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BRUNO ODEVING: 

SAMHÄLLSPLANERING AV NYTT LAND I HOLLAND 
 

»Een volk dat leeft bouwt aan zijn toekomst.» 

 

Om man med samhällsplanering menar att skapa bästa möjliga fysiska, ekonomiska och 
sociala miljö för människan att leva i, så har målmedveten sådan planering knappast ägt 
rum under gångna tider, och på många håll brister det påtagligt ännu i dag. Genom be-
folkningstryckets ökning och näringslivets stegrade krav på intensifiering och rationaliser-
ing har emellertid under senare decennier kravet på förutseende och dynamik i planer-
ingen blivit allt starkare. Medan man tidigare följde lokala eller rent individuella intressen 
vid utbyggandet av städer och landsbygd, är man nu klar över att samhällsplaneringen 
måste baseras på sakliga, objektiva undersökningar, utförda under intimt samarbete mell-
an samhällsforskare och tekniker. I de europeiska och amerikanska länder, där kravet på 
en annan och målmedvetnare samhällsplanering först och starkast kom till uttryck – Eng-
land, Holland, Västtyskland och U.S.A. för att nämna de främsta – insåg man snart att 
det behövdes mer än vad som åstadkoms av tekniker och jurister ensamma. I Holland 
och Västtyskland synes det, som om man nått redan märkbara resultat inom planeringen 
genom sociografers och övriga samhällsforskares insatser. 
 
Under tiden fram till andra världskriget har planeringen väsentligen inskränkts till stads-

planering. Krigets förstörelser och den efter krigsslutet nödvändiga återuppbyggnaden 
med en hos alla parter angelägen strävan att inte bara reparera det förstörda utan även 
så snabbt och effektivt som möjligt få rustat näringslivet för fredligt värv framtvingade en 
allsidig och intensiv planeringsverksamhet för såväl städer som landsbygd. 
 
Holland är kanske det land, som haft och har de största svårigheterna, då det gäller att 

försörja sin växande befolkning. Folkmängden har fördubblats under de sista femtio år-
en, från 5 milj. år 1900 till över 10 milj. 1950, och landet är Europas tätast befolkade 
med i runt tal 300 inv. pr kvkm. 1936-40 hade Holland Europas högsta födelsetal, 20,4 
‰ och Europas lägsta dödstal, 8,9 ‰. Av den yrkesverksamma befolkningen återfanns 
1947 (1900 inom parentes) inom jordbruk 20 % (31 %), industri 37 % (34 %) handel 
och samfärdsel 24 % (17 %) och inom övriga yrken 19 % (18 %). Jordbrukets produk-
tion räcker ej på långt när för landets behov, men starka krafter är i rörelse för att höja 
avkastningen, bl.a. genom rationalisering, såväl yttre som inre. Torrläggningsföretagen är 
ett viktigt led i den holländska försörjningens upprustning. Industrien saknar så gott som 
inhemska mineralråvaror men är trots detta i stark expansion med högt förädlade pro-
dukter som specialitet. Industriens utbyggnad och decentralisering är det ena svaret på 
den starka folkökningen, 1970 beräknar man folkmängden till 12 milj., det andra svaret 
är emigrationen, sedan länge en nödvändighet, som man vill söka hindra. Under senare 
år har i runt tal 50.000 utvandrat årligen. 

Redan under andra världskriget satte man i Holland liksom i England i gång med ett 



intensivt förarbete för en målmedveten samhällsplanering, som så snart kriget var slut för 
Hollands del resulterade i inrättandet av officiella planeringsmyndigheter. Den centrala, 
statsledningen närstående Rijksdienst voor het nationale Plan i Haag utarbetar sålunda 
nationalplaner för riket i sin helhet och Provinciale planologische Dienst i var och en av 
de elva provinserna sörjer för utförandet av regionplaner. Slutligen har varje kommun –
det finns 1011 sådana i Holland – inte bara verkställande befogenheter i förhållande 
till de båda överordnade, nationalplanen och regionplanen, utan även betydande egen 
makt inom ramen för de överordnade och uppgör lokalplaner (närmast motsvarande 
våra generalplaner). I Rijksdienst och Provinciale Dienst sitter specialister inom samhälls-
forskning och teknik, medan kommunstyrelserna för sitt planeringsarbete adjungerar 
specialister. Hierarkien dessa planer emellan är sådan, att allmänna direktiv och princip-
er i en överordnad plan måste följas i den underordnade. 
 

