
 
 

      
 
         organiseert in 

    samenwerking met 

 
 

 

op donderdag 12 april 2018 in het Provinciehuis te Lelystad het middagsymposium 

 
 

Flevoland, havenprovincie 
 

 

Was Flevoland oorspronkelijk een regio omgeven door randwateren, nu is het – door het 

niet doorgaan van de Markerwaard – volop een waterprovincie. 

De positie van Flevoland als waterprovincie krijgt onder meer gestalte in Flevokust 

Haven: een nieuwe, buitendijkse, multimodale overslaghaven met industrieterrein aan de 

noordkant van Lelystad. Flevokust Haven wordt in 2018 operationeel. 

Als het gaat zoals gehoopt en verwacht krijgt ook Urk een nieuwe haven. Een consortium 

van bedrijven heeft vastgesteld dat de groei van hun ondernemingen wordt belemmerd 

en onderzoeken daarom nu – met steun van de provincie Flevoland en de gemeenten 

Noordoostpolder en Urk – hoe een buitendijkse maritieme servicehaven voor 

scheepsbouw en -onderhoud kan worden gerealiseerd. 

Het watertoerisme is voor Flevoland  een factor van betekenis, onlangs bevestigd door de 

komst van de grootste waterbootshow in Noord-Europa naar Lelystad in 2018. 

Deze drie ontwikkelingen – logistiek, maritiem en toeristisch/recreatief – hebben een 

grote invloed op de positie van het IJsselmeergebied en van Flevoland in het bijzonder. 

Sociaaleconomisch, maar ook qua werkgelegenheid en onderwijs. 

In het symposium worden de ontwikkelingen geduid vanuit diverse invalshoeken: vanuit 

de overheid, vanuit de betekenis van binnenvaart op Europees en nationaal niveau, 

vanuit het bedrijfsleven, vanuit het maritiem beroepsonderwijs en vanuit de water-

toeristische sector. 

 

 

 

 

  

      

       



Programma 12 april 2018 

 

13.00 uur: Ontvangst met koffie/thee 

13.30 uur: Welkomstwoord door Andries Greiner, voorzitter Genootschap Flevo 

13.40 uur: Inleiding door Jan Nico Appelman, gedeputeerde Provincie Flevoland, 

      tevens dagvoorzitter 

14.00 uur: ‘De toegevoegde waarde van Flevokust Haven’ door mr.ing. Arenso Bakker, 

                partner STIG 

14.30 uur: ‘De nieuwe  haven van Urk, perspectief voor een oude industrie’ door 

      Daan Balk, directeur Balk Shipyard 

15.00 uur: Pauze 

15.20 uur: ‘Een nieuw concept voor (maritiem) beroepsonderwijs’ door Durk Bijma, 

vestigingsdirecteur ROC Friese Poort in Emmeloord en Urk (voorheen Berechja     

College op Urk) 

15.45 uur: ‘Watersport en Flevoland, een bijna excellente combinatie’ door drs. Gerdina 

                Krijger, regiomanager branche-organisatie Hiswa 

16.10 uur: Gesprek met de zaal, onder leiding van Jan Nico Appelman en Andries Greiner 

16.50 uur: Afsluiting  

17.00 uur: Informeel samenzijn 

17.30 uur: Einde van het symposium 
 

Locatie van het symposium en bereikbaarheid 

 

Provinciehuis, Visarenddreef 1, 8232 PH LELYSTAD. 

Het provinciehuis ligt dicht bij het NS-station Lelystad Centrum en het busstation 

Lelystad. Gezien de beperkte parkeermogelijkheden worden degenen die per auto komen 

geadviseerd gebruik te maken van de parkeermogelijkheden aan de Middenweg, in de 

Waaggarage of in de Zilverparkgarage. Deze betaalde parkeermogelijkheden liggen op 

slechts 200 meter loopafstand van het provinciehuis. 
 

Aanmelding 

 

Deelname aan het symposium is uitsluitend mogelijk na aanmelding bij de secretaris van 

Genootschap Flevo: a.geurts78@chello.nl, of: Schoutstraat 62, 1315 EX ALMERE. 

Vermeld naast uw naam ook adres, telefoonnummer en eventueel organisatie, instelling 

of bedrijf waaraan u verbonden bent. Aanmelden vóór donderdag 5 april a.s. 

 

Deelnemers dienen tegelijk met hun aanmelding een bedrag van  € 17,50 over te maken 

op IBAN NL 53 INGB 0000 349818 van Genootschap Flevo te Lelystad. Vermeld bij uw 

betaling de naam van de deelnemer(s). Leden van Genootschap Flevo en ambtenaren 

van de provincie Flevoland kunnen gratis deelnemen. 

 

Jubileumactie 

 

In het jaar dat in het IJsselmeergebied 

‘100 jaar Zuiderzeewet’ wordt herdacht, 

viert Genootschap Flevo zijn 80-jarig 

bestaan. Dat doet het genootschap 

graag met zoveel mogelijk 

geïnteresseerden. Daarom wordt 

iedereen die de deelnemersbijdrage voor 

het havensymposium overmaakt dit jaar 

automatisch lid van onze vereniging en 

ontvangt uitnodigingen voor een aantal 

bijzondere activiteiten, waaronder een 

groots jubileumfeest in november. 

Mocht u dit automatische lidmaatschap 

niet op prijs stellen, vermeld dit dan bij 

uw aanmelding. 
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