
Oostelijk Flevoland en Kampen.

Ontsta~n aan de mond van de Ijssel, in de grijze oudheid,
waarschijnlijk als vissersplaats, dankt Kampen zijn grote op
bloei in de 13e en 14e eeuw vooral aan zijn handel, aan de
scheepvaartverbindingen van deze oude Hanzestad over de
Zuiderzee met de opkomende steden in de Hollanden en door
het Vlie met het Noorden en Westen, de landen aan de Oost
zee en later geheel 'West-Europa.
En toen .de IJ sse1monden verzandden, het Hanzeverbond

taande, en scheepvaart en handel achteruit gingen, ook als qe
volg van de opkomst van het jongere Amsterdam als handels
stad, verschafte de Zuiderzee aan Kampen welvaart door het
eeuwenlang aanslibben van de vruchtbare gronden van het
Kampereiland, die werden ingepolderd en daarna eigendom
van de stad bleven.

Kampen bleef.. ondanks de nabijheid van de provinciale
hoofdstad Zwolle en ondanks tijdelijke inzinkingen, een wel
varend culturee1 en economisch centrum met vele scholen,
winkels, verzorgende bedrijven, stuwende industrieen en tal
van culturele instellingen.
Thans is een nieuw stadium in het contact tussen Kampen

en de Zuiderzee aangebroken, een stadium met nieuwe ont
wikkclinqs- en welvaartsmoge1ijkheden. De Zuiderzeepolders.
in de volgorde van totstandkoming genummerd aangegeven op
kaart I, vormen voor Kampen een nieuw en groot achterland.
Wat de Noordoostpolder betreft, is dit reeds gebleken: er

hebben zich in Kampen nieuwe industrieen gevestigd, de
Kamper winkels hebben de Noordoostpolderbevolkinq van
allerlei artikelen moeten voorzien, de bevolking is toegenomen
met tal van bewoners, die bij het werk in de polder betrokken
zijn. Dit alles is geschied, niettegenstaande de polder een min
of meer in zich zelf besloten geheel vormt en Emmeloord tot
een groter polderstadje uitgroeide dan aanvankelijk was ver-
wacht. .
Wat Oostelijk Flevoland betreft, is hiervan nog slechts een

begin te zien; de taak van Kampen in deze polder gaat pas
219



KAART I

.: e.'
{lh'nst aer Z(Jiderz.~ewerke".·

,e, ,

.. "0 ' ,

:<.

, <',0.

o

':"'" '.

8 E L G E

A AFSLUITDIJK 32 km 0
B IJSSELMEER' 125.0.0.0.ha
I WIERINGERMEER 20.000. ha
IT No.o.RDOo.STPo.LDER 48.0.0.0.ha
ill o.o.STELlJK FLEVo.LAND 54.0.0.0.·ha
N MARKERWAARD 00.0.0.0.ha ..
V ZUIDELIJK FLEVo.LAND 40.0.0.0.ha

220



goed groeien, als ook die is drooggeval1en en in cultuur wordt
gebracht, als ook hier boerderijen, dorpen en steden worden
gebouwd.

Gedurende ten minste een tiental jaren zal zich deze stimu
lerende invloed van de opbouw van het grote nieuwe polder
land op de ontwikkeling van Kampen doen gevoelen. En dan
komt de invloed van de twee volgende verder afgelegen, doch
door nieuwe verkeersweqen ook met Kampen goed verboriden
polders, de Markerwaard en Zuidelijk Flevoland, een invloed
die geringer zal zijn dan die van de Noordoostpolder en Oeste
lijk Flevoland, maar waarschijnlijk toch ook van belang. Hoe
gaat 't echter daarna, als de opbouw gereed is? ZuIIen de
nieuwe polders dan volkomen self-supportinq worden en noch
Kampen noch de andere steden in het oude land rneer nodig
hebben? .
Veel zal afhangen van het oude land, van de winkels, bedrij

yen en insteIIingen zelf, van de vraag of zij die jaren tevens
gebruikt zullen hebben om zich op te werken tot een meer dan
Iokale taak, tot winkels, bedrijven en instellinqen met een
grotere armslag, met een functie voor een groter deel van
Nederland, zodat hun belanqrijkheid elders groeit en hun in
vloedssfeer verder gaat strekken naarmate hun lokale taak in
de polder tegelijk met de vermindering van de opbouwwerk
zaamheden en de opkomst van de polderstedcn en -dorpen
inkrimpt.

Daarnaast zal dit echter in hoge mate afhangen van de in
deling van de polders.

Deze nu is er van meet af aan op gericht geweest om niet
een soort op zich zelf staand "poldereiland" in het midden van
ons land te doen ontstaan, maar een nieuw stuk Nederland, dat
organisch met het oude land is verbonden en later daarrnede
tezarnen een harmonisch geheel zal vormen.