 
Fig. 1. Zuiderzee-området. — 1. Orter med mer än 50.000 inv. (Ofylld endast planerad). 2. Orter med 
10.000-50.000 inv. (Ofyllda endast planerade). 3. Orter med mindre än 10.000 inv. 4. Större landsvägar. 
5. D:o planerade. 6. Större kanaler. 7. D:o planerade. 8. Årtal för polders torrläggning. 
 

Fig. 1. The Zuider Zee district. — 1. Places with more than 50,000 inhabitants (white only planned).        
2. Places with 10,000—50,000 inhabitants (white only planned). 3. Places with less than 10,000 
inhabitants. 4. Main roads. 5. Main roads planned. 6. Main canals. 7. Main canals planned. 8. The year for 
dry-pumping the polders. 



Samhällsplaneringen i Holland sysslar emellertid inte bara med att dra upp riktlinjer 
för det bestående samhällets utveckling utan skapar också helt nya miljöer i de torrlagda 
och för torrläggning projekterade polderområdena inom f.d. Zuiderzee (Z-poldrarna). 
 
Det är uppenbart, att det måste vara stor skillnad mellan att dra upp riktlinjer för ett 

redan förefintligt samhälles, för nationens som helhet, för provinsens eller kommunens 
mest gynnsamma utveckling och att från grunden skapa en fysisk och social miljö för en 
grupp människor inom ett begränsat område. Den förra uppgiften är vad man vanligen 
menar med samhällsplanering och torde vara den svårare, medan den senare torde vara 
lättare att utföra, i det att man har fria händer att skapa utan hinder av befintliga invest-
eringar och ägorättsförhållanden. Här skall i korthet redogöras för hur man planerar nytt 
land i Holland och som inledning härtill något om tidigare kolonisation. Huvudvikten 
kommer att läggas vid de insatser, som görs av i planeringsarbete verksamma holländska 
sociografer, närmast svarande mot svenska geografer och sociologer. 
 
När man i Holland under gångna tider lade under sig nytt land, vare sig det var fråga 

om sjö-, flod- eller havsbotten, var det vanligen fråga om relativt små områden varje 
gång (fig. 1). Någon egentlig planering av dessa nya poldrar förekom inte, annat än vad 
gäller kanalsystem och i någon mån i samband därmed vägnät. Poldrarna koloniserades 
fritt efter nybyggarnas vanligen ringa ekonomiska förmåga. Torrläggningsarbetet såväl 
som uppodlingen skedde på privat väg, och nybyggaren fick själv stå alla risker i sam-
band härmed, vilket för många var nog så kännbart. Dödstalen var i dessa kolonisations-
områden mycket höga till följd av sjukdomar och brist på vård av de sjuka. De fysiska, 
ekonomiska och moraliska prövningarna var vanligen övermänskliga. Så sent som vid 
1800-talets mitt och senare del då bl.a. Haarlemmermeerpoldern (Hp fig. 1) koloniser-
ades, kunde det gamla talesättet ännu tilllämpas: Den förste jordbrukaren dör, den andre 
får bittert lida, den tredje får sin föda. Eller: De vinner land för tredje generationen. Det 
stod därför för alla klart, att när det stora torrläggningsprojektet i Zuiderzee skulle sättas i 
gång, måste staten inte bara utföra det utan också ta första odlingstidens risker. 
 
Även om poldrarna så småningom inlemmades i det äldre samhället, skedde dock 

själva koloniseringen efter individuella eller i bästa fall rena polderintressen. Möjligheten 
till förbindelse med omgivande land var slumpmässig, och någon tanke på att skapa eller 
lokalisera servicecentra fanns inte vare sig för polderns egen del eller i relation till redan 
befintliga i det omgivande landet. Följden blev att bebyggelsen, de spridda bondgårdarna 
undantagna, fritt växte fram som radbebyggelse längs de största kanalerna och de dem 
följande vägarna med obekväma servicemöjligheter som följd. Man kan i dessa områden 
åka mil efter mil genom, som det förefaller, en gränslös tätort, vilken i själva verket är, om 
man så vill, flera eller ingen alls. Gränsdragningen mellan kommunerna blev valhänt ut-
förd. Att sedan den jord man vann i många fall ej lämpade sig för åker utan endast som 
betesmark, var också det en brist på förutseende. Någon förundersökning av bottenbe-
skaffenheten företogs inte (GROENMAN 1952). 
 
