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Rabobank-directeur Bedrijven Rob Donker:

„CRISIS LEGT BELANG VAN
REGIONALE GROEI BLOOT”

In
 d

it 
nu

m
m

er
: E

lke
 d

oe
lg

ro
ep

 z
’n

 u
itj

e 
bi

j P
rim

ofi
n 

• 
O

pr
oe

p 
to

t c
ol

le
ct

ie
ve

 a
le

rth
ei

d 
en

 
as

se
rti

vit
ei

t •
 B

ie
te

nc
am

pa
gn

e 
vr

aa
gt

 to
pp

re
sta

tie
 v

an
 P

os
t e

n 
H

av
em

an
 •

 S
am

en
 in

ve
ste

re
n 

in
 v

er
bi

nd
in

gs
zo

ne
 

H
an

ze
kw

ar
tie

r •
 V

an
 d

er
 Z

ie
l i

s 
re

la
tie

f k
le

in
, m

aa
r e

ig
en

zi
nn

ig
 •

 Z
ei

le
n 

is 
m

ee
r d

an
 e

en
 b

oo
t l

os
go

oi
en

HANDEL-1004.indd   1 14-09-11   09:16



www.meerpaal.nl/theater

Sfeervol genieten

    Uit eten in Dronten?
   Grand Café Flavour!

Diner
Business Plate

Lunch
Kinderpartij

Feest
Bedrijfsborrel

0321 388 742 

H&W sept 2011.indd   1 9/5/2011   9:26:26 AM

IN DEZE UITGAVE

OM TE BEGINNEN p5

KORT NIEUWS p6

KIJKT U EVEN MEE p8
Websitebespreking

BEDRIJF IN BEELD p11
Primofin

OVDD NIEUWS  p12 

COLUMN  p17
Herman Vermeer  
  
HOOFDARTIKEL  p18 
Rob Donker, 
directeur Bedrijven Rabobank

BEDRIJF IN BEELD  p21
Van der Ziel Constructie en Plaatwerk 

GEMEENTE DRONTEN p24
Verbindingszone waar we samen 
in moeten investeren  

BEDRIJF IN BEELD p27
Post en Haveman

COLUMN  p29
Aat de Jonge

DE FAVORIETE HOBBY VAN...   p31
Peter van der Vlies

COLUMN  p32
Bert Trompetter

DE MEERPAAL   p33

AGENDA p34

COLOFON  p34

p18

p21

p11

p27

ELKE DOELGROEP Z’N UITJE
Wereldwijd zijn er slechts zes aanbieders 

van zilveruitjes. Eén daarvan is Primofin uit 

Swifterbant. Jan en Hester Vroegop over hun 

kansen.

„CRISIS LEGT BELANG VAN REGIONALE GROEI BLOOT”
Welke impact heeft de huidige wereldwijde 

economische crisis op de regio Flevoland? Rob 

Donker, directeur Bedrijven van Rabobank, 

licht toe.

„WE ZIJN RELATIEF KLEIN, MAAR EIGENZINNIG”
De toekomst van staal is solide, maar om 

goed te kunnen blijven concurreren inves-

teert Gerrit van der Ziel in opleiding en 

vernieuwing. 

 

„BIETENCAMPAGNE VRAAGT TOPPRESTATIE VAN ONS”  
Hoe beleeft Leo Haveman van Post en 

Haveman de vijf maanden spitstijd waarin 

hun vrachtwagens zo’n miljoen ton bieten 

vervoeren?
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Veiligheidstrainingen in Dronten:

Bedrijfshulpverlening (BHV)      Herhaling BHV      EHBO

AED      Ploegleider      Preventiemedewerker

Ontruimingsoefeningen      Kleine Blusmiddelen      B-VCA   

Vol-VCA      Voor de beroepschauffeur Cursussen voor Code 95

Voor informatie:
T 0654-988532
www.arbo-trainer.nl
info@arbo-trainer.nl

PERSOONLIJK ADVIES

Univé heeft geen winstoogmerk.

Daar plukt ú de vruchten van!

Univé verlaagt uw lasten én uw risico's!
Univé biedt ondernemers een uitgebreid pakket zakelijke verzekeringen
tegen uiterst scherpe premies. Uw persoonlijke adviseur brengt eerst
samen met u de risico's in beeld en onderzoekt de mogelijke
preventiemaatregelen. Pas daarna wordt de premie bepaald. En die is
alleen gebaseerd op het werkelijke risico. Neem snel contact op voor
een kostbesparende afspraak!

Univé Midden:
Nijkerk, (033) 247 50 50 Emmeloord, (0527) 63 61 61
Almere-Stad, (036) 538 32 32 Ede, (0318) 67 22 00
Amersfoort, (033) 247 60 86 Harderwijk, (0341) 41 15 44
Barneveld, (0342) 42 07 44 Hilversum, (035) 642 04 86
Bunschoten, (033) 298 72 63 Putten, (0341) 35 49 37
Dronten, (0321) 38 67 86

Bereik meer!Bereik meer!

“Flevo Offi ce 4.1, 
  het nieuwe werken!”

De Dieze 26-28  Dronten
www.fl evoict.nl  T 0321 386 230 

H eeft iemand u ooit verteld wat een city-display is? Nou…, ik zal het u uitleggen. Hoewel 

Dronten, Swifterbant en Biddinghuizen geenszins stadse aspiraties hebben, hangen onze 

dorpen vol met die city-displays. Eigenlijk zouden we ze gewoon ‘lantaarnpaalreclameborden’ 

moeten noemen. Maar dat bekt niet en verkoopt slecht. Dus geven we ze een iets chiquere naam. 

De kunst van een city-display is dat de reclameboodschap meteen duidelijk is. Want vergeet niet: 

met een snelheid van 50 km/uur en alle aandacht die al op medeweggebruikers is gevestigd, heb 

je maar een fractie van een seconde om de boodschap in je op te nemen. 

Sommige bedrijven denken dat wij gekke Henkie zijn en plakken de city-display helemaal vol 

met plaatjes, kreten, straatnamen, openingstijden én acties. Ze verwachten dat we onze auto op 

een eerstvolgende parkeerplaats zetten, teruglopen naar de lantaarnpaal en een kwartier voor het 

bord gaan staan lezen. Anderen doen het beter en kiezen voor weinig tekst. Vlak na mijn vakantie 

bijvoorbeeld, werd ik verrast door een ‘Dikke Deur’-achtige meneer. Boodschap was helder: koop 

je boeken op mijn website. Kort, krachtig en met een beetje zelfspot.

 

Een paar weken later spreekt At Eve’s mij toe. Het duurt een paar dagen voordat ik in de gaten 

heb wat de werkelijke boodschap is, maar sinds mijn eerste confrontatie blijven mijn gedachten 

bij ‘verboden vruchten’ in top of mind. Om die reden rijd ik langzamer langs het bord om ook de 

werkelijke boodschap tot mij te kunnen nemen. Na enig aandringen van het thuisfront toch ook 

maar even de winkel bezocht en hoe verrassend…, een appelboom in het midden van dit nieuwe 

confectieparadijs. Wow!

En heeft u de city-display van Unusual Brands, His ‘n Hers gezien? Past helemaal bij het ontwerp 

van de overigens fraai ingerichte kledingzaak. Maar de groen-bruine achtergrond van de display 

steekt nauwelijks af bij het vele groen dat onze gemeente zo onderscheidend maakt. 

Afgelopen week vroeg Coozie Women mijn aandacht. Mooie opvallende display met een duide-

lijke openingsdatum. Het eerste dat in mij opkwam was: nóg een winkel met damesmode in ons 

mooie winkelcentrum SuyderSee? Hebben we daar al niet meer dan genoeg van? Samen met mijn 

passagier filosofeerden we over de mogelijke locatie in het centrum waar Coozie Women zich 

zou vestigen. Alle panden waren toch verhuurd? We kwamen er niet uit…, totdat we de vijfde 

lantaarnpaal passeerden. „Het gaat om Coozie Wonen sukkel”, kreeg ik het verwijt om mijn oren. 

Ik verweerde mij door op de te kleine lettertjes op de display te wijzen. „Zeur niet vent, het is 

precies zoals Freud al jaren beweert: jij bent een man en je leest wat je het liefst in top of mind 

wilt hebben.” 

Koos in’t Hout

Hoofdredacteur

TE KLEINE LETTERTJES

OM TE BEGINNEN
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KORT NIEUWS KORT NIEUWS
UIT HET GEMEENTEHUIS

NETWERKSTAD ZWOLLE-KAMPEN
WORDT NETWERKREGIO
Dronten wordt partner in Netwerkstad Zwolle-Kampen. Eén van de 

doelstellingen van Netwerkstad Zwolle-Kampen is het vinden van 

samenwerkingsverbanden tussen overheden, ondernemers, onder-

wijs en onderzoek. De Netwerkstad groeit. Zestien overheden in de 

regio hebben elkaar gevonden op het gebied van HRM en wisselen 

personele thema’s onder de naam Talentenregio. De komst van de 

Hanzelijn is bovendien aangegrepen om het gebied tussen Lelystad 

en Zwolle nadrukkelijk te profileren als een economische omgeving 

waarin gemeenten elkaar versterken. 

De gemeenten in de regio van Netwerkstad Zwolle-Kampen zien 

vooral kansen in sectoren als logistiek, vrijetijdseconomie, health 

en nieuwe materialen. Zowel de Europese Unie als de Rijksoverheid 

richten zich voor hun investeringen op krachtige economische 

regio’s met een onderscheidend profiel. Hiervoor is het noodzake-

lijk om gezamenlijke doelstellingen te formuleren. Het college van 

B&W van de gemeente Dronten heeft augustus jl. ingestemd om 

in een intentieovereenkomst gezamenlijke doelstellingen vast te 

leggen:

•	 2,5% Groei van het Bruto Regionaal Product.

•	 10.000 banen erbij tot 2015. 

•	 Stuwende werkgelegenheid naar 40% van de totale 

werkgelegenheid.

•	 Aantal startende ondernemers in de regio boven landelijk 

gemiddelde. 

De partners beschouwen het formuleren van de doelstellingen als 

een gezamenlijke verantwoordelijkheid die niet vrijblijvend is. Zowel 

gezamenlijk als afzonderlijk spreken de partners de intentie uit om 

het netwerkgebied als economische topregio in Nederland neer te 

zetten. 

Wethouder Paul Gach geeft aan dat zeker vrijetijdseconomie voor 

de gemeente Dronten een belangrijk item is, maar de ambitie reikt 

verder. “ Dronten is nu nadrukkelijk verbonden met de netwerkre-

gio door de aantrekkingskracht van de randmeren. Dit wordt straks 

nog meer versterkt door de Hanzelijn.” Maar, vervolgt Gach: „De 

gemeente Dronten heeft ook een eigen sociaal economische agenda, 

die versterkt wordt door deel te nemen aan een regiobrede aanpak, 

niet alleen naar de netwerkregio, maar zeker ook naar Flevoland.” 