Terwijl bij de plannen voor de oudere droogmakerijen niet
werd gerept over de te stiohten woonkernen (een uitzondering
vormt het aardige l Ze-eeuwse plannetje voor Midden-Beem
ster ) en de indeling - aanvankelijk ook zelfs die van de grote
1ge~eeuwse HaarIemmermeer - als een zuiver waterbouwkun
dige en landbouwkundige aanqeleqenheid werd beschouwd, is
voor de Zuiderzeepolders van het begin af het ontwerpen van
het bestemmingsplan, het zoqenaamde "verkavelingsplan",
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samengegaan met het ontwerpen van situatie en samenstelling
van een aantal woonkerrien. Naarmate de desbetreffende in
zichten rijpten, ging dit steeds meer weloverwogen en in een
vroeqer stadium.

Terwijl de Dienst der Zuiderzeewerken voor de Wiermqer
meer tegen de tijd, dat de bedijking gereed kwarn, omstreeks
1930 de opdracht voor het ontwerpen van dorpen en voor
medewerkinq aan het verkavelingsplan gaf aan Prof. If. M. J.
Granpre Moliere. doch dit nog niet samenging meteen sociaal
geografisch onderzoek naar aantal en grootte van de dorpen,
was daarvan enige jaren later bij de opdracht van die Dienst
aan Ir. P. Verhagen om Emmeloord de dorpen in de Noord
oostpolder te ontwerpen en mede te werken aan het verkave
lingsplan voor die polder. wel reeds enigermate sprake. En
voor Oostelijk Flevoland werd ter verkrijging van meer inzicht
in de mogelijkheden voor de bewoning van dit nieuwe grote
polderqebied een uitgebreid sociaal-qeoqrafisch onderzoek in
gesteld. Dit onderzoek .strekte zich uit over het geheel van de
thans in voorbereiding zijnde drie polders. waarvan Oostelijk
Flevoland de eerste is. die wordt drooggemaakt en waarvoor
dus een plan moest worden opgemaakt en tot uitvoering qe
bracht. Deze polders toch vormen een geheel en kunrien niet
elk op zich zelf worden bezien. De plannen ervoor brengen
daarom - alsook wegens de centrale ligging van dit polder
gebied in Nederland - vraagstukken mede van een groter orde
dan de plannen voor de Wierinqermeer en de Noordoostpol
der. Zo zaI het Rijkswegennet door de droogmaking van dit
centrale gebied worden beinvloed, terwijl een nieuw land van
-+- 150.000 ha, dus van de omvang van een kleine proviricie,
behoefte zal hebben aan grotere en andere stedelijke voorzie
ningen dan polders van -+- 20.000 en 50.000 ha. Bovendien
werd dit oriderzoek niet beperkt tot de polders zelf. Ook de
functies van de bestaande woonkerrien in het oude land wer
den daarin betrokken (dissertatie van Dr. Ch. A. P. Takes).
Daarbij bleek, dat dit poldergebied te groot is om het zonder

een eigen gewestelijk verzorgingscentrum van -de orde van b.v.
Alkmaar. Kampen. Zwolle. Leeuwarden te kunncn stellen.
doch dat er anderzijds geen. reden bestaat om behoefte aan
meer dan een stad met een derqelijke verzorgende functie te
verwachten.
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V oorts leidde hestudering van de verspreiding van de woon
kernen in het oude land tot de conclusie, dat voor dit polder
gebied gerekend moet worden op drie soorten woonkernen:
1e vorenbedoeld gewestelijk centrum, destijds C-kern, thans
Lelystad genoemd, met een verzorgingsrayon van ruw geschat
een straal van -1- 20 km, 2e streekcentra of B-kernen met een
verzorgingsrayon met een straal van 7 a 10 km en 3ecdoJ1penof
A~kernen voor de dagelijkse verzorging van het omliqqend
agrarisch land (kerken, lagere scholen, winkels 'en werkplaat
sen voor de dagelijkse levensbehoeften}, tot rnaximum-afstan
den van 5 a 6 km. WeIiswaar zijn in het oude land de afstanden
vaak kIeiner en soms groter, doch dit houdt verband met
vroegere, thans voor een deel niet meer geldende omstandiq
heden. Het teqenwoordiqe Iiets- en autoverkeer maakt thans
grot ere afstanden tussen dorpen en steden minder bezwaarlijk
dan destijds, toen er alleerr nog maar paardentracne en voet
gangers Waren. Anderzijds spreekt het vanzeIf, dat in delen
van het land met een intensieve handel en industrie dichter
opeengelegen steden tot ontwikkeIing kwamen dan in andere
meer agrarisch georienteerde streken is te verwachten. Ook de
omstandigheid, dat er in veeI bestaande dorpen, wat de gods
dienstige gezindheid van de bevolking betreft, slechts een rich
ting bestaat of althans dominerend is, zodat slechts een (grote)
kerk en een of twee scholen nodig z ijn, maakt in het oude land,
kIeine dorpen op vrij kleine afstanden van elkaar minder be
zwaarlijk dan in deze nieuwe polders, waar in elk dorp aIle
godsdienstige richtingen vertegenwoordigd zijn en derhaIve
behoefte bestaat aan tenminste drie kerken, drie scholen en
veelal drie soorten verenigingen. Een bloeiend gemeenschaps
leven en voldoend bezette kerken en scholen zijn dan alleen
mogelijk in een vrij groot dorp. Daar de bevolking der dorpen
in hoofdzaak uit landarbeiders bestaat, zijn grote dorpen alleen
mogelijk bij een groot omringend land, dus grcite afstanden
tussen de dorpen.

