevangen door twee kerels. die onder de nog vrij slappe
brij telkens een plankje aanbrachten. Vervolgens hakte de ,.beul"
de veenkoek op de plank in moten. Vier man transporteerden
daarna de verse turven naar het
droogveld, waar het plankje werd
omgekeerd. Vervolgens ging het
terug naar de machine. Het
droogproces. waarbij de turf verschillende malen werd gekeerd.
nam soms wel een maand in beslag. Met een kruiwagen reden de
arbeiders de gedroogde produkten
op grote klampen (hopen) en
dekten de stapel met riet af. De
turf was klaar voor verder transport en geschikt als brandstof voor
de kachel.

De complete turfploeg in het gelid voor de fotograaf

maatstaven zou je het als ..beestenwerk"
bestempelen. Je zag er uit om met geen
tang aan te pakken. De huid van je handen raakte zelfs doortrokken van het
smerige, zwarte veen. Toch deden we
het graag. vooral om de centen. Je verdiende in akkoord / 1,10 per uur, tegen
/ 1,03 in de greppels en dergelijke.Ook
heerste er een fijne, kameraadschappelijke sfeer in de ploeg. Je was volkomen
op elkaar ingespeeld. Per slot van rekening stond je er samen voor om een
goed uurloon te verdienen".
.,Bij het turfsteken gold een twee-ploegenstelsel. De RIJP bezat maar een machine en die moest zoveel mogelijk produktie leveren. De ochtendploeg werkte
van 3.30 tot 13.30 uur en de tweede van
12.30 tot 22.30 uur. Het gebeurde wel

dat ik s avonds pas om half twaalf thuiskwam. Het was 15 km fietsen naar huis.
Je draaide 50 werkuren per week".
„Een speciaal signaal gaf aan wanneer
het werk moest beginnen of mocht eindigen. Dat regelde de ,,ballejongen". Hij
hees als het aanpakken was geblazen
een ,,bal" (een oude emmer). En als de
schaft aanbrak of het einde van de
werktijd naderde. haalde hij het ding
weer omlaag. Bij regen hing de bal halfstok. Dat betekende regenverlet. Daar
was niemand happig op, want het
scheelde teveel in het loonzakje. Je had
maar aanspraak op een beperkt aantal
uren verlet. Op een druilerige dag bleef
je dan ook zo lang mogelijk doorwerken". verklaart Spijkerman.

De ..ballejongen" gai ha signaal voor het
begin en cindc van ,/<• werktijd

De visit van ickenaar Felix np V) jaar RIJP
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25-jarig jubileum
Prof. dr. A. K. Constandse
,,Er zijn grote verschillen". Dit geeft de
heer Constandse, hoofd Economisch en
sociografisch onderzoek, als weerwoord
op de vraag wat hem bij zijn ambtsjubileum het eerst invalt. ,,Zoals je in dit jubeljaar van de RIJP terugblikt op het
dienstgebeuren, zo ben je als jubilaris
geneigd het afgelegde traject nog eens
in gedachten na te lopen. Vreemd overigens dat we zo iets aan een bepaald
getal ophangen. Wie dacht eraan een
historisch artikel te schrijven of een bijzondere aflevering van Cultuurrijp uit te
geven toen de RIJP 49 jaar bestond?"
,,Op 1 mei 1955 belandde ik in een kamertje van een houten barak ergens in
Emmeloord. Meubilair: tafel, stoel en
kolenkacheltje; gereedschap: potlood en
blocnote; opdracht: begin maar, je ziet
wel. En daar zat ik in mn eentje als pas
afgestudeerd sociaal-geograaf.
,,Vergelijk dat eens met de Smedingveste van'vandaag, de staf van 20 medewerkers, de Stuurgroep Onderzoek,

die alle afdelingen van onderzoek bij de
RIJP overkoepelt, de mogelijkheden van
de computer voor het onderzoek en talloze andere ontwikkelingen. Dan praat je
eigenlijk niet meer over verschillen. maar
over een totaal andere wereld".
,,Daar zit van alles aan vast, zoals een
beduidende verdieping en toeneming van
de kennis. Vanzelfsprekend juich ik dat
toe; aan de andere kant maakt dat juist
het nemen van beslissingen veel moeilijker. Vroeger had je enkel te maken met
de agrarische organisaties en hooguit
een paar kamerleden. Nu, nu we onder
meer middenin de stedelijke problematiek zitten. weten zich vrijwel alle departementen bij de polderzaken betrokken".
„Of je ingrijpende veranderingen kunt (of
moet) zien aankomen? Ach, je kon indertijd een toeneming van de agrarische
bedrijfsgrootte wel voorspellen, een forse
49

