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Dit jubileumboek is gemaakt ter ere van het 50-jarig
jubileum van Oost Flevoland Woondiensten (OFW).
Het boek is uitgereikt aan samenwerkingpspartners,
belanghouders, huurders en (oud)medewerkers tijdens
de jubileumviering op vrijdag 1 november.
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Na de drooglegging van Oostelijk
Flevoland in 1957 werd er een nieuwe
samenleving opgebouwd. Een bijzonder
avontuur. Ook voor de mensen die
zich in Dronten, Swifterbant en
Biddinghuizen vestigden. Hoe de
opbouw van deze samenleving zich
ontwikkelde en welke rol OFW hierin
speelde en nog speelt, is vastgelegd in
dit jubileumboek.
Mensen van het “eerste uur” en
van nu zijn geïnterviewd. Hiermee
krijgen we zicht op een bijzondere
geschiedenis over wonen in een nieuwe
gemeenschap. Wat maakten zij mee
en hoe kijken zij tegen OFW van nu
aan? Daarnaast zijn leuke weetjes
opgenomen.
Medewerkers van OFW zetten zich al
vanaf het begin in voor mensen die
op de Dronter woningmarkt niet in
hun eigen woonbehoefte in de vrije
marktsector kunnen voorzien. Maar
wie zijn de huurders van OFW en
wat drijft hen? Dat ziet u terug op de
portretten die zijn opgenomen in dit
jubileumboek. En, u leest wensen en
ideeën van onze huurders. Gedurende
het jubileumjaar zijn deze verzameld
in een jubileumwensboom, gemaakt
door leerlingen van praktijkonderwijs
Dronten.
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2013: Feestelijke oplevering appartementencomplex
De Wiekslag met commissaris van de koningin L. Verbeek.

Voorwoord
50 jaar geleden, op 1 november 1969 werd toen nog Woningbouwvereniging Oost-Flevoland door de vakbonden NVV, NKV en CNV opgericht. Voor een gemiddeld bedrijf is dit heel lang, voor een woningcorporatie is dit relatief kort. De meeste woningcorporaties zijn al meer
dan 100 jaar oud. Ze ontstonden uit particulier initiatief; soms door
arbeiders zelf, soms door de kerken, soms door mensen of bedrijven
die iets wilden doen aan de slechte huisvesting. Ze werden vaak opgericht nadat in 1901 de Woningwet was ingevoerd. In die tijd woonden
veel mensen in erbarmelijke woonomstandigheden. Het was de tijd van
de opkomst van de industrialisering, mensen trokken naar de stad. Er
heersten veel besmettelijke ziekten, zoals de cholera, die sloegen van
de arme naar de rijke wijken over. Er was kinderarbeid. Nederland toen
leek op een Derdewereldland van nu. Er waren sloppenwijken, mensen
waren dakloos, mensen sliepen met heel veel mensen op een kamer.
Kort na elkaar kwamen er allerlei sociale wetten om de ergste wantoestanden te bestrijden, zoals de Woningwet, de Gezondheidswet en wetgeving rond kinderarbeid. Later kwam het kiesrecht, eerst voor mannen
later ook voor vrouwen. Men was bang dat de Russische revolutie ook
naar Nederland zou overslaan.

De Cultuur van het avontuur
De gemeente Dronten is met veel ambitie ontwikkeld in opdracht van
de Rijksdienst. De knapste koppen werkten hier graag aan mee. Wanneer krijg je de kans om van niets iets te maken. De eerste bewoners
woonden nog in barakken in het riet, dat waren echte pioniers die ver
van huis een samenleving opbouwden. Pas later werden de eerste
huizen gebouwd, het ”stenen dorp”. Bijzonder was dat iedereen zich
richtte op het opbouwen van een samenleving waar het fijn samen
wonen was. In andere plaatsen waren veel activiteiten gericht op het
bestrijden van iets wat niet goed was, zoals de woningnood, slechte
woontoestanden en sociale verpaupering. Hier ging de energie naar
goed wonen, naar opbouwen, het creëren van een krachtige samenleving. Vernieuwing was goed, iedereen stond er open voor. Kortom: Er
heerste de cultuur van het avontuur.
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Na de Tweede Wereldoorlog groeiden de woningcorporaties sterk. Ze
bouwden niet meer alleen voor hun leden, maar voor iedereen met
een smalle beurs. De woningnood was volksvijand nummer een. Elk
jaar was er discussie in de Kamer of er wel genoeg gebouwd werd. Woningcorporaties kregen subsidies, werden geïnstitutionaliseerd. Er was
gedetailleerde regelgeving. De minister schreef de huurverhoging voor.

