WANDELROUTE

WERKEILAND
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WELKOM
Van harte welkom op dit unieke stukje Nederland: Dit
Werkeiland is het startpunt van Oostelijk Flevoland. Niet
voor niets zijn grote delen van het Werkeiland officieel
gemeentelijk monument. Met deze korte wandelroute
nemen we u mee terug in de tijd en vertellen we over
het leven op het Werkeiland. Volg de route op de kaart;
de haltes die aan de route liggen corresponderen met
de teksten in dit boekje. Op de route komt u ook borden
tegen waar de geschiedenis van het Werkeiland wordt
verteld. Stop vooral ook even om die borden te lezen, ze
vullen elkaar perfect aan.

HALTE 1: HET BEGIN
U staat hier in Lelystad, vernoemd naar de beroemde
waterbouwkundige dr.ir. Cornelis Lely (1854-1929). Zijn
revolutionaire plan om de Zuiderzee af te sluiten en
uit zee land te maken wordt in 1918 in het parlement
aangenomen. Er wordt gestart met de Afsluitdijk om
vervolgens de rest van het IJsselmeer in te polderen.
Na de Tweede Wereldoorlog krijgt Nederland Marshallhulp (geld voor de wederopbouw van Europa), een
deel daarvan wordt gebruikt voor de inpoldering van
Oostelijk Flevoland. Op 31 oktober 1949 slaat de Dienst
Zuiderzeewerken (ZZW) de eerste paal in het IJsselmeer om aan te geven waar Perceel P moet komen.
Deze meetpaal wordt ook wel een dukdalf genoemd.
Vanuit de dukdalf wordt in voorjaar 1950 een start
gemaakt met Perceel P, dat later het Werkeiland wordt
genoemd. Een replica van deze dukdalf komt u verderop
in de wandeling nog tegen.

Wij wensen u veel
wandel- en
leesplezier.
Navigatieadres
start route:
Oostvaardersdijk 57,
8244 PB
GPS:
52.501489, 5.414348
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HALTE 2: HET HARDE WERKEN
Rond de dukdalf is het een drukte van belang: sleepboten, zandzuigers, baggerschepen, motorvletten en
boten met kranen varen af en aan. Er liggen twee grote
pontons met daarop onderkomens voor de medewerkers van ZZW en de dijkwerkers.

Het vlechten van kraagstukken van jonge wilgentakken

De eerste dijkwerkers komen overal vandaan. Ze komen
met een boot uit Harderwijk, blijven 2 weken en gaan
dan van vrijdagmiddag tot maandagmorgen naar huis.
Ze maken lange dagen, zo lang het licht is wordt er gewerkt. Begin 1951 is voldoende Werkeiland gereed om
houten barakken te plaatsen: het Houten Kamp.
In iedere houten barak slapen 8 tot 10 dijkwerkers en
er is een wastafel en een tonnetjestoilet. Verder is er
een barak met een keuken en een kantine, daar kunnen
de dijkwerkers ’s avonds een kopje koffie drinken en
een kaartje leggen. Vanuit dit houten kamp werken de
dijkwerkers en steenzetters aan de aanleg van 90 km
polderdijken. Toen in 1955 de Knardijk (van het Werkeiland naar Harderwijk) gereed was en een brede weg
werd geopend voor verkeer was het Werkeiland officieel
geen eiland meer. Vanaf dat moment kon men het
Expositiegebouw bezoeken, hier werd de ontwikkeling
en uitvoering van de Zuiderzeewerken getoond. Ook
werden de bodemvondsten tentoongesteld. In 1957 hadden al 50.000 bezoekers uit binnen- en buitenland het
Expositiegebouw bezocht. Men was trots op wat men
in Nederland presteerde; Hollands Glorie! Het Houten
Kamp is in 1958 afgebroken.
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HALTE 3: DE DUKDALF
Hier ziet u de bij halte 1
genoemde dukdalf. Deze
replica is ter ere van het
60 jarige bestaan van het
Werkeiland in oktober 2009
onthuld in het bijzijn van
veel pioniers en bewoners van de gerenoveerde
woningen in de stenen
barakken.

HALTE 4: STENEN KAMP EN KEUKEN
Eind 1952 wordt er een start gemaakt met de bouw van
het ’Stenen Kamp’. De bouwvakkers die hier aan werken worden tijdelijk ondergebracht in een rijnaak. Het
Stenen Kamp bestaat uit zes barakken. Iedere barak
bestaat uit 6 units met een slaapzaal, een wasgelegenheid voor 8 personen en een gezamenlijke zitkamer.
Alle materialen moeten per boot worden aangevoerd.
Daardoor is er voor gekozen de stenen op zijn kant te
gebruiken, zo waren er minder nodig. Dit zorgt voor het
karakteristieke blokverband dat u ziet. Nadat de bouwvakkers die in het stenen kamp woonden klaar waren
met de sluis en het gemaal (1956) wordt het Stenen
Kamp bewoond door ontginningswerkers. In 2008 zijn
de stenen barakken gerenoveerd tot woningen.
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Voor u ziet u hotel De Lange Jammer. Vanaf 1952 is dit
gebouw klaar en wordt het gebruikt als keuken voor de
bouwvakkers in de stenen barakken. Al het eten voor
de 300 hongerige arbeiders moet per boot aangevoerd
worden en vervolgens door 12 keukenhulpen worden
bereid. Tevens deed het gebouw
dienst als woning voor de kampbeheerder en als kantoor van
ZZW. De bel die hier nu nog hangt
werd gebruikt om aan te geven
dat de maaltijden klaar waren.
Daarnaast had de bel bij mist een
belangrijke functie: door op het
geluid af te gaan waren boten in
staat de haven te vinden.
HALTE 5: DE ZIEKENBARAK
De ziekenbarak is gebouwd als onderdeel van het
‘stenen kamp’ en bevond zich in de hoekwoning van
het gerenoveerde huizenblok rechts. In de ziekenbarak
is ruimte voor 12 patiënten, een spreekkamer en een
kleine apotheek. Voor de dijkwerkers verzorgt aanvankelijk de kampbeheerder met EHBO diploma de kleine
ongemakken, maar voor de 650 vaste bewoners die eind
1953 op het Werkeiland wonen is een arts noodzakelijk.
Vanaf januari 1954 vervult dr. Bekius zijn vervangende
dienstplicht als huisarts op het Werkeiland. Hij doet ook
bevallingen, kleine operaties, trekt tanden en werkt als
dierenarts.