uitbreiding van het aantal auto's ook.
Maar de vraag waarvoor je op langere
termijn de gronden moest bestemmen,
voor landbouw. recreatie, of natuur
kwam eenvoudig niet of nauwelijks aan
de orde. Er zijn nu zoveel meer alternatieven".
De heer Constandse (50) was niet de
voile 25 jaar bij de RIJP. Hij maakte in
de jaren 60 twee uitstapjes om werkzaam te zijn aan de hogescholen te Wageningen (1961-1967) en Tilburg
(1967-1969). Hij keerde per 1 oktober
1969 naar de polder terug om de leiding
op zich te nemen van de afdeling economisch en sociografisch onderzoek die
behoort tot de SEHA. In juli 1971 volgde
zijn benoeming tot buitengewoon hoogleraar aan de Landbouwhogeschool te
Wageningen.
Dr. P. J. Ente
,,lk voel me net een balletje dat rolt en
waarbij het toeval bepaalt waar het precies terechtkomt". Daarmee zegt de heer
Ente, die op 1 mei jubileert, dat hij nooit
z'n leven en loopbaan heeft willen uitstippelen. Of, zoals hij zelf beweert: ,.lk
deed altijd wat me leuk of interessant
leek en pakte aan wat m'n hand vond te
doen".
Behalve relativist is Ente ook een zoeker, iemand die graag dieper graaft. Het
zal dan ook niemand verwonderen dat
het wetenschappelijk onderzoek hem
veel bevrediging schenkt. ,,Bij de start
van elk onderzoek begin je als het ware
aan een nieuwe ontdekkingsreis. Dat
vooral boeit me". Ook buiten het werk
verdiept de WA-er zijn kennis en inzicht.
Hij leest graag. Zijn belangstelling gaat
daarbij vooral uit naar literatuur over de
menswetenschappen. ,,Als ze me naar
een onbewoond eiland zouden sturen,
nam ik het liefst een stapel platen van

klassieke Romantici mee en een aantal
jaargangen van Bres (een filosofisch getint. populair wetenschappelijk tijdschrift)", verduidelijkt hij zijn voorkeuren.
Als hoofd van de afdeling Bodemkunde
begeleidt de heer Ente het onderzoek en
geeft er richting aan. In de praktijk komt
zijn taak erop neer dat hij het leeuwendeel van de tijd besteedt aan de verslaglegging van de gegevens, die zijn
medewerkers aandragen.
Dr. Ente beaamt dat het bodemkundig
onderzoek de basis vormt voor de inpoldering en inrichting van de Usselmeerpolders. ,.De karteerders zijn al v66r de
drooglegging bezig de bodem in kaart te
brengen. Trouwens. ook Lely trok (in de
vorige eeuw) zijn plannen pas na een
grondige bodemkundige studie. Uiteraard
bepalen de bodemkundigen niet de bestemming van de gronden. Dat doen anderen. Zij maken wel een verantwoorde
keus mogelijk".
De heer Ente - opgegroeid in Haarlem
en tegenwoordig woonachtig in Kampen
- studeerde na de HBS aan de Landbouwhogeschool in Wageningen. Hij
specialiseerde zich in de bodemkunde.
In 1963 promoveerde hij op het proefschrift ,.Een bodemkartering van het
tuinbouwcentrum De Streek".
Na de LH kwam Ente bij de Stichting
voor Bodemkartering. Vervolgens werkte
hij een poosje bij de bodemkartering in
Irak. In 1959 trad hij in dienst bij de
RIJP.

Vacatures

matiseringssector. Geboden: maximaal
/ 5314 per maand.

• (V 213) voor de hoofdafdeling Stedebouw en openbare werken een tekenaar
voor de afdeling Planning Gevraagd. diploma MAVO of gelijkwaardige opleiding
en een goede tekenvaardigheid. Geboden:
maximaal / 2545 per maand en een uitloopmogelijkheid op grond van dienstlijd.

• (V 215) voor de hoofdafdeling Cultuurlechniek en recreatie een tekenaar voor
de afdeling Recreatie. Gevraagd: diploma
LTS (bouwkunde) of gelijkwaardige opleiding en tekenervaring Geboden: maximaal / 2337 per maand en een uitloopmogelijkheid op grond van dienstlijd

• (V 214) een hoofd voor de afdeling
Automatische informatieverwerkmg. Gevraagd: voltooide universitaire opleiding,
HBO-opleiding of volledige AMBI en ervaring op leidinggevend gebied in de auto-

Belangstellenden kunnen binnen een
week schriftelijk solliciteren bij de afdeling
Personeelszaken, Smedinghuis in Lelystad, onder vermelding van het V-nummer.

'

Personalia
Overleden

Gehuwd
11-4-1980
3-5-1980

K. Vaandering en mej. G. G. van Maastricht. IJsselmuiden.
Landmeetkundige afdeling.
Mej. M. P. Hazebroek en A. Klem. Amsterdam. Stadsontwikkeling.

30-3-1980

J. Bennes, Lelystad, medewerker van de afdeling Personeelszaken. De heer Bennes trad op 1-3-1971 in dienst.
Hij bereikte de leeftijd van 45 jaar. CR komt nog nader op
dit tragische gebeuren terug.