Naast vrijetijdseconomie zet de regio in wisselende samenstelling 

ook in op logistiek, health & care, nieuwe materialen, duurzaam-

heid en de agrosector.

COOZIE CREËERT THUISGEVOEL

S
inds 17 september is Dronten weer een 

stukje gezelliger. Dat is de pretentie van 

Loes Bakker, eigenaar van de nieuwe 

woonwinkel Coozie, aan De Dommel 20. 

Op 310 m² vind je niet alleen bankstellen, 

tafels en stoelen, maar vooral ook een scala 

aan accessoires.

Het niet kunnen slagen bij de regionale 

zoektocht naar een echt thuisgevoel voor 

haar eigen huisinrichting was enkele maan-

den geleden de aanleiding voor haar nieuwe 

shop. Meerdere zaken in de regio bieden in 

haar ogen prima meubilair, maar voor een 

extra thuisbeleving moest ze naar Lelystad 

reizen; dat kon dichterbij volgens Bakker. De 

meerwaarde van Coozie zit dus vooral in het 

parallelle aanbod van accessoires als lampen, 

fotolijstjes en sierkussens. Een unicum is 

de mogelijkheid van workshops gericht op 

woninginrichting, zoals beschildering en 

decoraties. Coozie – fonetisch vanuit het 

Engels vertaald betekent het ‘knus’ - richt 

zich met haar aanbod op jong en oud in het 

middensegment. „Maar een student met 

beperkt budget kan ook prima bij ons een 

bank vinden”, verzekert Bakker.

Van woensdag t/m zaterdag en op koop-

avond is Coozie geopend.

D
e Rede bruist heeft ondermeer met de organisatie van vijf kof-

ferbakmarkten per jaar een impuls gekregen. In 2010 vonden de 

eerste twee edities plaats; de laatste markt van 2011 is gehouden 

op dinsdag 6 september, weer met een grote toeloop.

Het initiatief van Gemeente Dronten, winkeliersvereniging SuyderSee 

en de OVDD pakt dus goed uit volgens Trudy Stoker van de onderne-

mersvereniging. „We kunnen maximaal twee rijen van 35 auto’s stallen 

op het plein, maar we hebben al een wachtlijst van tien handelaren. 

Het aanbod van deelnemers is dus verrassend groot.” Zo’n 60% van de 

aanbieders komt uit de regio, maar in een straal van honderd kilometer 

rond Dronten is de markt inmiddels bekend. „Ze komen ook uit 

Amsterdam en vragen landelijke goede doelen of ze hier met een auto 

mogen staan. Bezoekers komen voornamelijk uit de regio, met veel aan-

loop van de lokale campinggasten.” Het succes van de kofferbakmarkten 

zoekt Stoker in de laagdrempeligheid en gratis toegang. En je weet nooit 

wat je aantreft aan spullen. Aan de andere kant varen de winkeliers er 

ook wel bij, omdat veel marktbezoekers het uitje combineren met een 

bezoek aan het winkelcentrum.

Ard van Wees van Kaasboerderij De 

Polderzoom uit Dronten is tijdens het Flevo 

Food Festival genomineerd voor landelijke 

‘Held van de Smaak’. De verkiezing staat dit 

jaar in het teken van ambachtelijke zuivel en 

kaas. Namens elke provincie is een kanshebber 

afgevaardigd. Of Van Wees met zijn eigenge-

maakte Boerenmeshanger wint, wordt bekend 

tijdens de opening van de Week van de Smaak, 

op 1 oktober. Stem nu nog op 

Ard van Weest, onze ‘Held van de Smaak’.

www.weekvandesmaak.nl/verkiezing. 

Met de invoering van de blauwe papierkliko’s voor particulieren zijn 

de veelgebruikte grote papiercontainers op openbare plekken in de 

regio verdwenen. De gemeente geeft aan dat ze primair de inzame-

ling van afval, waaronder oud papier, verzorgt voor particulieren. 

Bedrijven kunnen hun afval, waaronder oud papier, dus niet - ook 

niet tegen betaling - afgeven bij de milieustraat. De gemeente 

verwijst naar andere organisaties, zoals Van Werven of SITA, om het 

tegen betaling op te laten halen. Kosteloos afvoeren kan ook: bij 

transportbedrijf Post & Haveman uit Dronten kunnen gemeente-

lijke ondernemers hun oud papier in een container deponeren op 

werkdagen tussen 07:00 tot 18:00 uur.

LEGE KOFFERBAK, VOLLE MARKT

DRONTEN 50 JAAR JONG! MAAKT U OOK HET FEEST?

STEM OP REGIONALE HELD 
VAN DE SMAAK

WAT TE ONDERNEMEN
MET OUD PAPIER?

JAAR JONG

Ondanks het regenachtige hoogseizoen 

heeft de Dronter camping ’t Wisentbos 

niet slecht gedraaid. Circa 75% van de 

klandizie betreft namelijk gasten met 

seizoensplaatsen en stacaravans. Maar vol-

gens eigenaar Siebrand Travaille heeft de 

camping duidelijk minder toeristen met 

een caravan of tent getrokken. „Jammer 

dat de zomervakantie nu al voor het derde 

jaar verregend is. Want hoewel de plekken 

bezet waren, merk je bijvoorbeeld aan de 

geringe deelname aan activiteiten dat de 

gasten niet echt het vakantiegevoel heb-

ben. Het schitterende voorseizoen heeft 

dat wel weer enigszins gecompenseerd en 

we hopen op een mooie nazomer.”

’T WISENTBOS 
TROTSEERT ZOMERWEER

In 2012 bestaat Dronten 50 jaar en een jaar later geldt dat ook voor Swifterbant 

en Biddinghuizen. Een bijzondere mijlpaal die samen gevierd gaat worden. 

De gemeente Dronten stelt financiële bijdragen beschikbaar voor feestelijke 

activiteiten en KWOOT communicatie & reclame heeft pro deo het logo en de 

website ontwikkeld voor de stichting Dronten 50 jaar jong 

(www.dronten50jaarjong.nl). Deze stichting coördineert de bijdrageregeling. 

De OVDD wil haar leden uitdagen om het jubileum breed onder de aandacht te 

brengen. Dat kan door het jubileumlogo toe te voegen aan zakelijk drukwerk, 

de website of andere uitingen. Ziet u kansen? Vraag dan het logo aan via 

communicatie@dronten50jaarjong.nl.
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SWIFTERBANTSE DOELEN KRIJGEN 1000 EURO ZEEPKIST BETER PODIUM 
VOOR OVDD-LEDEN

O
p 27 juni jl. reikte voorzitter Herman 

Vermeer namens de OVDD aan zowel 

de Tarpania Hoeve als het logeerhuis 

van ‘Stichting uit en toch Thuis’ een cheque 

uit. De beide ideële instellingen uit Swifterbant 

ontvingen allebei 500 euro. Niet toevallig 

betrof het organisaties uit deze plaats, want het 

tot Ondernemer van 2010 gekozen Weevers 

Landbouwmechanisatie – ook uit Swifterbant 

- mocht twee goede doelen uitkiezen. „We wil-

den onze lokale betrokkenheid benadrukken”, 

verklaart Karin Weevers. Saillant detail is dat 

de jury van de Ondernemersverkiezing deze 

verbondenheid ook als een grote meerwaarde 

beargumenteerde. „Zo kun je iets terugdoen 

voor de maatschappij. En we weten dat het 

geld helemaal ten goede komt aan het doel van 

de beide organisaties.”

Tarpania’s Hoeve is een vakantieboerderij 

voor jeugdige kankerpatiëntjes en hun familie. 

‘Stichting uit en toch thuis’ biedt opvang voor 

kinderen met een beperking. Zowel Ab de 

Lange van Tarpania als Monique de Bree van 

het Logeerhuis toonden zich blij verrast met 

de bijdrage. Het Logeerhuis heeft de cheque 

verzilverd om een groep kinderen in de herfst-

vakantie eens extra in het zonnetje te zetten 

door ze met aangepaste bussen mee te nemen 

naar de dierentuin Burgers’ Zoo. De Hoeve 

heeft het geld benut voor de aankoop van twee 

kinderzwembadjes en tuinmeubilair.

KORT NIEUWS

Ludiek en functioneel, dat is de zeepkist 

die de OVVD heeft laten maken en 

bestickeren door de respectievelijke 

lokale ondernemingen Hedibouw en PPP 

Group Dronten. Idee achter de kist is het 

zogenaamde vijf-minutenpraatje in ere te 

herstellen. De afgelopen jaren bood elke 

maandelijkse businessborrel – de eerste 

donderdag van de maand – een paar van 

haar leden de mogelijkheid zich in vijf 

minuten te presenteren of iets aan de orde 

te stellen. Met de stevige houten zeepkist 

van circa 30 centimeter hoog, denkt de 

OVDD een geschikter podium in huis te 

hebben, waardoor de spreker beter opvalt. 

De OVDD roept met name nieuwe leden 

op om zich op deze manier eens te tonen 

aan de collega-ondernemers.

JMC Accountants en Belastingadviseurs opent – naar verwachting – eind dit jaar een nieuw kantoor aan De Oude IJssel 3 in Dronten. Het hui-

dige huurpand aan De Dieze wordt voor haar tien medewerkers te krap. Het van een lift voorziene pand heeft drie verdiepingen en telt in totaal 

zo’n 900 m² meter oppervlak. JMC zal het pand deels zelf gebruiken 

en is voornemens de 2e en 3e verdieping te verhuren. Het kantoor een 

opvallend blauwe kleur. Ondanks de buitenkleur is de filosofie ‘groen’. 

Met een warmtepomp op basis van elektra wordt het pand verwarmd, 

waarmee JMC een bijdrage levert aan de vermindering van de CO2-

uitstoot Tevens zorgt een uitgebalanceerd ventilatiesysteem in combinatie 

met vloerverwarming voor een goed klimaat. 

JMC BOUWT BLAUW-GROEN

advies

beheer

virtualisatie van uw servers 

remote hulp

camera beveiliging

online backup

www.jpnetworks.nl

Voor meer informatie:
info@jpnetworks.nl of bel 038 4250005

JPNetworks richt zich op het MKB, valt op 
door een klantvriendelijke werkwijze en biedt 
een snelle service.

au tomat i s e r i ng sop l o s s ingen
jp

Horecacentrum ‘t Wisentbos 

De locatie voor:

• Vergaderingen * gebruik van Wifi  netwerk

• Trainingen * beamer - fl apover

• Presentaties * lunch-,  brunch-  warm/koudbuffet

• Workshops

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Horeca bedrijfsleider Dhr. Ron Doesburg 06 10187444

Als in een sprookje ligt Pannenkoekenhuis Het Kabouterbos diep ver-

scholen in het prachtige Roggebotsebos. Ieder gezin uit de omgeving 

met (jonge) kinderen komt er weleens, maar ook fervente wandelaars 

weten het restaurant te vinden voor een kop warme chocolademelk. 