Landvinningens historia i Holland är i viss mån också teknikens. Före väderkvarnarnas 

tid var det huvudsakligen kustnära, mindre områden, som kunde utnyttjas. Väderkvarn-
ens förbättring under 1500-talet innebar, att vatten kunde pumpas från en lägre nivå till 
en högre, en nödvändig förutsättning för att med någon framgång kunna odla de lågt 
liggande områden, som av tidvattnet ofta överspolades; därtill möjliggjordes torrläggning 



av mindre sjöar, mossmarker o.d. När ångmaskinen vid 1800-talets mitt kunde tas i bruk 
för vattenpumpning, öppnades vidare perspektiv för större torrläggningsprojekt. Haar-
lemmermeers torrläggning, färdigt 1852, var det dittills största sammanhängande om-
råde, 180 kvkm, som torrlagts i Holland, och det första som bekostats av staten. Planerna 
på Zuiderzees förvandling till bördiga åkrar verkade ej längre så verklighetsfrämmande 
och flera olika förslag såg dagen (NORLIND 1925). Det kom emellertid att dröja länge, 
innan den definitiva planen blev godkänd av riksdag och regering. Först 1918 beslutades 
att Zuiderzee-projektet skulle förverkligas enligt den av ingenjör C. Lely i princip utarbet-
ade planen. Det innebar i korthet, att Zuiderzee skulle avskäras från havet genom en 
spärrvall från provinsen Nordholland till Friesland (fig. 1), varigenom bl.a. fördelar skulle 
bli att tidvattnets verkningar utestängdes från inte bara de planerade nya poldrarna, vars 
vallar ej behövde dimensioneras som yttervallar, utan även de runt Zuiderzee liggande 
områdena, som ej kunde lita till sina gamla yttervallar utan dyrbara förbättringar. Man 
kortade m.a.o. den holländska kusten högst avsevärt. Vidare skulle det som enligt planen 
undantogs från torrläggning, Ijsselmeer, bli en för stora delar av landet eftertraktad söt-
vattensbassäng. På ansvarigt ekonomiskt håll i Holland hävdar man, att enbart fördelar-
na för »det gamla landet» mer än väl rättfärdigat byggandet av den 30 km långa spärr-
vallen. Den blev färdig 1932. 

Avsikten med Zuiderzeeprojektet var emellertid i första hand att vinna nytt land, och i 
planen ingick torrläggandet av fyra nya poldrar på en sammanlagd yta av 2200 kvkm, en 
ökning av landets yta med 7 %. Tekniken fick till sitt förfogande allt större resurser och 
tidsschemat för planens utförande kunde avkortas. 1930 var Wieringermeer-poldern (Wp 
fig. 1), den första och minsta av de fyra poldrarna, färdig, 200 kvkm stor. Nordostpoldern 
(NOp) torrlades 1942 och upptar en yta av 480 kvkm. Genom kriget fördröjdes arbetet, 
och en viss ändring vidtogs, i det att Sydostpoldern delades upp i två, Östpoldern och 
Sydpoldern (Öp och Sp). Arbetet är nu i gång med Öp, som skall få en yta av 540 kvkm. 
Sedan kommer turen till Västpoldern (Vp), 540 kvkm och Sp 440 kvkm. Öp beräknas 
vara färdig 1957, ett år försenad genom katastrofen den 1 febr. 1953. 

Zuiderzeeprojektet utföres av holländska staten genom Ministerie van Verkeer en 
Waterstaat, varunder sorterar dels Dienst van de Zuiderzeewerken i Haag, dels Directie 
van de Wieringermeer (Noordoostpolderwerken) i Zwolle. Den förra sysslar huvudsak-
ligen med arbetets tekniska sida, invallning, torrläggning samt även de stora dragen i 
regionplaneringen, dvs. kanaler, vägar, städer och mindre tätorter. Den senare träder i 
funktion, först sedan poldern är torrlagd, då dess uppgift närmast är att undersöka jord-
en, sörja för uppodling, stycka jorden, bygga gårdar, mindre tätorter och städer, arrend-
era ut gårdarna osv. Chefen för Directie van de Wieringermeer är också chef i den provi-
soriska kommunala styrelsen tills poldern blir färdigkoloniserad, då det nya landet delas 
upp på kommuner av för landet normal storlek. 

 
Orsaken till att SO-poldern ej utbygges i sin helhet på en gång, är främst att det ej nu är 

möjligt att bygga mer än 15-20 km vall om året och att den maximala yta, som kan upp-
odlas per år utgör omkr. 8000 ha torrlagd sjöbotten. Om man sålunda tog hela poldern i 
ett skulle det dröja 13-14 år innan jorden kunde bära några skördar. Tar man däremot, 
som nu är fallet den ena hälften först, så kan den ge ekonomiskt utbyte redan efter 6- 7 
år, vilket i förening med den minskade räntebelastningen på nerlagt kapital mer än väl 
täcker de extra kostnader, som den tudelande vallen medför. 



