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Nederland en het Water. 

De eeuwige strijd. 

 

 

Een verrekijker bij venster 8 (Droogleggen en droog houden: dijken en gemalen.) 

door Leo Voorberg. 

 

De eeuwige strijd tegen het water door de eeuwen heen zal bij de inpoldering van de Flevopolders 

niet ten einde zijn.  

Na de stormvloed van 196 bleek toch wel de noodzaak om de plannen tot afsluiting en 

drooglegging van de Zuiderzee aan te tonen en uit te voeren. Regeren vorstin Wilhelmina tekende 

op 14 juni 1918 de Wet tot afsluiting en droogmaking van de Zuiderzee. Het grote werk kon 

beginnen. Sinds 1919 was de Dienst Zuiderzeewerken( de bouwdienst van Rijkswaterstaat) belast 

met de aanleg en de uitvoering van de Zuiderzeewerken. 

Deze Verrekijker vertelt het verhaal van de strijd tegen het water en de droogmaking van de 

Zuiderzee met als centrale thema de NOORDOOSTPOLDER.  
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Het begin 
Ons land ligt in de delta van de Rijn, Maas en Schelde en heeft altijd te maken gehad met de strijd 

tegen het water. Een groot deel van ons land zou zonder dijken onder water komen te staan. De 

bedreigingen komen vanuit de zee maar ook van de rivieren. Daarnaast heeft de mens door het 

droogleggen van moerassen, meren, zeearmen een proces van daling van het land in werking 

gesteld dat altijd zal blijven voortduren. 

 Uit opgravingen is gebleken dat in onze natte delta al eeuwen voor Chr. mensen hebben gewoond, 

ondanks de zeer barre omstandigheden. Toen moesten de mensen zich op primitieve manier 

beschermen tegen het water. Tegenwoordig hebben we moderne rekentechnieken en 

uitvoeringsmethoden om grootscheeps en met een hoge mate van veiligheid de strijd tegen het 

water te voeren en ons land bewoonbaar te houden. 

Ook in de toekomst  zullen we de veiligheid van ons land steeds moeten bevechten. Door de 

klimaatontwikkelingen en de daarmee gepaard gaande zeespiegelrijzing maar ook door dalend 

land moeten we ons nog beter moeten beschermen tegen het water. 
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Afbeelding 1. Bron: Land + water maart 2000. 

In deze verrekijker zal eerst de waterstaatkundige geschiedenis van ons land in grote lijnen 

worden beschreven en daarna wordt ingezoomd op de afsluiting van de Zuiderzee en de 

drooglegging van de Noordoostpolder. 

De vroege geschiedenis van de lage landen. 
Als eerste laten we de Romeinse geschiedschrijver Plinius (23/24v. Chr.-79 na Chr.) aan het 

woord: Ik heb het leven geobserveerd van degenen die het moeten stellen zonder bomen of gewassen 

en mijn bewondering dwingt me iets te zeggen over hun levenswijze. In het noorden heb ik 

bijvoorbeeld de zogenaamde Grote en Kleine Chauken gezien. Daar overspoelt de Oceaan in zijn 

ontzaglijke omvang tweemaal per etmaal met vaste tussenpozen een onafzienbare vlakte, zodat je 

je afvraagt wat het verborgen, onophoudelijk betwiste gebied nu eigenlijk is, land of zee.Daar woont 

een armzalig volk op hoge terpen en eigenhandig gebouwde stellages, die hun woningen doen 

uitsteken boven de hoogst bekende waterstanden. Wanneer de golven het omliggende land 

overspoelen, lijken de bewoners op zeelieden, maar als het water is geweken zijn het net 

schipbreukelingen. Dan jagen ze rondom hun hutten op de vissen die met het zeewater proberen te 

vluchten. Omdat ze geen vee kunnen houden, voeden ze zich – anders dan hun buren – niet met melk; 

en omdat het struikgewas in de wijde omtrek is weggespoeld, kunnen ze ook geen wild vangen. Uit 

riet en biezen vlechten ze touw waarvan ze weernetten knopen om te vissen. Ze drogen – meer in de 

wind dan in de zon – met de hand geschept slijk, en met die turf verwarmen ze hun maaltijden en 

hun door de noordenwind verstijfde ledematen. Ze hebben geen andere drank dan regenwater, dat 

ze bewaren in kuilen op de voorhof van hun huizen. En deze mensen presteren het – als ze 

tegenwoordig door het Romeinse volk worden overwonnen – te verklaren dat ze hun vrijheid hebben 

verloren! En zo is het maar net, want dikwijls straft het Noodlot mensen door ze in leven te laten. 

(Plinius, Natuurlijke Historie 16.2-4). 1 

                                                           
1 Bron wikipedia 
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Afbeelding 2.Romeinse kaart 440 na Chr. bron: Nieuwland Erfgoedcentrum. 

Deze bewoners van de lage landen zullen vooral de Friezen zijn geweest die in de kuststroken 

langs de Noordzee woonden. Er zijn gegevens beschikbaar waaruit blijkt dat heel lage dijkjes 

werden aangelegd om akkers tegen vloedwater te beschermen. Er werden nog geen dijken 

gebouwd om grotere gebieden te beschermen. Men woonde op terpen. De geschiedschrijver kon 

zich niet voorstellen dat mensen zo wilden leven. Het (over)leven in deze rivierdelta zal heel 

zwaar zijn geweest. Toch nam men maatregelen om droge voeten te houden bij de vloed die 

tweemaal per etmaal het water deed stijgen. De maatregel om op terpen te wonen is echter niet 

achterhaald. In het noodoverloop gebied de Noordwaard in De Biesbosch zijn enige jaren geleden 

zelfs nieuwe boerderijen op terpen gebouwd.  Ook langs de Maas zijn boerderijen op terpen 

gebouwd. 
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Afbeelding 3. Terpen in Noordelijk Nederland met de oude kustlijn. bron: De Dijken 

Voordat de geschiedschrijver Plinius zijn waarnemingen opschreef hadden twee bevelhebbers 

van de Romeinse legioenen reeds hun sporen in de rivierdelta van Rijn en Maas achtergelaten. Dit 

waren Drusus (38 v. Chr.-9 na Chr.) en Corbulo (12-4 v. Chr.- 67 na Chr.) 

Drusus staat bekend als opdrachtgever van de Drususgracht en de dam in de Rijn.De plaats waar 

de Drususgracht zou moeten liggen is niet onomstreden; er zijn diverse veronderstellingen, maar 

niets is zeker. De meeste veronderstellingen gaan ervan uit dat dit een verbindingskanaal was 

tussen de Rijn en de IJssel. Daarnaast heeft Drusus een dam laten aanleggen. Deze dam heeft bij 

de splitsing van Rijn en de Waal gelegen en had als doel om meer water via de Rijn te laten 

afstromen om verzanding van de Rijn (nu de Oude Rijn) tegen te gaan die bij Katwijk in de zee 

stroomde. 2 Dit is waarschijnlijk het eerste waterbouwkundig werk dat als doel had de afvoer van 

rivierwater te verdelen over de twee riviertakken. 

Corbulo heeft het Corbulo kanaal laten graven omstreeks 50 na Chr. Het doel was een verbinding 

te maken tussen de Rijn en de Maas ongeveer tussen Leiden en Naaldwijk. Dit kanaal had een 

lengte van ongeveer 34 km. Het was bedoeld om de niet zeewaardige plaatbodemvaartuigen van 

de Romeinen “binnendoor” van de Rijn naar de Maas te laten varen. De Vliet tussen Leiden en 

Voorburg is een restant van het Corbulo kanaal. 3  

We kunnen dit kanaal ook beschouwen als één van de eerste waterbouwkundige werken in de 

lage landen. 

