
Afsluitdijk 

Het werk werd op verschillende plaatsen tegelijk aangepakt. Men begon op het 

Breezand, een ondie-pe zandplaat ongeveer halverwege de kusten van Noord-Holland 

en Friesland. Daar werd een eiland met twee werkhavens aangelegd, één aan de kant 

van de Waddenzee en één aan de Zuiderzeezijde. Op het eiland verrees een dorp, 

"Breezanddijk", voor de dijkwerkers. Aansluitend aan Wieringen en bij het 

Kornwerderzand ongeveer 4 kilometer uit de Friese kust, werd tegelijkertijd begonnen 

met de aanleg van bouwputten voor de schutsluizen, de uitwate-ringssluizen en de 

brugpijlers.                                           

 

Bij het naar elkaar toegroeien van de dijkvakken bleven steeds smallere 

stroomgeulen over. In de geulen moest de bodem worden beschermd met zinkstukken 

tegen uitschuring door getijstromingen (stromsnelheid van 5 tot 6 meter per seconde). 

De sluitgaten bevonden zich in de Middelgronden (1.500 meter) en in de Vlieter (500 

meter). Door die openingen perste het getij van de Waddenzee zich dagelijks met 

grote snelheden in en uit de Zuiderzee. Een probleem tijdens het werk bleek de 

paalworm te zijn. Dit diertje vrat in snel tempo aan de rijshouten bodembescherming 

en tastte de zinkstukken ernstig aan. De sluiting van de geul de Middelgronden moest 

daarom worden vervroegd. Door de zinkstukken met riet te vullen, dat wel bestand 

was tegen de vraatzuchtige paalworm, kon uitspoeling van zand en klei nog enige tijd 

worden tegengegaan. Nog voor de winter van 1931-1932 slaagde men erin de 

Middelgronden te sluiten. 

 

Op 28 mei 1932, vijf jaar na het begin van het werk, kon het laatste gat in de dijk 

worden gesloten. 's Middags om twee minuten over één dreunde een langdurig 

concert van scheepsfluiten over het water. Bij het laatste sluitgat had zich een grote 

vloot van de meest uiteenlopende vaartuigen verzameld. Het grote karwei was 

geklaard. De Zuiderzee was afgesloten en werd IJsselmeer. Hier vindt men "een volk 

dat leeft, bouwt aan zijn toekomst". Ter plaatse herinnert een monument in de vorm 

van een uitzichttoren daaraan. Dit monu-ment werd aangeboden door de maatschappij 

tot uitvoering van Zuiderzeewerken. Dat was de aanne-merscombinatie die in 

hoofdzaak bij de uitvoering van het werk was betrokken. Tot in 1933 was men bezig 

met het afwerken van de dijk en het aanleg-gen van een verkeersweg. Die bestond 

toen uit één rijbaan met daarnaast een fietspad. Verder hield men een royale strook 

vrij voor de eventuele aanleg van een spoorbaan, die er echter nooit is gekomen.                         

Middelgronden 

 

    Met de bouw van de dijk was het voor die tijd aanzienlijke bedrag van 120 



miljoen gulden gemoeid. Eerst in 1976 kwam een tweede rijbaan op de Afsluitdijk 

klaar, waardoor de verbinding tussen Noord-Holland en Friesland veranderde in een 

autosnelweg. De Afsluitdijk is op de waterlijk 90 meter breed en 7,50 tot 7 ,80 meter 

hoog (boven Normaal Amsterdams Peil, N.A.P.). Plaatselijk, namelijk te Breezanddijk 

en over een gedeelte nabij de Friese kust, is hij reeds op zogenaamde Deltahoogte 

gebracht van 10,00 meter boven N.A.P.. De kruin ligt ongeveer 3,50 meter boven de 

hoogst bekende stormvloedstand op de Waddenzee. Slechts uitlopers van golven 

kunnen bij hevige noordwester storm stuivend over de dijk slaan. Bij de stormvloed 

van 1953 werd de Afsluitdijk aan de zeezijde op verscheidene plaatsen tamelijk zwaar 

gehavend, maar hij hield ruimschoots stand.     