We nemen vandaag plaats aan de virtuele tafel van het restaurant.

De website is getekend met een kinderlijke pen. Niet de pannenkoe-

ken, maar de kabouters krijgen op speelse manier de aandacht. Zo 

vliegt er een luchtballon door de lucht waar vandaan een rode punt-

muts je laat weten of ze vandaag geopend zijn en rent er onderaan de 

pagina’s een kabouter door het bos. Bewegende effecten voegen extra 

frivoliteit toe. Dit komt de overzichtelijkheid echter niet ten goede. 

Afgaande op het uiterlijk van Kabouterbosdronten.nl zou je verwach-

ten dat de website kinderen veel te bieden heeft. Helaas is dit niet het 

geval. Er is voornamelijk praktische informatie te vinden voor ouders 

en (schoolreis)begeleiders. Ook kun je alvast de menukaart bekijken 

en zelfs online reserveren. Het toevoegen van zaken die kinderen kun-

nen vermaken en prikkelen, zoals kleurplaten en speurtochten, zou de 

inhoud beter laten aansluiten op de vormgeving en kan kinderen mis-

schien hun ouders laten overtuigen om er pannenkoeken te gaan eten.

Een website met veel grafische effecten, die zowel gebruikmaken van 

Javascripts als Flash, is vaak minder goed geoptimaliseerd voor zoek-

machines. Uit de HTML-code blijkt dat Het Kabouterbos de metatags 

goed heeft ingevuld. Een CSS-stylesheet zorgt voor een uniforme 

opmaak, maar het is jammer dat de zoekmachinevriendelijke H1-title 

tags niet zijn gebruikt. In de teksten op de website kan meer naar vo-

ren gebracht worden dat het gaat om een pannenkoekenrestaurant in 

Dronten. Op de homepage staat zelfs helemaal geen (relevante) tekst. 

Het is dan ook niet heel verrassend dat Kabouterbosdronten.nl slecht 

scoort in Google. Op de bedrijfsnaam zelf komt de website uiteraard 

als eerste naar voren, maar wanneer gezocht wordt op ‘Pannenkoeken 

Dronten’ verschijnen éérst de websites van andere pannenkoekenhui-

zen, een ‘normale’ lunchroom en zelfs Ertussenuit-resultaten, voordat 

de eigen site getoond wordt. Met wat kleine toevoegingen op het ge-

bied van SEO (zoekmachineoptimalisatie) hoeft dit niet nodig te zijn, 

maar op dit moment ligt Het Kabouterbos online net zo verborgen als 

in het Roggebotbos.

www.kabouterbosdronten.nl

KIJKT U
EVEN MEE?
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Zilveruienverwerker Primofin Swift b.v. uit Swifterbant:

Maar liefst 70% van  

mondiale zilveruitjes komt uit 

de Flevo-kleigrond. Primofin 

uit Swifterbant regelt binnen 

anderhalve maand de oogst 

en verwerking.

ELKE DOELGROEP Z’N UITJE

V
an half juli tot en met augustus staan 

we op scherp”, stelt Hester Vroegop, 

verantwoordelijk voor verkoop en plan-

ning. Met de tijdelijke ‘jaarlijkse’ crew van 25 

ingehuurde Polen en Litouwers kunnen de 

tien vaste medewerkers van Primofin de bulk 

prima aan.

Niet voorbij kritische grens

Sinds 2004 geeft Hesters man Jan Vroegop lei-

ding aan het familiebedrijf, in 1975 opgericht 

door Vroegop senior. Op een tweede locatie in 

Veendam verwerkt Primofin Parijse worteltjes 

van Groninger bodem. Buiten het seizoen 

om is het personeel op beide locaties druk 

met het wassen van ondermeer aardappelen 

en kruiden. Het bedrijf weet zich ondanks 

strengere eisen vanuit de markt prima te 

handhaven. „Je moet meegaan met de vraag,” 

vindt de directeur, „maar groeien is voor ons 

als nichespeler geen doel. Want dan ga je qua 

organisatiegrootte en verdienmodel over het 

kritische punt heen. Nu overleggen we tus-

sendoor tijdens de koffiepauze. Ieder heeft zijn 

deskundigheid, maar we kunnen elkaar prima 

vervangen.”

Marktmacht is betrekkelijk

Primofin is een kleine speler op de wereld-

markt van ongeveer zes aanbieders. Daarnaast 

heeft ze te maken met partijen die de balans in 

vraag en aanbod bepalen. Veel invloed op de 

prijs heeft ze dan ook niet. „Aan de ene kant 

heb je de inpotindustrie die ons halffabricaat 

verwerkt in de bekende glazen potjes en in 

diepvriesproducten voor de supermarkten”, 

motiveert Jan Vroegop. „Tevens willen we 

een goede relatie houden met de boeren, 

van wie we jaarlijks het teelland huren.” 

Primofin huurt loonwerkers in om het zaaien 

en oogsten te verzorgen. Het teelproces ligt 

weer bij Primofin; neef en mede-eigenaar Wim 

Murre houdt dat nauwkeurig in de gaten. De 

grote teelkwetsbaarheid vergt een zorgvuldige 

begeleiding.

Opgiet als bedrijfsgeheim

Wereldwijd worden de - vitaminerijke en 

caloriearme - zilveruitjes gegeten, maar smaken 

verschillen. In Engeland wil men een zoute 

smaak, Fransen prefereren zuur en de Joodse 

cultuur vraagt koosjer bereide producten. 

Mits haalbaar, houdt Primofin rekening 

met elke voorkeur. „Elke klant is er een”, is 

Hester Vroegop duidelijk. Het geheim van 

een doelgroepgericht uitje blijkt de opgiet, 

ofwel de zelf ontwikkelde basissmaak die er in 

Swifterbant aan toe gevoegd wordt. „Ik ben erg 

trots op alles wat we hier realiseren”, zegt ze. 

Maar kwaliteit, kostenbewustzijn, creativiteit 

en risicospreiding blijven aandachtspunten om 

overeind te blijven. Zo overweegt Primofin aan 

de slag te gaan met een grotere geografische 

spreiding van het teeltgebied om de weersin-

vloeden meer in te perken. En ook participatie 

in de promotiesite www.zilveruitjes.com past 

in die ondernemingsgeest.

In spagaat met
uw accountant?

regelt het

www.excent.nl
Het Spaarne 39-41   8253 PE Dronten   T 0321 33 37 32   info@excent.nl

HET MEEST GEVARIEERDE 
WINKELCENTRUM VAN 
FLEVOLAND EN OMGEVING

• TOP PARKEERPLAATSEN (GRATIS!)

• TOP 100 WINKELAANBOD

• TOP HORECATERRASSEN

WWW.SUYDERSEE.COM
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WIE WORDT 
ONDERNEMER
VAN HET JAAR 2011? 
2011 heeft z’n langste tijd weer gehad; we 

gaan richting herfst, feestdagen, nieuwjaars-

feest én de verkiezing van de Ondernemer 

van het jaar 2011. Daarmee zetten we het 

ondernemerschap in onze gemeente in het 

zonnetje. Want waar zouden we zijn zonder 

ondernemers? Kent u een ondernemer die 

de titel verdient?

 

Mail uw nominatie inclusief argumentatie 

voor 15 oktober 2011 naar info@ovdd.

nl. Een vijfkoppige jury beoordeelt vervol-

gens de ingezonden nominaties, waarna 

uiteindelijk drie kandidaten overblijven 

waar u als ondernemers in het najaar via 

internet op mag stemmen. Wie volgt 

Mechanisatiebedrijf Weevers uit Swifterbant 

op als Ondernemer van het jaar?

OVDD NIEUWS

Peter Dekker (53) is sinds de ledenvergadering van 23 juni jl. een 

nieuw gezicht in het bestuur van de OVDD. De Drontenaar geniet 

al sinds 1981 van „het weidse landschap, het mooie gebied, prettige 

cultuur en laagdrempeligheid van contacten.” Toch wil de partner van 

accountantsbureau De Jong & Laan in zijn bestuurderrol de bedrij-

vigheid en daarmee het welzijn van de regio helpen verbeteren.

„Door mijn werk kom ik veel in contact met bedrijven in de regio”, 

vertelt de registeraccountant bij de ca. 35 medewerkers tellende 

Dronter vestiging. „Daardoor heb ik een goede indruk gekregen 

welke behoeftes en wensen er bestaan. Ik ben redelijk op de hoogte 

van de stand van zaken binnen de regionale economie. Dan zie 

je dat er nog wel wat problemen of uitdagingen liggen. Neem de 

leegstand op sommige industrieterreinen eens. Aan de andere kant 

is het prachtige winkelcentrum SuyderSee destijds gebaseerd op een 

groeiende klantenkring. Dat stagneert. Vanuit mijn betrokkenheid 

als inwoner en mijn kennis als ondernemer wil ik graag een bijdrage 

leveren aan het versterken van de bedrijvigheid en vergroten van de 

consumentenmarkt.”

De bestuursfuncties moeten nog definitief verdeeld worden, dus 

vooruit lopen op zijn aandachtsgebied kan hij nog niet. Wel hoopt 

Dekker vanuit de OVDD met de andere (bestuurs)leden de kwaliteit 

van het vestigingsklimaat te versterken. „De kracht van onze onderne-

mersvereniging is toch dat we met ruim vierhonderd leden een grote 

achterban vertegenwoordigen waar de lokale politiek een luisterend 

oor voor moet hebben. Ik hoop ook door mijn lidmaatschap van 

werkgeversorganisatie VNO-NCW/MKB Flevoland, zoals ik dat 

voorheen deed als bestuurslid van Jong Management Flevoland, bij 

te dragen aan het kijken naar mogelijkheden en het verstevigen van 

onderling goede relaties. Ook de samenwerking van leden onder-

ling kan vast nog beter. Zolang al die kleine beetjes helpen, ben ik 

tevreden.”

BE
ST

UU
RD

ER
S

VERSTERKEN VAN WERK EN WELZIJN

DAAROVER PRATEN ZIJ

Het bestuur van de OVDD vergadert 

iedere eerste donderdag van de maand. 

In ‘Handel & Wandel’ informeert het 

bestuur de leden over de zaken die  

besproken zijn of aan de orde komen. 

Hebt u suggesties of onderwerpen die u 

bij het bestuur onder de aandacht wilt 

brengen? Neem dan even contact op met 

Trudy Stoker van het bestuurssecretariaat 

(0321 - 33 55 95).

d e  D r i e h o e k
o n d e r n e m e r s v e r e n i g i n g

O
p donderdag 21 juli jl. bezochten 

219 gasten het jaarlijkse Zomerfeest 

van de OVDD. Aan de oevers van het 

Veluwemeer vormde het nieuwe restaurant 

Dijk 10 (voorheen bekend onder de naam De 

Fazant) een mooie locatie voor ontspanning. 