                                                           
2 Bron wikipedia 
3 Bron: www.raap.nl 
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De geschiedenis van polders en dijken. 
Waarschijnlijk zijn de eerste dijken door de Romeinen langs de rivieren aangelegd en was het geen 

uitvinding van de Hollanders. De Romeinen hebben langs de rivieren wegen op de 

stroomruggronden aangelegd en die steeds opgehoogd zodat weg en dijk tegelijk ontstonden. Zo 

zijn langzamerhand de rivierdijken ontstaan. 4  

Uit opgravingen is echter gebleken dat ook de Romeinen niet de eerste waterbouwers in de lage 

landen waren. In het einde van de vorige eeuw vonden archeologen bij Vlaardingen oude dammen 

die waarschijnlijk dateerden van ca. 175 voor Chr. In deze dammen werd ook een oude houten 

duiker aangetroffen die bij laag water overtollig water kon spuien en bij hoog water afgesloten 

kon worden. De toenmalige bewoners van dat gebied, de Cananefaten, waren dus waarschijnlijk 

de eerste watermanagers van ons land.5  

Later zijn meer dammen aangelegd in riviertjes die uitstroomden op de grote rivieren. Zo kon men 

hoge waterstanden weren. Amsterdam en Rotterdam zijn de bekendste voorbeelden van plaatsen 

waar dit is gebeurd. Deze plaatsen zijn gegroeid door de handel en ontwikkelden zich uiteindelijk 

tot wereldsteden. 

Na de ineenstorting van het Romeinse Rijk, ca. 476 na Chr., ging ieder centraal gezag ontbreken 

en was er nauwelijks een verdere ontwikkeling in het waterbeheer. 

Terug naar de Friezen en hun terpen. Tussen ca. 800 en 1000 begon men terpen met elkaar te 

verbinden door dijken. Dat was in die tijd een grote vooruitgang. Toch moet men zich van die 

dijken niet al te veel voorstellen. Nog tot eeuwen laten werden kerken en kloosters vaak nog 

steeds op terpen gebouwd omdat de dijken, die niet meer dan lage kaden zijn geweest, toch nog 

zouden kunnen doorbreken. Deze dijken zullen vooral uit aangestampte klei hebben bestaan. Bij 

stormvloeden werden ze overstroomd. Toch ontstonden voor deze dijken een nieuwe aanwas een 

nieuwe “polle” of “pol”, zoals genoemd in de Friese taal,  en daarvoor werd een nieuwe dijk 

aangelegd en zo ontstond een polder. Een woord dat in vrijwel alle talen in de hele wereld 

voorkomt.   

Ook in het westen van ons land werden reeds vroeg dijken aangelegd. In Noord-Holland bijv.  daar 

werd de buitenzijde van de dijk vaak weggeslagen en nam men de maatregel om aan de 

buitenzijde bonken vette klei begroeid met wier of zeegras aan te brengen. Ook versterkte men 

de dijken met paalschermen. 6  

Naast zeedijken , rivierdijken, dammen moeten ook de sluizen genoemd worden. Als men polders 

gemaakt heeft, dammen in riviertjes heeft aangebracht moet ook het overtollige water geloosd 

kunnen worden. Aanvankelijk deed de bewoners dit met duikers (zie voorgaande) voorzien van 

schuiven of kleppen die geopend werden bij laag water en gesloten bij hoogwater. 

Wie de uitvinder van de uitwateringsluizen is geweest , is niet bekend. Waarschijnlijk werden de 

eerste sluizen al in Mesopotamie en Egypte gebruikt. Het zijn twee deuren zo geplaatst dat ze bij 

uitstromend water opengaan en bij instromend water tegen elkaar aansluiten. De toepassing van 

deze uitvinding betekende weer een stap verder in de waterbeheersing van de lage landen. De 

                                                           
4 Bron : De Dijken Een nationale uitgave De Bezige Bij 1954 
5 Bron: Land in Zee, Wilfried ten Brinke,Veen Magazins, Diemen 2007. 
6 Bron: De Dijken 
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sluis bij Spaarndam (bij Haarlem) is de oudst bekende uitwateringsluis van Nederland. Deze sluis 

werd gebouwd door het hoogheemraadschap Rijnland in 1285. (Dit is het oudste 

hoogheemraadschap in ons land.) Deze sluis is nadien nog diverse keren veranderd en vergroot 

en later uitgebouwd tot schutsluis. 

Een mooi voorbeeld van het ontstaan van een geheel door dijken omsloten gebied, een 

dijkringgebied, is te vinden in de Alblasserwaard. Tussen 1000en 1250 ontstonden er veel 

ontginningen en kleine bedijkingen in een gebied dat vooral bestond uit veen en moerassen, 

doorsneden door riviertjes. In 1277 is er een eerste onder een algemeen bestuur (later 

hoogheemraadschap) gestelde ringdijk aanwezig. De waterbeheersing binnen dat gebied werd 

verzorgd door natuurlijke lozing. Ook in andere gebieden in Nederland zijn dezelfde 

ontwikkelingen waar te nemen. 

Er werd land gewonnen maar ook weer verloren. Dit is vooral te zien bij de ontwikkelingen in het 

grote meer dat midden in ons land lag: het Flevomeer. Dit meer werd door afslag van veen steeds 

groter en tenslotte ontstond de Zuiderzee die een groot gevaar vormde voor de aangrenzende 

gebieden. 

De overstromingen. 
In de loop der eeuwen hebben veel stormvloeden inbreuk gemaakt op polders en dijken: rn zijn 

veel mensen verdronken. Grote gebieden die waren drooggelegd zijn weer verzwolgen door het 

water. Soms door hoge waterstanden op de  rivieren vooral in de winter en het vroege voorjaar. 

In de winter veroorzaakte vaak ijsvorming een bedreiging en in het voorjaar de zogenaamde 

voorjaarswas: als het smeltwater van de gletjsers in grote hoeveelheden naar de delta in de lage 

landen stroomde. Meestal door de hoge waterstanden veroorzaakt door zeewaterstanden. In het 

benedenrivierengebied waar de invloed van de zee groot was kon een combinatie van een hoge 

afvoer van de grote rivieren en een stormvloed vanuit zee een enorme schade veroorzaken en veel 

mensenlevens kosten. 

Achtereenvolgens worden een aantal grote overstromingen genoemd. Het is geen compleet 

overzicht; er zijn meer overstromingen geweest. Veelal veroorzaakt door extreme  

weersomstandigheden.  Het volgende overzicht is ontleend aan de website Deltawerken 

(www.deltawerken.com). Voor wie meer wil meer weten verwijs ik naar deze website. 

Eerste grote watersnoodramp (838) 
Uit een oude beschrijving is gebleken dat op 26 december 838 een groot deel van Noordwest-

Nederland onder water is gelopen door een stormvloed. De belangrijkste reden voor deze ramp 

was het gebrek aan goede dijken. . 