Het spreekt vanzelf, dat zoweI in het oude als in het nieuwe
land hier en daar ook tussenvormen zullen bestaan, kern en die
h.v. onder de invloed van hun speciale situatie, hun ligging in
een dichter bewoond tUinbouwgebied e.d., een iets grotere of
kleinere omvang en functie hebben. Zo is b.v. Emmeloord, dat
aan de Noord- en Oostkant aIleen streekcentra en geen be-
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langrijke gewestelijke centra in de nabijheid heeft, te rekenen
tot de B-kernen van wat grotere orde, terwijl Marknesse een
extra grote A-kern wordt, evenals wellicht een enkel, iets ver
der van streekcentra gelegen dorp in Oostelijk Flevoland.
Voor de situatie van Lelystad als enige grote stad in dit

poldergebied komt uiteraard alleen een ligging in het midden
van het gehele poldergebied in aanmerking: aan bet Oostvaar
dersdiep als belangrijke scheepvaartweg en op afstariden van
30-60 km van de bestaande gewestelijke verzorgingscentra in
het oude land, zoals Alkmaar, Leeuwarden, Kampen, Zwolle,
Amersfoort en het landelijke verzorgingscentrum Amsterdam,
dat uiteraard tevens een gewestelijk verzorgende functie ver
vult.
Voor de situatie van Lelystad kon worden gekozen tussen de

drie polders. Gemeend is, dat een ligging in Oostelijk Flevo
land de voorkeur verdient, o.m. omdat de ervaring in de
Wieringermeer, waar het hoofddorp Wieringerwerf het eerder
gebouwde Middenmeer nooit heeft kunnen inhalen, heeft ge
leerd, dat de belangrijkste polders tad ook in tijd een voorsprong
moet krijgen. Deze situatie van Lelystad (zie kaart II) is als
een der grondslagen voor de indeling van het poldergebied te
beschouwen.

De situaties van de B-kernen vormen in mindere mate een
grondslag voor de bestemmingsplannen: zij zijn ten dele ook
gevolg van de indeling van het poldergebied en de grondslagen,
waarop deze indeling berust, terwijl de ligging van de A-kernen
geheel daaruit voortvloeit.
Derhalve dienen, alvorens op de indeling van de polders

wordt ingegaan, enkele andere grondslagen voor de plannen
te worden vermeld.

Als basis voor de plannen 'heeft gediend het door Dr. Ir. C.
Lely ontworpen schematische plan met de Afsluitdijk tussen
Wieringen en Friesland en met een groot overblijvend IJssel
meer. dat op den duur zoet water zou bevatten en zou kunnen
dienen voor verbetering van de waterhuishouding in de aan
grenzende gebieden van Noordholland en Friesland. Het in te
polderen gebied wordt daarin door een breed afwaterinqs- en
scheepvaartkanaal, thans Oostvaardersdiep genoemd, gelegen
op hoog peil, n.I. het peil van het Buiten IJ, en gericht van
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Amsterdam op Urk, in twee delen verdeeld: Flevoland groot
+ 94000 ha bezuiden en de Markerwaard groot + 60000 ha
benoorden dit kanaal.

Bij de uitwerking van dit plan is om verschillende redenen
Flevoland door de Knardijk, lopende ongeveer loodrecht op de
Veluwekust van Harderwijk naar het Oostvaarderdiep, nog
weer onderverdeeld in het thans in uitvoering zijnde Oostelijk
Flevoland groot + 54000 ha en het als laatste van de drie pol
ders te maken Zuidelijk Flevoland groot + 40000 ha. Daar
door wordt o.m. hereikt, dat de waterbouwkundige en land
bouwkundige werkzaamheden behoorlijk bij elkaar aansluiten:
voor het maken van de dijk van een + 50000 ha grote polder
zijn ongeveer evenveel [aren nodig als voor het in cultuur bren
gen van het land met inbegrip van het bouwen van de nodige
boerderijen, landarbeiderswoningen enz. De Knardijk wordt
dus later een slaperdijk.
De bodemdiepte van Oostelijk Flevoland varieert van

0.50 m -NAP aan de Ve1uwekant en 4.50 m -NAP bij het
Oostvaardersdiep. Op grond van proeven, studies en bereke
ningen wordt geschat, dat na de inklinking over + 80 jaar het
diepste punt op + 4.80 m -NAP zal liggen. Dit wordt dus
een hoogste verschil van + 4 a 4Yz mover een afstand van
25 a 30 km. M.a.w. de bodem van Oostelijk Flevoland wordt
zeer vlak.
De trace's en hoogten van de dijken worden uiteraard in

hoofdzaak bepaald door waterstaatkundige eisen en door de
bodemgesteldheid. Daarnaast spelen o.m. de behoefte aan zcet
water en de verkeersbe1angen een 1'01. In de eerste plaats moest
voor het blijvende zoetwaterrneer, het Ijsselmeer, worden ge
rekend op een oppervlakte van + 1250km2,waarvoor overeen
komstig het plan van Lely zijn gekozen de diepste en meest
zandige delen del' Zuiderzee (o.m. de Va1 van Urk). Voorts
moest bij de uitmonding van de rivieren IJ ssel en Zwartewater
het Ketelmeer buiten de inpoldering worden gehouden.