Na een verwelkoming door voorzitter Herman 

Vermeer laafden de aanwezigen zich aan 

uitgebreide barbecue en de klanken van het 

muzikale duo De Sfeermakers.

TA
KE

N

Bedrijfsnaam Contactpersoon 

Deurwaarderskantoor Bouwhuis & Smit B.V.  De heer H.J. Smit

Angelien van der Velden  Mevrouw van der Velden

bouw in uitvoering  De heer G.J. Wiersma

Stevens Van Dijck bouwmanagers en adviseurs De heer R. van Kooi

2ebedrijf Mevrouw J.E. Overeem

HeerenXVII Mevrouw M.E. Mateboer

Reuyl Juweliers De heer J. Vonk

DV Personeelsdiensten B.V. De heer L.F. de Groot

Protief Reclame en Marketingcommunicatie De heer G. Schreuder

Multimediale Communicatie Mevrouw A. van der Meulen

Social Crowd De heer H. van der Duim

Hogenkamp Advocaten De heer G.A. de Boer 

Kaasboerderij de Polderzoom De heer A. van Wees

JA-Groep Dronten De heer F. Buikema

NIEUWE LEDEN OVDD

DIJK VAN EEN ZOMERFEEST
Op donderdag 23 juni jl. vond de jaarlijkse ledenvergadering van de 

OVDD plaats. Gastheer was ditmaal de Warmonderhof, een opleidings-

instituut aan de Wisentweg te Dronten, en tevens één van de ruim 400 

leden van de OVDD. De vergadering stond naast de formaliteiten rond 

de vertrekkende en nieuwe bestuursleden vooral in het teken van een 

erelidmaatschap. Roelof Meester werd namelijk benoemd tot erelid van 

de OVDD, na ruim 19 jaar bestuurlijk actief te zijn geweest als belan-

genbehartiger voor ondernemers binnen de regio Dronten. Jan Willem 

Peters verwoordde namens het bestuur de bijzondere titel: „Roelof is 

de stille kracht van de regio. Zonder enig kabaal trekt hij aan touwtjes, 

geeft duwtjes, trapt op de rem als er iets uit de bocht dreigt te vliegen, 

masseert wethouders en verstaat daarbij de kunst dat iedereen hem sym-

pathiek blijft vinden.” Hoewel het vertrek van het erelid een bestuurlijk 

verlies is, blijft Meester betrokken als redactielid van Handel & Wandel. 

Naast Roelof Meester nam Erna Zekveld na twee jaar bestuurderschap 

afscheid. Peter Dekker en Henk Slump zijn hun vervangers waarmee 

het bestuur van de OVDD weer op volle sterkte is. Binnenkort wordt de 

(her)verdeling van de portefeuilles bekend. 

LEDENVERGADERING IN TEKEN
ERELIDMAATSCHAP ROELOF MEESTER
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U wilt een evenement organiseren: uitnodigen, registreren, factureren, speciale behandeling?

Overal moet u aan denken, daarom hebt u zoiets nog nooit gedaan. 

Nyta regelt al deze beslommeringen, u houdt zich met de inhoud bezig. Doet u het nu? Natuurlijk!

Z o m e r  8 4  8 2 5 1  N N  D ro n t e n  0 32 1  3 8 1  6 3 6  i n f o @ ny t a . n l   w w w. n y t a . n l

Wij zijn goud voor u waard!

IMpact kunt u nu vinden op 2 adressen: 
De Boorn 15, 8253 RA  Dronten

en
Gildestraat 8, 8263 AH  Kampen

Voor informatie of een offerte: info@impact.nl
 Bellen kan ook: 0321 328 560

biedt passende arbeid en ontwikkelingsmogelijkheden aan mensen die om welke 
reden dan ook [tijdelijk] niet kunnen deelnemen aan het reguliere arbeidsproces. 

heeft een eigen drukkerij, meerdere montage- en verpakkingsactiviteiten, 
bezorgt post, onderhoudt openbaar groen en is actief in schoonmaak en catering.

biedt, samen met dochterbedrijf Prakton, een compleet pakket dienstverlening aan 
op het gebied van test & training, loopbaanadvies, detachering, begeleid werken, 
re-integratie en werk/leerplekken.

Volop in bedrijf!!!

www.impact.nl

volop in bedrijf!!!

Volop in bedrijf!!!

Wij zijn niet alleen gespecialiseerd 
in rijopleidingen maar ook in: 

Bel of mail voor een vrijblijvende afspraak. 

- Ondernemersdiploma: 
  - Goederenvervoer 
  - Busvervoer 
  - Taxivervoer 
- Nascholing voor: 
  - Vrachtautochauffeurs 
  - Buschauffeurs 
- Veiligheidadviseur 
- Heftruck veiligheidscertificaat 
- E achter B 

SWIFTERBANT
WWW.SKMOFFICE.NL

U GAAT WEER TE 
VEEL BETALEN…
SKM – meer dan 20% goedkoper

UW KANTOORSPECIALIST

SWIFTERBANT
W W W. S K M O F F I C E . N L

SKM-1004.indd   1 22-08-11   09:28

Short Golf Swifterbant (www.shortgolf.nl), Rivierduinweg 9, Swifterbant, Tel.: 0321-324403   

Bedrijvencompetitie
Eén woensdagavond in de maand, 5 keer per jaar. De eerste wedstrijd is woensdag 

9 mei 2012. Een rondje golf met je collega’s tegen andere bedrijven uit de regio. 

Een GVB is niet vereist! Vanaf 17.30 uur inloop, gevolgd door een dinerbuffet en 

aansluitend de wedstrijd. Sportiviteit én ontspanning bij Shortgolf!aansluitend de wedstrijd. Sportiviteit én ontspanning bij Shortgolf!

Sponsor zijn van één van de wedstrijden? 

Vraag naar de mogelijkheden.

SHORT-1003.indd   1 12-09-11   09:52
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Makelaars
Uw bedrijfspand

verkopen of verhuren?

Het is bij ons
in goede handen

Complexe onroerend
goed vraagstukken en
taxaties zijn zaken waar
VSO makelaars &
taxateurs al ruim 20 jaar
vertrouwd mee is.
VSO is ISO gecertificeerd
zodat u gewaarborgd
bent van een goede
dienstverlening.

De Bolder 2
8251 KC Dronten
T 0321 318 318

Baarloseweg 6-I
8316 SE Marknesse
T 0527 20 33 55

www.vsomakelaars.nl

www.rabobankflevoland.nl

Rabobank. Een bank met ideeën.

Samen staan we sterker
Dat is het idee 

Het idee is dat we
samen de bank
zijn

Rabobank Flevoland is al 50 jaar een

coöperatie. Wij hebben geen

aandeelhouders, maar leden. En hoewel de

Rabobank wereldwijd actief is, komen we bij

belangrijke beslissingen altijd terug bij onze

leden. Want die hebben het bij ons voor het

zeggen. Dat zorgt voor veel rust en stabiliteit.

 

D
e eerste helft van 2011 zit er weer op; een zeer heftige half jaar met explosief groeiende 

politieke instabiliteit in het Midden-Oosten en Noord Afrika, droogte en hongersnood in 

de hoorn van Afrika en financieel leed dat zich vanuit Griekenland als een olievlek over 

heel Europa uitbreidde en waarvan de tentakels zich inmiddels hebben uitgestrekt tot in ieders 

portemonnaie. De EU en de Euro, we hebben er een haatliefde verhouding mee. Het beloofde 

en bracht veel goeds: open grenzen, exportmogelijkheden, groei en welvaart en een - zeg maar - 

grotere zee om in te vissen. Maar in de euforie zijn we wel vergeten om op de winkel te passen en 

komen we er tot onze schade en schande achter dat we via de achterdeur zijn beroofd door lieden 

die we als partners meenden te kunnen vertrouwen. We geloofden in Zalm, maar we hadden het 

destijds misschien toch maar beter bij een ‘nuchter Hollands harinkje’ kunnen houden. 

Het is niet anders... Laten we ons voor dit moment maar beperken tot zaken waar we misschien 

nog iets grip op hebben; onze eigen lokale economie. Daar hebben we onze handen al meer dan 

vol aan. En of we nou van die Euro houden of niet, we moeten er wel voor zorgen dat ie blijft 

rollen (en liefst ook nog een klein beetje naar ons toe). Dat vraagt om alertheid en een zekere 

mate van assertiviteit. Scherp analyseren wat er gaande is en tijdig het roer een duwtje in de goede 

richting geven.

Ik merk teveel dat de stagnatie in groei en ontwikkeling nog niet overwaait. Het lagere tempo van 

woningbouw en bedrijfsontwikkeling maakt dat er ook gemeentelijk eerder keuzes gemaakt moe-

ten worden in groeilocaties. Niet alleen tempo, maar ook groeidoelen zullen realistisch moeten 

zijn. Ik zie dat scherpere aandacht op de bestaande leef en werkomgeving nu echt nodig is. Het 

gaat om visie en om uitstraling. Waar zijn we trots op in onze gemeente en waar geven we een 

lagere waarde aan. Voor mij hoort daarbij ook de eigen inspanning van de mensen, van het lokale 

bedrijfsleven bij. Ik vind dat we in het kader van die leefbaarheid ook stappen moeten durven 

zetten. Wij mogen wel meer gebruik maken van onze gezamenlijke uitstraling. Lager bouwtempo 

en andere ontwikkeling leidt gemakkelijk tot grotere verpaupering en ook criminaliteit. Als 

er panden leeg komen, als er minder reuring is, komen er ook lieden die we niet uitgenodigd 

hebben. Vroeger gebeurde dat slechts fysiek, nu ook via internet en telefoon. Je merkt dat deze 

‘foute economie’ om de hoek staat. Inspanning van politiezijde, als het gaat om cybercrime en 

controle juich ik toe. Onze eigen alertheid gaat nog niet ver genoeg. Betere samenhang omtrent 

bedrijventerreinenbeveiliging, om informatie uitwisseling naar elkaar is echt nodig. Het is mij te 

gemakkelijk te melden dat we met een trend te maken hebben of erger nog, te doen alsof er in 

onze gemeente niets aan de hand is. We kunnen ons thematisch beter organiseren. Via mail en 

meldingen op websites, via buurtbeveiliging zie ik mogelijkheden. We moeten de sociale media 

meer gaan benutten. Niet om te twitteren wanneer je op vakantie bent of je bedrijf een paar dagen 

onbeveiligd achterlaat, wel om kwalitatieve informatie te delen. Het bestuur van de OVDD spant 

zich in om nieuwe activiteiten te organiseren die leiden tot betere kennis en kunde, zodat we onze 

eigen economie, onze leef- en werkomgeving plezieriger, leefbaarder en veiliger maken. Het zou 

mooi zijn als bedrijfsleven en gemeente elkaar hierin zouden vinden en ondersteunen. 