De tweede vloed (1014) 
De tweede bekende grote ramp was op 28 september 1014. Voor het eerst zou de vrijwel gesloten 

kustlijn van de Lage Landen worden doorbroken. Eén van de bronnen noemt met name 

Walcheren, waar de schade enorm zou zijn. Men zou de schade pas langzaam te boven zijn 

gekomen. In de kroniek van de abdij van Quedlinburg in Saksen spreekt men over duizenden 

doden. 

http://www.deltawerken.com/
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Eerste Sint Elizabethsvloed (1404) 
Op 19 november 1404 overstroomden grote delen van vooral Vlaanderen, maar ook delen van 

Zeeland en Holland overstroomden. Deze stormvloed werd berucht als de Eerste Sint 

Elizabethsvloed. De schade was verschrikkelijk. Het gebied van het huidige Zeeuwsch-Vlaanderen 

was enkele decennia eerder, in 1375 ook al overstroomd.  

Tweede Sint Elizabethsvloed (1421) 
Op 19 november 1421 zaaide de beroemde Sint Elizabethsvloed dood en verderf in Zeeland en 

Holland. Het ging hier waarschijnlijk om een bijzonder zware noordwesterstorm gevolgd door 

een zeer hoge stormvloed. Van een springvloed zoals in 1953 was geen sprake, maar het natte 

weer was er de oorzaak van dat het rivierwaterpeil nog zeer hoog stond.  Op de plek waar het 

water het diepste in het land doordrong, nog voorbij Dordrecht, zou het water voorgoed blijven 

staan. Op deze plek vormde zich, weliswaar niet in één dag zoals de mythe wil doen geloven, maar 

over tientallen jaren de Hollandse Biesbosch. 

Sint Felix Vloed (1530) 
In 1530 vond op 5 november, de dag van Sint Felix, een stormvloed plaats die later de St. 

Felixvloed genoemd is. Weer werden grote delen van Zeeland overspoeld door het water.  

 

Allerheiligenvloed van 1570 

De ergste ramp in de pre-moderne tijd deed zich voor in 1570, de Allerheiligenvloed. Op 1 

november van dat jaar zwiepte het water nog hoger op dan het in 1953 zou doen. Primeur bij deze 

vloed was dat er voor gewaarschuwd was: de Domeinraad in Bergen op Zoom had op de ochtend 

van de ramp een waarschuwing gegeven voor "seer uytnemende hooghe vloet". Erg veel heeft de 

waarschuwing niet gebaat: het zou de ergste watersnoodramp uit de geschiedenis van ons land 

worden. 

 

Talloze dijken aan de Hollandse kust begaven het en het water richtte een complete ravage aan. 

De hele kust van Vlaanderen naar Groningen tot aan Noordwest-Duitsland toe werd overstroomd.  
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Afbeelding 4. Allerheiligenvloed 1570 Ets door Romeyn de Hooghe bron: Het water tot de lippen 

Kerstvloed (1717) 
In de kerstnacht van 1717 brak een hevige noordwesterstorm los die het kustgebied van 

Nederland, Duitsland en Scandinavië teisterde. In dit gebied kwamen naar schatting 14.000 

mensen om het leven. Het was de grootste vloed sinds bijna vier eeuwen en de laatste grote 

overstroming in Noord-Nederland. 

Het water stroomde ook Amsterdam en Haarlem binnen evenals in de gebieden rond Dokkum en 

Stavoren. In Friesland zouden ruim 150 mensen overlijden. Ook grote delen van Noord-Holland 

kwamen onder water te staan, maar ook gebieden bij Zwolle en Kampen. Hier ontstond bijna 

uitsluitend materiële schade. In Vlieland stroomde de zee over de duinen waardoor het al eerder 

beschadigde dorp West-Vlieland bijna geheel door de golven werd verzwolgen. 

Zuiderzeevloed (1916) 
De Zuiderzeevloed van 1916 was niet zo omvangrijk als de andere rampen die op deze pagina 

worden beschreven, maar deze ramp had wel een grote invloed omdat naar aanleiding hiervan de 

Zuiderzeewerken werden uitgevoerd. Voor 14 januari 1916 had het al enkele dagen gestormd. 

Maar op die dag wakkerde storm aan tot ruim 100 km/u. Normaal gesproken zou dit niet direct 

aanleiding zijn tot bezorgdheid, maar door de aanhoudende storm had het water al een zeer hoog 

peil bereikt. Vrijwel alle gebieden die grensden aan de Zuiderzee werden getroffen. 

Deze ramp versnelde de besluitvorming tot afsluiting en drooglegging van de Zuiderzee, waarvoor 

ir. C  Lely al eerder een plan had ontworpen. 
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De watersnoodramp van 1953 
In 1953 werd de Nederlandse bevolking opnieuw gewezen op de kracht van de zee. Op 1 februari 

van dat jaar vond de Watersnoodramp plaats, een van de grootste overstromingen uit de 

geschiedenis van Nederland. Er waren ongeveer 1800 mensenlevens te betreuren. Deze ramp 

vormde de aanleiding tot het opstellen van het Deltaplan.7 

 

Het ontstaan van de Zuiderzee en de plannen voor afsluiting en drooglegging. 

 

Ontstaan van de Zuiderzee. 
De Zuiderzee is uit het Almere ontstaan tijdens een periode van stijgende zeespiegels en het 

wegslaan van land dat veelal bestond uit veen. Aanvankelijk was het Almere een klein meer 

waarin de IJssel uitstroomde. In de Romeinse tijd werd dit binnenmeer het Flevo Lacus genoemd. 

 

Dit proces heeft eeuwen geduurd zoals uit onderstaand overzicht blijkt.8 

 

Afbeedling 5. Bron: het ondersteboven van Flevoland. 

Het ontstaan van polders en droogmakerijen.. 
In het verleden zijn veel polders ontstaan door het leggen van dijken om laaggelegen gebieden en 

gebieden die door aanslibbing buiten de dijken ingedijkt konden worden. Deze vorm van 

landaanwinning vergde niet veel inspanning om het teveel aan water af te voeren. Dit kon vaak bij 

laag buitenwater door middel van uitwateringssluizen. 

Dieper gelegen die permanent onder water stonden, vaak binnenmeren, werden later ingepolderd 

omdat daar bemaling voor nodig was. Dit noemt men droogmakerijen. Eerst molenbemaling 

waarbij  soms meerdere molens achter elkaar werden geplaatst. De Beemster(1612) en de 

Schermer(1635) in Noord-Holland zijn daar voorbeelden van. 

De droogmakerij Haarlemmermeerpolder(1852 droog) durfde men pas te gaan uitvoeren toen er 

de mogelijkheid was van stoombemaling zoals gemaal Cruqius.. 

                                                           
7 Website Deltawerken, www.deltawerken.com 
8 Het ondersteboven van Flevoland, uitgave Provincie Flevoland 2002. 
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De Haarlemmermeer heeft als voorbeeld gediend voor de droogmakerijen in het IJsselmeer. 

 

Plannen tot afsluiting en drooglegging van de Zuiderzee. 
Er zijn in de loop der eeuwen veel plannen bedacht om de Zuiderzee af te dammen en helemaal of 

gedeeltelijk droog te leggen. 

Hendrik Stevin (1614-1668),de zoon van de beroemde waterbouwkundige Simon Stevin, 

ontwikkelde het vroegst bekende plan om de Zuiderzee af te sluiten. Na Stevin is het onderwerp 

2 eeuwen van de baan tot het vanaf  1848  weer volop in de belangstelling staat. 

Het eindigt met het plan Lely in 1891 dat in 1892 grotendeels door de Staatscommissie werd 

overgenomen. De oprichting van de Zuiderzeevereniging in 1886 door particulieren, provincies , 

waterschappen en verenigingen van landbouw, handel, nijverheid en scheepvaart bracht vaart in 

de plannen. Ingenieur Cornelis Lely werd aangetrokken om het in te stellen onderzoek te leiden. 