Het dijktrace langs het Ketelmeer is zo gekozen, dat bij de
Zwolse Hoek de afstand tot de Noordoostpolder het kleinst is,

, opdat daar een voor het verkeer noodzakelijke brug kan wor
den gebouwd, die een betere en snellere verbinding mogelijk
maakt tussen het westen en zuidwesten en het noorden en
noordoosten van ons land. Aan de Z.O. kant werd de omtrek
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van de polder bepaald door het randmeer langs de Veluwe
kust, dat nodig is, niet alleen voor het bereiken van de havens
van Elburg, Harderwijk, Nijkerk, Spakenburq, Huizen, doch
ook ter voorkoming van daling van de grondwaterstand in het
randgebied van het oude land. Het kreeg op grond van hydro
logische berekeningen plaatselijk verschillende breedten, af
hankelijk van de bodemgesteldheid van de ondergrond met zijn
sterk wisselende eigenschappen. Behalve als tweede vaarweg
tussen Amsterdam en de Ijssel en scheepvaartverbinding met
het randqebied, zal dit midden in Nederland gelegen rand
meer grote waarde hebben voor recreatie op en langs het water.
Het beloop van de dijk langs dit Veluwemeer is zowel hiermede
als ten behoeve van de daaropaanqeleqde weg met de teqen
woordige eisen van het verkeer in overeenstemming gebracht.
De Knardijk is van de Hardersluis en -bruq af eerst -t- 2 km
langs het toekomstige bezuidwesten Harderwijk te maken
Veluwemeer getrokken teneinde gelegenheid te geven om rus
tig te genieten van het mooie gezicht op Harderwijk, de Veluwe
en de randmeren en tevens de veiligheid voor het verkeer te
vergroten. Bovendien bracht dit het Iinanciele voordeel mee
van het thans reeds inpolderen van een iets groter gebied. De
knikken in de Knardijk houden verband met aansluitingen van
oost-west-weqen, waaronder de hoofdweg naar Amsterdam via
Muiderberq, alsook met verkeerseisen. Bij Lelystad is het trace
van de polderdijk langs het Oostvaardersdiep aangepast aan de
behoeften, die de situatie ter plaatse medebracht, n.l. een be
schutte ligging van de Houtribsluizen, die tussen het Oostvaar
dersdiep en het IJ sselmeer worden gebouwd, zowel bij storm op
het IJ sselmeer als bij opwaaiing op het kanaal bij sterke zuid
westenwind, voorts een rustige rede buiten en een geschikte
ligplaats voor schepen binnen die sluizen, een goede plaats voor
de uitmonding van het belangrijkste polderkanaal, waardoor
tevens de plaats van de industrie-terreinen wordt bepaald, en
een doelmatig en aantrekkelijk waterfront voor de stad.
De dijkhoogten varieren van 2.20 + NAP voor de dijk langs

het randmeer en voor de Knardijk, -t- 2.50 + NAP langs het
Oostvaardersdiep en 4.40 tot 5.50 + NAP langs het Ijsselmeer
en 3.50 + NAP langs het Ketelmeer, De hoogte boven het
maaiveld van de polders varieert dus van -t- 3 tot 4 m aan de
Veluwekant tot -t- 7 m ter plaatse van Lelystad en -t- 9 a 10m
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l.angs het IJsselmeer.
Voor de twee latere polders, de Markerwaard en ZUide1ijk

Flevoland, staan de trace's en hoogten van de dijken uiteraard
nog niet vast; hieraan moet nog veel onderzoek voorafgaan. Er
zijn slechts enkele globale denkbeelden berustende op de tot nu
toe. bekende gegevens, waarvan ge<bruikis gemaakt om de
plannen voor Oostelijk Flevoland in groter verband te kunnen
zien.
Wegens de verschillen in de diepte van de bodem tussen de

vrij hoge aan de Veluwe grenzende gronden en het diepste deel
van de polder bij het Oostvaardersdiep, is Oostelijk Flevoland
in twee afdelingen verdeeld, elk met een eigen afvoer., en
scheepvaartkanaal. De grens van de afdelingen voIgt uit het
toekomstige relief van de bodem, dat aan de hand van uitvoe
rige proeven en berekeningen betreffende de te verwachten
inklinking van de bodem is bepaald. Aftakkingen van deze
kanalen voeren in de toekornst naar Zuidelijk Flevoland, ter
wijl ook binnen de lage polderafdeling van Oostelijk Flevoland
nog eeri kanaal nodig is, dat eventueel later door middel van
een sluis is te maken tot een verbindingskanaal tussen de twee
polderkanalen,
Voor de bemaling van de polders is op grond van technische