Den planerade kanalen mellan V-poldern och SO-poldern är nödvändig för att Nord-
sjökanalens vatten skall få förbindelse med Ijsselmeer och för att hålla vattenvägen öppen 
mellan Amsterdam och de nordliga provinserna. 
 
Mellan de planerade södra poldrarna och fastlandet har till skillnad från de redan torr-

lagda Wp och NOp lämnats öppet vatten av skiftande bredd. Man fann nämligen att efter 
torrläggningen av NOp samtliga Z-poldrar ligger med sina lägre delar lägre än omkringlig- 
gande land sänktes grundvattennivån i det gamla landet med åtföljande risker för odling-
en där. Denna fara vill man i de södra poldrarna undvika genom dessa vattenreservoar-
er, vars nivåer skall kunna regleras med slussar. Att man vidare tänkt sig dessa sjö- eller 
kanalområden lämpliga som fritidsområden måste för ett land som Holland, som med sin 
täta bebyggelse länge mycket allvarligt betraktat detta problem te sig synnerligen välkom-
met. 
 

 
Fig. 2. Nordostpoldern. — 1. Åker. 2. Trädgårdsodling. 3. Skog eller park. 4. Tätort. 5. Kanal, primär och 
sekundär. 6. Dike. 7. Större väg (bruten linje). 8. Detalj, se fig. 3. 
 

Fig. 2. The North Eastern Polder. — 1. Arable land. 2. Horticulture. 3. Woods or parks. 4. Clusters.          
5. Canals, primary and secondary. (3. Ditches. 7. Main roads (broken line) and canals. 8. Area shown in 
detail on fig. 3. 

 



Sedan väl undersökningar företagits för att utröna lämpliga områden för torrläggning, 
lämpliga inte bara ur jordbrukssynpunkt utan även ur teknisk, och dessa områden noga 
uppmätts och karterats, kommer turen till planeringen av de olika poldrarnas inre och 
yttre organisation. Varje polder får en regionplan. Den utarbetas på så sätt att flera planer 
utföres, en för den tekniska vattenbyggnaden, en för jordbruket, en för trafik, en för 
sysselsättning och rekreation bl.a. Dessa samordnas med största möjliga uppmärksamhet 
ägnad var och en av dem, och resultatet blir en kompromiss mellan de olika planernas 
krav. 

Vattenbyggarna har ett huvudproblem, vars lösning är av fundamental betydelse för 
det kommande livet i poldern, nämligen att sörja för en gynnsam grundvattennivå med 
därför behövlig dränering genom kanalsystem och pumpstationer. Jordbruksplanerarnas 
intressen inriktas till en början främst på parcellernas form och storlek. Man har stannat 
för den rektangulära formen hos standardparcellerna för att underlätta användningen av 
jordbruksmaskiner (fig. 2). Storleken hos dessa standardparceller eller åkerskiften varier-
ar i de olika poldrarna, så att i den äldsta, Wp, mäter parcellerna 800 x 250 m, i den ny-
ligen färdiga NOp 800 x 300 m och i de södra poldrarna har man bestämt sig för 1000 x 
300 m. Standardskiftena är alltså i de olika poldrarna 20, 24 och 30 ha, och storleksök-
ningen hänger även den samman med den ökade mekaniseringen inom jordbruket. 
Eftersom utformandet av parcellerna och anläggandet av dräneringssystemet intimt 
hänger samman, kräves här ett samordnande av kraven. Grundprincipen i jordstyck-
ningen är att parcellens ena kortsida skall vetta åt en väg och den andra åt en kanal, 
medan långsidorna skall kantas av öppna diken (fig. 3). Standardiseringen av parceller-
na innebär inte, att alla jordbruksenheter kommer att bli lika stora, utan man har möjlig-
het att halvera eller sammanslå parceller, så att man får enheter med 12, 24, 36 eller 48 
ha (gäller NOp), beroende på driftsform och relativa läge (fig. 3). 

