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Genootschap Flevo 

Jaarverslag 2019 

 

 

Algemeen 

 

Na het ‘jubeljaar’ 2018 

 

Genootschap Flevo gaf na het jaar waarin ‘100 jaar Zuiderzeewet’ en ’80 jaar 

Genootschap Flevo’ met bijzondere activiteiten werden herdacht het verenigingsjaar 

2019 weer op een reguliere wijze inhoud. Wel werden begin maart 2019 eerst nog een 

verslag van het jubileumsymposium van 14 november 2018 en de door mr. R. Pans 

gehouden inleiding op de website gepubliceerd: 

http://www.genootschapflevo.nl/index.php?miid=8&cid=246&ayear=2019. Voorzien was 

ook dat de gedrukte uitgave van de twaalf websitecolumns die secretaris A.J. Geurts in 

2018 had geschreven daar snel op zou volgen. Door drukke werkzaamheden van de 

auteur trad er de nodige vertraging in de planning op. Pas in het najaar van 2019 

kwamen tekst en illustrering van het boekje in definitieve vorm gereed. De opmaak en 

het drukken van de publicatie schoven door naar het voorjaar van 2020. Aan de tekst 

werd via medewerking van ons lid J. Baars, stadsdichter van Lelystad, een passend 

gedicht van F. Koedam toegevoegd.  

 

De activiteiten in het verslagjaar 2019 richtten zich op actuele onderwerpen. Het 

voorjaar werd gevuld met een symposium over de uitdagingen van de woningbouw in 

Flevoland en een bezoek aan het Almeerse stadslandgoed ‘De Kemphaan’, inclusief de 

jaarlijkse ledenvergadering. In het najaar stond een symposium over Luchthaven 

Lelystad op het programma. 

 

Namens de vereniging verleende op 20 september ons lid prof.em. dr.ir. B. Schultz 

medewerking aan een excursie van buitenlandse collega’s van prof. dr. D. Huitema, 

hoogleraar milieubeleid aan de Open Universiteit. De excursisten zijn betrokken bij een 

onderzoeksproject dat zich richt op de klimaatadaptatie in het Nederlandse waterbeleid. 

De inzet van Schultz leverde ons genootschap een financiële vergoeding van de Open 

Universiteit op. 

 

Leden 

 

Net als in de twee voorgaande jaren zette penningmeester J.C. Helder zich in 2019 weer 

in voor een vlotte contributie-inning en een accurate ledenadministratie. 

 

Per 1 januari 2019 bedroeg het ledental 271. Ten gevolge van nieuwe aanmeldingen 

waren dit 7 leden meer dan waarmee het jaar 2018 was geëindigd. In de loop van het 

verslagjaar raakte de vereniging 18 leden kwijt, zodat het genootschap op 31 december 

2019 253 leden telde. De terugval werd veroorzaakt door overlijdens, ziekte en 

opzeggingen. Ook werden enkele leden van de ledenlijst verwijderd wegens het niet 

voldoen aan de contributieplicht. Er meldde zich in 2019 ook een handvol nieuwe leden, 

maar hun lidmaatschappen gingen pas per 1 januari 2020 in. 

 

Ledenactiviteiten 

 

Symposium ‘”De cultuur van het avontuur”. 50 jaar wonen in Dronten en omstreken’,  op 

7 mei 

 

Met een symposium dat de (volks)huisvestingsproblematiek vanuit een landelijk, 

provinciaal en lokaal perspectief wilde belichten, opende Genootschap Flevo het 

verenigingsjaar 2019. 

http://www.genootschapflevo.nl/index.php?miid=8&cid=246&ayear=2019
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Aanleiding voor dit evenement was het feit dat verschillende leden er eerder op hadden 

aangedrongen het huizentekort en de moeizame aansluiting tussen woonwensen en 

datgene wat er in Flevoland wordt gebouwd te agenderen.  Het symposium werd samen 

met de 50-jarige corporatie Oost Flevoland Woondiensten georganiseerd. In theater De 

Meerpaal in Dronten verzamelden zich op 7 mei ’s middags 80 belangstellenden. Na het 

openingswoord van bestuurslid mw. H.R. Bogaards-Simonse, die als symposiumvoorzitter 

optrad, voerden achtereenvolgens P. Boelhouwer, hoogleraar housing systems aan de 

Technische Universiteit Delft en erkend woningmarktexpert, mw. M. Haselager, hoofd 

Gebiedsprogramma’s en Europa van de provincie Flevoland, en mw. T. Sweringa, 

directeur-bestuurder van Oost Flevoland Woondiensten, het woord. Zij namen ook allen 

deel aan een discussie met de zaal. Ter afsluiting vatte  genootschapsvoorzitter A.L. 

