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Inleiding  en werkwijze

De Afsluitdijk
Hij is 32 kilometer lang en 90 meter breed. 
Hij verbindt de kusten van Noord-Holland en Friesland. 
Hij deelt het water in Waddenzee en IJsselmeer. 
Hij beschermt en verdedigt. 

Op 28 mei 1932, om 13.02 uur, is het zover: de Zuiderzee wordt IJsselmeer. Het 
laatste gat in de Afsluitdijk is gedicht. Overstromingen zijn verleden tijd. 
We pinken een traan weg om de verloren Zuiderzeewereld. En kijken uit naar 
nieuw vruchtbaar land in de polders. Wat zal de toekomst brengen…?

Over deze ‘Streep door de zee’ gaat dit project. 

Voordat je dit Basisboek induikt kan je de DVD bekijken 
die bij dit project hoort. Vlieg, fiets en rij mee over de Afsluitdijk 
en het IJsselmeer. Maak een zeiltocht en zwem in het water 
van het IJsselmeer, wat eens de Zuiderzee was. 

Probeer eens te bedenken 
hoe het was zonder deze dijk… 
en fantaseer mee over de toekomst 

                                     al liggend in het gras… 
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Waarom werd de Afsluitdijk gebouwd? En hoe deden we dat, 
bouwen in de zee? Waar moesten we allemaal aan denken? 
Voel de storm die tekeer ging in 1916 en bouw mee aan de 
toekomst in Hoofdstuk 1.

Een wereld verdween. Vaar in Hoofdstuk 2 mee met de vis-
sers over de Zuiderzee. Denk je eens in hoe het was in vroe-
gere tijden, in de havens van de Zuiderzeedorpen. Was jij ook 
gaan vissen? En zou jij de vlag halfstok laten hangen omdat 
het laatste gat in de Afsluitdijk werd gedicht?

In Hoofdstuk 3 belanden we midden in de Tweede Wereld-
oorlog. We maken kennis met de Afsluitdijk als onderdeel van 
verdediging tegen de Duitsers. Pas op dat de dijk en de sluizen 
niet in handen van de vijand vallen! Laat anders het land onder 
water lopen! Bedien een kanon in een kazemat! Wat is dat 
eigenlijk, een kazemat?

Er is een kans dat jij op een plek woont waar vroeger water 
lag. Dat je leeft op nieuw land. Ga de polder in en bewerk het 
land! Wie gaan er wonen en waar? Hoofdstuk 4 vertelt je 
meer.

De zeespiegel stijgt. Hoe houden we droge voeten? En wil je 
wonen op de Afsluitdijk of hem afbreken? Er bestaan wilde 
plannen voor het IJsselmeer en de Afsluitdijk. Hoofdstuk 5 
gaat over verder kijken dan vandaag. Kan jij de toekomst voor-
spellen?

Werkwijze
Bij dit Basisboek hoort een Werkboek met vragen en opdrach-
ten. Veel antwoorden kun je vinden in het Basisboek, maar niet 

allemaal. Soms moet je bijvoorbeeld  
zoeken op internet, in boeken of in een 
museum. Want een bezoek aan één 
van de drie musea (Kazematten Muse-
um, Nieuw Land Erfgoedcentrum, Zui-
derzeemuseum) of een bezoek aan het 
informatiecentrum van Rijkswaterstaat 
hoort er echt bij! Daar kan je meer zien 
en beleven over de Afsluitdijk. 



Hoofdstuk 1 

De Afsluitdijk; 
hoe en waarom 
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Afsluiting van de Zuiderzee

Het is zaterdag 28 mei 1932. 
Zo’n driehonderd schepen 
liggen te wachten 
tot de laatste zeven meter 
van de Afsluitdijk 
zullen worden gesloten. 
Om half 1 geeft een stoom-
fluit het signaal. 
Er wordt een korte toespraak 
gehouden. 
Daarna is het zover. 
De kranen met de grijpers 
komen in beweging. 
 
‘De grijpers werpen de taaie 
keileem in de bruisende 
stroom. Nog zes, nog vier, 
nog twee meter… Als de 
laatste keileem het gat sluit, 
kijkt iedereen op zijn horloge 
en loeien de stoomfluiten: 
13.02 uur, de strijd is 
gestreden.’ 

De Zuiderzee is IJsselmeer geworden.
          
De Zuiderzee
De oude Zuiderzee was een zoute binnenzee, al was het water veel 
minder zout in het zuidelijke gedeelte, omdat daar het zoete water 
van de IJssel en andere rivieren de Zuiderzee instroomde. Ook was 
er eb en vloed; het opkomen en zakken van het water. Langs de kust 
lagen verschillende soorten dijken om het land te beschermen. Zoals 
wierdijken: gemaakt van rijen stevige palen en zeegras.



De Zuiderzee kon flink tekeer gaan en ge-
vaarlijk zijn. Soms braken dijken door en 
overstroomden dorpen en land. Mensen ver-
dronken of raakten hun huizen en oogst kwijt. 
Ook zijn er op de Zuiderzee veel schepen 
vergaan.

      
Plan van Lely
Ingenieur Lely (later minister van Waterstaat) maakte al in 1891 een plan om de overstromin-
gen tegen te gaan. Hij wilde de Zuiderzee afsluiten met een lange dijk van Noord-Holland naar 
Friesland; de Afsluitdijk. Door het plan van Lely zou de zoute Zuiderzee veranderen in het zoete 
IJsselmeer.

Lely was niet de eerste man die het plan       
bedacht om de Zuiderzee af te sluiten. Al in 
1667 dacht de geleerde Hendric Stevin na 
over een dam. Maar in die tijd kon men dat 
technisch nog helemaal niet maken. 

Het plan van Lely om de Zuiderzee af te sluiten 
had veel voordelen:

• Er  stroomde niet langer zout water uit de 
Noordzee naar het IJsselmeer, alleen zoet 
water uit de IJssel en andere rivieren. Het zoete 
water kon worden gebruikt als drinkwater.

• De waterstand  kon goed op peil worden 
gehouden zodat de kans op overstromingen 
afnam.

• De kustlijn van de oude Zuiderzee was wel 
300 kilometer lang. Het onderhoud van de zee-
dijken kostte veel tijd en geld. Door de afslui-
ting van de Zuiderzee werd de Nederlandse 
kustlijn in één klap een stuk korter. 

• In het IJsselmeer werden polders droogge-
legd voor landbouw en nieuw woongebied. 

• De bouw van de dijk en het aanleggen van de nieuwe polders leverden veel 
werkgelegenheid op.
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Tegenstand en nadelen
De meeste vissers van de havens aan de Zuiderzee vonden de plannen maar 
niks. Ze zouden hun werk verliezen. Wel zouden ze geld krijgen van de regering 
voor het verlies van hun inkomen. En ze konden gaan vissen op de Noordzee of 
ander werk zoeken. Maar tegenstanders van de afsluiting hadden meer twijfels: 
was de afsluiting technisch wel mogelijk? Zou het niet te veel geld gaan kosten? 
Zou de economie er door verbeteren? 

Vertraging
De regering werkte lange tijd niet erg mee aan het plan-Lely. Tussen 1901 en 
1907 werden wetsvoorstellen ingediend om een deel van het plan uit te voeren. 
Maar bij het aantreden van nieuwe regeringen werden ze weer ingetrokken. Het 
uitbreken van de Eerste Wereldoorlog in 1914 gooide verder roet in het eten. 
Ook had het Ministerie van Oorlog (nu Ministerie van Defensie) bezwaren tegen 
de Afsluitdijk: via de dijk kon de vijand heel gemakkelijk naar Noord-Holland 
komen. En omdat er al lange tijd geen overstromingen hadden plaatsgevonden, 
was afsluiting van de Zuiderzee volgens sommigen niet echt nodig.

Maar in de nacht van 
13 op 14 januari 1916…
…raasde een storm over de Zuiderzee die 
het water opzwiepte tot wel drie meter boven 
NAP (Normaal Amsterdams Peil). De dijken 
begaven het. Het eiland Marken en het dorp 
Spakenburg werden zwaar getroffen. De 
gehele Spakenburgse visservloot sloeg los 
en op Marken ramden losgeslagen schepen 
de houten huizen in de haven. De enorme 
schade en het verlies van mensenlevens zorg-
den ervoor dat de regering besloot het plan-
Lely uit te voeren. 