 
Trafiksystemets utformning, vägar och farbara kanaler, är i sin tur avhängig av dräner-

ings- och parcelleringsfrågornas lösning. Planeringen av vägar kan ske först i samband 
med lokaliseringen av städer och övriga tätorter i poldern samt med hänsyn till sträck-
ningen av sådana i omgivande provinser. De människor, som skall bo i poldern, måste 
slutligen på något sätt förskonas från det ödsliga och enformiga samt för alla vindar ex-
ponerade landskap, som en torrlagd polder är, även sedan åkrarna odlats och bebyggel-
sen växt upp. Såvitt möjligt försöker man därför undvika alltför långa raksträckor hos 
vägarna, vägkanterna planteras med träd av olika slag, dels för att ge ett omväxlande 
synintryck, dels för att tjäna som vindskydd. På poldrarnas sämsta jord skall av samma 
skäl planteras skog, vilken även skall utnyttjas som fritidsområden (fig. 2). Man fäster 
stort avseende vid anläggandet av prydliga trädgårdar runt bostadshusen, en sed med 
djupa rötter i Holland. 
 
Under de första åren av polderns uppodling utgöres flertalet där verksamma männ-

iskor av statsanställda jordbrukare och jordbruksarbetare. Staten svarar för uppodlingen, 
tills alla de riskmoment, som knäckte äldre tiders poldernybyggare, ej vidare är aktuella. 
Det brukar röra sig om tre eller fyra år, och under denna tid sättes jorden i kultur, bygg-
nader uppföres och ett jordbruk i god kultur är färdigt att utarrenderas till intresserade 
spekulanter. Vissa spridda brukningsenheter skall dock stanna kvar i statsdrift för att 
möjliggöra kontroll på avkastningen för reglering av arrendeavgifter och beskattning. 



Dessutom skall dessa gårdar drivas som mönstergårdar (fig. 3). 
 

 

 
Fig. 3. Parcellernas uppdelning på brukningsenheter. Detalj från fig. 2. — 1. Tätort. 2. Brukningsenhet i 
permanent statsdrift. 
 

Fig. 3. Farming units as a result of a division of the standard parcels. Detail from fig. 2. — 1. Village. 2. 
Farm remaining as state enterprise. 

 
I NOp färdigställes omkr. 150 jordbruksenheter om året, och till dessa anmäler sig år-

ligen tre till sextusen sökande från olika delar av landet. Eftersom det kostat så mycket 
att vinna detta nya land, vore det omöjligt för en privatperson att köpa ett polderjord-
bruk utan stora subsidier från staten. Denna vill då hellre genom arrendesystem behålla 
en viss kontroll på att jorden och byggnaderna skötes på bästa sätt. Urvalet bland de 
sökande sker efter rigorösa principer; man undersöker inte bara den sökandes utbild-
ning, yrkesduglighet och ekonomi utan även hans karaktärsegenskaper, förmåga att bi-
draga till det kulturella livet o.d. Även hustrurna är föremål för prövning i dessa avseen-
den. Av de s.k. pionjärerna, dvs. vanligen jordbrukarsöner, som arbetat under de första 
årens hårda uppodlingsarbete, ges de duktigaste företräde liksom de efter kriget bort-
rationaliserade bönderna på ön Walcheren i provinsen Zeeland.' 
 
I princip har man i poldrarna gått in för spridd jordbruksbebyggelse och servicetätorts-

bebyggelse inom ramen för projektets målsättning, att skapa en rationell 
jordbruksregion. Men olika intressen har här kommit att stå mot varandra. Bönderna vill 
ha sina arbetare boende i omedelbar anslutning till gården-arbetsplatsen, dvs. maximalt 
omkr. 300 m därifrån. Arbetarna å sin sida och särskilt hustrurna föredrar att bo i en 
tätort nära skola, kyrka, affärer och med tillfälle till livligare umgänge med andra 
människor. Det har alltså varit omöjligt att göra båda parter till viljes. I NOp har man löst 
frågan så, att de fast anställda jordbruksarbetarna bor i anslutning till gården. För de 
södra poldrarna har man tänkt sig, att endast en fast anställd skall bo vid gården och 
övriga i närmaste tätort. 
 
1 Under andra världskriget bombades vallarna runt ön, och genom översvämningen förstördes det 

mesta av öns jordbruk. Vid återuppbyggandet av ön ansågs det olämpligt att återställa jordens tidigare 
uppdelning och arrondering; i stället skapade man större brukningsenheter, bättre lämpade för ett modernt 
rationellt jordbruk; drygt 80 bönder blev därigenom lottlösa och hänvisades till NOp. 