Herman Vermeer

(voorzitter OVDD)

ALERT EN ASSERTIEF

COLUMN
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„CRISIS LEGT BELANG VAN REGIONALE GROEI BLOOT” 
Rabobank-directeur Bedrijven Rob Donker:

De kredietwaardigheid van Amerika ligt onder vuur, de euro is speelbal van speculanten en het con-

sumentenvertrouwen daalt. Dergelijke macrofactoren op het ondernemersklimaat hebben volgens Rob 

Donker, directeur Bedrijven bij Rabobank Flevoland - hetzij vertraagd - invloed op Flevoland. Maar het 

toont ook de noodzaak van een grotere regionale economie.

Allereerst sorteert Rob Donker voor om enige orde in de chaos te schep-

pen. „Mondiaal is weliswaar sprake van een monetaire crisis, maar daar 

hebben wij als regionale ondernemers eigenlijk niks mee te maken. Wij 

kampen met een reële crisis die zich openbaart via een grote onzekerheid 

in de economie. De gevolgen zijn echter heel concreet: de laatste jaren is 

er weinig groei en vindt op sommige vlakken zelfs sanering van de markt 

plaats.” Doordat de crisis zich in een MKB-rijk gebied als Flevoland veel 

later openbaart, ontstaan bijzondere situaties. Waar elders in de wereld 

de grote multinationals en industriëlen door het uitstellen van investe-

ringen nu veel cash in handen hebben, worstelen veel ondernemers in 

Flevoland met soms wel 25% lagere omzetten. „En dat kan veel impact 

hebben op een onderneming.”

Herschikking van de markt

Behoedzaam zoekt Rob Donker naar de juiste verwoording. „Ik heb veel 

contacten met lokale ondernemers die hun bedrijfskansen vaak mede 

baseren op de mening van de bank. Dan moet je waken voor het benoe-

men van toekomstbeelden waar niemand nog goed zicht op heeft. De 

wereld kan er over een paar maanden weer anders uitzien. Want hoe dan 

ook ontstaat op termijn weer groei.” Liever zoekt hij het daarom in een 

positieve benadering. „De lucht wordt nu een beetje uit de economie 

geperst; we zullen een herschikking van de markt krijgen. Denk eens aan 

de krimp van het aantal drukkerijen. En zo zijn er meer branches waar 

veel aanbod is, zoals de autohandel en modewinkels. Tot vier jaar terug 

is het misschien allemaal wel te goed gegaan. Nu gaan we weer terug 

naar voor die periode.”

Openstellen voor verandering

Er zijn nog steeds heel veel goede bedrijven, vindt de marktkenner. De 

voor de regio belangrijke agribusiness draait goed, hoewel hij erkent dat 

de bouw- en industriële sectoren het zwaar hebben. Maar juist dergelijke 

tijden vragen flexibel ondernemerschap. „Misschien is het nu wel het 

juiste moment om te investeren in een overname van of participatie in 

een concullega. Je openstellen voor verandering of vernieuwing is zo 

belangrijk; daar leer je van. Vorig jaar ben ik met een netwerkorganisatie 

naar China geweest om te kijken naar hun aanpak. De internationale 

contacten én kennis die je daar opdoet, gebruiken we weer om regionale 

ondernemers verder mee te helpen.

WIE IS ROB DONKER?
Rob Donker (44) is sinds 2008 directeur Bedrijven van Rabobank 

Flevoland. Hij heeft zowel een bedrijfskundige (MBA) als agrarische 

opleiding (HAS) genoten. Na een traineeschap bij Rabobank heeft 

hij bij verschillende Rabobank-vestigingen leidinggevende functies 

vervuld. „In deze regio komen mijn economische en agrarische ken-

nis helemaal samen. Dat maakt het voor mij hier zo interessant.”

Doorontwikkeling noodzaak

Ook de kracht van de regio is in het voordeel van de lokale onder-

nemers. „We zijn een gebied vol potentie dat de ruimte heeft zich te 

ontwikkelen. Dat zie je aan de infrastructuur. Maar een gezonde dooront-

wikkeling vereist flinke groei”, waarschuwt Rob Donker. Mobiliteit hierin 

is belangrijk. De bereikbaarheid van onze provincie zal toenemen als 

het vliegveld zich bijvoorbeeld verder ontwikkelt. Maar nog belangrijker, 

meer afzetmogelijkheden. „Het ‘oude’ land heeft over het algemeen 

meer buffers ter beschikking, die wij hier nog niet hebben. Daarom 

hebben we naast bewoners vooral meer bedrijven nodig; op eigen kracht 

houden we het op termijn niet vol.”

Rol van de bank

Sinds de crisis kijken de banken kritischer naar bedrijfsplannen, weet 

Rob Donker. Daarnaast zijn ondernemers terughoudender in het aangaan 

van investeringen, waardoor er ook minder financieringsverzoeken zijn. 

„We zijn meer in de rol van sparring partner gekropen. We hebben zo’n 

vierduizend zakelijke en agrarische klanten, waarvan slechts een klein 

percentage financieringsproblemen heeft. Je ziet dat de ene ondernemer 

lang wacht, terwijl een ander snel met ons in wil spelen op veranderin-

gen. Samen kijken we naar mogelijkheden. Bijvoorbeeld door leningen 

later af te laten lossen of uitbreiding van kredieten. Onze bank wil er 

voor onze klanten zijn in goede én slechte tijden. Door onze coöpera-

tieve structuur kunnen we dit waarmaken; we kunnen slagvaardig han-

delen en zelf beslissingen nemen als het bijvoorbeeld gaat om kredietver-

lening. En doordat we lokaal aanwezig zijn, weten we precies wat er zich 

in onze markt plaatsvindt. Uiteraard vragen we van de ondernemer ook 

een eigen verantwoordelijkheid. Het op orde hebben van de financiën is 

daarbij al heel waardevol.”
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„We zijn relatief klein, maar eigenzinnig”
Van der Ziel Constructie en Plaatwerk uit Biddinghuizen:

„Best druk”, klinkt het nuchter uit de mond van 

Gerrit van der Ziel, directeur van het gelijkna-

mige Biddinghuizense 80-jarige bedrijf. Waar 

de zwart-witfoto’s aan de muren de sfeer van 

1930 oproepen, staat het plaatbedrijf met een 

constructie- en milieutechniekpoot met één been 

in het heden en één in de toekomst.

O
ok Van der Ziel ontkwam niet aan de crisis, maar vorig jaar 

september liep het aantal orders weer op. „Waar we voorheen 

meer in de productie van nieuwe standaardhallen zaten, hebben 

we nu meer te maken met maatwerk in de vorm van aanpassingen in 

gebouwen. Vooral de voedingsindustrie en de medische wereld zijn aan-

getrokken. De basisbehoeften gaan kennelijk toch door.” En staal verliest 

zijn kracht niet volgens de kleinzoon van de oprichter. „Het is sterk en 

volledig recyclebaar.”

Weinig zichtbaar

Ondanks knappe staaltjes techniek, zoals de overkapping van het lokale 

en Drontense winkelcentrum SuyderSee, heeft de onderneming relatief 

weinig ijzers in het Flevo-vuur. De recente oversteek vanuit Elburg in 

2006 heeft daar mee te maken. „Je merkt dat je moeilijk tussen nieuwe 

projecten komt”, aldus Van der Ziel. „Nadeel van ons specialisme is ook 

dat het moeilijk zichtbaar is. We doen bijvoorbeeld wel renovatiewerk 

voor een regionale woningstichting, maar die stalen deur- en kozijnpro-

fielen vallen nooit zo op. Vaak komt er wel weer een laagje pleisterwerk 

of hout overheen.” Maar het blijkt ook een kwestie van afgewogen keu-

zes maken. Zo ziet het bedrijf momenteel weinig brood in het maken van 

rechttoe-rechtaan-constructies. „Voor de huidige opdrachtprijzen kun je 

daarvoor eigenlijk geen economisch verantwoord product meer maken.”

Investeren in opleiding

De markt is uiteenlopend, want uit Schiedamse hoek kwam de internati-

onale hijs- en logistiekreus Mammoet naar Biddinghuizen met structure-

le orders. „Een gigabedrijf, waarvoor we al wel kleinere constructies zoals 

werkbanken maakten, maar nu gaan we grotere (hoogwaardiger) klussen 

voor ze doen. Het is ook het niveau waar je je in wilt begeven”, doelt Van 

der Ziel op de strenge normen voor lassers. Daarin heeft het metaalbe-

drijf geïnvesteerd door een groot aantal van zijn 25 medewerkers op te 

laten leiden tot gecertificeerd lasser. „Terecht dat ze strenge eisen stellen 

en er op controleren, want je praat in sommige gevallen wel over grote 

en zware (hijs)constructies. Daar mag niks mis mee gaan, terwijl klanten 

het liefst wel een scherpe prijs willen. Dat is een spanningsveld.”

Constructie blijft de basis

Het bedrijf zoekt het daarom in een andere benadering. „We zijn welis-

waar een kleine partij, maar wel eigenzinnig. Dus proberen we concur-

renten een stapje voor te zijn.” Dat blijkt bijvoorbeeld uit de innovatieve 

vierkante opvangcontainers voor dieselolie, waar die traditioneel meestal 

rond zijn. Voordeliger en vanwege de speciale zettechniek is het geheel 

robuuster, aldus de techneut. „De constructie blijft de basis”, buigt Van 

der Ziel de cirkel rond naar de smederij van weleer. Dat is overigens ook 

een reden dat we niet naar ploegendienst overgaan; sommige werkzaam-

heden kun je nu eenmaal moeilijk overdragen.”

Beheer - en Exploitatiemaatschappij

Projectontwikkeling

Aannemersbedrijf 

Hoofdvestiging:
Almeloseweg 36
Postbus 53
7670 AB Vriezenveen
Tel. (0546) 562 555
Fax (0546) 565 505
www.bramerbv.nl
info@bramerbv.nl

Vestiging Bramer Flevoland
Tel. (0321) 382 009
Fax (0321) 316 996

Houtwijk 48
8251 GD  Dronten
Tel. (0321) 313 322
Fax (0321) 316 996
Postbus 121
8250 AC  Dronten

Aannemersbedrijf Bovry B.V. 
is een onderdeel van het Bramer concern.

 Mijn zaak is een begrip in onze stad,
  maar wie begrijpt mijn bedrijfsvoering?