Zuiderzeewet
Het plan-Lely werd in 1918 door de Tweede 
en Eerste Kamer aanvaard en opgenomen 
in de Zuiderzeewet. Daarin stond ook dat er 
een aparte wet zou komen over de Afsluitdijk 
als verdediginglinie. De Zuiderzeewet stelde 
dat de Afsluitdijk belangrijk was voor de 
verbinding tussen het westen en noorden van 
Nederland. Op de dijk zouden een spoorlijn, 
een fietspad en een autoweg worden aange-
legd. 
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Aan de slag
Het Zuiderzeeproject begon met de 
aanleg van een dijk tussen Noord-Hol-
land en het eiland Wieringen. Op 29 
juni 1920 werd de eerste grond voor 
deze dijk in het Amsteldiep gestort. 
Begin jaren twintig liep de uitvoering 
van de Zuiderzeewet vertraging op om-
dat er een economische crisis was. De 
bouw van de dijk door het Amsteldiep 
ging wel gewoon door en was in 1924 klaar. 

De inpoldering van de Zuiderzee liep ook vertraging op. Wel werd in 1926 alvast een proef-
polder bij Andijk aangelegd om te kijken hoe je zo’n polder nu het beste kon maken en inrich-
ten. Een jaar later begon de aanleg van de Wieringermeerpolder. Deze polder viel in augus-
tus 1930 droog. De Afsluitdijk was toen nog niet af. 

In 1927 werd begonnen met de bouw van de Afsluitdijk. Die was in 1932 klaar, veel sneller 
dan verwacht. Alles wat de ingenieurs en dijkbouwers geleerd hadden bij het bouwen van de 
Amsteldiepdijk, gebruikten ze voor het bouwen van de Afsluitdijk. Op verschillende plaatsen 
werd tegelijkertijd aan de Afsluitdijk gewerkt. Vanaf de oevers van Friesland en Noord-Hol-
land en vanaf speciaal gemaakte eilanden daartussenin: Breezand en Kornwerderzand.

Bouwen van de dijk
Onder het water werden slappe klei- of veenlagen weggebaggerd. Er kwam zand voor in de 
plaats. Dit vormde een stevige ondergrond. Op de bodem kwamen matten van gevlochten 
wilgentakken met daarop grote steenblokken (zinkstukken). 
Daaroverheen werd keileem gestort en er werden twee dammen gebouwd. De tussenruimte 
vulde men op met zand. Daaroverheen werd opnieuw keileem gestort. Op de schuine kant 
van de dijk werden grote stenen gelegd op een onderlaag van stro om de dijk tegen golfslag 
te beschermen. In de dijk plaatste men houten schotten om de stenen te ondersteunen. Boven-
op werd de dijk afgedekt met klei waarop later gras zou groeien.

Keileem
Tijdens het baggeren van klei in de 
Zuiderzee werd ontdekt dat in de bo-
dem veel keileem zat. Keileem is veel 
steviger dan gewone klei en daardoor 
beter bestand tegen water en sterke 
stromingen. De keileem werd gebruikt 
voor de aanleg van de Afsluitdijk. Het 
werken ging hierdoor ook een stuk 
sneller. Het laatste stuk was moeilijk 
omdat de kracht van het water dat 
het open gedeelte in- en uitstroomde, 
sterker was dan men had gedacht. Er 
werden 27 baggerschuiten, 13 kranen 
en 130 drijfbakken ingezet. Dag en 
nacht werkten de arbeiders door. 



 

Over de dijk
Grietje Bosker tilde haar rokken op, tot 
hoger dan haar onderbroek, en samen 
met een paar dijkwerkers ging zij als 
eerste van Noord-Holland naar Fries-
land.
      
   
Het was een vreemde gebeurtenis. De stoomkranen hadden het laatste gat dichtgestort, de stoom-
fluiten bliezen en het Wilhelmus was net ingezet. Onder het oog van veel belangrijke gasten en 
de camera’s ploeterde opeens een jonge vrouw met bemodderde kuiten door de klei. Het was 
Grietje Bosker uit Hippolytushoef, dertig jaar oud en zus van ondernemer en aannemer Okko 
Bosker. Grietje  was de eerste vrouw die over de dijk liep en ze is daarom nog steeds beroemd. 
Vanaf 1932 mochten ook andere mensen - automobilisten, fietsers en wandelaars -  over de dijk 
rijden of lopen. Maar pas in 1933 werd de 
weg over de Afsluitdijk officieel voor het verkeer 
geopend.

De hoogte van de dijk is 7,5 meter boven NAP 
(Normaal Amsterdams Peil). De breedte onder 
water is 90 meter en de lengte 32 kilometer. De 
Afsluitdijk kostte 120 miljoen gulden.

Wonen en werken
De duizenden arbeiders van de Afsluitdijk 
woonden bij hun werk. Ze sliepen in oude 
boten en barakken. Het was een hard en zwaar leven, maar de dijkwerkers verdienden meer 
dan andere arbeiders. In plaats van 14 gulden per week verdienden de dijkwerkers soms wel 45 
gulden. De schippers die materiaal vervoerden, werkten lang door. Voor de dijkwerkers was het 
zwaar lichamelijk werk. 

Veel werkers woonden in een keet. Dit waren een soort 
houten noodlokalen waar plaats was om te slapen en 
een ruimte voor het drogen van natte kleren. Ook kon je 
er eten. Vaak woonden er meer gezinnen in een keet en 
was er een keetbaas. Hij zorgde ook voor gezelligheid 
en drank. Alcohol was vaak een probleem want na het 
werk verveelden veel arbeiders zich en velen werden 
dronken. Er werd geprobeerd om alcoholmisbruik tegen 
te gaan.                                                                    
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Avonden met lezingen werden georga-
niseerd om de mensen bezig te hou-
den. Ook waren er boeken en tijdschrif-
ten verkrijgbaar.
     
Bruggen en sluizen 
In de Afsluitdijk waren sluizen nodig 
om het teveel aan water in het IJssel-
meer naar de Waddenzee te lozen. Dit 
wordt spuien genoemd. Spuisluizen zijn 
openingen in de dijk die met schuiven 
open en dicht kunnen. Met deze sluizen 
kan men de waterstand van het IJssel-
meer regelen. Bij de Afsluitdijk kan er 
alleen geloosd worden als het water in 
de Waddenzee lager is dan in het IJs-
selmeer.             
Ook werden in de Afsluitdijk schutsluizen aangelegd. Dit zijn sluizen die ervoor zorgen dat 
schepen van de Waddenzee naar het IJsselmeer en terug kunnen varen. Bij Den Oever in Noord-
Holland werden drie maal vijf spuisluizen en één schutsluis aangelegd. Die heten de Stevinslui-
zen, vernoemd naar Hendric Stevin, de geleerde die als eerste in 1667 een plan voor een dam 
bedacht.  Kornwerderzand (Friesland) telt twee maal vijf spuisluizen en twee schutsluizen, de 
Lorentzsluizen. Hendrik Lorentz was een belangrijke professor die de waterhoogtes en stromingen 
en dijkhoogtes berekende en voorspelde. Hij zorgde er ook voor dat de Afsluitdijk iets noordelij-
ker kwam te liggen. De dijk zou eerst recht lopen naar het dorpje Piaam. Maar daar lagen zach-
te veengronden onder het water. Het was gevaarlijk om de zware sluizen daarop te bouwen. 
Het onderzoek van Lorentz was toen heel belangrijk en is nu nog steeds belangrijk voor de toe-
komstige waterwerken in Nederland. 
In de schutsluizen zijn draaibruggen 
aangelegd voor het autoverkeer. Als er 
schepen door de sluizen varen, moeten 
de automobilisten even wachten.

Monument 
Op de plek waar de laatste keileem de 
dijk sloot, is een monument gekomen 
van de beroemde architect Willem 
Dudok. Het is gemaakt van beton en 
heel licht van kleur. Het bestaat uit een 
toren die 25 meter boven de zeespiegel 
ligt. Vanaf deze toren kun je op 6 meter 
hoogte over het IJsselmeer kijken. Op 
18 meter hoogte boven de zeespiegel 
kan je pas de Waddenzee zien. 
      