en economische berekeningen besloten tot drie gemalen, ge
noemd naar drie grote mannen, waaraan de Zulderzeepolders
veel te danken hebben: het voor de beide polderafdelingen
dieriende gemaal "Colijn" bij de Ketelhaven, waar de twee
kanalen met een sluis worden verbonden, het gemaal "Wort
man" bij Lelystad, voor de laagst gelegen en het gemaal
"Lovink" bij Harderwijk voor de hoogstgelegen polderafde
ling. Door een dezer gemalen n.I. de Wortman met dieselmoto
ren uit te rusten en de twee andere voor electrische bemaling,
ligt Oostelijk Flevoland als het ware voor twee ankers.
Wat de scheepvaart betreft, worden de twee hoofdpolder

kanalen bevaarbaar met 600 tons schepen en de overige kana
len met 250 a 300 tons schepen, terwijl het Oostvaardersdiep
geschikt wordt voor schepen van 2000 ton en de vaarweg door
het randrneer voor schepen van 1350 ton. De Polderkanalen.
zijn, wat Oostelijk Flevoland betreft, door twee schutsluizen
met het buitenwater verbonden, n.l. bij Lelystad en bij de
Ketelhaven, terwijl de mogelijkheid open blijft om later des-
228



gewenst bij Harderwijk naast het gemaal nog een schutsluis te
maken en er in de toekomst uiteraard via Zuidelijk Flevoland
sluisverbindingen met het buitenwater kornen.

Voor de indeling van de polder zijn uiteraard primair de
eisen, die voortvloeien uit het Ieit, dat men van water land
wenst te maken en in dit land een goede waterhuishouding
nodig is, dus een doelmatig stelsel van waterafvoerleidingen
bestaande uit kavelsloten, tochten en vaarten behoort te wor
den ontworpen, alsrnede ter plaatse van enkele wat hoger ge
legen delen van de bodem - de infiltratiegebieden - leidingen
voor aanvoer van water. Behalve de diepteligging zijn ook de
bodemgesteldheid, de daarmede samenhangende kans op kwel
en de verdeling van het zout in bodem en water, van invloed
op het stelsel van afwateringsleidingen. Een algemeen beeld
van de hoogteliggingen in ons Nederlandse polderland gedt
kaart III met een doorsnede over Noordholland.
Daar de oppervlakte voor verreweg het grootste deel voor

landbouw zal worden gebruikt, drukken voorts de eisen van
de landbouw in hoge mate hun sternpel op het plan. De bodem
gesteldheid is van dien aard, dat 86% van de oppervlakte ge
schikt is voor akkerbouw. Te verwachten is dus een overheer
send gebruik van de bodem voor akkerbouwbedrijven. Langs
de rand komeri hier en daar qebieden voor, waar gemengde;
bedrijven en weide-bedrijven meer op hun plaats zijn. Plaatse
lijk zullen er ook tuinbouw en Iruitteelt komen. Zolang de pol
der nog niet droog is gevallen, kan echter nag niet precies
worden bepaald waar en in welke mate; bovendien zijn d~
export-mogelijkheden hierop van invloed. Eris slechts een ge
ringe oppervlakte, nl. tussen Elburg en het Ketelmeer en be
zuiden Elburg, waar de bodem voor agrarisch gebruik niet of
weinig geschikt is en waar in de eerste plaats aan gebruik aIs
bos valt te denken. Ook elders zaI nog bos nodig zijn; hierop
wordt verderop teruggekomen.
Het agrarische bedrijf en in het bijzonder de akkerbouw stelt

begrijpelijkerwijs prijs op zoveel mogelijk rechthoekige kavels.
Voor het bepalen van de meest gewenste afmetingen van de
kavels, waardoor tevens de meest gewenste afstanden tussen
wegen en tochten worden bepaald en richtlijnen worden ver
kregen voor de trace's daarvan, komen waterbouwkundige,
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cultuurtechnische, bedrijfseconomische en sociaal-economische
problemen aan de orde, die een diepgaand onderzoek vereisten.
Een grote kavellengte geeft lagere aanlegkosten, doch hogere
exploitatiekosten, een kleine kavellengte geeft het teqenover
gestelde resultaat; het streven is uiteraard tot minimum-totaal
kosten te komen. Toch dient ook te worden gestreefd naar
eniqe versoheidenheid in de kavellengten met het oog op te
verwachten verscheidenheid in de grootte van de bedrijven.
Ofschoon de polder niet zuiver rechthoekig is en bovendien de
eisen van een goede afwatering en van een doelmatig verkeer
te land en te water (beide ook van belang voor het agrarisch
bedrijf) niet overal met een zuiver rechthoekige indelinq te
rijmen zijn, is voor Oostelijk Flevoland bereikt, dat er nog een
groter percentage rechthoekig ingedeeld landbouwland komt
dan in de Noordoostpolder.

In het bijzonder het verkeer te land stelt aan de indeling van
Oostelijk Flevoland en later ook van de Markerwaard en van
Zuidelijk Flevoland speciale eisen. Immers dit centraal gelegen
nieuwe poldergebied zal doorsneden worden door enige be
langrijke rijks- en secundaire wegen en hierop dient uiteraard
van de aanvang af bij het ontwerpen van de indeling te wor
den gerekend, teneinde niet later voor grote moeilijkheden en
hoge kosten te staan. Tevens versterkt dit de noodzaak om
Oostelijk Flevoland niet op zichzelf, doch als onderdeel van het
geheel der drie polders te ontwerpen. Voor de steden in het
oude land langs de rand van de polders zijn deze nieuwe hoofd
verkeerswegen van bijzonder groot belang: zij betekenen con
tact met andere delen van het land, waarvan zij tot nu toe door
de Zuiderzee gescheiden waren en die zij slechts met een grote
omweg konden bereiken. NoordhoIIand en Friesland zijn voor
Overijssel, Gelderland en Utrecht als het ware dichterbij ge~
komen en het bedrijfsleven kan daar wel bij varen.