Voor u als zelfstandig ondernemer draait alles maar om één ding: de toekomst. De beslissingen van vandaag bepalen 
de gezondheid van uw bedrijf morgen. Daarbij wilt u niet over één nacht ijs gaan – u wilt inzicht en overzicht hebben. 
De mensen van de GIBO Groep geven u dat. Als specialisten voor kleine en middelgrote ondernemingen kunnen wij u als 
geen ander adviseren bij uw bedrijfsvoering, zodat u de toekomst zakelijk én privé met vertrouwen tegemoet kunt gaan.

Bel voor een vestiging bij u in de buurt ons kantoor in Dronten (0321) 38 52 52 of kijk op www.gibogroep.nl. Handel & W
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H y p e r s p e c i a l i s t

De Dommel 56 
T 0321 313 201
DronTen

ZOMER- EN WINTERBANDEN • APK • KLEINE EN GROTE BEURTEN

REPARATIES VOOR ALLE AUTOMERKEN 

BANDEN EN ONDERHOUD VOOR ALLE LEASEMAATSCHAPPIJEN

TEVENS VESTIGINGEN IN: ALMERE EMMELOORD LELySTAD NIJKERK ZEEWOLDE

www.profiletyrecenter.nl

De professionele studio voor:
 
• Reclamefotografie
• Bedrijfsreportages
• Persfotografie
• Videoproducties

www.fotostudiowierd.nl

Wilt u weten wat Scholma voor u kan betekenen? 
Neem dan contact op met de afdeling Verkoop:
T (050) 301 36 36 of mail naar 
E verkoop@scholma.nl of neem een kijkje op onze site:
I www.scholma.nl

(t)...  

Postbus 7
9780 AA Bedum
Industrieweg 4
9781 AC  BEDUM

T 050-301 36 36
F 050-301 27 32
E info@scholma.nl
I  w w w.scholma.nlGewoon goed !

ook voor Handel & Wandel
Ook het businessmagazine Handel & Wandel, 

hèt ondernemersblad voor de gemeente 
Dronten, wordt door Scholma Druk met  

veel passie en betrokkenheid gemaakt.

  Scholma doet het graag 
en gewoon goed!

Scholma werkt o.a. voor Aegon, Noordhoff,  FC Groningen, Novema, Landes en Bloem.

Wilt u weten wat Scholma voor u kan betekenen? Wilt u weten wat Scholma voor u kan betekenen? 

Ook het businessmagazine Handel & Wandel, 
hèt ondernemersblad voor de gemeente 

Dronten, wordt door Scholma Druk met  
veel passie en betrokkenheid gemaakt.

biddinghuizen
tel. 0321 - 33 16 49
www.hedibouw.nl

Online communicatie
is één groot feest!

KWOOT-1034.indd   1 06-09-11   09:15
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„VERBINDINGSZONE WAAR WE SAMEN IN MOETEN INVESTEREN”
Wethouder Hans Engelvaart over Hanzekwartier:

D
oor de komst van het station wordt het gebied aan De 

Noord de Dronter voortuin van zo’n 50 hectare. Engelvaart 

vindt het belangrijk dat de huidige ‘bewoners’ van het 

Hanzekwartier betrokken blijven bij de herinrichting van het 

Hanzekwartier, grofweg omzoomd door het station, De Noord, 

de dierenweide en de Lage Vaart. „Een hoge verkoopprijs vragen 

omdat de gemeente er plannen mee heeft, is niet van deze tijd. Het 

gaat erom dat gemeente en ondernemers gezamenlijk investeren 

in het Hanzekwartier. In tijd en in geld.” Maar mede door de 

bezuinigingsnoodzaak en economische krimp is juist nu geld niet 

ruim voor handen. Daarbij komt de gemeente Dronten op een 

punt dat ze niet alleen maar aan de ontwikkeling van gebouwen en 

infrastructuur mag denken; ook het beheer kost geld. „Onderwerp 

in alle gesprekken is dan ook om ondernemers en partners ervan 

bewust te maken dat de herontwikkeling in ons aller belang is.”

Boost door Hanzelijn

In de politiek moet ver vooruit worden gekeken, geeft de 

wethouder aan. De herontwikkeling is immers niet van de ene 

op de andere dag gerealiseerd. Het gaat om een visie waar we de 

komende decennia op door moeten ontwikkelen. En dat blijkt vaak 

lastig, ook omdat je als gemeente niet alles in eigen hand hebt.” Zo 

was de aanleg van de Hanzelijn een belangrijke stimulans om tot de 

Hanzekwartierplannen te komen. Maar tegelijkertijd ben je ook van 

deze ontwikkeling afhankelijk om daarop verder te kunnen ontwik-

kelen. De treinverbinding en de stationsomgeving zijn immers heel 

bepalend voor het aangezicht van de wijk. De ontwikkeling van 

het Hanzekwartier tot een aantrekkelijk woon- en werkgebied is 

daarop gebaseerd. Met de kennis van nu was het toen, zo’n twaalf 

jaar geleden, misschien allemaal wel anders gelopen, vermoedt de 

projectverantwoordelijke. „De tijdsgeest was anders; het College 

keek sceptisch naar projectontwikkelaars die het bedrijventerrein 

wellicht wilden kopen en het voor forse hogere bedragen gingen 

aanbieden. Ze wilde daarom zelf de regie houden wat leidde tot de 

aankoop van zo’n 50% van de Hanzekwartiergronden. Op zich een 

slimme zet, maar de percelen waren lang niet allemaal aansluitend. 

Je kon er dus nog weinig mee en veel is verpacht aan derden.”

Vijf jaar geleden heeft de gemeente nog een poging gedaan met een 

aantal projectontwikkelaars tot een gezamenlijke grondexploitatie 

van de geplande 1.500 woningen te komen, maar die poging 

ketste af.

Eind 2012 wordt het NS-station Dronten 

in gebruik genomen. Aansluitend wordt het 

Hanzekwartier aangepakt. Verantwoordelijk 

wethouder Hans Engelvaart visualiseert een 

mooie entree met scholen, woningen en 

kantoren. „Het wordt bovendien belangrijk 

als dé verbindingszone tussen spoor en 

centrum van Dronten. Voor de realisatie is 

het van belang om veel met pandeigenaren 

te praten en af te stemmen. Samen komen 

we daar zeker uit.”

Financiële dekking

Dit voorjaar heeft de gemeente met Stedenbouwkundig bureau 

Khandekar de structuurvisie opgesteld. De definitieve invulling volgt 

nog, maar de globale lijnen staan nu vast. Zo komt oostelijk van het 

NS-station een onderwijszone met onder andere deelname van het 

Ichthus College en het Almere College. Het NS-station en het plein met 

busstation gaan in december 2012 open; in 2013 moeten de scholen er 

staan. „Voor beiden is financiële dekking”, verzekert Engelvaart. „Hierin 

hebben ook partners geïnvesteerd. Als gemeente redden we het immers 

niet alleen.” Waar de stations- en onderwijszone ingericht kan worden, 

zijn De Noord en het industriegebied erachter nog flinke issues. Hoewel 

Engelvaart de mooie loper al helemaal voor zich ziet, met de verlichte 

Ludgerustoren in het centrum als landmark, op de achtergrond. „De 

Noord vol kantoren en woongelegenheid heeft prioriteit, zeker omdat 

het een entree naar het centrum is. De voortuin van Dronten. Er is ons 

dus veel aan gelegen om dat uiterlijk in 2020 af te hebben.” Het tijdspad 

heeft inmiddels tot uiteenlopende belevingen bij ondernemers geleid. 

Van lang wachten tot volhouden. Waar woondienst OFW hun vestiging 

helemaal heeft gerenoveerd en gemoderniseerd, hebben anderen 

het pand verlaten en te huur of te koop gezet. „Ik snap de belangen 

van ondernemers”, is Engelvaart begripvol. „Zij moeten immers hun 

boterham verdienen. Eigenlijk hoop je op een economische omslag 

waardoor wij als gemeente meer geld in één keer kunnen besteden en 

ondernemers makkelijker stappen durven te zetten. We bieden met De 

Poort van Dronten bijvoorbeeld een goed alternatief. Maar tot die tijd is 

het proberen er samen uit te komen. Sommige ondernemers zullen het 

misschien niet altijd eens met onze keuzes zijn, maar we doen wel recht 

aan een ieder. Daar mag men mij op aanspreken.”

Maatoplossingen vinden

Ondertussen probeert de gemeente het gebied zo goed mogelijk te 

beheren en het imago van de wijk op te waarderen. Sloop van verkregen 

gemeentelijk eigendom en adequaat onderhoud van openbaar groen 

voorkomt dat de wijk verpaupert. „Hopelijk kunnen we het hele plan 

voor 2030 afronden. Tot die tijd is het vooral hard werken en volhouden. 

Het plan ligt er, en dat gaan we stapsgewijs ontwikkelen. Daarbinnen 

houden we ruimte open om samen met de belanghebbenden maatoplos-

singen te bieden.”
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„BIETENCAMPAGNE VRAAGT TOPPRESTATIE VAN ONS‘”
Leo Haveman van Transportbedrijf Post en Haveman uit Dronten:

Aan de hand van de model-

vrachtwagen op tafel vertelt 

Leo Haveman eigenlijk het 

hele verhaal: de vier tot vijf 

maanden durende suikerbie-

tencampagne trekt een flinke 

wissel op zijn transportbedrijf. 

„Maar het is een prachttijd 

waarin je met elkaar een top-

prestatie neerzet.” 

V
anaf begin september konden de maar liefst veertig beschikbare 

vrachtwagens van de Dronter onderneming weer de boer op 

tussen de Flevolandse bietentelers en de suikerbietenfabrieken in 

Groningen en het Brabantse Dinteloord. Volcontinu, behalve zondag-

middag, pendelen de chauffeurs in diensten van twaalf uur met hun 

volgeladen opleggers. Het zal weer druk worden, want door de vroege 

inzaai van de bieten dit voorjaar wordt een goed bietenjaar voorspeld. 

Waar vorig jaar nog 900.000 ton werd vervoerd door de rode trucks 

met grijze oplegger, verwacht Haveman dit jaar zelfs de miljoen te halen. 

„Omdat we al meer dan vijftig jaar de bietencampagne doen, heb je 

ervaring met de organisatie van extra materieel en chauffeurs”, vertelt de 

eigenaar. „En dat moet ook wel, want onze andere werkzaamheden gaan 

gewoon door.”

Vertrouwen op blauwe ogen

Zo blijft een deel van de te vervangen trucks nog een jaar rijden en 

gaat dan pas in de verkoop. Grootste uitdaging blijkt elk jaar weer om 

geschikt personeel te vinden om de vrachtwagens te bemannen. Want 

buiten de 65 vaste medewerkers groeit het personeelsbestand deze 

periode tot zo’n tweehonderd personen. Tientallen sollicitanten passeren 

de revue, waarbij naast de ‘cv en vertrouwen op de blauwe ogen’ met 

het vrachtwagenschaalmodel het inzicht van de interim-medewerker 

wordt getest. Haveman: „Je gaat immers op pad met een combinatie van 

vijftien ton waarbij je 35 ton bieten kunt meenemen. Dan is een goede 

belading essentieel. En ik vind het belangrijk dat een chauffeur weet wat 

een biet voor de boer betekent.”