Servicetätorternas differentiering med avseende på funktionen har på grundval av und-
ersökningar i det gamla landet lett till i första hand behovet av mindre orter, α-orter, som 
skall förse omkringliggande bygd med förnödenheter och service motsvarande det dag-
liga behovet. Där skall finnas lägre skolor, kyrkor, postkontor, läkare, speceributiker, 
charkuterier, bagerier, smeder osv. samt vara bostadsort för de jordbruksarbetare, som ej 
bor vid gårdarna. Någon industri anser man ej önskvärd i dessa α-orter. Prägeln av jord-
bruksbygd skall bibehållas. 
 

 



Fig. 4. Emmeloord. A. Affärscentrum. B. Blockbebyggelse. C. Industriområde. D. Kyrkogård. E. Parkom-
råde. F. Sport- och lekplats. G. Trädgårdsodling. H. Bond-gårdar och bostadshus utanför eg. staden. — 1. 
Stadshus. 2 3. Offentliga inst. 4. Börs och teater. 5. Postkontor. 6. Vattentorn. 7. Sjukhus. 8. Slakteri. 9. 
Gymnasium. 10-46. Lägre skolor. 17-18. Gymnastiklokaler. 19—23. Kyrkor. 24 26. Garage. 
 

Fig. 4. Emmeloord. — A. Shopping-centre. B. Blockbuildings. C. Industrial sites.D. Cemetery. E. Park 
areas. F. Sport- and playgrounds. G. Market gardens. H. Farms and smaller houses on the outskirts of the 
town. — 1. Townhall. 2--3. Public buildings. 4. Bourse and theatre. 5. Postoffice. 6. Watertower. 7. 
Hospital. 8. Abattoir. 9. Highschool. 10—16. Primary schools. 17-18. Gymnasiums. 19—23. Churches. 
24-26. Garages.  

 
En svårare fråga att i detta sammanhang besvara är, hur många sådana α-orter det be-
hövs i de olika poldrarna, eller kanske rättare hur stort omland en α-ort lämpligen skall 
betjäna, och av vilken storleksordning tätorten bör vara. Även här står krav mot varand-
ra. Utförda undersökningar ger vid handen, att alltför små tätorter bör undvikas, dels där-
för att ju mindre tätorten är, ju sämre service kan den erbjuda, dels därför att det ställer 
sig billigare att bygga ett fåtal större orter än flera små särskilt med tanke på investeringar 
i mark, byggnation, vatten och avlopp. Därtill har kulturlivet större möjligheter att utveck-
las i en större ort, där sannolikheten för att det finns intresserade, som vill och kan enga-
gera sig är större. Mot dessa synpunkter står för Z-poldrarnas vidkommande en tungt 
vägande, nämligen att dessa a-orter i första hand skall vara centra för bönder, och den 
agrara prägeln får inte äventyras genom att större handels- eller industriintressen kan 
hota att dominera över de agrara t.ex. inom den kommunala förvaltningen. 
 
De avstånd, som dagligen måste tillryggaläggas av gårdarnas familjemedlemmar eller 

arbetarfamiljer till α-ortens butiker och skolor samt omvänt arbetarnas från α-orten till 
arbetsplatsen får ej vara för långa. I flera av landets jordbruksdistrikt har gjorts undersök-
ningar häröver, och man fann att 5-6 km var maximum. Denna radie blev norm-givande 
i NOp och följaktligen kommer omlandet att bli 5.000 ha stort. Hela NOp är 50.000 ha 
stor och således borde 10 α-orter planeras vilket också skett (fig. 2). 
 
Beträffande α-orternas storlek så har man stannat för omkr. 2.000 inv. Denna siffra av-

viker från landet i övrigt, där motsvarande sällan överstiger några hundratal. Att man 
överfört maximiavståndet orterna emellan till poldrarna som det där optimala, motiverar 
man med att kommunikationsmedlen sedan tiden för de äldre orternas framväxt ändrats, 
så att den som då gick till fots nu cyklar, och den som då åkte hästskjuts nu färdas i bil. 
 
Varje Z-polder kommer att bli av den storleksordning, som, i enlighet med jämförande 

studier i övriga Holland, har behov av servicecentra av högre ordning, β-orter. I dessa 
skall bl.a. finnas högre skolor (läroverk, tekniska och jordbruksskolor), sjukstugor, biograf-
er, bibliotek, specialaffärer (konfektion, skor, möbler, bosättning osv.), banker, grossister. 
NO-polderns β-ort, Emmeloord, är nu under byggnad (fig. 1 K, 2, 4). Av de nämnda 
jämförande undersökningarna framgår, att β-orter betjänar områden med radier varier-
ande mellan 5 och 10 km samt har 3.000-10.000 inv. Utom dessa α- och β-orter finns 
inom jordbruksregioner av poldrarnas sammanlagda storlek en tredje, de båda nämnda 
överordnad serviceort, γ-ort. Poldrarnas sammanlagda yta svarar mot den som upptas av 
en holländsk provins. γ-ortens funktion är att förse sitt omland med mer specialiserad 
service. Där skall finnas bl.a. domstol, sjukhus, teatrar, olika jordbruksinstitutioner, högre 
läroverk, fler grossister samt industrier. 
 