Ook overigens mod aan de algemene eisen van het verkeer
groot gewicht worden toegekend.
Behoefde in de oude l Ze-eeuwse polders en ook nog in de

1ge-eeuwse Haarlemmermeer slechts rekening te worden ge~
houden met een soort wegen: de polderwegen, aIleen dienende
voor paardetractie en voetgangers, thans dienen ten minste vier
soorten wegen te worden ontworpen: primaire, secundaire en
tertiaire verkeerswegen en polderwegen, die elk hun eigen
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karakter hebben en elk hun eigen eisen stell en. Het behoeft
nauwelijks betoog, dat een van de grootste be1angen voor een
20e-eeuwse polder is een zo groot moge1ijke verkeersveiligheid,
dus: geen doorgaande verkeerswegen door de steden en dorpen
en - teneinde verslappen van de aandacht der autobestuurders
te voorkomen - geen langere rechte wegvakken dan 3 a 4 km.
Het spreekt vanzelf, dat ook deze verkeerseisen in hoge mate
hun stempel op de indeling van de polder drukken.
Voorts houdt de indeling. verband met de behoeften, wat de
bewoning betreft. Aantal, grootte en aard van de woonkernen
hebben een onderwerp van grondige studie uitgemaakt en ge
leid tot tal vanvarianten met verschillende aantallen dorpen.
Wat Lelystad betreft, valt voor de vervulling van zijn ver

zorgende functie te denken aan een grootte van 25 a 30.000
inwoners. In aanmerking genomen de mogelijkheden, die de
situatie biedt voor bijzonder gunstige verkeersvoorzieninqen,
niet alleen voor het verkeer te water, doch ook voor het verkeer
te land (knooppunt van hoofdverkeerswegen), valt echter
tevens te denken aan vesdging van andere dan verzorgende
industrien, zogenaamde stuwende industrien, die niet het ge
volg zijn van een aanwezige bevolking, doch de oorzaak van
bevolkingsvestiging. In de eerste plaats zullen dit waarschijn
lijk zijn industrien ter verwerking van agrarische producten en
daarmede verband houdende industrien, zoals machinefabrie
ken, scheepswerven, industrien voor vervaardiging van verpak
kingsmateriaal, bouwmaterialen, enz., daarnaast wellicht ook
andere. Het streven naar een betere spreiding van de industrien
over ons land mede ter vermindering van de bevolkinqs
congestie in het westen, zaI hiervoor bevorderlijk zijn. De
grootte van Lelystad wordt dan moeilijker te voorspellen, zij
kan op de duur de omvang van Leeuwarden, Zwolle of het toe
komstige Alkmaar benaderen en tot 50 a 60.000, in een verdere
toekomst misschien zelfs tot 100.000 inwoners stijgen.
Voor de gewesteIijk verzorgende taak van Lelystad, die zo

wel van economische als van cuIturele en sociaIe aard is, moet
een zo groot mogeIijke veeIzijdigheid, wat de aard van de be-

, volking en de functies van de stad betreft, van groot belang
worden geacht. Een eenzijdig georienteerde stad wordt aIIicht
ietwat saai, mist de Ievendigheid, die nodig is om behalve een
goede werkstad, een prettig woonoord te zijn, een plaats waar
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men gaarne blijft worien, ook later als niet meer werkende
oudere. Dat daarbij ook voorzieningen, wat de behoeften VaH
deze stadsbevolking aan recreatiemogelijkheden betreft, een
rol spelen, spreekt wel van zelf.

V oor de B-kernen, de streekcentra, valt aan belangrijk klei
nere stadjes te denken, n.l. aan zuivere landbouwstadjes van
de orde van Schaqen, Zalt-BommeI. Bolsward e.d. dus van
+ 5.000 inwoners, met geen of weinig andere industrie dan
verzorgende en agrarische. Verondersteld is vooralsnog op
grond van de in het oude land bestaande verzorgingsrayons
met eerrstraal van 7 a 10 km, dat hiervan vier of, met het wat
grotere Emmeloord meeqerekend, vijf (terwijl uiteraard ook
Lelystad naast zijn functie als gewestelijk centra een streek
verzorgende functie vervult}, nodig zullen zijn, n.l. een in elke
polder, gelegen op een voor het verkeer gunstige plaats en
bovendien een aan het Oostvaardersdiep, ongeveer halverwege
Lelystad en Amsterdam ter plaatse van een kruising van dit
kanaal door een hoofdverkeersweg. Voor dit laatste stadje is,
gezien de gunstige verkeersligging, ook vestiging van stuwen
de industrien te verwachten, in welk geval deze B-kern kan uit
groeien tot een industriestadje van grotere omvang. De vraag,
of de tegenwoordige verkeerstcestanden tot verzorgingsrayons
met grotere stralen moeten leiden, is voor Oostelijk Flevoland
ontkennend beantwoord. De aanvankelijk hernelsbreed uitqe
zette stralen van cirkels leiden toch reeds tot belangrijk grotere
afstanden langs de wegen gemeten. In Oostelijk Flevoland is
dus een B-kern, sinds kort Dronten genoemd (zie kaart IV).
Met het oog op de volgende twee polders wordt echter de
vraag, of daar inderdaad drie B-kernen nodig zullen zijn, thans,
na + 10 jaar, opnieuw in studie genomen teneinde de invloed
van de sindsdien gebleken maatschappelijke veranderingen, om
wat de landarbeiders betreft, na te gaan.