Lely was wetenschapsman en diplomaat en ook als minister heeft hij met beleid en geduld 

gewacht tot het juiste moment om het plan tot vaststelling te brengen. 

De stormvloed van 1916 was een belangrijke aanleiding om de noodzaak van de plannen aan te 

tonen. Tijdens zijn derde ministerschap, 1913-1918, lukt het hem om het plan tot afsluiting en 

drooglegging van de Zuiderzee in een wet vast te leggen. Nu konden de voorbereidingen beginnen. 
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Afbeelding 6. Bron : De Dijken 
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Het Zuiderzeeproject. 
Op 13 juni 1918 werd de Zuiderzeewet zonder hoofdelijke stemming door de Tweede Kamer 

aangenomen. Nu konden de voorbereidingen beginnen. 

Het Algemeen Plan dat bij de Zuiderzeewet hoorde zag er uit zoals hieronder in de afbeelding 

weergegeven. 

 

Afbeelding 7. Bron: Driemaandelijkse berichten Zuiderzeewerken. 
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Tijdschema. 

 

Afbeelding 8.bron: Het ondersteboven van Flevoland 

Hoewel het aanvankelijk in de bedoeling lag om de Markerwaard aan te leggen en men hier in 

1941 de eerste werken daarvoor uitvoerde werd dit werk opm last van de Duitsers stilgelegd. 

Uiteindelijk lag het in de bedoeling deze polder als laatste aan te leggen . Door maatschappelijk 

ontwikkelingen is na een lange periode van discussie in 1990 besloten  deze polder niet aan te 

leggen. 

Afsluitdijk 
In 1927 werd met de uitvoering van de Afsluitdijk begonnen. Dit grote werk werd in 1932 

voltooid.  Het was een prestatie want men beschikte toen nog niet over caissons om de sluitgaten 

snel en effectief te sluiten. De afsluiting moest met het storten van veel keileem gebeuren. Het 

gebeurde dat bij het eerste sluitgat bij de Middelgronden direct voor het afsluiten na een storm 

een gat van 28 m. diep ontstond.  Dit was moeilijk te dichten, maar toch lukte het.9 

 

Afbeelding 9. Laatste sluitgat Afsluitdijk 28 mei 1932. bron: De Dijken 

                                                           
9 Bron: De Dijken. 
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Afbeelding 10. Aanleg dijkbescherming Afsluitdijk 1932 nabij sluitgat. Bron: beeldbank 

Rijkswaterstaat. 

 

De proefpolder Andijk. 
Alvorens de polders (eigenlijk droogmakerijen) volgens het plan van ir. Lely aan te leggen wilde 

men weten hoe men de drooggelegde gronden, die eeuwenlang door het zoute water bedekt 

waren, in cultuur zou kunnen brengen. Om die reden werd een  proefpolder aangelegd aan de 

Noord-Hollandse zijde van het toekomstige IJsselmeer bij Andijk. Daar werd een 1800m lange dijk 

aangelegd die een poldertje omsloot van ca. 40 ha. Op deze wijze kon men proeven doen met de 

ontwatering, grondbewerking, afwatering en bemaling. 

In 1928 is deze proefpolder gereed gekomen en heeft men cultuurtechnische proeven gedaan met 

een 5-tal kleine kavels. De proeven zijn van grote betekenis gewest voor de ontginning van de 

Wieringermeer die in 1930 begon. 

 

De Wieringermeer. 
De Wieringermeerpolder was de eerste polder in het Zuiderzeeproject en heeft een oppervlakte 

van ca. 20.000 ha.. Deze polder is genoemd naar het eiland Wieringen dat opgenomen werd in 

deze polder. De aanleg begon al in 1927 en op 11 augustus 1930 viel de polder al droog. Omdat 

deze polder al droog viel voordat de Afsluitdijk gereed was, had men hier te maken met zout water 

dat er eerst uitgepompt moest worden: ook het zoute grondwater moest eerst worden verdrongen 

door het regenwater. Het grondgebruik in deze polder bestaat grotendeels uit akkerbouw. In deze 

polder is meer ruimte werd gereserveerd voor de wegen en watergangen dan in de 

Noordoostpolder. 
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De voorbereiding van de aanleg van de Noordoostpolder. 
 

Van ontwerp tot besluit 
In veel van de plannen die in de loop der jaren zijn ontworpen voor drooglegging van de 

voormalige Zuiderzee komt een noordoostelijke polder voor. 

Zo ook in de plannen van Lely. Nadat de Wieringermeer was drooggevallen in 1930 en de 

Afsluitdijk was gesloten in 1932 begon men met de voorbereiding van het ontwerp van de 

‘Noordoostelijke Polder’, later genoemd de Noordoostpolder. 

Er werden veel gegevens over het in te polderen gebied verzameld. Grondboringen vormden de 

belangrijkste bron voor het maken van een algemeen plan. Op 1 november 1934 waren reeds 232 

grondboringen uitgevoerd vanaf het water. Veelal werden de boringen genomen vanaf Urker 

vissersschepen Een aantal Urker vissers die door de afsluiting van de Zuiderzee hun 

oorspronkelijke beroep niet meer konden uitoefenen vonden op deze wijze werk. 

De besluitvorming over de inpoldering van de Noordoostpolder verliep minder snel. De 

economische crisis in het begin van de jaren dertig leidde ertoe dat de regering en Eerste en 

Tweede Kamer na veel wikken en wegen pas tot een definitief besluit kwamen. De regering wilde 

de aanlegkosten binnen bepaalde grenzen houden De toenmalige Minister van Waterstaat 

meende dat wanneer de aanlegkosten per ha cultuurland niet hoger dan ƒ 2500,– zouden 

bedragen, het verantwoord zou zijn het inpolderingswerk te beginnen. 

Eind 1935 legde de Minister van Waterstaat bij de begroting voor het Zuiderzeefonds voor het 

jaar 1936 een nota over betreffende de Noordoostpolder waaruit bleek dat de aanlegkosten ƒ 

2600,– per ha zouden bedragen Eerdere ramingen gingen uit van ƒ 3275,– per ha. Bezuinigingen 

werden onder meer gevonden door de tochten niet geschikt te maken voor kleine schepen doch 

uitsluitend te bestemmen voor de afvoer van water. 

In 1935 becijferde men de totale kosten van de drooglegging op ƒ 123,8 miljoen De drooglegging 

en inrichting zou in een periode van 15 jaar uitgevoerd moeten worden. 

Bij het slot van de behandeling van de nota in de Tweede Kamer zei de toenmalige Minister van 

Waterstaat, jhr. ir. O.C.A. van Lidth de Jeude het volgende: ‘Wanneer men de toekomst anders zien 

kan dan als hopeloos en troosteloos – als men dat doet, mist men de geestkracht om, in afwachting 

van het luiden van de doodsklok, iets blijvends te ondernemen – en nog optimisme heeft behouden, 

zal men zich herinneren de waarheid van het gezegde: Een volk dat leeft, bouwt aan zijn toekomst.’ 

De Tweede Kamer ging zonder hoofdelijke stemming akkoord met de aantekening dat twee leden 

tegenstemden De Eerste Kamer stemde in met 33 stemmen voor en 5 stemmen tegen. Dit 

gebeurde in april 1936. De aanleg van de dijken kon beginnen! 