 
Fig. 5. Serviceomland i de södra poldrarna och angränsande randområde. 1. Gräns för omland med inten-
siv service från polder- och randcentra. 2. Gräns för omland med mindre intensiv service från polder-
huvudstaden och de största centra i randområdet. 3. Gräns för omland med mindre intensiv service från 
mindre randcentra. (Efter TAKES). 
 

Fig. 5. Village and town service areas in the Southern Polders and surrounding land. — 1. Area boundaries 
of intense service from polder capital (L) and the largest centres of the surrounding land. 3. Area 
boundaries of less intense service from smaller bordercentres. (After TAKES). 
 

Vid planeringen av södra polderområdet (fig. 5) gjordes först en undersökning för att 
fastställa de omkringliggande β- och γ-orternas omland, dels det empiriska i det gamla 
landet, dels den tänkbara influensförmågan i det nya (TAKES, 1948). Först bestämdes γ-
orternas blivande andelar av poldrarna, och då befanns ett område med 15-20 km radie 
ligga utanför dessa skisserade äldre omland. I detta områdes centrum tänker man nu för-
lägga den nya γ-orten (L på fig. 1 och 5). Man fann vidare att β-orternas influensområd-
en ungefär torde motsvara cirklar med 7 km radie. Mellan dem, som finns i gamla landet 
och det nya y-centrum kan fyra sådana cirklar dras och i närheten av dessas medelpunkt-



er skall de nya γ-orterna förläggas (M, N, 0, P på fig. 1 och 5) . γ-orten och en β-ort (0) 
har förlagts vid kanalen, som skiljer V- och SÖ-poldrarna, varigenom man räknar med att 
läget mitt i landet och vid en god vattenväg samt vid en planerad rikshuvudväg skall 
befordra dessa orters utveckling inte bara till serviceorter för sina resp. omland utan även 
till betydande industriorter. Man har vidare kalkylerat med att NO-, SO- och V-poldrarna 
kommer att bilda en egen provins, Hollands tolfte, och då får γ -orten ännu en funktion, 
provinshuvudstadens, med säte för flera statliga institutioner. 
 
I allt har sålunda för Z-poldrarna planerats en γ-ort med minst 30.000 inv., fem β-orter 

med 3.000–10.000 inv. vardera och omkr. 40 α-orter med omkr. 2.000 inv. i varje. 
 
Människor från olika håll med olika vanor, dialekt och religion blandas i Z-poldrarna. 

Banden med den tidigare hemorten upplöses dock snart, i det man genom gemensamma 
problem och intressen i det nya landet förenas t.o.m. till något som ibland har kallats 
polderchauvinism. Erfarenheter från såväl Wp som NOp ger belägg för detta. Det har vis-
at sig att folk, som bor nära polderns yttergränser med närmare väg till en α-ort utanför 
poldern ändå besöker den längre bort belägna polderortens affärer och kyrka. 
 
En viktig fråga i samband med samhällsplaneringen är att bestämma de administrativa 

gränserna. Man anser att det är fel gjort, när det finns människor som inte vet, till vilket 
»bysamhälle» de hör. Det har framlagts ett förslag för att underlätta avgränsningen, och 
man kan spåra ett förverkligande härav redan i NOp (fig. 3). Förslaget innebär, att de 
minsta brukningsenheterna bör förläggas i närheten av tätorterna, de större längre bort 
och de största i omlandets periferi. Gårdsbyggnaderna bör placeras på den del av parcell-
en, som är närmast tätorten. Härigenom kommer befolkningstätheten att vara högst 
närmast tätorten och gränsen kommer att löpa genom ett 1.600-2.000 m brett bälte, där 
ingen bor. Tvekan om vilken ort man tillhör, bör sålunda undvikas, anser man. 
 