Wat de A-kernen, de dorpen, betreft, is voor Oostelijk
Flevoland van een nieuw beginsel uitgegaan, n.l. van zo duide
lijk mogelijk begrensde dorpsgebieden, opdat er voor de boeren
zo min mogelijk twijfel bestaat, tot welk dorp zij behoren.
Voorts is, evenals in de Noordoostpolder, uitgegaan van voor
schoolkinderen aanvaardbare maximum-afstandcn tussen de
boerderijen en de dorpen, doch tevens van iets grotere afstan
den tussen de dorpen onderling. Dit leidde tot de op kaart IV
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aangegeven 10 dorpen [ria enige schetsplannen met andere
aantallen, varierend van 8 tot 14) met wat grotere dorpsqebie
den dan in de Noordoostpolder, hetgeen o.m. voor de winkels
van belang is. Voor de volgende twee polders zal echter wor
den nagegaan, of het veranderende maatschappeliike leven en
het misschien eveneens veranderende agrarische bedrijf reden
geeft voor verdere vergroting van afstanden en dorpsgebieden.
Llit de beginselen, waarop deze verdeling van de drie soorten

kernen over het nieuwe poldergebied berust, kan reeds worden
afgeleid, dat er van is uitgegaan, dat ook de bestaande geweste
lijke centra en streekcentra van het oude land een functie in het
nieuwe land te vervullen zullen hebben. Uit een oogpunt van
doelmatigheid is het redelijk het ter beschikking staande ver
zorgingsapparaat van het oude land te gebruiken, aldus de
polderbevolking dienend en het oude land een groter en wel
varend afzetqebied bezorgend. Beide hebben belang bij een in
tensief wederzijds contact bij een wisselwerking tussen oud en
nieuw land en de daardoor mogelijke verhoging van het levens.
peil. Kaart V, gemaakt met behulp van een kaart uit de disser
tatie van Dr. Takes, geeft aan tot hoever de verzorging de
bestaande gewestelijke en streekcentra van het oude land in
het randgebied om'de polders zich uitstrekt en - schematisch
- tot hoever zij zich in de toekomst in de polders zal uitstrek
ken. Oat sindsdien de uitwerking van de schematische opzet
in het plan voor Oostelijk Flevoland tot enige verschuivingen
en veranderingen heeft geleid en dit ook bij het ontwerpen
van de indeling van de volgende polders het geval zal zijn, doet
aan het beginsel niet af.
Zoals uit dit kaartje blijkt, strekt de gewestelijk verzorgende

functie van Zwolle en Kampen zich over een groot deel van de
rand van Oostelijk Flevoland uit, waarbij het verzorgingsge
bied van Lelystad nauwelijks wordt overlapt. Hetzelfde is het
geval met de streekcentra Harderwijk en Elburg .in het rand
qebied van de polder, waarbij het verzorgingsgebied van de
B-kern in de polder als streekcentrum niet wordt gestoord.
Voorts is bij de verdeling van de dorpen over de polder ge

zorgd deze niet dichter bij de rand van de polder te ontwerpen
dan om andere redenen nodig is, ten einde te voorkomen, dat
deze zich ontwikkelen op een wijze, die voor de steden in het
randgebied een normale vervulling van hun taak zou bemoei-
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lijken. Zelfs zullen de vlak langs het randmeer liggende steden
Harderwijk en Elburg waarschijnlijk voor een deel van de pol
der zelfs de dagdijkse verzorging op zich moeten nernen.

Aldus kan de ontwikkeling van het nieuwe poldergebied tot
integrerend deel van Nederland worden bevorderd. Dit neemt
niet weg, dat er voorlopig ook hier overgangstoestanden zijn
te verwachten. De eerste jaren zal ook de dagdijkse verzorging
geheel of grotendeels van het oude land uitgaan. En daarop
zal wellicht een tijd volgen van een overmatige neiging van de
polderbevolking tot onafhankdijkheid van dit oude land, voort
komend uit een soort polderchauvinisme, dat op zichzelf in de
kolonisatieperiode begrijpelijk en ook niet verkeerd is, doch dat
blijkens de ervaringen in de oudere polders van het oude land
met de jaren vanzelf zal luwen. De geschetste indeling zal er
toe meewerken dat op de duur de beoogde doelmatige ver
deling van de verzorgende functies kan ontstaan.

