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Het Plan-Lely  
 
De basis van de Zuiderzeewet van 1918 werd gevormd door het Plan-Lely, genoemd naar ir. Cornelis 
Lely (1854-1929). Deze waterbouwkundige vervaardigde in opdracht van de Zuiderzeevereeniging 
een ontwerp tot afsluiting en gedeeltelijke droogmaking van de Zuiderzee. Die vereniging werd 
opgericht in 1886 en beijverde zich meer dan zestig jaar lang voor grootschalige landaanwinning in 
het natte hart van Nederland. Het maken van plannen werd toevertrouwd aan een klein uitvoerend 
apparaat, het Technisch Bureau, dat aanvankelijk geleid werd door ir. Jan van der Toorn, maar vanaf 
1887 een aantal jaren door Lely. In het Technisch Bureau werden eerst oude inpolderingsplannen 
bestudeerd, en kaarten en documentatiemateriaal bijeengebracht. Vervolgens werd er aanvullend en 
nieuw onderzoek uitgevoerd.  Al die kennis tezamen vormde de grondslag van het Plan-Lely, 
waarmee omstreeks 1890 naar buiten werd getreden. 
 
Vaak wordt de in 1891 gepubliceerde kaart van 
het Plan-Lely aangezien voor het plan zelf. Het 
feit dat deze kaart als losse afbeelding in talrijke 
latere publicaties figureert, is daar zondermeer 
debet aan. Daar komt nog bij dat de 
gedetailleerde weergave van de dijktracés en de 
waterhuishouding van de ingetekende polders, 
alsmede de afgebeelde volgorde van de uit te 
voeren werkzaamheden in de onderrand van de 
kaart, de indruk wekken dat we met een 
zelfstandig document van doen te hebben. In 
feite is de kaart echter een bijlage van het 
zevende deel van het Plan-Lely. Het plan en het 
eraan ten grondslag liggen onderzoek werden 
namelijk in de jaren 1887-1891 in acht 
zogenaamde ‘Technische Nota’s’ gepubliceerd. 
Dat de resultaten van Lely’s werk gefaseerd 
wereldkundig werden gemaakt, is ongetwijfeld 
terug te voeren op het feit dat zo met enige 
regelmaat publieke aandacht kon worden 
gevraagd voor het project dat de 
Zuiderzeevereeniging zo graag uitgevoerd zag. In 
1892 kwamen de nota’s trouwens ook nog 
gebundeld op de markt. 
 
Het Plan-Lely voorzag in de afsluiting van de 
Zuiderzee door de aanleg van een dijk tussen de 
kop van Noord-Holland en de westkust van 
Friesland, alsmede de aanleg van vier polders 
met een gezamenlijke oppervlakte van 232.000 
hectare. Deze polders werden aangemerkt als 
uitstekend geschikt voor landbouwkundige 
exploitatie. De monding van de IJssel zou binnen 
de afgesloten Zuiderzee vallen, maar dat werd 
niet als een probleem gezien omdat het 
rivierwater in een groot boezemmeer zou 
worden opgevangen. Overtollig water zou via 
sluizen in de afsluitdijk op de Waddenzee 
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 worden geloosd. Het boezemmeer, dat toen al 
van de naam ‘IJsel Meer’ was voorzien, werd van 
groot belang geacht om de verzilting van het 
grondwater in met name Friesland tegen te 
gaan. 
 
Nadat het achtste en laatste deel van het Plan-
Lely was verschenen, boog een breed 
samengestelde Staatscommissie zich over dit 
particuliere plan. De regering wenste de vraag 
beantwoord te zien of de uitvoering ervan in het 
lands belang was. Mocht dat zo zijn, dan wilde 
het kabinet bovendien graag weten op welke 
wijze de uitvoering ter hand genomen zou 
moeten worden. Dat de minister van 
Waterstaat, Handel en Nijverheid tot voorzitter 
van de commissie werd aangewezen is niet zo 

 
 

verwonderlijk. ‘Pikant’ is het in hedendaagse ogen wel dat het Lely was die sinds 1891 deze 
ministerspost vervulde. De commissie kwam in 1894 met een uitvoerig rapport. Daarin werden 
weliswaar enkele wijzigingen in Lely’s ontwerp voorgesteld en een nieuwe kaart gemaakt, maar de 
meerderheid van de commissieleden zag de uitvoering van het plan wel zitten. Slechts zes leden 
tekenden bezwaar aan tegen de hoge kosten die daarmee gemoeid waren. Ze achtten bovendien de 
inkomsten uit de verkoop van de droogvallende gronden, waarmee die kosten moesten worden 
bestreden, te onzeker. De Staatscommissie was wel unaniem van mening dat de afsluiting en de 
gedeeltelijke inpoldering van de Zuiderzee door de Rijksoverheid en niet door particulieren dienden 
te gebeuren. Zo’n pleidooi voor ingrijpende staatsbemoeienis was destijds geen vanzelfsprekendheid 
en gedurende vele jaren zouden kabinetten nog aarzelen om het Plan-Lely, rekening houdend met de 
bevindingen van de Staatscommissie, ten uitvoer te brengen. 
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Verschillende bestuurders en leden van de Zuiderzeevereeniging waren sinds 1891 begonnen met 
het maken van propaganda voor het Plan-Lely. Door middel van lezingen, publicaties en bijdragen in 
kranten poogden zij het afdammen en gedeeltelijk inpolderen van de Zuiderzee in de publieke 
aandacht te brengen en te houden. Daarbij maakte de geograaf en cartograaf A.A. Beekman zich zeer 
verdienstelijk. Hij liet vermoedelijk al kort na het verschijnen van Lely’s ontwerp een poster maken 
waarop hij de essenties van het plan inzichtelijk in woord en beeld samenvatte. De Technische Nota’s 
van de Zuiderzeevereeniging waren immers geen lectuur voor niet-ingewijden in de materie. Dat 
voor een gunstige publieke opinie een ‘vertaalslag’ nodig was, zag Beekman wellicht eerder dan vele 
andere voorstanders van het Zuiderzeeproject.  
 
André Geurts 
 
 
Verantwoording van de illustraties: 
 
Kaart van het Plan-Lely, 1891: 
De afsluiting Noord-Holland-Wieringen-Friesland en de droogmaking van het gedeelte van de Zuiderzee binnen 
die afsluiting. B. De droogmaking. Onderzoek omtrent de afsluiting en droogmaking van de Zuiderzee, de 
Wadden en de Lauwerzee Nota No. 7 (Leiden 1891) losse kaart.   
 
Plan-Lely: de acht Technische Nota’s: 
Lelystad, Erfgoedpark Batavialand, bibliotheek.  
 
Kaart van de Staatscommissie,1894, zoals weergegeven in: 
H.C. van der Houven van Oordt en G. Vissering, De economische betekenis van de afsluiting en drooglegging der 
Zuiderzee (Leiden 1898) bijlage I. 
 
Poster van het Plan-Lely, samengesteld door A.A. Beekman, 1891-1894: 
Lelystad, Erfgoedpark Batavialand, losse kaarten en tekeningen. 
Zie ook: http://www.geheugenvannederland.nl/nl/geheugen/view?coll=ngvn&identifier=ZZM01%3A022207. 
 
De genoemde publicaties zijn te vinden in o.a. de collecties van Erfgoedpark Batavialand in Lelystad. 
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