 

De bouw van de ringdijk 
Het eerste werk dat werd uitgevoerd was het maken van een werkhaven bij Urk. Dit werk werd 

gecombineerd met een bouwput voor het later te bouwen gemaal Vissering en de Urkersluis (zie 

foto).  

Ook werd een klein gedeelte van de ringdijk aangelegd (circa 1 km). In september 1936 begon 

men met een soortgelijk werk bij Lemmer. De werkhavens waren nodig om het voor de aanleg van 

de ringdijk nodige materieel zoals baggermolens, zuigers, kranen, bakken, sleepboten, vletten een 

veilige ligplaats te bieden. Ook werden in de werkhavens hellingen aangelegd voor het 
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samenstellen en te water laten van zinkstukken. Deze zinkstukken waren bestemd voor de 

bescherming van het gedeelte van de ringdijk dat onder water zou komen te liggen. 

De komst van zoveel schepen en hun bemanning heeft de rust in de vissersdorpen Urk en Lemmer 

danig verstoord. Voor de dijkwerkers vond men het noodzakelijk een kantine (later genoemd 

rijksontspanningslokaal) te bouwen bij de beide werkhavens. 

 

 

 

 

 

Afbeelding 11. Rijksontspanningslokaal te Lemmer 1937. Bron: Driemaandelijkse berichten 

Zuiderzeewerken. 
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Afbeelding 12.  Werkhaven bij Urk .Bron: Driemaandelijkse berichten Zuiderzeewerken. 

 

Hierna kon de uitvoering van de ringdijk echt beginnen. Op 24 februari 1937 werd bestek nr. 268 

ZW aanbesteed (zie afbeelding ). Dit bestek had betrekking op het maken van een viertal 

dijkvakken, in het bestek percelen genoemd. Deze dijkvakken waren de grootste en zwaarst 

aangevallen dijkgedeelten (zie tekening). De prijsaanbiedingen van de aannemers werden niet 

geaccepteerd, waarschijnlijk omdat ze te hoog waren. Slechts één perceel (perceel I) werd gegund 

aan de combinatie van Wijngaarden - Van der Hoevenen van Naaften, later genoemd het 

‘Syndicaat Noordoostpolder’ voor een bedrag van ƒ 3.350.000,–. 

Vermeldenswaard is dat in het voorjaar van 1938 perceel II werd opgedragen aan het Hollandsch 

Aannemersbedrijf Zanen Verstoep N.V. te ‘s-Gravenhage voor een bedrag van ƒ 3.148.000,–. 
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Afbeelding  13.  Voorblad eerste bestek voor uitvoering dijkwerken Noordoostpolder. 

 

Het sluitgat in de dijk die het eiland Urk met de Friese kust zou verbinden lag op circa 9.300 m. 

ten noorden van Urk nabij de later zo genoemde Rotterdamse Hoek Dit sluitgat werd onder grote 

belangstelling op 3 oktober 1939 om 14:44 uur gedicht. Urk was op dat moment eiland af. De 

overige dijkvakken zijn ‘stukje bij beetje’ aanbesteed en uitgevoerd. 

 

Afbeelding 14.   Leggen keileemdam dijkvak Lemmer-Urk 30-aug. 1937. Bron Driemaandelijkse 

berichten Zuiderzeewerken 
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Het dijkvak waarin het laatste sluitgat lag (perceel XI, de latere Zuidermeerdijk nabij 

Schokkerhaven) werd het laatst uitgevoerd omdat er omvangrijke grondverbeteringen moesten 

worden aangebracht. 

Juist bij de zuidelijke dijkvakken bleken veel slappe bodemlagen met een dikte van 6-9 m 

aanwezig Deze slappe bodemlagen werden weggebaggerd en vervangen door zand. 

Het laatste sluitgat werd gesloten op 13 december 1940. Het waterschap Noordoostpolder heeft 

beide sluitgaten duidelijk aangegeven op de waterkeringen en in samenwerking met de 

gemeenten Noordoostpolder en Urk voorzien van gedenktekens. Ook deze historische mijlpalen 

mogen niet worden vergeten! 

 

 

Afbeelding 15 Laatste sluitgat 13 december 1940. bron: Nieuwland Erfgoed. 

 

De uitvoering van de dijkwerken. 
 

Het uitvoeren van de dijkwerken was een omvangrijk karwei waar veel mensen en veel 

werktuigen voor nodig waren. Eind 1939 leverde dit het volgende beeld op:  

personeel in dienst van de aannemers   2238 

33 baggermolens, emmerinhoud                  160-780 l (gemiddeld 370 l)  

9 grondzuigers, zuigbuisdiameter                  40-60 cm 

10 bakkenzuigers, persbuisdiameter             30-40 cm  

28 kranen en transporteurs  

15 draglines  

78 elevatorbakken, gemiddelde inhoud         172 m3  

88 onderlossers, gemiddelde inhoud             215 m3  

110 zolderbakken  
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127 stoom- en motorboten  

93 motorvletten, roeivletten en ankeraken  

Voor de uitvoering van de dijkvakken was het niet overal noodzakelijk eerst slappe grondlagen 

weg te baggeren. 

De grondslag voor de dijk tussen Lemmer en Rotterdamse Hoek bleek bijvoorbeeld zo vast te zijn 

dat de dijk direct op de zeebodem kon worden aangelegd. 

 

Afbeelding 16.  Aanleg polderdijk tussen Urk en Lemmer. Tussen de keileemdammen wordt zand 

gespoten. 2 augustus 1939 bron: Nieuwland Erfgoed. 

 

De werkzaamheden voor het maken van de dijken kunnen in het kort als volgt worden 

omschreven. 

In het algemeen werd eerst, al of niet na het wegbaggeren van slappe lagen, zand gestort tot een 

diepte van ongeveer 2 m onder het IJsselmeerpeil. Daarna werden twee eileemdammen gestort: 

een zware aan de IJsselmeerzijde en een veel kleinere aan de polderzijde. 

Keileem werd gebruikt omdat dit het eigenlijke waterkerende element in de dijk vormt en omdat 

het (in natte vorm) een goede samenhang heeft en daarom uitstekend bestand is tegen golfaanval 

in de uitvoeringsfase. 

Tussen de keileemdammen werd zand gespoten Dit zand werd afgedekt met klei en keileem. 

Op de keileemdam aan de IJsselmeerzijde van de dijk werd de definitieve oeverbescherming 

aangebracht: 

Het onderwatergedeelte werd voorzien van een rijshouten kraagstuk, dat afgezonken en 

beschermd werd d.m.v. zink- en stortsteen (dit is gebroken natuursteen uit België of Duitsland). 

Het bovenwatergedeelte werd verdedigd door een steenglooiing die grotendeels uit basalt 

bestond afkomstig uit Duitsland. 

De keileemdam aan de polderzijde werd van een lichtere bescherming voorzien, omdat deze 
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slechts behoefde te functioneren tot de polder droogviel. 

De voor de dijk benodigde keileem is hoofdzakelijk gebaggerd ten westen van Urk, waar een groot 

en goed bereikbaar keileemgebied werd aangetroffen. 

Het benodigde zand kon veelal gewonnen worden in de omgeving van de aan te leggen dijkvakken 

De winning gebeurde met zandzuigers. Het onder water te storten zand werd met onderlossers 

aangebracht; het tussen de keileemdammen te spuiten zand met bakkenzuigers. 