Truus Sweringa

Oral History
Bij ons 50-jarig bestaan vinden we het bijzonder om de geschiedenis te
kunnen vastleggen door interviews met mensen die dit allemaal hebben
meegemaakt. Die bij de opbouw van dit gebied betrokken waren, die hier als
polderpioniers kwamen wonen. Hoe was die beginperiode, waarom gebeurden dingen zoals ze gingen, wat waren de ambities en wat is er van waar
gemaakt? Waar onderscheidt Dronten zich van het “oude land”, een gebied
dat er eeuwen over deed om zich te ontwikkelen tot een woongebied van
eenzelfde omvang. Wat deed de snelle groei met de gemeenschap? Niet
voor niets wordt nu de discussie gevoerd of Dronten een dorp of een stad
is. Wij hopen dat dit boek veel herkenning geeft. Het optekenen van de oral
history is nu nog mogelijk, over 10 jaar niet meer.
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Goed wonen in Dronten
De continue lijn in de loop der geschiedenis is dat OFW zich altijd heeft
ingezet voor goed wonen in Dronten, Biddinghuizen en Swifterbant voor
de mensen met de smalle beurs, voor een duurzame samenleving. OFW
heeft daarbij steeds oog gehad voor leefbaarheid, heeft veel zorginstellingen
gehuisvest, zodat het zorgaanbod op een moderne manier kon worden opgebouwd. Het motto was steeds dat als je partner, kind of ouder zorg nodig
heeft, het heel fijn is dat dit ook in de gemeente Dronten beschikbaar is.
Hierdoor kunnen zij veel makkelijker hun sociale netwerk in stand houden.
OFW hoopt ook in de toekomst met alle partijen waarmee ze de afgelopen
jaren zo plezierig heeft samengewerkt dit met dezelfde ambitie te kunnen
voortzetten.
Fijne samenwerking
Al onze gasten bij onze jubileumfeest bieden we graag dit boek ‘De Cultuur
van het Avontuur’ aan. Wij hopen dat iedereen een stukje herkent van de
geschiedenis die we vaak samen met u hebben beleefd. Wij zijn blij met de
fijne samenwerking met u en hopen ook in de toekomst mooie activiteiten
met elkaar te ontplooien. Goed wonen in een duurzame samenleving blijft
ons binden.
Woord van dank
Graag wil ik iedereen bedanken die aan dit boek heeft meegewerkt. Natuurlijk in de eerste plaats de mensen die geïnterviewd zijn en zo openhartig
verteld hebben en Remco van Diepen van BataviaLand die alle interviews
heeft gehouden. Hij heeft op een voortreffelijke manier uit al deze interviews
de artikelen in het boek samengesteld. Ook wil ik alle mensen bedanken die
ons fotomateriaal beschikbaar hebben gesteld en tenslotte onze communicatieadviseur Jessica Lilach die namens OFW de eindredactie heeft gedaan.
Truus Sweringa
Directeur bestuurder
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FEITEN & Weetjes

1960: Polderpioniers.
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1961: Eerste paal eerste woningen in Dronten.

1963: De beginjaren van de woningbouw in Biddighuizen.
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• Het Zuiderzeeproject is het grootste inpolde
ringsproject aller tijden (1924-1968). Een bijzondere
gebeurtenis in de geschiedenis van Nederland. Er
ontstonden vier polders: Wieringermeer (1930)
Noordoostpolder (1942), Oostelijk- (1957) en Zuide
lijk (1968) Flevoland. De vijfde polder: Markerwaard,
is uiteindelijk niet doorgegaan.
• Het Openbaar Lichaam Zuidelijke IJsselmeerpolders
(OL ZIJP) wordt ingesteld; Het OL ZIJP was een Ne
derlands overheidsorgaan (openbaar lichaam) dat
tussen 1955 en 1996 het bestuur vormde van het
Markermeer en de Oostelijke en Zuidelijke Flevopol
der in de gebieden waar nog geen gemeente was
ingesteld.
• Oorspronkelijk zouden er twaalf woonkernen ge
realiseerd worden in Oostelijk Flevoland: Lelystad,
Dronten, Biddinghuizen, Swifterbant, Larsen, Burcht
kamp, Hoophuizen, Bremerberg, Zelhorst, Abbert,
Roggebot en Zeewolde. In het Larserbos, waar het
dorp Larsen gepland was, ligt zelfs nog riolering.
• Eind jaren ’50 begin jaren ’60 woonden de eerste
bewoners van Dronten in woonwagens of in barak
ken tussen het riet.
• In 1961 werden aan de Schouwstraat de eerste wo
ningen gebouwd in Dronten.
• In 1963 waren de eerste woningen aan De Voor in
Biddinghuizen gereed.
• In 1962 werden de eerste woningen in Swifterbant
opgeleverd aan De Greente.
• De ontwikkeling van het verkeer bepaalde in sterke
mate hoeveel dorpen er werden gerealiseerd. Zo is
de Noordoostpolder ontworpen voor de fiets; alle
dorpen liggen op fietsafstand. Dronten is ontwor
pen voor de bromfiets. Er zijn daarom twee dorpen
gekomen; Biddinghuizen en Swifterbant, die wat
verder van Dronten afliggen.