  
      ‘Een volk dat leeft, bouwt aan zijn toekomst’

      De beeldhouwer Hildo Krop heeft een kunstwerk ge  
      maakt. Drie steenzetters verbeelden de arbeid van het 
      Nederlandse volk 
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Afsluitdijk  
 
Vanuit IJsland zwom eens 
een jonge zaagwolvin 
de wijde wereld in 
 
zover haar vinnen konden dragen 
op de golven van de zee 
naar Kopenhagen 
 
ze kuste de kleine zeemeermin 
en schoot door ‘t zoute sop 
zigzag de haven bij Texel in 
 
daar zag ze in de verte ‘t bruine slijk 
van de nog steeds niet dichte 
lange Afsluitdijk 
 
water stroomde uit een gat 
een dichter, die daar eenzaam zat 
kon niet dichten, werd zo nat 
 
toen heeft ze van wrakhout 
met haar eigen zaag 
een echte sluis gebouwd 
 
de dijk was nu toch dicht 
weer zwom de zaagwolvin 
de wijde wereld in...     

Alie Jankind, 
15 mei 2007



Handel over de Zuiderzee 
Het noordwesten van  Nederland was honderden jaren lang een nat gebied. Er waren bijna 
geen wegen, maar wel veel kanalen en vaarten. Het vervoer van goederen gebeurde met 
zeilschepen.  Deze schepen voeren ook over de Zuiderzee, die in open verbinding stond met 
de Noordzee en de andere wereldzeeën. Belangrijk in die tijd waren de Hanzesteden. Haven-
steden zoals Kampen en Harderwijk behoorden tot de Hanze.

Een Hanze was een samenwerking van een groep kooplieden. Door deze samenwerking 
probeerden ze hun handel te beschermen 
en uit te breiden. Er waren verschillende 
Hanze. 
De Duitse Hanze (1356 - 1450) was de 
belangrijkste en bekendste, en wordt vaak 
De Hanze genoemd.   

Al aan het einde van de 16de eeuw 
gingen de eerste Nederlandse schepen 
naar Oost-Indië. Er ontstond een belang-
rijke handelsvaart waaruit in 1602 de 
Verenigde Oost-Indische Compagnie werd 
opgericht (VOC). De schepen haalden in 
het Verre Oosten verschillende producten 
zoals zijde, koffie, thee, suiker en spece-
rijen. Door die handel werden steden als 
Amsterdam, Hoorn en Enkhuizen erg rijk.
        
Er waren ook handelaren die paling verkochten in Londen. Walvisvaarders gingen naar 
Groenland. Andere koopmannen voeren naar de Oostzee en kochten daar hout en graan. 
Daarmee voeren ze naar Spanje en Portugal. Ze namen zout en wijn mee terug naar Neder-
land en verkochten het zout aan de vissers. Die gebruikten het om haring te laten rijpen en 
goed te houden. Het hoogtepunt van de haringvisserij was rond 1630.

Hoofdstuk 2 

De verdwenen wereld 

Het ging al niet zo goed met de Zuiderzeevisserij… 
De aanleg van de Afsluitdijk betekende het einde. 
Een wereld verdween voorgoed…
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De vissers haalden de ingewanden uit de haring 
en bewaarde de haring in het zout in een houten vat. 
Hoe meer zout ze gebruikte hoe langer de haring 
kon rijpen. Alleen smaakte de haring anders dan 
zonder zout. Daarom aten ze gesnipperde ui erbij. 
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Hoogtepunt Zuiderzeevisserij

De Zuiderzee was wel altijd moeilijk bevaarbaar voor grote schepen omdat het 
water op veel plekken maar 
drie meter diep was. Nadat 
in de 19de eeuw eerst het 
Noordhollands Kanaal en 
later het Noordzeekanaal 
werd gegraven, werd de 
Zuiderzee niet meer door 
grote schepen gebruikt.

De Zuiderzeevissers had-
den kleine boten met platte 
bodems. Toch moesten ook 
zij uitkijken voor de ondiep-
ten en zandplaten. Ze ver-
dienden hun brood met het 
vangen van paling, ansjovis, 
haring, bot en spiering. Op 
het hoogtepunt van de 
Zuiderzeevisserij rond 1900 voeren er wel 1500 schepen.

Een goed visjaar was een jaar waarin veel 
ansjovis werd gevangen. De ansjovis werd 
ingezouten in vaten en moest rijpen. De ansjo-
vis bleef lange tijd bewaard en werd daardoor 
steeds lekkerder. Maar de mensen die er het 
meeste aan verdienden waren de handelaren. 
Als er slechte vangstjaren waren, 
                     konden de handelaren 
                                         de ansjovis 
                                           duur verkopen.
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Leven aan de Zuiderzee rond 1900
Rondom de Zuiderzee waren veel kleine haven-
plaatsen zoals Stavoren, Workum, 
Lemmer, Makkum, Elburg, Monnickendam, Mar-
ken en Huizen. Hier lagen de vissers-schepen en 
de handelsschepen. 

De vissershuisjes stonden dicht bij elkaar op de 
droogste stukken grond. Het waren kleine wijken 
waar iedereen elkaar kende en elkaar hielp. De 
visserij bracht andere bedrijvigheid met zich mee. 
In de havens langs de Zuiderzee werden schepen 
gebouwd. Op de lijnbaan werd touw geslagen. 
Er waren zeilmakerijen en houtzaagmolens. De 
vissers hadden netten nodig en tonnen om alle 
haring en ansjovis in te doen. 
Het was druk bij de Zuiderzee en iedereen 
verdiende er geld. 
 
      
In de kleine haventjes lagen schepen 
en waren mannen en vrouwen bezig met de vis en netten. 
Op de scheepshelling klonk gehamer en touwslagers waren netten aan het verven 
in grote ketels. Er kringelde rook uit de schoorstenen van de rokerijen. De vissers 
van het dorp bleven de hele week op zee. In de schepen voeren meestal alleen 
een schipper en een knecht. Aan boord kookten, aten en sliepen zij. Op zaterdag 
gingen ze naar huis om de visvangst te lossen en op zondag zaten zij in de kerk.

De visserij was een sector die steeds 
veranderde. Tijden van goede en 
slechte vangsten en slechte en goede 
prijzen wisselden elkaar af. Daardoor 
leden vissers regelmatig armoede en 
konden ze niet leven van de visserij 
alleen. De vrouwen hadden naast hun 
huishoudelijke taken meestal nog een 
taak buitenshuis. Zo werkten ze bij-
voorbeeld in de rokerijen of verkoch-
ten zij vis. Ook de kinderen moesten 
werken om aan het gezinsinkomen bij 
te dragen. 
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Klederdracht
Je kon vaak aan de bewoners van het Zuiderzeegebied zien uit welke plaats ze kwamen. Vroe-
ger dacht men dat de Marker mannen in hun onderbroek op het land aan het hooien waren. 
Maar dit was helemaal niet waar. Zij droegen hun zomergoed, wijde witte linnen broeken. Dit 
is slechts één vorm van klederdracht uit vissersplaatsen rond de Zuiderzee. Want elke plaats had 
een eigen klederdracht met gebruiken en kleuren. Een klederdracht was een taal. Door de manier 
van kleden vertelde je iets.    
Op Marken werd veel aandacht besteed aan de kleding. Het kostuum bestond uit een groot aan-
tal losse onderdelen. Alle onderdelen werden met de hand gemaakt. De kledingstukken waren 
afgewerkt met banden en randen en hadden allemaal een betekenis. Je kon bijvoorbeeld zien of 
iemand in de rouw was of hoe oud iemand was. 
Je had de dagelijkse kleding, zondagse dracht, maar ook kleding 
voor verschillende feesten. En er was ook nog verschil tussen winter- 
en zomerkleding.
Veel vissermannen droegen een wijde broek, waardoor zij zich ge-
makkelijk op de boot konden bewegen. De jas had strakke mouwen 
zodat ze nergens achter bleven haken. Bij slecht weer droeg de vis-
ser oliegoed en waterdichte laarzen. Op veel afbeeldingen herken 
je de vissers goed.

De verdwenen wereld in beeld
In de 19de eeuw vonden veel kunstenaars inspiratie in de vissers-
haventjes en dorpen aan de Zuiderzee. Volendam, Marken, Enkhui-
zen, Urk en andere plaatsen werden veel bezocht. Met penseel of 
camera werd het leven van de vissers vastgelegd. Het leek of de tijd 
hier was stil blijven staan. De klederdracht, de houten huisjes en vis-
sersboten waren nog niet ‘bedorven’ door de moderne tijd. 
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Het leven in Urk, Volendam en 
Marken draaide om de visserij. 
Er was weinig landbouw, alleen 
Marken had wat hooioogst. Jong 
en oud werkten mee in drukke 
vistijden. Jongens leerden het vak 
vanaf negen of tien jaar oud. 
En ook bejaarde mannen van 
soms wel 75 jaar gingen nog de 
zee op om haring te vangen. De 
kunstenaars vonden het vissersle-
ven een romantisch onderwerp. Ze reisden langs de 
vissersplaatsen en schilderden hoe de vissers samen-
werkten en samenleefden. Maar ze schilderden ook 
de hardheid van het bestaan; de zware arbeid, de 
armoede en de kleine huizen waar het in de winter 
donker en koud was.