Geboren

14-3-1980 Leon, z.v. E. H. v.d. Weijden en S. Toonen, Lelystad,
Openbare nutsvoorzieningen.
Judith G.. d.v. P. A. Lanting en A. M J. Texel. Lelystad.
Financiele zaken.
17-3-1980 Harm, z.v. P. A. Kremer en H. T Duursema. Lelystad.
Calculatie.
18-3-1980 Jeroen Chr., z.v. J. E. G. Bouman en A. Kuipers. Lelystad,
Wetenschappeli|ke afdeling.
Miranda E., d.v E Noordman en A. M. van Dijk. Lelystad,
Inrichlnnchtingswerken.
20-3-1980 Nijnke. d.v A. Boonstra en M C W van Uden. Lelystad.
Ontginning en exploitatie.
23-3-1980 Youssef. z.v. M Makchane en Z. Idahmani. Lelystad. Ontginning en exploitatie.
25-3-1980 Haiko. z.v. J. P. Boon en A. Dekker. Almere. Centraal magazijn.

Langdurig zieken

15-3-1980

Gepensioneerd
29-3-1980 B Gaasbeek, Kampen. Werktuigkundige dienst.
1-5-1980 W. Westerveld. Lelystad. Ontginning en exploitatie.
De dienst verlaten
22-3-1980 J. Th. Roubos. Almkerk. Landschapsbeheer.
29-3-1980 P. H. de Hoo. Zuidwoide. Ontginning en exploitatie.
G Woning. Kampen. Landschapsbeheer.
31-3-1980 W. J. Nieuwenhuis. Dronten, Werktuigkundige dienst.
1-4-1980 Mevr P. W. Rutten. Lelystad. Personeelszaken.
Mej E. de Boer. Amsterdam. Huisvesting
15-4-1980 Mevr. M. E. G. Papma, Lelystad, Algemene zaken.
Mevr M. J. Lap. Almere. Huisvesting.
21-4-1980 J. Scholten, Kampen, Planning.
1-5-1980 G P. M. van Schie, Lelystad, Civieltechnische werken.
J. B. Eekels, Lelystad. Projektburo Almere.
J. Bolluyt. Lelystad, Algemene zaken.

Nieuw
personeel
J.
Versantvoort,
Lelystad.
Beheerzaken:
I-1-1980

G. Bekkers.
Hals leren,
Ontginning
en
exploitatie:
10-3-1980

1
I

L.
Muilenberg,
Dronten.
Ontginning
en
exploitatie;
10-319X0

I. de Visser.
Dronten,
Algemene
zaken.
17-3-1980

A.
Benchellal.
Swifterbant.
Centraal
magazijn;
17-3-1980

P. van Andel

Bieruma Oostingweg 13.
Oranjewoud
Landsch. beh.
Spijkweg 36, Biddinghuizen
Texelstroom 7, Lelystad
O en E
Straatweg-west 41, Doornspijk
O en E
Leerweg 42. Ulrurn
Lauwerszee
Baskenstr. 5. Dronten
Landsch. beh.
Landmeetk. afd. Baai 138. Lelystad
De Grutto 121. Dronten
WD
Klaversingel 53. Biddinghuizen
Proefvelden
Leeuwerikstr. 12, Kampen
Wetensch. afd.
Schiksweg 7. Oosterwolde
Oen E
Harpoenierstr. 24. Dronten
Oen E
Commandeurstr. 15. Dronten
O en E
Het Want 21. Dronten
Landsch. beh.
Enkhuizerzand 8, Lelystad
Oen E
Enkhuizerzand 5, Lelystad
Huish. diensi
Walvisstr. 24. Dronten
Oen E
Plantage 99, Lelystad
Oen E
Van Kinsbergenstr. 66 II,
Projektb. Almere Amslerdam

O en E

C. de Bruyn
F. Dam
R Doornwaard
L. van Duinen
G van Ewijk
H. Flonjn
G Hofstede
H.Jacobsen
K. Karel
J. Kroes
J. de Laat
J . Luykx
M. Mulder
J. Oosterkamp
R. Oosterveen
P Oud
J. Postema
Mej. M. Pothast
J. Prins
R. Talen
A. v.d. Schootbrugge
F Verhoeff
H. Wassink
B. Wensink
B. v.d Zee
A. v.d. Zijde

WD
Inrichlingsw

Baskenstr. 19. Dronten
Baskenstr. 31, Dronten

Proefvelden
O en E
Cult, techn. afd.
Oen E
Landmeetk. afd.
O en E

Stadsweg 8C. Doornspijk
Kievitstr. 97. Kampen
Karekietstr. 8, Emmeloord
Crocusstr. 14. Swifterbant
Leeuwerikstr. 54. Kampen
Kievitstr. 5. Kampen

O". Letter.
Winsum.
Ontginning
exploitatie;

en

17-3-1980

G. van Marie.
Zwartsluis,

S.
Lrmsira.
Veenhuizen.
Inn,
htingswerken.
24 I I WO

Ontginning en

R Dekker,
Eexl,

exploitatie,
17-3-1980

Landschapsbeheer.
31-3-1980

K Bel.

R. de Boer.
Winschoten,
Ontginning
in

Groningen,
Ontginning
exploitatie:

24 3-1980

en

exploltatii
Sl-3 1980
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