De klei voor de bekleding van het bovenste gedeelte van de dijk kon eveneens gewonnen worden 

ten westen van Urk. Het aanbrengen gebeurde met drijvende kranen (dit waren vaak 

havenkranen uit Amsterdam en soms weinig geschikt voor de ruwe werkomstandigheden op het 

IJsselmeer). 

Het gehele proces van het aanleggen van de dijken in het woelige IJsselmeer is verduidelijkt in het 

hieronder geplaatste schema. 
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Afbeelding 17. 

 

 

In totaal zijn de volgende hoeveelheden waterbouwmaterialen verwerkt voor de aanleg van de 

ringdijk van de Noordoostpolder: 

 

zand in het dijklichaam                          12.195.000m3 

zand voor grondverbetering   3.960.000 m3 

keileem                                                      3.885.000 m3 

klei                                                                    915.000 m3 
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steenbekledingen (basaltzuilen, zetsteen etc.)  643.000 m2 

klinkerglooiing                                                   294.000 m2 

kraagstukken en rijsbeslag                                1.393.000 m2 

stortsteen                                                        643.000 ton 

gebaggerd t.b.v. grondverbetering onder dijk     3.960.000 m3 

 

Deze opsomming laat zien dat er gigantische hoeveelheden zijn verwerkt om de ringdijk van de 

Noordoostpolder aan te leggen en te vormen tot een veilige waterkering die de polder nu reeds 

meer dan 50 jaar beschermt. Over het algemeen hebben zich bij de uitvoering van de dijkwerken 

geen grote problemen voorgedaan. 

Een aantal feiten zijn vermeldenswaard. 

Op 3 en 4 oktober 1938 werd door een zware zuiderstorm schade aangebracht aan de polderzijde 

van het eerste dijkvak bij Lemmer (perceel 1). 

Dit dijkvak dat een oost-west ligging heeft, kreeg de volle laag waarbij een opstuwing van het 

water optrad van 1,20 m. 

Het volgende drijvende materieel zonk: een bakkenzuiger, een kraan en enige roeiboten en 

motorvletten. 

Verschillende bakken sloegen los en raakten op drift. Gelukkig zijn er geen mensen verdronken. 

Wijlen D J. Koets, die als opzichter bij de Dienst der Zuiderzeewerken vanaf het eerste uur 

betrokken was bij de dijkbouw, heeft hierover het volgende verteld: 

“In de nacht van 2 op 3 oktober 1938 stak er een zware storm op uit het Zuidoosten. Dit was een hoek 

waaruit men het niet had verwacht. ‘s Morgens om 5 uur gingen de hoofdopzichter en de opzichter 

met de directieboot naar de dijk om te zien wat daar gebeurd was. Op de dijk troffen ze de 

hoofduitvoerder aan (je moet maar denken, iemand die gemakkelijker kan vloeken dan bidden). Nu 

zat de man echter met tranen in de ogen naar zijn werk te zien. Hij zat achter een zuigerschot, want 

het woei nog stevig. Niet alleen was de dijk over enkele honderden meters weggeslagen en waren er 

meerdere gaten tot op het keileem in de rest van de dijk, maar er was ook veel materieel gezonken 

zoals een zandzuiger, de Caspar Robles, een Thomson-kraan was gezonken op de Friese Zeedijk bij 

het stoomgemaal Wouda; een kleine Karma-kraan was omgeslagen; een keileembak lag tegen de 

dijk bij Lemmer. Vijftien mensen waren spoorloos verdwenen. Wij zijn naar Lemmer gevaren in een 

uiterst droeve stemming. 

Maar wie schetste onze verbazing, maar ook vreugde toen wij in het schipperscafé van Piet Plooy 

daar al deze vermiste mannen aantroffen, prinsheerlijk achter een borrel of pilsje. Leen van de 

stoomsleepboot s.s. Sliedrecht was met zijn stoker ‘s nachts om circa één uur uit de Lemmer 

vertrokken want ‘ze verzuipen’. 

Hij is eerst in de lijzijde langs elk van de in gevaar verkerende schepen gevaren en heeft ze gezegd 

‘Hou je gereed om te springen, ik kom zo terug’ en zo heeft hij alle vijftien mannen behouden in 

Lemmer gebracht. 

Maar Leen had het niet eens de moeite waard gevonden zijn baas te waarschuwen: ‘Je doet toch wat 

je denkt dat moet”.  

Dit verhaal tekent de sfeer van de dijkbouw: een ruw, gevaarlijk en zwaar leven aan boord van 

baggerschepen en andere werkvaartuigen en hooguit éénmaal per vier weken ‘s zondags thuis. 

 

Ruim 60 jaar na de aanvang van de eerste dijkwerken zijn de westelijke en zuidelijke dijkvakken 

versterkt. De opbouw van het dijklichaam is onveranderd gebleven en voldoet nog steeds.  
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Het vakmanschap van de dijkenbouwers uit de jaren dertig is ruimschoots bewezen! 

 

Door de stijgende zeespiegel en het veranderende afvoergedrag van de grote rivieren zal naar 

verwachting het IJsselmeerpeil in de toekomst stijgen. Dit betekent dat we steeds alert moeten blijven 

om de veiligheid van ons gebied in stand te houden. Het water is onze vriend maar ook onze vijand. 

Het gevecht tegen de bedreiging van het water zal altijd gevoerd moeten worden.  

De bouw van het eerste gemaal van Flevoland, het gemaal Buma. 

De voorbereiding voor de bouw van dit elektrisch gemaal begon in 1936 met de aanleg van de 

bouwput voor het gemaal en de daarnaast liggende sluis, de Friese Sluis. 

Medio 1938 werden opdrachten gegeven voor de volgende werkzaamheden: 

– het leveren van drie pompinstallatie’s door N.V. Werkspoor te Amsterdam voor een bedrag van 

ƒ 94.000,-. 

– het leveren van de elektrotechnische installatie door N.V. Heemaf te Hengelo voor een bedrag 

van ƒ 230.460,-. 

− het maken van de betonnen onderbouw (in één bestek met het betonwerk van de Friese Sluis) 

door J. Haitsma te Harlingen voor een bedrag van ƒ 564.700,-. 

– het maken van de staalconstructie voor de bovenbouw van het gemaal door N.V. Machinefabriek 

Braat te Rotterdam voor een bedrag van ƒ 29.663,-. 

− de verdere bouwkundige afwerking (beton- en metselwerk) door Rietveld en Verdoorn’s 

Aannemingsmaatschappij te Papendrecht voor een bedrag van ƒ 54.880,- 

De architectonische vormgeving werd, evenals van de beide andere gemalen van de 

Noordoostpolder, verzorgd door de architect ir. D. Roosenburg b.i. te ‘s Gravenhage. Uitgangspunt 

was dat de bovenbouw ‘brandbom- en scherfvrij’ moest zijn. Dit werd gerealiseerd door de 

bovenbouw uit te voeren in staalskelet met baksteenvulling. 

In juni 1940 kwam door een gebrek aan gasolie als gevolg van de oorlogsomstandigheden de 

bouwput onder water te staan. Vrij spoedig daarna kon de bemaling van de bouwput weer in 

werking worden gesteld en de bouwput weer worden drooggemalen. 

Eind 1940 waren de Friese Sluis en het gemaal bedrijfsklaar. Het gemaal Buma was het eerste 

gemaal van de Noordoostpolder en daarmede van de tegenwoordige provincie Flevoland. 
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Afbeelding 18 Doorsnede van het gemaal Buma. Bron: Driemaandelijkse berichten 

Zuiderzeewerken. 