Greiner de voordrachten en de gedachtewisseling samen. Op de website van het 

genootschap is een symposiumverslag in woord en beeld gepubliceerd: 

http://genootschapflevo.nl/index.php?miid=8&cid=255. 

 

Ledenvergadering op 21 juni 

 

De jaarlijkse ledenvergadering, bijgewoond door 30 leden en 3 introducees, was ingebed 

in een bezoek aan Stadslandgoed ‘De Kemphaan’ in Almere. Tijdens de zonovergoten 

ochtend van 27 juni werd in Restaurant ‘Dubbel-op’ eerst teruggeblikt op het jubeljaar 

2018. Daarna kregen het jaarverslag 2018, het financiële overzicht 2018, de begroting 

2019 en een nieuwe kascommissie, bestaande uit de heren N. Abcouwer en Th. Grootjen, 

de instemming van de aanwezigen. Vervolgens werd er passend afscheid genomen van 

de bestuursleden A.F.M. Michielsen (na drie bestuurstermijnen) en P.C. van Maaren (na 

één termijn). Greiner werd voor een derde termijn als bestuurslid en voorzitter benoemd. 

Hierna werden op voordracht van het bestuur nog twee nieuwe bestuursleden gekozen: 

R.E. van der Schans uit Dronten en W.H.A. Klink uit Zeewolde. De eerste zal Geurts als 

secretaris opvolgen zodra deze in het komende verenigingsjaar aftreedt. Tenslotte werd 

in de vergadering nog enige aandacht besteed aan de voorbereiding van het symposium 

over Luchthaven Lelystad en kregen de aanwezige leden de gelegenheid suggesties aan 

te dragen voor toekomstige activiteiten. Ook het betrekken van jongeren bij het 

genootschap kwam nog aan bod. 

 

Bezoek aan Stadslandgoed ‘De Kemphaan’ op 21 juni 

 

Aansluitend op de ledenvergadering schetste bestuurslid A. Gijsberts de totstandkoming 

van het Stadslandgoed, waarvan de oorsprong ligt in een door de Rijksdienst voor de 

IJsselmeerpolders in het leven geroepen voorlichtingscentrum dat stedelingen informatie 

moest verschaffen over milieuvriendelijke plantenteelt en de toepassing daarvan in 

volkstuinen. Inmiddels is ‘De Kemphaan’ uitgegroeid tot een stadspark waarin 

natuurbeleving en recreatie hand in hand gaan. Ook heeft Stichting AAP Almere er een 

opvang voor exotische dieren. De genootschapsleden kregen na de inleiding van 

Gijsberts de gelegenheid de apeneilanden van de stichting te bekijken. 

De lunch die de uitbaters van ‘Dubbel-op’, Arie en Irma van der Mee, vervolgens 

serveerden, deed recht aan het predicaat ‘Kip- & Ei Restaurant’ waarmee het horeca-

etablissement zich afficheert. De genootschapsleden lieten zich de royale maaltijd goed 

smaken. 

Het middagprogramma stond geheel in het teken van een wandeling op het landgoed. De 

uitbaters van ‘Dubbel-op’ namen de aanwezigen op sleeptouw en presenteerden 

onderwijl hun concept ‘Waterkasteel De Kemphaan’, waarin zij het ruimtelijk ontwerp van 

het stadspark koppelen aan de invulling van een traditioneel kasteelterrein. Ter afsluiting 

van de wandeling werd de aanwezigen een glas Waterkasteelbier of Flevosap 

aangeboden. 