Hotel Spaander
In Volendam was in 1881 aan de buitenzijde van 
de dijk Hotel Spaander gebouwd. De eigenaar was 
Leendert Spaander. Hij was goed bevriend met de buitenlandse kunstschilders die in zijn hotel 
logeerden. Leendert Spaander maakte veel reclame voor het ‘kunstenaarsdorp’ Volendam en voor 
zijn hotel. Kunstenaars waren enthousiast en ontmoetten elkaar hier. Er was veel schilderkunst te 
zien in het hotel. Ook nu nog. Hotel Spaander heeft meer dan 1200 schilderijen van beroemde 
kunstenaars die vaak betaalden met een schilderij. 

       
Amerikanen
In het begin van de 19de eeuw kwamen veel Ameri-
kaanse kunstenaars naar Nederland. Het 17de eeuw-
se Holland (het Holland van de Gouden Eeuw) dat 
zij als onderwerp zochten, bestond niet meer. Maar 
in Nederland kende rond 1900 niet veel industriege-
bieden. Er waren nog plekken die een beetje aan het 
Holland van de Gouden Eeuw deden denken.

De Amerikanen waren vooral betoverd door de kleu-
rige klederdracht, de houten huisjes, de haven met de 
honderden bruinroodgezeilde botters, de zee en het weidse landschap. Omdat de huisjes te klein 
waren voor de grote gezinnen, speelde een groot deel van het dagelijks leven zich op straat af. 
Volendam bleek een aantrekkelijk dorp te zijn voor de Amerikaanse schilders, waar ze gemakke-
lijk met de stoomtram heen konden reizen vanuit Amsterdam.
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Het waren dus eigenlijk de kunstenaars die 
Volendam als eersten hadden ‘ontdekt’. Door 
hen ontstond in het buitenland het beeld dat 
Holland het land was van molens, klompen 
en mensen in Volendammer klederdracht. In 
boeken, kranten en tijdschriften in Europa 
en Amerika werd reclame gemaakt over het 
bijzondere karakter van dit dorp aan de 
Zuiderzee.

Wereldtentoonstelling
Overal in Europa werden in de 19de eeuw volkskundige voorwerpen 
verzameld, zoals meubels, kleding en gebruiksvoorwerpen. Op de 
Wereldtentoonstelling van 1887 in Parijs 
waren veel van dit soort voorwerpen te zien. 
De klederdrachten uit verschillende landen 
waren heel belangrijk. Er was een tentoonstel-
ling met mensen uit Marken, vissers uit 
Scheveningen en beschilderde meubels uit 
Hindeloopen. Iedereen was erg enthousiast 
over de Hindelooperkamer die was ingericht. 

Het publiek in het buitenland kreeg dus een 
heel gekleurd beeld van Nederland. Door 
boeken en schilderingen van buitenlandse 
schilders werden vooral Marken en Volendam 
veel bezocht omdat ze zo ‘schilderachtig’ 
waren. Daar ging het om.

De Afsluitdijk zou definitief een einde maken 
aan de wereld van de Zuiderzeevisserij, die vaak door de schilders 
romantisch werd afgebeeld. Maar het was niet allemaal zo mooi. 
Er waren ook kunstenaars die ervoor kozen om een beeld te geven 
van het werkelijke leven aan de Zuiderzee. 
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Halfstok 
Veel vissers waren fel tegen de afsluiting van de 
Zuiderzee omdat ze hun werk zouden verliezen. Toen de 
Afsluitdijk werd gesloten, treurden de vissers en 
hingen zij de vlaggen halfstok.
        
Achteruitgang
Maar al geruime tijd voor de bouw van de Afsluitdijk 
ging het slecht met de visserij. Vanaf 1890 verdien-
den veel vissers al een deel van hun geld met ander 
werk, bijvoorbeeld in de landbouw. Aan de kust van 
de Zuiderzee werden handel, transport, landbouw en 
veeteelt belangrijker dan de visserij. Dit betekende dat 
het vissersbedrijf achteruit ging. Ook was er steeds 
minder concurrentie, wat slecht was voor de prijzen 
en handel van vis. Op de Zuiderzee gingen visgron-
den achteruit en Volendamse schepen waren niet zee-
waardig genoeg om verder de Noordzee op te gaan. 

Uiteindelijk betekende de aanleg van de Afsluitdijk 
het einde van de Zuiderzeevisserij. Een wereld ver-
dween…  

Afscheid
Het zoute water werd langzaam zoet. In het zoete IJsselmeerwater kon-
den haring, bruinvis, ansjovis en andere zoutwatervissen niet leven. Ze 
stierven. Ook de Zuiderzeeharing stierf uit. 

De dode vissen gingen rotten en dat stonk geweldig. In de eerste jaren 
waren er ook enorme muggenplagen. De huizen zaten vol beesten. Door 
de muggen werd het water erg vies, ook het drinkwater. En er kwamen 
veel spinnen die de muggen wilden op eten.  

Vaak leefden de Zuiderzeevissers in armoede. De ge-
zinnen waren groot en de huizen klein. Als het storm-
de, ging de Zuiderzee wild tekeer. Huizen werden bij 
grote stormvloeden weggevaagd. Schepen kwamen 
in stormen terecht en veel vissers keerden nooit weer 
terug. Door de Afsluitdijk zou ook dat veranderen. 
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Veel vissers moesten afscheid nemen van hun schepen en netten. 
Sommige vissers gingen op paling vissen, want deze vissoort kon in het 
zoete IJsselmeer overleven. De Urkers gingen behalve op het Ijsselmeer, 
ook op de Noordzee vissen. Maar de meeste Zuiderzeevissers raakten 
werkloos en voor de zeilmakers, nettenbreiers, touwslagers en tonnen-
makers was daardoor geen werk meer. Ze zochten werk in fabrieken in 
bijvoorbeeld Zaanstad en Enschede. Veel vissers vonden werk op stoom-
schepen op de Noordzee. Weer andere werden boer.

De plaatsen rond de Zuiderzee werden steeds stiller. 
De schepen lagen te verrotten in de haven. Het duurde lang 
voordat iedereen weer ander werk had gevonden. 
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Zuiderzeeballade

Opa, kijk ik vond op zolder 
Een foto van een oude boot 
Is dat nog van voor de polder 
Van die oude vissersvloot

Jochie, dat is een gelukkie 
Ik was dat prentje jaren kwijt 
Ik heb nu weer een heel klein stukkie 
Van die goeie ouwe tijd

Daar is het water, daar is de haven 
Waar je altijd horen kon: we gaan aan boord 
De voerman laat er nu paarden draven 
En aan de horizon ligt Emmeloord

Eens ging de zee hier tekeer 
Maar die tijd komt niet weer 
Zuiderzee heet nu IJsselmeer 
Een tractor gaat er nu greppels graven 
‘k Zie tot de horizon geen schepen meer

Kijk die jongeman ben ikke 
Ja, ikke was de kapitein 
Hiero, en die grote dikke 
Ja, dat moet Malle Japie zijn

Opa, en die blonde jongen 
Vooraan bij de fokkeschoot 
Opa, zeg nou wat, die jongen... 
is je ome, die is dood

In ‘t diepe water, ver van de haven 
In die novembernacht, voor twintig jaar 
Door ‘t brakke water is hij begraven 
Als ik nog even wacht zien wij elkaar 

Toen ging de zee zo tekeer
In een razend verweer 
Ongestraft slaat niemand haar neer 
Nu jaren later hier paarden draven 
Zie ik de hand en macht van onze Heer

Waar is het water, waar is de haven? 
Waar je altijd horen kon: we gaan aan boord 
De voerman laat er zijn paarden draven 
En aan de horizon ligt Emmeloord

Eens ging de zee hier tekeer 
Maar die tijd komt niet weer 
‘t Water ligt nu achter de dijk 
Waar eens de golven het land bedolven 
Golft nu een halmenzee, de oogst is rijp

Willy v. Hemert & Joop d. Leur 



‘We liggen aan het IJsselmeer
Al maanden lang te wachten;
De hele wereld gaat te keer
In angstige gedachten.
Wij zien hier alle dagen niets
Als dijk en lucht en water; 
Een enk’le keer wel eens een fiets
Maar toch zingen wij later:

eerste couplet Kornwerderzand, 
tekst ‘Egbo’ Eg Bommerson uit Zaandam

De Vesting Holland
De Vesting Holland was voor de Tweede 
Wereldoorlog de verdedigingslinie die het 
westen van Nederland tegen aanvallen uit 
het oosten en zuiden moest beschermen. 
In de Vesting Holland lagen belangrijke 
plaatsen als Amsterdam, Rotterdam en 
Den Haag. Ook de vliegvelden, de zee-
haven en de Marinebasis in Den Helder, 
het regeringscentrum in Den Haag en de 
legerleiding  behoorden tot de Vesting Hol-
land. Hieromheen lag een aantal verdedi-
gingslinies. Een linie is een rij van bunkers 
of bouwwerken zoals forten. Deze zijn 
bedoeld om de grote steden te beschermen 
tegen een inval van de vijand. 