Dit gemaal staat op de Noordermeerdijk van de Noordoostpolder in het meest noordelijk deel van 

Flevoland op een steenworp afstand van de grens met Friesland. Het is genoemd naar Age Buma, 

oprichter en eerste voorzitter van de Zuiderzeevereeniging. 

De bouw van de beide andere gemalen van de Noordoostpolder, het elektrisch gemaal Smeenge 

te De Voorst en het dieselgemaal Vissering te Urk, verliep minder voorspoedig. Gemaal Smeenge 

heeft vanaf april 1941 meegedaan aan het droogmalen van de Noordoostpolder. De bouw van 

gemaal Vissering heeft zoveel tegenslagen ondervonden dat dit eerst na de oorlog volledig kon 

bijdragen aan het drooghouden van de Noordoostpolder. 

Het gemaal Buma heeft het leeuwendeel van het droogmalen van de Noordoostpolder verzorgd. 

Over de inbedrijfstelling van gemaal Buma is in De Zuid-Friesland, Nieuws- en advertentieblad 

voor Lemmer en omstreken, van 18 januari 1941 het volgende artikel opgenomen: 

“Droogmaking N.O.-Polder begonnen. 

Gemaal bij Lemmer in werking gesteld 

Dinsdag j.l. was er opnieuw een belangrijk oogenblik in de totstandkoming van den Noord-

Oostpolder aangebroken. Dien dag is nl. het electrisch gemaal te Lemmer in werking gesteld. Het 

leegmalen van den Noord-Oostpolder is daarmee begonnen. 

Drie stukken buispompen met een capaciteit van 800 kubieke meter water per minuut elk, zullen in 

het vervolg dag en nacht doordraaien; zij zullen per etmaal de fabelachtige hoeveelheid van 

3.536.000 kubieke meter water uit den Noord-Oostpolder zuigen en in het IJsselmeer pompen; dit is 

per twee uur een hoeveelheid water als Amsterdam voor gezinsverbruik gedurende een jaar noodig 

heeft. In den kelder, zes meter onder den grond, wentelen drie zware verticale assen met een snelheid 

van 88 wentelingen per minuut rond: dat beteekent dat in de kolk voor het gebouw 2400 kubieke 

meter water per minuut naar buiten wordt geperst. Er waren bij de inwerkingstelling van het gemaal 

aanwezig ingenieurs van de Zuiderzeewerken, die de leiding hebben gehad bij de werkzaamheden 

en ingenieurs van Werkspoor en Heemaf, die de installaties hebben gebouwd. Zij allen waren zeer 

tevreden over het verloop van de eerste werkzaamheden. De pompen van het gemaal bij Lemmer 
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draaien voorloopig alleen. Zij zuigen alvast een gedeelte van het water uit den Noord-Oostpolder 

weg. Ook de nieuwe sluis laat reeds heel wat water in het IJsselmeer vloeien. Binnen eenige maanden, 

waarschijnlijk April, zal ook het gemaal bij de Voorst aan het werk gaan en daarna in Augustus dat 

van Urk; dan zal het leegzuigen met drievoudige snelheid geschieden. Maar het gemaal te Lemmer 

heeft het eerstgeboorterecht. Dat heeft het eerst het Noord-Oostpolderwater weggezogen en het zal 

nu blijven draaien tot de bodem droog is en 50.000 H.A. land vruchtdragend kan worden gemaakt”. 

Een berichtje uit de Nieuwe Rotterdamsche Courant van 18 september 1940. 

Op Nieuwjaarsdag wordt hier dus het handle omgezet? 

Wij stellen deze vraag aan een der Ingenieurs bij de Zuiderzeewerken te Lemmer. 

„Wij hopen het”, is het antwoord. En deze historische gebeurtenis wordt door onzen geleider dan als 

volgt toegelicht: „Deze waterdichte deur in het gemaal gaat dan voorgoed dicht, namelijk wanneer 

de omringende dijk wordt doorgestoken. Bijgevolg komt dit gemaal goeddeels onder water te staan 

Onze pompen komen in actie, dag en nacht, week in week uit, negen maanden lang, en ieder etmaal 

daalt de oppervlakte van het water buiten in den polder één centimeter. Naderhand komen ook de 

gemalen van Voorst en Urk In actie, en zoo hopen wij den polder in den herfst van 1941 droog te 

krijgen”. 

 

Afbeelding 19 gemaal Buma 2013. Bron: waterschap Zuiderzeeland. 

Het droogmalen van de Noordoostpolder (I) 
Het laatste sluitgat van de Noordoostpolder, dat op een afstand van ongeveer 1 km ten westen van 

Schokkerhaven ligt, werd gesloten op 13 december 1940. Het droogmalen kon daarna natuurlijk 

pas beginnen. 
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Het peil op het IJsselmeer was op het moment van de sluiting van het laatste sluitgat 7 cm beneden 

NAP. Dit was ongeveer 30 cm hoger dan het officiële winterpeil van het IJsselmeer. Hierdoor was 

een hoeveelheid van 150 miljoen m3 water meer binnen de ringdijk aanwezig dan men wellicht 

gehoopt had. Deze vrij onverwachte stijging op 13 december 1940 werd veroorzaakt door een 

harde zuidwesterstorm. 

Na het sluiten van de ringdijk zakte het peil van het IJsselmeer en kon het teveel aan water binnen 

de ringdijk gespuid worden door de Friese Sluis. Hiermee werd op 17 december 1940 begonnen. 

Op 7 januari 1941 werd het gemaal Buma voor het eerst ingezet voor het droogmalen van de 

Noordoostpolder. De waterstand was toen 5 cm lager, dat wil zeggen 12 cm onder NAP. 

Door de lagere peilen op het IJsselmeer kon, naast de bemaling, ook gespuid worden. Dit gebeurde 

tot 3 februari 1941. De waterstand in de Noordoostpolder was toen 36 cm onder NAP. Op die 

datum werd het spuien beëindigd en moest het overtollige water door middel van bemaling 

worden verwijderd. Tot 22 april 1941 heeft het gemaal Buma alleen gedraaid. Op die dag werd 

het elektrisch gemaal Smeenge te De Voorst in bedrijf gesteld. 

Dit gemaal was bestemd voor de Hoge Afdeling van de Noordoostpolder; deze bemalingsafdeling 

had destijds een oppervlakte van ongeveer 1/3 van de gehele polder. Het destijds ingestelde 

Voorlopig Polder Peil (VPP) nog als streefpeil en ligt op 4,50 m beneden NAP. 

De beide andere gemalen, Buma en Vissering, waren bestemd voor de Lage Afdeling van de 

Noordoostpolder en moesten na het droogmalen een voorlopig polderpeil van 5,70 m onder NAP 

handhaven. Ook dit VPP geldt vandaag de dag nog als streefpeil. 

Het droogmalen van de Noordoostpolder (II) 
Het droogmalen van de Noordoostpolder ging met tegenslagen gepaard. 

In Juli 1941 vertraagden zware regens het verlagen van het waterpeil in de Noordoostpolder. 

Daarna begon de aanslibbing van de vaarten het toestromen van het water tegen te werken. In de 

vorstperiode van 1941/1942 stond het afmalen soms helemaal stil. 

Op 15 november 1941 raakte één van de provisorisch opgestelde krooshekken van gemaal Buma 

ontzet door een ijsopstopping en op 28 december 1941 ontstonden problemen in de Lemstervaart 

met een ijsdam. 