HUURDERS IN BEELD
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“In vele stormen beland,
samen verder hand in hand.”
Foto: Jan-Edwin Geertsma

Dronten in de jaren zestig

“Geef die jongen een huis,
kom op!”
11

In de tweede helft van de negentiende eeuw
trokken veel mensen van het platteland naar
grote steden als Amsterdam en Rotterdam om
daar in fabrieken en havens te gaan werken. Deze
steden groeiden dan ook als kool. Zo nam het
inwonertal van Amsterdam tussen 1840 en 1900
toe van 211.000 naar 510.000. Rotterdam groeide
in dezelfde periode zelfs van 78.000 naar 318.000
inwoners. De huisvesting in de grote steden was
lange tijd bijzonder slecht. Huizen waren in handen van commerciële verhuurders, die de arbeiders hoge huren lieten betalen voor kleine en be-

1955: Werkzaamheden bij de aanleg van de dijken
rondom Oostelijk Flevoland.
dompte woningen, meestal niet meer dan krotten.
Vaak leefden, kookten en sliepen hele gezinnen
in één en dezelfde kamer. Besmettelijke ziekten
als cholera en difterie hadden in de dichtbevolkte
sloppenwijken een goede voedingsbodem.
De eerste woningbouwvereniging
Sommige welgestelde Nederlanders vonden de
ellendige woonsituatie van de arbeidersklasse
onacceptabel. In 1852 richtten enkele Amsterdamse notabelen de Vereeniging ten Behoeve der
Arbeidersklasse op. Eén van de doelstellingen was
het bouwen van goede en betaalbare huizen voor
arbeiders. De Vereeniging was daarmee de eerste
woningbouwvereniging in Nederland. Het Amsterdamse initiatief werd nagevolgd in andere delen
van Nederland. Vooruitstrevende ondernemers
bouwden huizen voor hun eigen arbeiders. Soms
richtten arbeiders zelf verenigingen of coöperaties
op die voor hun leden woningen bouwden.

De cultuur van het avontuur

In de zestiger jaren woonden veel
jonge stellen noodgedwongen
in bij de ouders van één van de
echtgenoten. In Oostelijk Flevoland
waren er niet alleen veel huizen
beschikbaar, ze waren voor die tijd
ook nog eens groot en comfortabel.
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De Woningwet
De Rijksoverheid juichte deze
initiatieven weliswaar toe, maar
stelde zich aanvankelijk terughoudend op. Veel politici vonden
dat woningbouw voor arbeiders,
ouderen en zieken (sociale woningbouw) het beste aan particulier initiatief en liefdadigheid
kon worden overgelaten. Begin
twintigste eeuw kwam daar
verandering in. In 1901 nam
het parlement de Woningwet
aan. Eén van de belangrijkste
bepalingen van de Woningwet
was dat het Rijk kon besluiten
woningbouwverenigingen en
1956: Sluiting ringdijk om Oostelijk Flevoland. De uitvoerders Piet Dekker en
bouwmaatschappijen die door
Jan Hushart reiken elkaar de hand.
haar werden erkend financi(en dus het ontstaan van het IJsselmeer) en de
eel te ondersteunen. Dit waren de zogenaamde
aanleg van vier grote polders: de Wieringermeer
‘toegelaten instellingen’. Verder waren gemeenten
(1930), de Noordoostpolder (1942), Oostelijk
verplicht een bouw- en woningverordening op te
Flevoland (1957) en Zuidelijk Flevoland (1968).
stellen met voorschriften waaraan nieuwe woninEén van de belangrijkste doelstellingen van de
gen moesten voldoen. Daarnaast verplichtte de
Zuiderzeewet was het creëren van nieuwe landWoningwet gemeenten uitbreidings- en bestemmingsplannen op te stellen en deze om de tien
jaar te herzien.
Door de Woningwet van 1901
Door de Woningwet van 1901 nam het aantal vernam het aantal verenigingen en
enigingen en stichtingen die sociale woningbouw
als doel hadden snel toe. Deze organisaties werstichtingen die sociale woningbouw
den woningcorporaties genoemd. De corporaties
als doel hadden snel toe.
konden van het Rijk subsidies en leningen krijgen
om hun bouwprojecten te financieren.
bouwgronden. In de IJsselmeerpolders moesten
Aanleg van 4 grote polders
uiteraard boerderijen, woningen, winkels, scholen
In 1918 nam het parlement de Zuiderzeewet aan.
en kerken worden gebouwd. In de NoordoostDeze wet leidde tot de afsluiting van de Zuiderzee
polder, de oudste polder van Flevoland, was dit

Bekijk Wim Revet op video
Interview over de beginjaren en de oprichting
van Woningbouwvereniging Oost-Flevoland.

