
 

 

 

Flevoland 
De jongste provincie van Nederland 

 
Toen de Zuiderzee het IJsselmeer werd, kon nieuw land worden drooggelegd. Land werd gemaakt uit 

zee. Zo ontstond de jongste provincie van Nederland: Flevoland. Het is nu een drukke provincie met 

steden als Almere, Lelystad en Emmeloord. 

Het IJsselmeer was vroeger een zee, de Zuiderzee. Nadat er flinke overstromingen waren geweest en er veel 

dijken waren doorgebroken besloot de regering om de Zuiderzee af te sluiten. Op 28 mei 1932 werd het laatste 

gat gedicht en was de Afsluitdijk klaar. De Zuiderzee kreeg dus een andere naam, het IJsselmeer. 

De regering wilde ook meer landbouwgrond en besloot daarom om delen van het IJsselmeer droog te leggen. 

Dat gebeurde vanaf 1938 met de Noordoostpolder. De eerste stad die daar nieuw werd gebouwd was 

Emmeloord. 

Maar dat was niet genoeg. Ook de Zuidoostpolder werd aangelegd. Hier kwamen nieuwe steden als Lelystad 

en Almere. In 1986 werd dit hele stuk land een nieuwe provincie. De provincie Flevoland. 
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