In het begin van 1942 kreeg men te maken met het feit dat de vrij dunne waterlaag op de nog niet 

drooggevallen gebieden geheel bevroren raakte; daarom kon men niet verder afmalen. In de 

vaarten waren nog steeds verondiepingen aanwezig en ijsophopingen vertraagden de toevoer van 

het water. Deze verondiepingen ontstonden door het inzakken van oevers en het in beweging 

komen van slib. Verder waaide er veel zand in de watergangen. 

Vaak kon het gemaal Buma maar enige uren pompen; de waterstand in de vaarten daalde dan snel 

en de pompen moesten worden stilgezet totdat er weer voldoende water was toegevloeid. 

Op 13 april 1942 werd de waterstand van 4.00 m beneden NAP bereikt. Dit peil werd voorlopig 

gehandhaafd in verband met de vaarmogelijkheden in de vaarten. 
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Het baggerwerk voor het verwijderen van de verondiepingen verliep voorspoedig zodat op 1 

september 1942 het voorlopige polderpeil van de Hoge Afdeling werd bereikt en gehandhaafd: 

4,50 m onder NAP. 

Stand der werkzaamheden eind december 1941. 

 

Afbeelding 20. Bron: Driemaandelijkse berichten Zuiderzeewerken. 
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Afbeelding 21. Het verloop van de waterstand en het drooggevallen oppervlak in de periode 

december 1940 t/m augustus 1942.Bron :Driemaandelijkse Berichten Zuiderzeewerken. 

Omdat de laagstliggende delen van de polder op een diepte lagen van 4,40 m onder NAP en dit 

peil gemiddeld voor het eerst op 9 september 1942 voorkwam, heeft men deze datum als officiële 

datum voor het droogvallen aangehouden. 

Na 19 december 1942 was het mogelijk de Hoge en Lage Afdeling voldoende te scheiden en aparte 

polderpeilen na te streven. Dit gebeurde door een tijdelijke kade bij de toekomstige sluis te 

Marknesse. Pas op 17 januari 1944 werd het voorlopige polderpeil van de lage Afdeling, 5,70 m 

onder NAP, bereikt. Het hiervoorgaande verhaal is verwerkt in een grafiek die in één oogopslag 

een overzicht geeft. 

Het droogmalen van de Noordoostpolder is een moeilijke opgave geweest in de oorlogsjaren en 

heeft veel improvisatievermogen gevergd van de mensen van de Dienst der Zuiderzeewerken. 

Het drooghouden is uiteraard een onderwerp van voortdurende zorg. Ook al regent het niet dan 

nog moet dagelijks het overtollig water worden weggepompt. De ondergrondse toestroming van 

het water, de kwel, die te vergelijken is met ca. 1 mm neerslag per etmaal over de gehele 

oppervlakte van de polder vereist dat elke dag met één of meer pompen wordt gedraaid. 

Het waterschap Zuiderzeeland zorgt op deze wijze voor de droge voeten van de ingelanden van 

de Noordoostpolder. 
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De aanleg van de polders Oost- en Zuid Flevoland. 
Na het droogleggen van de Noordoostpolder begon de Dienst der Zuiderzeewerken met de aanleg 

van oostelijk- en Zuidelijk Flevoland. 

Oostelijk Flevoland werd aangelegd in de periode 1950-1957 en heeft een oppervlakte van  54.000 

ha. 

 Zuidelijk Flevoland werd aangelegd in de periode van 1959-1968 en heeft een oppervlakte van  

43.000 ha. 

De Markerwaard of Markermeer? 
Lange tijd heeft men gedacht de Markerwaard ook in te polderen. De dijk tussen Enkhuizen en 

Lelystad werd reeds aangelegd in de zeventiger jaren van de vorige eeuw. Er zijn veel debatten 

over gevoerd. Zelfs nog in mei 1985 besloot het kabinet Lubbers tot inpoldering van de 

Markerwaard. Er werden nog diverse alternatieve plannen ingediend voor gehele of gedeeltelijke 

drooglegging ook op basis van private financiering. In 1990 besloot het kabinet om het eerder 

genomen besluit in te trekken en niet tot inpoldering over te gaan. Het Markermeer kreeg 

daarmee een nieuwe bestemming als zoetwatergebied. 

Hoe houden we het droog? 
Op 28 oktober 1998 viel er in het grootste deel van de Noordoostpolder meer dan 70 mm neerslag 

binnen 24 uur. Hierop was en is het krap bemeten watersysteem niet berekend. De 

bemalingscapaciteit bedroeg toen ongeveer 13,5 mm. neerslag in 24  uur. Het openwater 

percentage waar het teveel aan afstromend water moet worden geborgen bedraagt slechts ca. 1% 

van de totale oppervlakte. Gevolg: grote delen van de Noordoostpolder werden overstroomd.  

Hieruit blijkt dat we niet alleen rekening moeten houden met de veiligheid van de dijken, maar 

ook met de invloed van extreme hoeveelheden neerslag.  

Vergroting van de bemalingscapaciteit en vergroten van het bergend vermogen van de 

watergangen kan veel voorkomen, maar tegen de hoeveelheden neerslag zoals die in 1998 zijn 

gevallen is vrijwel geen enkel watersysteem in Nederland opgewassen. 

 

Afbeedling 22. Tollebeek 1998. Bron Wikipedia. 
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Afbeelding 23 bron: KNMI 

Het waterschap probeert waar mogelijk het bergend vermogen van de watergangen te vergroten 

door flauwere taluds en mogelijke verbreding van de watergangen. Ook is de bemalingscapaciteit 

van de hoofdgemalen opgevoerd tot ca. 15 mm. neerslag per etmaal. 

Het anticiperen op verwachte extreme neerslag kan tegenwoordig ook beter plaatsvinden door 

betere lange termijn weersvoorspellingen. 

Ook hier geldt: het water is onze vriend, maar ook onze vijand! Want in de zomer zijn we blij dat 

we beschikken over grote hoeveelheden beregeningswater voor de teelten en we kunnen 

kwalitatief goed en zoet water inlaten vanuit het IJsselmeer. Maar als we teveel neerslag krijgen 

kan het water zomaar onze vijand worden.  

Ook met veilige dijken die bestand zijn tegen extreme omstandigheden kunnen we, met een zeer 

kleine kans, nog bedreigd worden door het water en zullen we daartegen moeten vechten. 

 

Tot slot 
De Noordoostpolder is een mooi en veilig gebied en dat is zeker waar. Wie oog heeft voor de 

ontstaansgeschiedenis zal dat zeker beamen. Veel inwoners echter weten niet dat er dag en nacht 

medewerkers van de waterschappen en Rijkswaterstaat in de weer zijn om om dit gebied ook 

veilig te houden nu voor dit moment en in de toekomst. 

!00 jaar geleden werd de Wet Zuiderzeewerken aangenomen. Van de uitgevoerde werken plukken 

we nu en heden ten dagen de vruchten van. Daarom is het goed dat we daar ook bij stilstaan en 



 

34 
 

terug kijken naar het begin van de wordingsgeschiedenis en de uitvoering van de werkzaamheden 

van dit grote project.  

Wel moeten we bedenken dat alertheid voor de veiligheid noodzakelijk is en blijft. De 

veranderende klimatologische omstandigheden vragen dit. Wat bereikt is tot nu toe is niet 

vanzelfsprekend. Laten we dit met elkaar goed beseffen. 
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