Veiligheid voor alles

Veel chauffeurs komen uit Friese dorpen aan de A7. De zichtbaarheid 

van de pendelende vrachtwagens draagt daartoe bij. Bijkomend voordeel 

is dat de berijders elkaar daar af kunnen lossen. De vrachtwagens rijden 

er niet minder om met weekgemiddelden van 9.000 kilometer per 

combinatie die met z’n allen 100.000 liter diesel per week verbruiken. 

Ondanks deze kostenposten is het financiële belang van de bietencam-

pagne groot, want de achttien weken durende marathon levert de helft 

van de omzet van Post en Haveman op. „Doordat we beter plannen 

en vaker op retourritten bietenpulp meenemen, is het rendabeler 

geworden.” Veel verdiensten worden weer geïnvesteerd. In een betere 

verlading van de bieten en aerodynamica van de truck en qua veiligheid 

in opvallender verlichtingssignalen. „Ik vind dat we heel zorgvuldig en 

veilig werken, maar de campagne is voor mij pas geslaagd als de laatste 

vrachtwagen weer binnen is.”

VAN BIET TOT BOUWMATERIAAL
Post en Haveman BV is opgericht in 1982. Al in 1920 werden 

de eerste stappen door de families Post en Haveman gezet in het 

beroepsgoederenvervoer. Tegenwoordig vervoert de Dronter onder-

neming in binnen- en buitenland uiteenlopende goederen, zoals 

agrarische producten, gekoelde waren en bouwmaterialen.

Mirliton
De Gouwe 26 
8253 PA  Dronten
Tel: 0321 - 380646
www.mirliton.nl

Wij staan voor u klaar!

SCHOONGROEP 
N E D E R L A N D

deelnemer

SCHOONGROEP 
N E D E R L A N D

deelnemer

op het led-scherm aan De Helling in Dronten.

www.ledlocal.nl

ADVERTEER

Opvallend

Eigentijds

Actueel

Groot bereik

Hij koopt,
zij kopen,
wij verkopen!

Handel & W
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www.jonglaan.nlSamen voor succes

accountants belastingadviseurs
De Rede 60, Dronten
telefoon 0321 31 26 10
e-mail dronten@jonglaan.nl

Onuitputtelijke bron 
van inspiratie

BHVD, uw partner in al uw BHV zaken

Wij verzorgen al uw cursussen op het 
gebied van de arbowet.

Wij verzorgen sinds 1997 cursussen BHV en EHBO.
Speciaal gericht op bedrijven en stichtingen (zoals stichting 
4daagse Nijmegen). Op verzoek maken wij de BHV cursussen 
op maat. Wilt u de cursus incompany? Dat kan!

BHVD:
• voor levering van alle merken en types AED 
• tegen concurrerende prijzen
• ook voor al uw eerste hulp materialen
• VCA cursussen 
• cursussen ploegleider BHV

Meer weten? 
www.bhvd.nl  •  T 06-53740132

Opleiding BHV

modules Eerste hulp (inclusief AED instructie) 

 
en Brand, ontruiming met 15% korting.

Aanbieding geldig

t/m 20 november 2011

Actie:
Kaasboerderij 
De Polderzoom

We maken op ambachtelijke wijze boerenkaas van de melk 
van onze eigen koeien: Boerenmeshangerkaas. 

De boerderijwinkel en kaasboulevard zijn op 
dinsdag en zaterdag geopend van 9.00 - 12.00 uur. 

Elburgerweg 36, Dronten - Tel: 06-2280 5520
www.polderzoom.nl

POLDERZO-1006.indd   1 12-09-11   09:29

COLUMN

FLUITJE

F
luitje? Ja een fluitje, daar gaat deze vakantiecolumn o.a. over. Ik schrijf deze column kort 

na terugkeer van mijn vakantie. Drie en een halve week Frankrijk: via Orleans en Toulouse 

naar de Pyreneeën. Een jarenlange wens gaat in vervulling. Samen met mijn vrouw bezoek 

ik tientallen dorpen en steden. Telkens zoeken we weer het toeristisch informatiebureau op. We 

verzamelen stapels folders en ik maak ruim 99 foto’s. Ik geniet van al die trotse burgemeesters met 

verhalen over de pracht van hun dorp, ook al wonen er maar 350 mensen. Schitterende stadsplat-

tegronden met even zo mooie en interessante wandelingen langs musea, kerken, kastelen kloosters 

enz. En overal ontmoet ik troste mensen, gastvrij en vol van hun verhalen. Hoe klein ook, ieder 

dorp heeft een mairie, soms slechts op één middag in de week open. Ik loop aarzelend binnen en 

vraag aan een oudere dame, de enige ambtenaar, of ik een kijkje mag nemen in de raadszaal. Vol 

trots laat zij mij de vergaderruimte zien, wijst op de vlaggen, de foto van Sarkozy en legt de tekst 

op de gevel nog maar eens uit: liberte, egalite et fraternite. Onder de indruk ben ik van de pleinen, 

oud en nieuw, het aantal standbeelden, de aandacht voor de gevallenen. Maar wat overheerst is de 

trots van de inwoners: het is hun stad, hun dorp, hun historie, hun verhaal, dat alles willen zij zo 

graag met je delen. Een ervaring die ik graag meeneem en doorgeef!

Maar dan trekken we de Pyreneeën in en trekken met ons tentje van camping naar camping. 

We maken de mooiste bergwandelingen langs hutten, naar bergmeren en watervallen. Crique 

de Gavernie, Monte Perdido, natuurlijk de Aspin, de Tourmalet en de Pyeresourde. Op één van 

de wandelingen worden we overvallen door laaghangende bewolking. We zien geen hand voor 

ogen meer en raken de oriëntatie geheel kwijt. Het doel, een bergmeer, hebben we niet gezien 

en hebben er wellicht drie maal omheen gelopen. Wat te doen na een paar uur dwalen? Opeens 

herinner ik mij dat ik een fluitje van de gemeente Dronten in mij bergtas heb. Ooit gebruikte de 

gemeente dit in het kader van de citymarketing.

Briljant: ik floot een paar keer en er werd onmiddellijk op gereageerd. Gelukkig er waren nog 

andere mensen in de buurt. We vonden elkaar en na we weer lang zoeken vonden we samen 

de route naar beneden. Toen een spannende ervaring, nu een mooi verhaal. En zo zie je maar: 

een simpel fluitje van de gemeente Dronten, brengt mensen weer terug op de juiste koers, helpt 

mensen de goede richting te kiezen. 

Daarom ben ik trots op de citymarketing van Dronten!  

Mr. Aat B.L. de Jonge

Het fluitje van Dronten heeft ons gered. Prima actie Dronten! Handel & W
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Peter van der Vlies van Solcon in Dronten

DE FAVORIETE HOBBY VAN...

„Sinds een jaar heb ik deze veertien meter lange Italiaanse Grand 

Soleil 46. Een mooi, snel schip dat z’n thuishaven in Lelystad heeft. Als 

ik zo af en toe vanaf IJmuiden naar Engeland vaar, doe ik nu over de 

honderd mijl zo’n twaalf uur, waar ik voorheen zestien tot achttien uur 

lang onderweg was. Het klinkt overdreven, maar het IJsselmeer wordt 

dan relatief klein. Ik vaar nu regelmatig op de Noordzee en de Europese 

wateren van de Atlantische Oceaan.”

„Sinds een jaar of acht doe ik aan wedstrijdzeilen. Eigenlijk jammer dat 

ik dat niet eerder al gedaan heb, want dan was ik vast een betere zeiler 

geweest. Ik dacht wel eens dat ik aardig kon zeilen, maar pas in wedstrij-

den leer je het echte werk. Varen is echt meer dan een boot losgooien. 

Ik ben wel eens mee geweest op die snelle oceaanboot van ABN-AMRO. 

Wedstrijdzeilen op dergelijke schepen is gewoon topsport. Het is hard 

werken.”

„Zeilen werkt rustgevend voor me, maar ik heb er tegelijk meer geleerd 

dan in menig managementtraining. Als je bijvoorbeeld met z’n zessen 

aan het wedstrijdvaren bent. Onder spanning leer je mensen echt 

kennen. Maar door goed naar het samenspel tussen mensen te kijken, 

kun je daar ook je voordeel in je bedrijf mee doen. En je moet durven. 

‘Wie altijd op de wind let, komt nooit aan zaaien toe; wie altijd naar de 

wolken kijkt komt nooit aan maaien toe.’, is een Bijbelse spreuk. En dat 

gaat echt op. Okay, het is wel eens afzien als ik verregend in een heftige 

storm beland. Maar daarna heb je ook weer zonneschijn, wat je anders 

niet had meegemaakt.”

„In mijn jeugd ben ik begonnen op een eenvoudig Piraatje, wat ik 

heerlijk vond. De Grand Soleil daarentegen heeft alle mogelijkheden die 

ik af en toe ook echt uittest. Ik gebruik de boot dus echt, maar zo af en 

toe ben ik even aan het spelevaren. Competitie en snelheid houden me 

alert, maar ik geniet er vooral ook van om het met anderen te delen.

Het is immers een prachtige sport.”

„ZEILEN IS MEER DAN EEN BOOT LOSGOOIEN”

VOLLEDIG ONDERSTEBOVEN 
VAN DE BESPAARMOGELIJKHEDEN

KIJK VOOR MEER INFORMATIE OP WWW.WOUDA.NL
Wouda Installatietechniek B.V.     De Noord 35     8251 GK Dronten    0321-386060
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DE MEERPAALCOLUMN

E
én van de grote producenten 

die dit jaar naar Dronten 

komt om te bouwen en 

monteren is Erwin van Lambaart 

van Stage Entertainment. Bekend 

van Zorro en Tarzan. De musical- 

en theaterproducent komt graag 

naar De Meerpaal: „Als we bij-

voorbeeld op het laatste nippertje 

een studio nodig hebben voor de 

dansers of voor de musici, dan 

is die er. En ook het vernieuwde 

Grand Café, waar cast en crew 

tijdens een opstart lekker kunnen 

eten – en de vriendelijkheid van 

de theatermedewerkers – maken 

het er fijn werken. Het is voor ons 

een veilige en gastvrije plek waar 

we graag theater maken.”

Passend geheel

Theater- en bioscoopprogram-

meur Hilde Scholten van De 

Meerpaal vertelt dat alles wat op 

papier bedacht is, tijdens de mon-

tage wordt samengevoegd. Licht, 

decor, script, regie, choreografie, 

muziek en spel komen dan bij 

elkaar. Alles wordt samengebracht 

tot een passend geheel. Zodat alle 

puntjes op de ‘i’ staan, op het 

moment dat het publiek voor het 

eerst in de zaal zit.