De Vesting Holland bestond uit de ‘Stelling van Amsterdam’ (45 forten rond Amsterdam) en in het 
noorden uit de Stelling Den Helder, waar Kornwerderzand ook bij hoorde. In het oosten werd 
het gebied beschermd door de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Vanuit het zuiden beschermden de 
grote rivieren andere linies. 

Hoofdstuk 3 

De Afsluitdijk 
als verdediging 
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Bron: Wikipedia
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De Hollandse Waterlinie
Tijdens de bouw van de Afsluitdijk wa-
ren veel militairen bang 
dat de verdediging van Nederland in 
gevaar zou komen. Via deze dijk kon 
de Vesting Holland namelijk vanuit het 
noorden aangevallen worden. Ook 
maakte het Ministerie van Oorlog zich 
zorgen over de spuisluizen die in de dijk zouden worden gebouwd. 
Het verdedigingswapen van de Nieuwe Hollandse Waterlinie was het water. Bij een aanval wer-
den de sluizen opengezet. Zo kon water uit de Zuiderzee naar de Nieuwe Hollandse Waterlinie 
stromen. Het water zou maar veertig centimeter diep zijn. Maar soldaten, voertuigen of paarden 
konden niet lopen of rijden. En het water was niet diep genoeg voor boten.

De Nieuwe Hollandse Waterlinie kon na het openen van de sluizen in drie weken onder water 
staan. Op zwakke plekken in de verdedigingslinie stonden forten en kazematten* en waren er 
schuilplaatsen voor militairen. 
       
*Bunker is een Duits woord. En de Duitsers waren de vijand. Daarom kozen we voor een ander 
woord. De bunkers in Nederland worden ook wel kazematten genoemd. Dat komt van 
‘casa mater’ en betekent ‘huis voor het doden van mensen’.  

Ministerie van Oorlog
Het Ministerie van Oorlog hield de afsluiting van de Zuiderzee 
lang tegen. Bij verovering van de sluizen kon ook de vijand het land onder water zetten. Daarom 
wilde de Minister van Oorlog dat aan beide kanten van de dijk een verdedigingslinie werd 
gebouwd. Die verdedigingslinies moes-
ten door het Ministerie van Waterstaat 
worden betaald, omdat het Ministerie 
van Oorlog hiervoor geen geld had. 
Bij de bouw van de kazematten had de 
Koninklijke Marine de leiding. Dit zie je 
aan de spreekbuizen en mobiele peris-
copen die zijn aangebracht.
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Wonsstelling
Voor het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog werd in Friesland vlak-
bij de Afsluitdijk nog snel een extra verdedigingslinie gebouwd uit aarde 
en hout. Deze verdediging heette de 
Wonsstelling. Het was een verdedi-
gingslijn van zeven kilometer lang: 
van Makkum via Wons naar Zurich, 
een dorpje dat iets boven het begin 
van de Afsluitdijk ligt. Toen de Duitsers 
aanvielen werd het land onder water 
gezet, maar al snel veroverde de 
vijand  ‘op 12 mei’ de Wonsstelling. 

Hier zijn toen achttien Nederlandse 
slachtoffers gevallen. 

De verdedigingsbouw 
• De dijk zou eigenlijk kaarsrecht in zee worden gelegd en lopen van Den Oever naar het Friese 
Piaam. Maar de ingenieurs die de dijk ontwierpen, onderzochten de grond. Die was bij Piaam te 
zacht, waardoor de schut- en spuisluizen daar dus niet gebouwd konden worden. Daarom werd 
de dijk naar het noorden verschoven. De dijk loopt krom tussen Kornwerderzand en de Friese kust 
zodat de afwatering van het IJsselmeer naar de Waddenzee gemakkelijker zou worden. Deze 
‘knik’ in de dijk had nog een voordeel. Voor de vijand was het nu moeilijker de kazematten te 
beschieten.
• Bij Kornwerderzand moesten zeventien 
kazematten met kanonnen  en mitrailleurs 
komen.
• Bij Den Oever zouden ook dertien kaze-
matten gebouwd moeten worden.
• Het brugdek boven de spuisluizen moest 
drie meter dik worden om bommen tegen 
te kunnen houden.
• Een draaibrug was beter dan een klap-
brug. Een klapbrug staat recht omhoog en 
daardoor kon je de vijand minder goed in 
de gaten houden en beschieten. Ook was 
een omhoogstaande klapbrug gemakkelij-
ker te raken door de vijand.
• In oorlogstijd moesten de dienstwonin-
gen en het Hotel-Restaurant ‘De Keizer’ bij de kazematten op de Afsluitdijk afgebroken worden, 
zodat de kanonnen en de mitrailleurs vrij baan hadden om te schieten.

Pas nadat dit allemaal geregeld was, ging het Ministerie van Oorlog akkoord met de aanleg van 
de Afsluitdijk als onderdeel van de Vesting Holland.
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Kazematten
In mei 1931 begon
nen ze met de bouw 
van de kazematten 
op het Kornwerder
zand en bij Den Oever. 
Door ervaringen uit de 
Eerste Wereldoorlog werd gekozen voor de bouw van 
een groot aantal verspreid liggende kazematten. 
Op die manier is de trefkans kleiner.  
De kazematten werden zó stevig gebouwd dat zware 
beschietingen konden worden weerstaan. De buitenmu-
ren waren drie meter dik en de binnenmuren tussen de 
één en anderhalve meter dik.     
   
De strijd
In de meidagen van 1940 vocht men hard. De 
Nederlandse soldaten waren al vijftien maanden in Kornwerderzand gelegerd. Ze bliezen de 
brug bij de sluis op zodat de Duitse soldaten er niet overheen konden. Andere delen van Neder-
land werden door het Duitse leger veroverd, maar bij de Afsluitdijk kon men de Duitsers tegenge-
houden. 
Tijdens een aanval op 13 mei 1940 kwam het Duitse leger tot op 800 meter voor de kazematten. 
Maar toen werd vanuit de kazematten en door marineschepen het vuur geopend en moesten de 
Duitsers zich terugtrekken. Na vier dagen werd Rotterdam gebombardeerd en dreigde  Duitsland 
(erg vaak het woord ‘Duitsers’) ook Utrecht te bombarderen. Toen gaf Nederland de strijd op. Zo 
kregen de Duitsers de kazematten en de Afsluitdijk tenslotte toch in handen. 

De Nederlandse soldaten konden het Duitse leger bij de Afsluitdijk tegenhouden. De Duitsers 
noemden het daarom ook wel de ‘Totendamm’, ‘de dijk der doden’. Kornwerderzand was toen 
de enige succesvolle verdedigingslinie van Nederland en bleef het symbool van 
onverzettelijkheid.    
     



Het leven in de kazematten
Nu kun je op de Afsluitdijk bij Kornwerderzand, vlakbij de grote spuisluizen, enkele kazematten 
bezoeken. In vijf kazematten is te zien hoe het in 1940 eruit zag. Achter de betonnen buitenmu-
ren van drie meter dik ervaar je hoe het dagelijks leven van de militairen in de oorlog was. De 
slaapplaatsen zijn ingericht zoals toen en de vroegere telefooncentrale doet het nog steeds. In 
de keuken werd voor 225 militairen gekookt. Er zijn ook wapens te zien en een bunker die de 
Duitsers bouwden in 1943. 
         