Op de website van het genootschap is een beknopt verslag van het bezoek aan ‘De 

Kemphaan’ te vinden: 

http://genootschapflevo.nl/index.php?miid=8&cid=252&ayear=2019. 

 

http://genootschapflevo.nl/index.php?miid=8&cid=255
http://genootschapflevo.nl/index.php?miid=8&cid=252&ayear=2019
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Symposium ‘Actualiteiten over Luchthaven Lelystad’ op 14 november 

 

Omdat over de uitbreiding en beoogde opening van de Luchthaven Lelystad voortdurend 

uiteenlopende standpunten worden gedebiteerd, leek het nuttig eens een ‘stand van 

zaken’ op te maken. Dat gebeurde medio november in aanwezigheid van 67 

belangstellenden in de Lelystadse stadsboerderij Boerkok. Na de opening door de 

genootschapsvoorzitter Greiner werd de leiding van het evenement overgenomen door 

bestuurslid D.H.A. van Hemmen, die de vier sprekers introduceerde. Mw. H. Buis, 

directeur van het vliegveld, lichtte op een zeer toegankelijke wijze feiten en fictie rond de 

ontwikkeling van de luchthaven toe. G. Boosten, lector Aviation Management aan de 

Hogeschool van Amsterdam, vroeg aandacht voor de luchthavencapaciteit in de komende 

decennia en de verbinding tussen Schiphol en het Lelystadse vliegveld. C. Okkerse, 

voorzitter van de Stichting ‘Lelystad Airport Moet Door’, maakte duidelijk dat het 

bedrijfsleven in Flevoland, maar ook daarbuiten, naarstig zit te wachten op de opening 

van de luchthaven. Inmiddels onderkennen volgens hem ook veel burgers het belang van 

de openstelling. R. Verhoeff, directeur van Lelystad Airport Businesspark (LAB), richtte 

zijn betoog op de voorwaarden die nodig zijn om vliegveld Lelystad en het gebied er 

omheen te laten uitgroeien tot een van de logistieke hotspots van Nederland. Na de 

afsluiting van het symposium door Greiner vond de discussie over de 

vliegveldontwikkeling vooral tijdens de nazit plaats. 

Een symposiumverslag is te vinden op de genootschapswebsite: 

http://genootschapflevo.nl/index.php?miid=8&cid=259. 

 

Activiteiten van derden 

 

De leden ontvingen in 2019 via de secretaris uitnodigingen voor: 

− het avondsymposium ‘ Behandelbaarheid en begeleiding van mensen met 

dementie’ op 2 mei in Lelystad, van de VUVereniging afdeling Flevoland en 

Woonzorg Flevoland; 

− de lezing ‘Brandweer Lelystad Airport’ door M. van den Donker op 15 juni in 

Almere, van PIT Veiligheidsmuseum; 

− het avondsymposium ‘De gespannen verhouding tussen wetenschap, 

complotdenken & sociale media’ op 26 september in Almere, van de VUVereniging 

afdeling Flevoland; 

− de Cornelis Lelylezing van drs. E. Nijpels op 1 oktober in Lelystad, van de 

Stichting Kennistransfercentrum Flevoland; 

− het symposium met excursie ‘Eigenwaarde, de betekenis van het groen’ op 4 

oktober in Lelystad, van Heemschut Flevoland; 

− het symposium ‘Watererfgoed Noordoostpolder’ op 19 oktober in Emmeloord, van 

o.a. Cultuur Historisch Centrum Noordoostpolder en FlevoMeer Bibliotheek 

Noordoostpolder; 

− de lezing over de razzia in de Noordoostpolder in november 1944 en over de 

polder als ‘onderduikersparadijs’ door prof.dr. C. van Baalen op 21 november in 

Emmeloord, van o.a. Cultuur Historisch Centrum Noordoostpolder en FlevoMeer 

Bibliotheek Noordoostpolder. 