Ook het bedrijfsleven van het oude land kan hiertoe echter
het zijne bijdragen door open te staan voor nieuwe inzichten
en te voldoen aan de eisen , die het welvarende, modern ge~
outilleerde nieuwe land stelt, door te tonen een zelfde energie
en voortvarendheid te bezitten als het nieuwe land. In dat geval
kan de ligging van Kampen, Elburg en Harderwijk nabij de drie
toegangswegen naar Oostelijk Flevoland ook om deze reden
als een economisch belang voor deze drie steden worden be
schouwd.

Voorts worden door de inpolderingen de recreatiemoqelijk
heden vergroot. Het randrneer langs de Veluwe is zo ontwor
pen, dat niet alleen de waterhuishouding in het randgebied van
de Veluwe niet achteruitgaat door de nabijheid van de diepe
nieuwe polder en zeIfs beter wordt, daar ook, zoals kaart VI
aangeeft, de oevers van het randmeer aantrekkelijk worden
voor de recreatie op en langs het water. Er is daarhij, wat men
noemt, werk met werk gemaakt. Overal waar de diepte van het
randrneer zo gering is, dat er uit de vaargeul meer zand werd
gebaggerd dan nodig was voor het maken van de dijk, is in
plaats van het norrnale dijkprofiel aan de meerzijde een fIauw

, glooiend talud gemaakt met stranden, schapeweiden en twee
beboste "kaapjes", waardoor het langgerekte smaUe noordelijke
deel van het V eluwerneer wordt ingedeeld in meren met een
betere verhouding tussen lengte en breedte. Met een plaatselijk
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nog grotere overmaat van zand zijn enkele eilandjes opqewor
pen, waar zich thans talloze vogels ophouden.

De watersport met grote jachten gaat als gevolg van de in
polderingen een groot deel van zijn gebied, n.1. 150.000 ha van
het Ijsselmeer, verliezen, doch houdt bezuiden de Afsluitdijk
nog ruim 125.000 ha over en bovendien ten noorden daarvan
de gehe1e Waddenzee. De watersport met kleine zeilboten,
voor een veel groter deel van de bevolking financieel bereik
baar, krijgt er een uitgestrekt en mooi merengebied in het mid
den van ons land bij. Het randmeer langs Oostelijk Flevoland
is hiervan het begin.

Een autoweg voert over de dijk langs de oever van dit rand
meer van Harderwijk langs Elburg over de Roggebotsluizen
naar Kampen. Een fietspad loopt lager langs de dijk en over
een groot deel der lengte over weiden, strand en en kaapjes.
Weg en pad belden zuIlen voor de recreatie van de N ederlandse
bevolking en vooral voor de plaatsen langs de rand een grote
aanwinst betekenen. In het bijzonder voor Kampen met zijn
thans geringe recreatiegelegenheid wordt daardoor in een be
hoefte voorzien en voor Elburg en Harderwijk zuIlen het rand
meer en zijn oevers bijdragen tot hun verdere ontwikkeling als
recreatieoord. Ook aarrde Veluwekant van het randmeer zou
een Iietspad langs de oever veel waard zijn.
Van de door het Staatsbosbeheer aangebrachte beplanting

krijgt men thans, hoe "groen" het er ook reeds uitziet, nog niet
de juiste indruk. Het vulhout, vooral uit elzen bestaande en
bedoe1d om de jonge boompjes te beschermen tegen de wind,
valt nu nog het meeste op. Pas als dit over enige jaren is ver
dwenen, komen de kleuren en hoogteverschillen van de bossen
en randbeplantingen tot hun recht. Voorts zuIlen de later, na
het droogvallen van de polder mogeIijkwordende grotere bos
gebieden achter de polderdijk, n.l. op de zandige, voor agra~
risch gebruik weinig geschikte poldergronden tussen Elburg en
Kampen en bezuiden de brug naar Elburg aan de polderdijk
van de dijk een verscheidenheid van landschap doen ontstaan,
die de aantrekkelijkheid van autoweg en fietspad nog kan ver-
-hogen, terwijI die bossen tevens een belangrijke vergroting van
de recreatiemogelijkheden geven.

Het is niet gemakke1ijk er zich een duidelijke voorstelling
van te maken, hoe ons land er over 20, 30, 40 jaar uit zal zien,
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niet alleen landschappelijk, doch ook economisch en sociaal, als
alle Zuiderzeepolders droog, in cultuur gebracht en bevolkt zijn
en in het centrum van oris land niet alleen inplaats van de nu
nog bestaande watervlakte een uitgestrekt nieuw agrarisch land
met goed ingerichte, aantrekkelijke landbouwdorpen is qeko
men, maar ook nieuwe moderne steden met aantrekkelijke
woonwijken en winkelcentra, doelmatig ingerichte industrie
terreinen en voldoende recreatiemogelijkheden zijn verrezen, en
als het verkeer over nieuwe goede verbindingen tussen het
westen en oosten en het noorden en zuiden van ons land be
schikt. WeI is reeds thans duidelijk, dat hierdoor belariq
rijke nieuwe ontwikke1ingsmogelijkhedenontstaan, die voor de
welvaart van ons land bevorderliik zullen zijn.

Ir. Elze F. van den Ban.
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