 

    De Afsluitdijk moet ten behoeve van de scheepvaart en de waterhuishouding 

openingen hebben om vekeer tussen de Waddenzee en IJsselmeer mogelijk te maken 

om teveel aan IJsselmeerwater te kunnen afvoeren naar de Waddenzee. Er moesten 

dus scheepvaartsluizen en uitwateringssluizen worden aangelegd. Uit studies over de 

afsluiting was gebleken, dat de resterende wateroppervlakte van het IJsselmeer na de 

inpolderingen ten minste 120.000 ha moest bedragen om het van de IJssel en beken 

toestromende water en de regenval tijdelijk te kunnen opslaan. Dat is nodig als bij 

hoge waterstanden op de Waddenzee geen IJsselmeerwater geloosd kan worden. Maar 

belangrijker is, dat het IJsselmeer tevens geldt als zoetwaterbassin van voor 

Nederland ongekende omvang, dat goed van pas komt in droge periodes in de zomer. 

Zowel voor de drinkwatervoorziening als voor het doorspoelen van de polders in 

Friesland en Noord-Holland is een zoet IJsselmeer van grote betekenis. Voor het lozen 

van teveel aan  water op het IJsselmeer zijn in de Afsluitdijk 25 uitwateringssluizen 

van elk 12 meter breed gebouwd. Vijftien sluizen zitten in drie complexen bij Den 

Oever en tien sluizen in twee complexen te Kornwerderzand. Onder gunstige 

omstandigheden stroomt er ruim 5000m3/sec. vanuit het IJsselmeer in de Waddenzee. 

Bij Den Oever is bovendien een schutsluis tot 2.000 ton; bij Kornwerderzand zijn 

twee schutsluizen voor schepen tot respectievelijk 2.000 en 600 ton. De sluizen bij 

Kornwerderzand zijn genoemd naar prof. Lorentz, die als voorzitter van de 

staatscommissie zo'n belangrijk aandeel heeft gehad in de voorbereiding van het plan 

voor de bouw van de Afsluitdijk.  

De sluizen nabij Den Oever zijn genoemd naar de eerder genoemde Stevin. Alle 

uitwateringssluizen zijn uitgerust met twee stalen schuiven en een stel stalen 

puntdeuren als extra kering tegen stormvloeden. De verkeersweg over de Afsluitdijk 

loopt over de uitwateringssluizen heen. Waar de scheepvaartweg de dijk kruist, zijn in 

de verkeersweg per rijbaan draaibruggen gebouwd. De scheepvaart heeft zowel bij 

Den Oever als te Kornwerderzand de beschikking over twee doorvaartopeningen.    



 

Houtribdijk 

De Houtribdijk (ook bekend als Markerwaarddijk, Markermeerdijk en Dijk 

Enkhuizen-Lelystad) is een waterkering in Nederland. De dijk (eigenlijk een dam) 

werd aangelegd tussen 1963 en 1976, en scheidt het IJsselmeer af van het Markermeer 

(dat ook wel het zuidelijke IJsselmeer wordt genoemd). De 26 kilometer lange dijk 

was bedoeld voor de inpoldering van het zuidelijk gedeelte van het IJsselmeer tot de 

Markerwaard, maar in 2003 is besloten deze Flevopolder definitief niet meer aan te 

leggen. Over de dijk ligt een weg die de steden Enkhuizen (provincie Noord-Holland) 

en Lelystad (Flevoland) verbindt. Deze weg is onderdeel van de N302. 

 

Lelystad 

Samen met de gemeente Dronten en een klein stukje van de gemeente Zeewolde 

vormt Lelystad de polder Oostelijk Flevoland. Deze polder maakt deel uit van de 

Zuiderzeewerken, viel droog op 29 juni 1957 en ligt 4,8 meter onder de zeespiegel. 

Lelystad is met een totale oppervlakte van 765,39 km² de grootste gemeente van 

Nederland. Hiervan is echter maar 234,13 km² land, de rest is hoofdzakelijk 

IJsselmeer, Markermeer en deels onbebouwd of agrarisch. Lelystad wordt aan 

oostelijke zijde begrensd door de A6. De tweede verkeersader die door de stad loopt is 

de N302, die loopt van Hoorn naar Kootwijk. Naast de grootste gemeente is Lelystad 

ook een stad aan het water. In Lelystad zijn veel havens te vinden voor de pleziervaart 

en woningen met privé-steigers. 
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