VRIJDAG, 10 MEI 1940

De Ofslútdyk       De Afsluitdijk

De Ofslútdyk oan Fryslâns ich,    De Afsluitdijk aan Frieslands oever
In keunstwurk mei wy ’t neame.    Een kunstwerk mogen wij het noemen
Dêr hat by ’t lytse doarpke Wûns    Daar heeft bij het kleine dorpje Wons
It jonge bloed fûl streame.     Het jonge bloed heftig gestroomd
Kolonne nei kolonne foel     Colonne na colonne viel
En dêr waard foar it wrede doel    Er werd voor het wrede doel 
Opoff’’re by getallen.     Geofferd met vele getale

De moffen woene oer de dyk,    De Moffen wilden over de dijk
Mar al wa’t woe, waard ek in lyk;    Maar elk die dat wilde, werd een lijk
By tûz’nen binn’ der fallen.     Bij duizenden zijn er gevallen
Sa hat dêr op âld Fryslâns grûn    Zo heeft er op de oude Friese grond
In grut oantal de dea doe fûn.    Een groot getal toen de dood gevonden
De Poep dy hat dêr stryps hân.      Poep die heeft daar van langs gehad

Dêrom is no dy Ofslútdyk     Daarom is nu de Afsluitdijk
Oan bloedige histoarje ryk:    Nu een bloederige historie rijk
Moardherne fan âld Fryslân.    Moordplek van oud-Friesland. 

Sjouke de Zee – 1940        Vertaling L. de Vries-Steensma
           augustus 2006
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Hoofdstuk 4 

De nieuwe wereld
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Nieuw

Wat nieuw is, vindt altijd bestrijding,
Maar het komt niet op in hun geest, 
Dat het oude, waarmee zij zo dwepen, 
Toch ook eens nieuw moet zijn geweest.

De Genestet (dichter,1829)

Land van de toekomst…

Wieringermeer
Met de aanleg van de Wieringermeerpolder werd in 1927 
begonnen. Deze polder is eigenlijk geen IJsselmeerpolder, 
maar een Zuiderzeepolder omdat tijdens de inpoldering de 
Afsluitdijk nog niet klaar was. Het land is dus gewonnen uit 
zee.

In 1930 was de polder klaar, maar toen kon je er niet 
meteen wonen en werken. De bodem was nog zout en daar 
kon weinig op groeien. Dit zout moest dus eerst weg. Het 
werd weggespoeld door het regenwater, dat het zout uit de 
grond via greppels en sloten afvoerde naar een gemaal. 
Hierna werd veel gras gezaaid. Later werd de 
grond gebruikt als bouwland.
Er moesten sloten en vaarten worden gegraven, 
wegen aangelegd en dorpen worden gebouwd. 
Met mensen en paarden is de polder bewerkt, 
ingericht en opgebouwd. 

Aan de boeren en arbeiders die hier wilden 
wonen, werden hoge eisen gesteld. Boerinnen 
moesten hele goede huisvrouwen zijn. Ook 
werd bijvoorbeeld naar de tuinen gekeken, of 
die netjes genoeg waren.
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Noordoostpolder
Met het afsluiten van de Zuiderzee waren de 
Zuiderzeewerken natuurlijk niet klaar. De inpol-
dering van het IJsselmeer was de volgende stap. 
De Noordoostpolder werd als eerste aangelegd. 
Dit gebeurde tijdens de Tweede Wereldoorlog. Maar het werk ging gewoon door. Voor veel 
mensen is de Noordoostpolder een onderduikplek geweest omdat arbeiders die daar werkten niet 
in Duitsland hoefden te werken. 

De Noordoostpolder was in 1942 klaar en net als de Wi-
eringermeerpolder vooral aangelegd voor landbouw. De 
vroegere eilanden Urk en Schokland werden in de polder 
opgenomen. 

De inrichting van de polder werd goed voorbereid. Er 
werden boerderijen gebouwd, maar ook complete dorpen 
en stadjes met winkels, scholen en kerken. Alles was van te 
voren doordacht, ontworpen en berekend. Iedere boom die 
geplant werd, ieder muurtje dat ze bouwden. Elke meter 
werd ontwikkeld en uitgezet. Alle dorpen in de Noordoostpol-
der liggen bijvoorbeeld op een half uur fietsen vanaf de stad 
Emmeloord. Dit is van te voren ook zo bedacht. 

Urk & Schokland
Door de drooglegging van de Noordoostpolder is het ei-
land Urk bij het vasteland getrokken. Maar Urk is altijd een zelfstandige gemeente gebleven. De 
meeste Urkers wilden ook vissers blijven. Ze visten net als vroeger vooral op de Noordzee. Voor 
Urk was de inpoldering van de Noordoostpolder ook een nieuw begin. Er kwam een school voor 
de zeevisvaart en voor visverwerking. Met de scheepsbouw ging en gaat het nog steeds heel 
goed. Urk heeft nu vijftig visverwerkende bedrijven, ook voor de buitenlandse markt. 
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Schokland    
Schokland was vroeger een eiland dat niet 
hoog boven het water uitkwam en daar-
door vaak overstroomde. 
De bewoners moesten het eiland al in 
1859 verlaten door de overstromingen. Het 
ligt nu als een ‘eiland op het droge’ in de 
Noordoostpolder. 
Vanaf de middeleeuwen lagen op Schok-
land drie dorpjes. Het noordelijkste dorp 
heette Emmeloord. Naar dit dorp is de 
huidige plaats Emmeloord genoemd. Op 
het zuidelijke deel van Schokland lagen 
twee dorpjes: Middelbuurt (of Molenbuurt) 
en Zuidert (Zuiderbuurt). Op de Zuidpunt 
stond een kerk en lichtbaken. Deze dorpjes 
werden samen Ens genoemd. Even ten 
Zuidoosten van Emmeloord nu ligt nog een 
dorp Ens. Deze naam komt waarschijnlijk 
van ‘Endesea’ wat eendenzee betekent.

Lang geleden voordat het IJsselmeer be-
stond was het ook al een merengebied. 
Toen noemden de Romeinen het hier al 
‘Flevo Lacus’. Daar komt dus de naam 
‘Flevopolder’ vandaan. 

 
Flevopolder
In 1950 bouwde men aan een dijk rond 
het stuk IJsselmeer waar later Oostelijk 
Flevoland zou komen. Het werk werd 
in 1953 stilgelegd vanwege de waters-
noodramp in het zuidwesten van Neder-
land. Alle werktuigen en mensen waren 
nodig om Zeeland en Zuid-Holland weer 
droog te krijgen. Daarna konden de pol-
derwerkers weer verder en werd ook 
Zuidelijk Flevoland ingepolderd. 



De polders zijn gemaakt door mensen. 
Voor mens, dier, natuur en nieuwe mogelijkheden. 
Nieuwe ideeën, nieuw werk, nieuwe huizen,
steden en nieuwe kansen. 

Boeren op nieuw land
Eerst waren de Noordoostpolder en Oostelijk 
en Zuidelijk Flevoland alleen bedoeld voor 
boeren en landarbeiders. Bij de verdeling van 
grond kregen boeren die door stadsuitbreiding, 
industrie of aanleg van wegen hun bedrijf 
waren kwijtgeraakt voorrang.
Er werden wel eisen gesteld. Boeren moesten 
getrouwd, Nederlander en tussen de 25 en 55 
jaar oud zijn. Ze moesten een landbouwoplei-
ding hebben gevolgd en de vrouwen moes-
ten zich netjes en zorgzaam gedragen. Ook 
moesten ze geld hebben. Toen de eisen waren 
opgeheven, verplaatsten meer groepen mensen 
zich naar de polder.

In 1986 werden de Noordoostpolder, Oostelijk 
Flevoland en Zuidelijk Flevoland samen de 
provincie Flevoland. In 2007 wonen hier zo’n 
365.000 mensen.  

Nieuwe steden 
Na de Tweede Wereldoorlog voorspelden deskun-
digen dat ons land in het jaar 2000 wel 21 mil-
joen inwoners zou hebben. Nederland had niet 
genoeg ruimte om al die nieuwe mensen een huis 
te geven. Daarom besloot de regering dat er in 
Flevoland nieuwe steden moesten worden gebouwd. 
De eerste grote polderstad was Lelystad in Oostelijk 
Flevoland, vernoemd naar ingenieur Lely, de 
bedenker van de plannen. In Zuidelijk Flevoland 
werd later Almere gebouwd. 
        