Den genomgående starka religiositeten i Holland och dess uppdelning på tre olika kon-

fessioner orsakar speciella problem för planerarna, eftersom i stället för en skola eller 
kyrka minst tre av vardera slaget måste byggas i varje ort. För att undvika detta kunde 
man tänka sig att samla människor av samma konfession i samma region, men man vill 
inte ta risken av icke önskvärda motsättningar olika regioner emellan. Vidare måste man 
räkna med migration inom polderområdet och mellan Z-poldrarna och landet i övrigt, 
vilket kom att skapa minoriteter, som förr eller senare gör behovet av andra skolor och 
kyrkor aktuellt. I Wp och NOp är befolkningen blandad och kommer sannolikt att bli så 
även i de södra poldrarna. 

Erfarenheter från de koloniserade Z-poldrarna rymmer inte bara befogad tillfredsställ-
else över nyskapelsen. Icke förutsedda misstag har också begåtts, och dessa har blivit lär-
domar för det fortsatta arbetet. Vid utbyggandet av Wp började man längs fastlandssidan 
och gick österut. Av de tre där planerade α-orterna avsågs den nordöstra att bli huvudort, 
polderns centrum för administration och affärsliv. Den södra α-orten blev emellertid först 
byggd, och följden blev att alla servicefunktioner här fick starkt rotfäste. Endast de admin-
istrativa organens lokalisering följde planen och det lär nu vara omöjligt att rätta det be-
gångna felet. Det höll på att gå på samma sätt i NOp, där α-orten rakt väster om Emme-
loord började byggas före den planerade staden. Här blev man på ett tidigare stadium 
klar över situationen och ingrep. Dessa misstag har gjort, att man i de södra poldrarna 



går fram med större försiktighet. Platsen för den blivande γ-orten kommer att vara klar för 
byggnation före någon annan del av poldern. Likaså kommer β-orterna där att gynnas 
vid utbyggandet, så att ingen tvekan skall råda bland de servicesökande, och mindre 
möjligheter skall yppa sig för provisoriska serviceanläggningar att bli permanenta. 
 
Vid utarrenderingen av jorden i Wp och åtminstone till en början även i NOp antogs 

endast unga familjer. Åldersfördelningen är således synnerligen ojämn. Åldrarna 25 - 40 
år dominerar jämte 0-10 år medan 10-25 år och över 40 år är starkt underrepresenterade 
i jämförelse med den för hela landet gällande åldersfördelningen. Man har nu insett faran 
i detta och beslutat att i fortsättningen sörja för en för framtiden jämnare fördelning av 
åldersgrupperna i de återstående poldrarna. 
 
Det är förf. angeläget att få uttrycka ett tack till de holländska myndigheter, institutioner och privat-

personer, som i olika avseenden underlättat och berikat den studieresa, som företogs i Holland maj juni 
1953; ett tack framföres även till Statens samhällsvetenskapliga forskningsråd för utdelat resestipendium. 
Resan plan-lades och genomfördes i samarbete med lektor Olof Ängeby. 

 

SUMMARY. 
Physical planning of new land in The Netherlands. 

By BRUNO ODEVING. 

In 1918 the great Zuider Zee project was accepted by the Dutch parliament and in 
1930 the first polder, Wieringermeer-polder (fig. 1 Wp), with an area of 50,000 acres 
was dry. Two years later the enclosing dam was finished, 18.5 miles in length between 
the island of Wieringen and the province of Friesland. The former Zuider Zee is hence 
nowadays a lake, the Ijssellake. The next polder, the North-Eastpolder (NOp) with an 
area of 120,000 acres was dry in 1942. The East-polder (Öp) with 130,000 acres will be 
dry in 1957. After that the two other polders, the Southpolder (Sp) with 111,000 acres 
and the West-polder (Vp) with 135,000 acres will be pumped dry. 

The polders are intended for agrarian use. Every polder has its own regional plan, and 
there the shape and size of the parcels are designed for future mechanized agriculture. In 
NOp the standard parcels are 800 m long and 300 m wide, making an area of 60 acres; 
most farms accordingly contain 0.5, 1, 1.5 or 2 parcels (figs. 2 and 3). In the Southern 
Polders (Öp, Sp and Vp) the length will be 1000 m. 

The Zuider Zee polders are planned for about 40 village-centres, α-centres, with 
service corresponding to the daily needs in the surrounding area, 5 β-centres (fig. 5 
Emmeloord, M, N, 0 and P), which can be equipped with institutions for trade of a 
higher grade or, in other words, serve to provide for less frequent needs and finally one 
γ-centre (fig. 5 L), a bigger town, with the task of supplying the whole polderarea with 
services of a still higher grade. 

Data for this paper were procured by visits with sociographers, working in official 
planning authorities in The Netherlands. To them we extend our thanks. 
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