Gastvrij

Een andere bijzondere speler 

in de theaterwereld is Mark 

Vijn. Oprichter, producer en 

algemeen directeur bij Mark Vijn 

Theaterproducties. Hij maakte al 

eerder de prachtige voorstellingen 

Je Anne, Anatevka en Chicago 

de musical. Dit jaar brengt hij 

de hilarische voorstelling De 

Producers op de planken. Voor 

hem is De Meerpaal ideaal om 

een productie geboren te laten 

worden. „Het is niet voor niets 

LOKALE BETROKKENHEID
Voor ondernemers die affiniteit hebben met cultuur, het welzijn van de gemeenschap en natuurlijk De Meerpaal zelf, is er de busines-

sclub Sociëteit De Meerpaal. Het komende seizoen nemen betrokken organisaties als Rabobank Flevoland, Novon, Bangma Verpakkingen, 

Donkergroen, Flevo ICT, KplusV, VSO Makelaars & Taxateurs, Aviko Potato, BOL Handelsonderneming, Wilmaco weer deel.

Directeur Ellen Kruize: „Voor de leden en belangstellende bedrijven introduceren wij het komende seizoen De Meerpaal Meetings. Bedoeld om 

inspirerende informatie te delen. Bijvoorbeeld bij het maatschappelijk verantwoord ondernemen.” Daarnaast wil de multifunctionele organisatie 

ook het bedrijfsleven een meerwaarde bieden. Kruize: „Wij zetten ons met diensten en activiteiten in voor de hele gemeenschap in de gemeente 

Dronten. Hierbij hoort ook het bedrijfsleven!” 

LEEGSTAND SUYDERSEE
WORDT TROEFBOER 
Vijf jaar geleden werd winkelcentrum SuyderSee geopend met een 

spectaculaire show. Cirque du soleil…, weet u het nog? Bij oplevering 

is er leegstand van een 20-tal panden maar dat zou slechts tijdelijk zijn. 

Veel kritische geluiden de afgelopen jaren van consumenten en ook 

winkeliers? „Komt dit wel goed? Veel te hoge huren, recessie, kijk eens 

hoeveel er leeg staat?”

Vijf jaar later wordt de balans opgemaakt en het lijkt erop dat alle panden 

binnenkort verhuurd zijn. Een moment om trots op te zijn maar hoe lang 

kunnen we trots zijn? Hebben we toenemende bezoekersaantallen? Nee, 

in nog te beperkte mate neemt de regioconsument toe. Overigens wel 

waardering van die consument over ons fraaie winkelcentrum met gratis 

parkeren. Zijn de winkeliers over het algemeen tevreden en vormen zij 

een team die er voor staat zijn consument te verwennen en te verrassen. 

Er is een aarzelend begin merkbaar maar er is nog een lange weg te 

gaan…

Is onze eigen inwoner van Dronten wel trouw aan zijn centrum of om 

het maar eens vrijmoedig te zeggen: is er nog steeds een categorie die 

vreemd gaat? En internet is toch ook een vorm van vreemd gaan? Een 

vorm van winkelen die 24 uur per dag mogelijk is. Dit is onmogelijk met 

een fysieke winkel. Maar het zal die kant wel op moeten. Andere dan 

de gebruikelijke openingstijden om de consument te laten beleven wat 

digitaal is uitgezocht. 

Inmiddels wordt erkend dat binnen 10-15 jaar 30 % van het huidige lan-

delijke winkelbestand leeg staat. Dat gaat ook niet aan SuyderSee voorbij. 

Echter in Dronten kan die leegstand in de toekomst omgebogen worden 

in troefboer. Maar dan moeten tijdig alle handen op elkaar van die par-

tijen die menen iets aan Dronten-centrum toe te kunnen voegen. In mijn 

visie wordt het winkelcentrumdeel aan het ruim volledig heringericht 

in combinatie met de recente ontwikkelvisie van OFW over het gebied 

schouwstraat en omgeving. De winkeliers aan het ruim en omgeving wor-

den goed gefaciliteerd en verkassen naar het nieuwe deel van SuyderSee 

waardoor de leegstand die daar ontstaat wordt opgevangen.

Een geweldig potentiegebied. Nieuwe woon- en werkvormen en een 

prima locatie voor de toegezegde resterende parkeerplaatsen. Laten we 

met genoegen terug kijken op de afgelopen vijf jaar. Er staat wel iets en 

daar mag heel Dronten best trots op zijn.

Bert Trompetter

voorzitter Winkeliersvereniging SuyderSee

RECORDAANTAL
EERSTE VOORSTELLINGEN
In vijf jaar is De Meerpaal uitgegroeid tot één van de favoriete plekken 

voor Nederlandse producenten om hun voorstelling te komen fine 

tunen. Komend seizoen is het theater van meer dan tien producties het 

zogenoemde bouw- en montagetheater, én de locatie waar producenten 

hun eerste try outs spelen. Een record. Het publiek herkent dit ook, 

want er zijn voor dit seizoen meer theaterpassen verkocht.

dat veel theatermakers hun 

producties willen opstarten in 

Dronten. De faciliteiten, zowel 

op theatertechnisch als logistiek 

gebied, zijn uitstekend. Bovendien 

is het prettig werken met alle me-

dewerkers. Zo’n productieproces 

is al spannend genoeg, dus dan is 

het fijn dat een theater zijn zaken 

op orde heeft.”

Wij zijn graag van d
e partij

U zoekt een cateraar of verhuurder van materialen?

bezoek onze website

www.partyserviceslump.nl

Wij zijn graag van d
e partij

Het Rister 11 • 8314 RD Bant
Tel. 0527 - 27 43 27 • www.partyserviceslump.nl

U zoekt een locatie of heeft zelf een locatie?
Wij zijn graag van de partij!
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Bewaking
Voor verdere informatie 
kunt u terecht bij
Fair Groep, 
tel. 0320 253 929
of kijk op 
www.fairgroep.nl

De Fair Groep, o.a. werkzaam in Flevoland, is een brede facilitaire 
dienstverlener.

Bedrijf met uitstekend personeelsbeleid, een goede sfeer en ruim 
460 vaste medewerkers, voor een grote en tevreden klantengroep, 
biedt u een veilige werkomgeving.

w w w . f a i r g r o e p . n l

Postbus 344, 8200 AH  Lelystad

w w w . f a i r g r o e p . n l

Postbus 344, 8200 AH  Lelystad

510923_Adv_FC_190x135mm.indd   1 30-03-11   11:36

Uw gesprekspartner voor
zakelijke verzekeringen!

Voor úw zekerheid!
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Duit 5
8305 BB  Emmeloord
T: 0527 - 276 180

Uitgever

OndernemersVereniging De Driehoek (OVDD)

p/a Plantweg 17, 8256 SC Biddinghuizen

T. 0321 - 33 55 95  info@ovdd.nl 

Oplage: 1.500 exemplaren

Verschijning: 4 keer per jaar

Verspreiding: ondernemers gemeente Dronten

Advertentie-exploitatie: KWOOT bv

Redactie

Jan van de Wiel, Roelof Meester en Trudy Stoker namens OVDD

Huib Veldhuijsen (gemeente Dronten)

Koos in’t Hout, Susanne Bokkers en Julius de Vries (KWOOT bv)

Redactieadres: KWOOT bv, Postbus 270, 8250 AG Dronten 

T. 0321 - 32 88 88  info@kwoot.nu

Vormgeving en fotografie

KWOOT bv, Fotostudio Wierd 

OndernemersVereniging De Driehoek (OVDD) 

Voorzitter, Herman Vermeer - herman@ovdd.nl

N23 | Vliegveld | Contact gemeente/provincie | Bestuurslid VNO/

NCW-MKB

Vice voorzitter, Jan Willem Peters - janwillem@ovdd.nl

Vervoer/transport | Contact gemeente | Contactpersoon Swifterbant

Secretariaat, Trudy Stoker - trudy@ovdd.nl

Promotie | Organisatie evenementen | Communicatie | Onderwijs

Penningmeester, Jan van de Wiel - jan@ovdd.nl

Beveiliging bedrijventerreinen | Contactpersoon Biddinghuizen

Bestuurslid, Roelof Meester - roelof@ovdd.nl

Winkeliersverenigingen | Contactpersoon Swifterbant  

Bestuurslid, Bianca Vriezekolk - bianca@ovdd.nl

Diverse kortlopende projecten

Bestuurslid, Paul Hetsen - paul@ovdd.nl

Toerisme/VVV | Contactpersoon Biddinghuizen 

Bestuurslid, Remko Bosma - remko@ovdd.nl

Hanzekwartier | Brancheadviescommissie | Contactpersoon Dronten 

AGENDA COLOFON

Uitgever en redactie verklaren dat op zorgvuldige wijze en naar beste weten deze uitgave is samengesteld. Uitgever en redactie kunnen niet instaan voor de juistheid of volledig-

heid van de informatie. Uitgever en redactie aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook, die het gevolg is van eventuele onjuistheden in deze 

uitgave. Uitgever en redactie zijn niet verantwoordelijk voor handelingen van derden welke mogelijkerwijs voortvloeien uit het lezen van deze uitgave. Redactie heeft het recht om 

ingezonden materiaal zonder kennisgeving vooraf geheel of gedeeltelijk te publiceren. 

DONDERDAG 6 OKTOBER
•	Bestuursvergadering	en	Gemeenteoverleg

DONDERDAG 6 OKTOBER
•	Businessborrel	bij	De	Rede	van	Dronten

DONDERDAG 3 NOVEMBER 
•						Bestuursvergadering	en	Gemeenteoverleg	

DONDERDAG 3 NOVEMBER
•Businessborrel	bij	Shortgolf	in	Swifterbant

DONDERDAG 10 NOVEMBER 
•	Ketelbrug	Experience	in	de	Koningshof	op	Urk

DONDERDAG 17 NOVEMBER
•	Bedrijfsbezoek	bij	Verweij	Montage	en	Projecten	in	Swifterbant

DONDERDAG 1 DECEMBER 
•	Bestuursvergadering	en	Gemeenteoverleg	

DONDERDAG 1 DECEMBER
•	Businessborrel	bij	Het	Koetsiertje	in	Biddinghuizen

DONDERDAG 8 DECEMBER 
•		Bedrijfsbezoek	bij	De	Meerpaal	in	Dronten

ZATERDAG 7 JANUARI 
•		Nieuwjaarsfeest	in	De	Meerpaal	in	Dronten

d e  D r i e h o e k
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Mogen we u jaarlijks 
in de ogen kijken?

“...Anticiperen is beter dan reageren, 
daarom willen wij onze klanten 

jaarlijks spreken...”

w w w . o n z e a a n p a k . n l
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