 

De digitaal bereikbare leden ontvingen in het verenigingsjaar 2019 zes maal per e-mail 

attenderingsberichten. Daarin wees de secretaris hen naast op genootschapszaken ook 

op activiteiten van derden en interessante ontwikkelingen in het IJsselmeergebied, zoals: 

− een digitale terugblik op de viering van ‘100 jaar Zuiderzeewet’; 

− de evenementen van de Stichting Stadmakerij in Lelystad en daarbuiten; 

− de voorjaarsactiviteiten in Museum Schokland; 

− de excursies van de Stichting Land Art Flevoland; 

− de uitgave van het boek Mijn Holland – Tussen Land en Zee – Geschiedenis van 

Zuiderzee tot IJsselmeer van Jan Renette; 

− de uitgave van het boek Duivelse dilemma’s na de schipbreuk van de Batavia. 

Ontsporing van geweld op de Houtmans Abrolhos van Jaco Koehler; 

http://genootschapflevo.nl/index.php?miid=8&cid=259
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− de actie om het behoud van de reconstructie van het VOC-retourschip Batavia in 

Lelystad veilig te stellen. 

 

Bestuur 

 

In het begin van het jaar heeft de Vereniging Vrienden van Schokland het genootschap 

en de Schokkervereniging gepolst over bestuurlijke samenwerking vanwege het steeds 

minder beschikbaar zijn van vrijwilligers voor bestuursfuncties. Het bestuur van 

Genootschap Flevo heeft de voorzitter van de Vrienden van Schokland duidelijk gemaakt 

niet voor een bestuurlijke bundeling te voelen omdat de doelstelling van onze vereniging 

nogal verschilt met die van de twee andere organisaties. Bovendien heeft het 

genootschap nog geen moeite met het vinden van bestuursleden. 

 

Bestuurslid en voorzitter Greiner stelde zich tijdens de ledenvergadering van 21 juni 

beschikbaar voor een nieuwe (en laatste) bestuurstermijn. De leden stemden unaniem in 

met zijn herbenoeming. 

 

Er werd in de ledenvergadering afscheid genomen van de bestuursleden Michielsen en 

Van Maaren. De eerste bereikte in 2019 het einde van zijn statutair toegestane 

bestuursperiodes. Van Maaren nam na één bestuurstermijn afscheid, een keuze die 

spoedig gevolgd werd door het aanvaarden van een burgemeesterschap buiten de 

IJsselmeerregio. Omdat hij tijdens de ledenvergadering niet aanwezig kon zijn, kreeg hij 

zijn geschenken door de secretaris en plaatsvervangend voorzitter M.E.N. Gauthier 

overhandigd tijdens zijn afscheidsreceptie als burgemeester van Urk op 9 september. 

 

Als nieuwe bestuurders werden door de leden op 21 juni de heren Van der Schans en 

Klink benoemd. De eerste was al sinds 2018 aspirant-bestuurslid en is in 2020 de 

beoogde opvolger van Geurts. De leden kozen hem reeds nu in de functie van secretaris 

per medio volgend jaar. Met de voordracht van Klink continueerde het bestuur na het 

vertrek van Michielsen de link met de agrarische sector in Flevoland. 

 

Penningmeester Helder vertegenwoordigde het bestuur bij de jubileumviering van de  

50-jarige corporatie Oost Flevoland Woondiensten op 1 november in Dronten . 

 

Het bestuur vergaderde in 2019 op 7 maart, 26 september en 28 november. Tijdens de 

laatste twee bijeenkomsten schoof ook aspirant-bestuurslid mw. M.J.H. Rijs aan. Het is 

de bedoeling dat zij in 2020 tot het bestuur toetreedt. 

 

Voorzitter, plaatsvervangend voorzitter, secretaris en penningmeester hadden als 

‘Dagelijks Bestuur’ enkele malen informeel overleg. Ook de beoogde toekomstige 

secretaris werd voor deze bijeenkomsten uitgenodigd. 

 

Het bestuur bestond op 31 december uit: 

- A.L. Greiner (voorzitter); 

- mw. M.E.N. Gauthier (plaatsvervangend voorzitter); 

- dr. A.J. Geurts (secretaris); 

- J.C. Helder (penningmeester); 

- mw. H.R. Bogaards-Simonse; 

- A. Gijsberts; 

- mw. ing. V.M. van der Goot 

- ir. D.H.A. van Hemmen; 

- W.H.A. Klink; 

- R.E. van der Schans. 

 

 

 

A.J. Geurts, secretaris 