In 1967 kwamen de eerste bewoners naar Lely-
stad. Ze waren afkomstig uit alle delen van 
Nederland. Op dat moment was de stad nog lang 
niet af. Lelystad bestond toen nog uit een grote 
moddervlakte met daarop een paar huizen. Maar 
de stad groeide snel en heeft nu 72.000 inwoners. 
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Almere is de andere grote polderstad. De naam 
“Almere” komt uit de Middeleeuwen; het is 
een oude naam voor de Zuiderzee. De eerste 
bewoners kwamen in 1976. Hier in Zuidelijk 
Flevoland kwam veel industrie. Landbouw werd 
hier iets minder belangrijk.  Almere groeide nog veel sneller dan Lelystad en heeft nu meer dan 
180.000 inwoners en wordt in de toekomst misschien wel groter dan de stad Utrecht. 
           
Recreatie en natuur
De openluchtrecreatie en de natuur zijn in Flevoland steeds belangrijker geworden. Veel mensen 
hebben plezier van de randmeren en stranden langs de dijk. Deze randmeren zijn belangrijk 
voor de watersport en vormen een verbinding tussen Noord- en Zuid-Holland en Friesland voor 
de pleziervaart. Ook zijn jachthavens aangelegd. In de polders zijn bossen met vijvers, fiets- en 
wandelpaden en kampeerterreinen gekomen. En je kan ook musea en attractieparken bezoeken. 
        

Bijzonder zijn de natuurgebieden die worden 
aangelegd. Dit hoort ook bij de inrichting van 
een polder, vinden veel mensen tegenwoordig. 
In de natuurparken of natuurbossen kunnen 
planten en dieren ongestoord leven en groeien. 
Er zijn bijvoorbeeld plekken voor verschillende 
soorten vogels, zoals weide- en moerasvogels. 
Op het boerenland zijn veel roofvogels en gan-
zen te vinden. En het natuurpark Lelystad houdt 
dieren die niet meer in het wild voorkomen, 
maar vroeger wel in de lage landen leefden. Dit 
zijn elanden, rendieren of Przewalskipaarden. 

Przewalskipaarden 

(probeer dat maar eens 
uit te spreken…..)
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Landschapskunst
In Flevoland is veel ruimte voor kunst in het land-
schap. Landschapskunst wordt in de vrije natuur 
aangelegd. Met aarde, water en zand grijpt de 
kunstenaar in het landschap in.

‘’Wat deze werken nog een extra dimensie geeft is 
het feit dat ze staan in een ander, groot kunstwerk, 
al is het dan in een wat andere betekenis van het 
woord ‘kunst’. Ook de bossen, plassen en stranden 
en zelfs de natuurgebieden in Flevoland zijn door 
mensenhanden gemaakt…[…].” emeritus hoogleraar Evert van Uitert, in Kunstschrift 4/2003
Er zijn veel projecten van kunstenaars, zoals het observatorium van de Amerikaanse landschap-
skunstenaar Robert Morris. Ook kun je de Aardzee van Piet Slegers en de Groene Kathedraal 
van Marinus Boezem bewonderen. 
        
 
In Zeewolde is een Kunstbaan gekomen. Dit is een 
kunstroute van 7 kilometer lang. Langs deze route 
staan kunstwerken die de overgang van land naar 
water laten zien. Er zijn kunstwerken van beroemde 
landschapkunstenaars zoals Richard Serra, Jan van 
de Pavert en Carel Visser. 

Polderland

Ik loop door ’t polderland
Onder den hellen regen;
Oneindig is het land, 
Oneindig zijn de wegen, 

Die naar de kimmen gaan;    
In lage hemelstreken    
Heerscht tusschen zwarte kreken 
Het mistig licht der maan.    

O, dertigstroomenland,
Het volk dat u bewoont
Versombert in krakeelen
Die geld en God verdeelen,
Purper en doornenkroon.

Oneindig is het land,
Oneindig zijn de wegen
Die naar de kimmen gaan;
Ik loop den morgen tegen
In  ’t mistig licht der maan.

H. Marsman



Hoofdstuk 5

De Afsluitdijk 
& de toekomst

Stedenbouwers dromen van duizenden woningen in een fantastisch natuurgebied. 
Natuurmensen ontdekken zeekool op de dijk. Een zeldzame kustplant en misschien 
een nieuwe groente? Nieuwe spuisluizen zijn nodig in de dijk omdat het klimaat 
verandert en de zeespiegel stijgt. Bouwen we een zoet-zout onderwater krachtcentrale, 
een waterstad in het IJsselmeer of zetten we de Afsluitdijk vol met windmolens en zonnepanelen?  

       

Toekomst voorspellen
Het is natuurlijk moeilijk om de toekomst te voorspellen. Maar 
we weten wel dat het klimaat verandert. Het wordt warmer, het 
regent vaker en harder en het water stijgt. 
Voor onze veiligheid moet de Afsluitdijk van 7,5 meter naar 
10 meter boven NAP  worden opgehoogd. En in de komende 
jaren worden nieuwe spuisluizen in de dijk bij Kornwerderzand 
gebouwd. Rijkswaterstaat houdt 24 uur per dag de waterstand 
en het weerbericht in de gaten. Dan weten we hoeveel water er 
van het IJsselmeer via de spuisluizen naar de Waddenzee moet 
stromen. 
         

Zoet Water
Het IJsselmeer heeft zoet water, belangrijk voor ons drinkwater. 
Ook wordt het IJsselmeerwater in droge perioden naar de om-
liggende gebieden geleid, bijvoorbeeld voor de landbouw. Het IJsselmeer heeft ook natuurfunc-
ties: het water is belangrijk voor veel vogel- en vissoorten. Voor sommige vissoorten die van zoet 
naar zout water trekken, of andersom, is de Afsluitdijk een moeilijke hindernis.

Bij het beheer van het waterpeil en bij nieuwe projecten 
houdt Rijkswaterstaat rekening met al deze zaken. Het is bij-
voorbeeld de bedoeling tegelijk met de extra spuisluizen een 
vispassage te maken. Hier kunnen vissen zich gemakkelijker 
tussen zout en zoet water verplaatsen. 
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Het IJsselmeer is een bijzonder natuurgebied. Er zijn dieren en planten ontstaan, die in het zoute 
water van de Waddenzee of in het zoete water van het IJsselmeer leven. Het water moet dan wel 
van goede kwaliteit zijn en blijven. Dit is ook een onderdeel van het waterbeheer. 

Er zijn veel ideeën om meer met de Afsluitdijk te doen. Deze belangrijke verbinding van Noord-
Holland naar Friesland trekt veel toeristen. Die kunnen bijvoorbeeld langer van de Afsluitdijk 
genieten als ze ergens kunnen zitten, kijken, varen of slapen.

Ruimte
Rijkswaterstaat heeft een plan geschreven waarin staat dat er ruimte voor natuur, mensen en 
water moet zijn. Ook wordt er gekeken naar de economie en het werk dat mensen op en rond 
het IJsselmeer doen. 

Het is belangrijk dat 
we blijven genieten 
van het IJsselmeer.   

Van de horizon; 
de openheid, rust en 
ruimte. 
Van het water, 
de wind, dieren en 
planten. 
Van de cultuur, 
de Zuiderzeegeschie-
denis, de sluizen, 
schepen, visserij, 
techniek en water-
sport. 
    
  

De openheid van het landschap rond de Afsluitdijk moet zoveel 
mogelijk blijven bestaan. Veranderingen of nieuwe plannen 
moeten daarin passen. 