HALTE 7: HOUTEN WONINGEN
Deze houten woningen zijn in 1958 op het Werkeiland
geplaatst. Hier woonden medewerkers van de Rijksdienst IJsselmeerpolders (RIJP). De RIJP hield zich
bezig met het geschikt maken van de nieuwe polder
voor agrarisch, stedelijk en recreatief gebruik.
HALTE 8: SLUIS EN GEMAAL
Loop over de sluis en kijk naar het verschil tussen Markermeer aan de ene kant en de Lage Dwarsvaart aan de
andere kant. Hier is goed te zien dat het hoogteverschil
maar liefst 6 meter bedraagt. De dijken, sluizen en
gemalen zijn dus van levensbelang in Flevoland. Direct
na de watersnoodramp (februari 1953) in Zeeland vertrekken vrijwel alle dijkwerkers met materieel om daar
te helpen. In de loop van 1953 worden de werkzaamheden hervat. In 1956 zijn de dijkwerkers klaar met de
dijken en wordt Oostelijk Flevoland in negen maanden
drooggemalen. Het gemaal werkt nog steeds bij hevige
regenval. In het gemaal staan vier pompen, aangedreven door dieselmotoren. Elke pomp kan 500.000 liter
per minuut uit de polder pompen.

HALTE 6: HET BEELD ‘TORSO’
Het bronzen beeld ‘Torso’ van Adri van Rooyen richt zich
op als een krachtig figuur en is kenmerkend voor de
daadkracht van de eerste pioniers. Als u hier staat kunt
u zich voorstellen dat u op het Werkeiland staat. Vanaf
deze plek tot aan Harderwijk was er water. Wanneer u
naar de woningen verderop kijkt kunt u goed zien dat
Lelystad meters lager ligt, namelijk op de bodem van de
voormalige Zuiderzee.
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plattegrond werkeiland zomer 1955

foto werkeiland 1957
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HALTE 9: LEVEN OP HET WERKEILAND
Het leven van de pioniers op het Werkeiland was avontuurlijk en uniek. Openbare voorzieningen als drinkwater, elektriciteit, telefoonverbinding en afvalverwerking
zijn vanaf 1955 aanwezig. Ook hebben de bewoners
de beschikking over een kantine, school, kerkgebouw,
postkantoor en provisorisch zwembad.
In de kantine treden regelmatig landelijk bekende
artiesten op. Ook organiseert de gemeenschap zelf
vrijetijdsactiviteiten als biljarten, balsporten, schaatsen,
toneelspelen, vissen en volksdansen. Befaamd zijn de
bonte avonden en feesten (Sinterklaas, Koninginnedag)
die worden georganiseerd door de bewonersvereniging
Vereniging Algemeen Belang. Het gebouw dat u links
ziet wordt gebruikt als het ‘Stuurhuis’ vanaf 1956. Het
bestuur van de nieuwe polder is daar één dag per week
aanwezig voor gemeentelijke zaken als rijbewijs, ondertrouw, geboorteaangiften, et cetera. Ook maken de gezamenlijke protestante kerken gebruik van één ruimte
en is er een aparte ruimte voor de katholieke kerk.
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HALTE 10: LELYSTAD
In 1957 wordt de polder Oostelijk Flevoland officieel
drooggevallen verklaard. Met een helikopter is 30.000
hectare riet ingezaaid, door het zware wortelstelsel
van riet is de polderbodem sneller te betreden. Deze
natte bodem brengt ook wat problemen met zich mee:
(steek)muggen en spinnen zorgen al snel voor een
insectenplaag. Na enige jaren wordt het riet verbrand
en kan er verbouwd en gebouwd worden. Eind 1967 is
de eerste woonwijk van Lelystad opgeleverd. Sinds 1980
is Lelystad officieel een gemeente en sinds de instelling
van Flevoland als provincie in 1986 is Lelystad provinciehoofdstad. Ondanks de groei wordt de geschiedenis
niet vergeten. Kijk om u heen en geniet van het uitzicht,
de verbinding met natuur en water blijft voor Lelystad
altijd belangrijk.
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Wandelroute Werkeiland is een uitgave van:
City Marketing Lelystad
Stadhuisplein 2a
8232 ZX Lelystad
T: +31 320 262404
E: info@citymarketinglelystad.nl
W: www.citymarketinglelystad.nl
Maar had niet uitgegeven kunnen worden
zonder de inzet van Lia van Vliet.
Ook dank aan Gemeente Lelystad, Amsterdam
Marketing en Toerisme Flevoland voor hun bijdragen om dit boekje en de promotie daarvan
mogelijk te maken.
Altijd op de hoogte zijn van wat er te doen is in
Lelystad? Bezoek www.vvvlelystad.nl of neem
contact op via info@vvvlelystad.nl
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