De Markerwaard 
Een oud plan van Lely waar steeds weer in de regering over ge-
sproken wordt, is de Markerwaard. Van 1956 tot 1975 werd 
een dijk aangelegd van Enkhuizen naar Lelystad (tussen 1958 
en 1963 werd het werk stilgelegd wegens geldgebrek). Deze 
dijk was bedoeld als oostgrens van de grootste IJsselmeerpol-
der, de Markerwaard. De inpoldering werd steeds uitgesteld, 
omdat andere polders voorrang kregen. 
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Na de droogmaking van Zuidelijk Flevoland zou het dan eindelijk gebeuren. Vaak werd besloten 
om te beginnen met de inpoldering van de Markerwaard. De plannen lagen er al en de Mar-
kerwaard zou in 1980 klaar zijn. Maar veel mensen waren tegen de plannen. Ze wilden het 
IJsselmeer zo laten, vanwege de na-
tuur. Ook was de inpoldering van het 
Markermeer veel te duur. In de jaren 
tachtig besloot de regering dat de 
Markerwaard er niet zou komen.  
Het IJsselmeer, het Markermeer en de 
randmeren (de meren rondom Fle-
voland) zijn steeds belangrijker ge-
worden voor pleziervaart. En ook de 
beroepsvaart maakt veel gebruik van 
het water. Op dit moment wordt be-
keken hoe we kunnen zorgen dat de 
kwaliteit van het water verbetert. En of 
er nieuwe woningen en wegen in het 
Markermeer moeten komen. En wie 
weet; een wild idee is dat er misschien 
nog wel eens een tweede luchthaven 
in een deel van het Markermeer komt.

Meer wilde ideeën
Er zijn al veel plannen verzonnen om meer te doen met de Afsluitdijk en het IJsselmeer. Plannen 
over het toerisme, over wonen en zelfs over het op- of afbreken van de Afsluitdijk. Of willen we 
misschien toch een spoorlijn of zonnepanelen en windmolens op de dijk? 

Zon & Wind 
Op de dijk is veel wind, zon en water. Er wordt onderzocht hoe we  daar goed gebruik van 
kunnen  maken. Windmolens kunnen voor veel energie zorgen. Maar  sommige mensen zijn hier 
tegen: “Het IJsselmeer is een beschermd vogeltrekgebied. Vogels zouden zich te pletter vliegen te-
gen die molens. En die openheid van 
de dijk in het landschap, daar moet je 
niets aan willen veranderen.”

Onderzoekers werken aan een plan 
om de dijk helemaal te bedekken met 
zonnepanelen. Hierbij moet goed 
gekeken worden naar de veiligheid. 
De reflectie van de zon op de panelen 
kan bijvoorbeeld heel vervelend zijn 
voor het verkeer. 
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In kokers waar de spuisluizen in zitten, worden proeven 
gedaan om met onderwaterturbines elektriciteit op de 
wekken.
        
Wubbo Ockels, oud-astronaut en nu professor aan de 
Technische Universiteit Delft, heeft bedacht om hoge lad-
dermolens neer te zetten. Door deze laddermolens kan 
je meer wind vangen voor meer energie.
           

Wonen op de Afsluitdijk
Er is ook een plan om op de dijk te gaan wonen. De 
hele dijk vol met huizen. Er zou plaats zijn voor drie- tot 
tienduizend woningen. 

“Mensen kunnen er schitterend wonen op de grens van zee en IJsselmeer, met een eigen boot 
voor de deur. En de afstand tussen Friesland en Holland wordt zoveel kleiner.” 
 
We kunnen ook een hele 
stad bouwen in het IJssel-
meer. Of een groot recre-
atiegebied in en rond het 
IJsselmeer aanleggen met 
duizenden bungalows, ap-
partementen en hotels.

Bescherming
Als we willen wonen 
op of achter de Afsluit-
dijk moeten we wel 
denken aan het kli-
maat. Het water komt 
steeds hoger te staan. 
Rijkswaterstaat is aan 
het nadenken over ex-
tra bescherming. Dan 
wordt bijvoorbeeld 
de kustlijn zeewaarts 
verplaatst en ontstaat 
er een ‘eerstelijns-
verdediging’ bij de 
Waddeneilanden. En 
daarna een duinenrij 
als ‘tweedelijnsverde-
diging’ bij de Afsluitdijk.
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Afbreken Afsluitdijk
Het water in het Markermeer wordt steeds slechter. 
Er zijn steeds minder vissen en vogels. Deskundigen 
zeggen dat het voor het water en de natuur beter 
zou zijn als er meer zout water in het IJsselmeer zou 
komen. Maar we kunnen de Afsluitdijk niet afbre-
ken. Of wel? Er bestaat een plan om openingen in 
de Afsluitdijk aan te brengen, zodat zout water uit 
de Waddenzee het zoete IJsselmeer kan instromen. 
Het water in het IJsselmeer wordt daardoor lang-
zaam zouter en er is weer eb en vloed. Dit is ook 
goed voor het leven in het water. De openingen in 
de dijk kunnen worden gesloten bij hoog water. 

Spoorlijn
Sommige mensen in het Noorden van 
Nederland willen graag dat er een spoorlijn over de Afsluitdijk wordt aangelegd. Lely had dit 
ook in zijn plan opgenomen, maar het was te duur. Een spoorlijn zou goed zijn voor de econo-
mie van Friesland. Goederen  kunnen makkelijk per spoor vervoerd worden en mensen reizen 
sneller tussen  Noord-Holland en Friesland op en neer.. Toeristen kunnen bovendien met de trein 
nog gemakkelijker naar Friesland en naar de Waddeneilanden.

Naviduct
Rijkswaterstaat doet onderzoek naar oplossingen in de toekomst voor verschillende functies van 
de Afsluitdijk. Zoals een goede doorstroming van weg- en waterverkeer. Een naviduct is mis-
schien een idee. Een naviduct is een sluis die over een weg is gebouwd. De autoweg A7 wordt 
dan bijvoorbeeld onder de schutsluis 
geleid. Een naviduct kun je nu 
vinden bij Enkhuizen in de dijk naar 
Lelystad.
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Toerisme Afsluitdijk
Veel buitenlandse bezoekers zien de 
Afsluitdijk als het symbool van de Neder-
landse strijd tegen het water. 
Om te bezoekers beter te informeren zijn 
er meer informatiezuilen gekomen op de 
Afsluitdijk. Hier kan je van alles lezen 
over de geschiedenis van de dijk, over 
de visserij en de natuur.

Volgens onderzoekers zijn er nog meer 
toeristische activiteiten mogelijk, zoals 
rondvaarten over het IJsselmeer en de Waddenzee. Op de vroegere werkeilanden Breezanddijk 
en Kornwerderzand zou het verhaal kunnen worden verteld over het leven op de dijk. En voor 
fietsers zou aan de kant van de Waddenzee een fietspad kunnen worden aangelegd. 

De nieuwe spuisluizen zijn in de toekomst interessant voor veel toeristen. En als je wilt kamperen 
in de buurt, kan je bij Kornwerderzand met de camper staan. 
Op de Afsluitdijk  zouden misschien  meer evenementen kunnen worden georganiseerd, zoals 
een jaarlijkse marathon. Lopend of met de fiets. 
In augustus 2006 was de Afsluitdijk helemaal 
vrij gemaakt voor de Formule 1 racewagen. 
Dit was een hele bijzondere actie, speciaal 
voor zieke kinderen. Je kon de wagen van 
heel dichtbij zien.

Kunst in het landschap 
Die openheid van het landschap van de 
polders en de Afsluitdijk is een inspiratie voor  veel kunstenaars. Wat dacht je van een kunstroute 
over de Afsluitdijk en in en rond het IJsselmeer? De Provincie Flevoland heeft bij elk scheepswrak 
in de bodem een paal gezet.

De Gemeente Almere gaat in het landschap kunstwerken plaatsen bij acht scheepswrakken. Zo 
kan je zien waar schepen gevonden zijn die in de Zuiderzee zijn vergaan.

In het IJsselmeergebied liggen nog veel meer wrakken van schepen en ook van vliegtuigen. Door 
de kunstwerken kun je meer te weten komen over de geschiedenis van het nieuwe land. 
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De Afsluitdijk……  
 
Kaarsrechte lijn dwars door de zeeën.  
Verbinding, maar bescherming meer  
tegen de vloed en hoge golven  
75 jaar lang, zo keer op keer.  
 
Technische hoogstand in zijn kunde  
verkondigt hij daar Neerlands trots  
Door Lely’s inzicht ooit ontworpen.  
Branding beschermend als een rots.  
 
Een wereldwonder, als men kijkend  
die lange jaren terug bereikt.  
Nu nog steeds bruikbaar en toereikend.  
Straks voor de toekomst hoger bedijkt.  
 
Wij zijn het maar gewoon gaan vinden  
een route dwars door zee en meer.  
De deltawerken, daar in Zeeland.  
De buitenstaander brengt hen eer.  
 
Toch zijn wij in dit kleine landje  
trots op wat eens is gepresteerd.  
Een landje uit de zee verrezen  
dat eeuwen lang zich heeft geweerd.  

 
Teun Hoek
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