Wim Revet: “De Directie keek naar de
landbouw en zei: Hier de dorpen en daar
de landbouw eromheen.”
de taak van de Directie van de Wieringermeer
(Noordoostpolderwerken), een dienst die viel
onder het ministerie van Waterstaat. Een woningcorporatie was er in de Noordoostpolder toen nog
niet. Het openbaar lichaam ‘De Noordoostelijke
Polder’, de voorloper van de gemeente, had over
volkshuisvesting en woningbouw niets te zeggen.
In de praktijk zorgde dit niet voor veel problemen,
omdat het hoofd van de Directie ook hoofd (landdrost) van het openbaar lichaam was.

1959: Gezicht op het in aanbouw zijnde Dronten.

Eén groot dorp
Van begin af aan was duidelijk dat Oostelijk Flevoland zou bestaan uit Lelystad, de beoogde hoofdstad van de IJsselmeerpolders, Dronten en een
uitgestrekt agrarisch gebied. Aanvankelijk vond de
Directie dat het plattelandsgebied van Oostelijk
Flevoland hetzelfde nederzettingenpatroon moest
krijgen als de Noordoostpolder: één groot dorp,
Dronten genaamd, met daaromheen tien kleinere
dorpen. Wim Revet legt uit: “De Directie zette die
plannen al in de oorlog op papier. Want zover moet

13
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Bestuursorgaan voor Oostelijk Flevoland
In 1955 werd het openbaar lichaam ‘Zuidelijke
IJsselmeerpolders’ (ZIJP) in het leven geroepen als
bestuursorgaan voor Oostelijk Flevoland. Ook in
deze polder had het openbaar lichaam niets te
zeggen over volkshuisvesting en woningbouw; dit

waren taken van het Rijk. In december 1962 werd
de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders (RIJP)
opgericht als opvolger van de Directie van de Wieringermeer. Zij was onder andere belast met het
realiseren van woningbouw.

In 1958 was het aantal geplande
dorpen rond Dronten teruggebracht
van tien naar zes. Van die zes dorpen
zijn uiteindelijk alleen Swifterbant en
Biddinghuizen er gekomen.
je vooruit denken. Het waren allemaal, gechargeerd
gezegd, bij de Directie mensen van de Landbouwhogeschool in Wageningen die de plannen maakten. Zij keken naar de landbouw en zeiden: Hier de
dorpen en daar de landbouw eromheen.”

14

Achterhaalde visie
In de loop van de jaren vijftig werd duidelijk dat de
oorspronkelijke visie van de Directie achterhaald
was. In 1958 was het aantal geplande dorpen rond
Dronten teruggebracht van tien naar zes. Van die
zes dorpen zijn uiteindelijk alleen Swifterbant en
Biddinghuizen er gekomen. Revet: “De andere
dorpen zijn niet doorgegaan, om te beginnen door
de opkomst van de bromfiets maar ook door de
mechanisatie van de landbouw. Dat laatste betreft
dus de opkomst van de tractor
en allerlei andere machines,
waardoor er steeds minder landarbeiders nodig waren.”
Bouw eerste woningen
In 1960 werd begonnen met de
bouw van eerste woningen en
bedrijfsgebouwen in Dronten.
Op 26 april 1962 arriveerden
de eerste bewoners, waaronder: tractorchauffeur Jan Evert
Keesman en zijn echtgenote
Boukje. In juni 1963 waren er in
Dronten al vijfhonderd woningen gebouwd en waren er nog
honderd in aanbouw. Datzelfde
jaar werd begonnen met het
bouwen van de eerste woningen
in Swifterbant en Biddinghuizen.
De meeste woningen werden

gebouwd in opdracht van de RIJP, die ze ook
verhuurde. Net als in de Noordoostpolder was er
in Oostelijk Flevoland, in de periode waarin het Rijk
hier de scepter zwaaide, nog geen woningcorporatie. Hierdoor komt het dat de woningen ouder zijn
dan de woningcorporatie zelf.
“Dat hoekhuis wil ik hebben”
Een deel van de huizen die de RIJP liet bouwen,
was bestemd voor de eigen personeelsleden,
hoewel zij het niet altijd voor het uitkiezen hadden. De landbouwkundige Jan de Graaf, afkomstig
uit het noordoosten van Friesland, werd in 1968
benoemd tot opziener der Domeinen voor de RIJP
in het rayon rond Biddinghuizen. Hij moest daar
ook gaan wonen. De Graaf vertelt: “Naast ons in
de barakken op het Ottoplein was de afdeling
Huisvesting van de RIJP gevestigd. Ik ging naar de
kamer waar dat kantoor zat. Ik zeg: Er worden
nieuwe huizen gebouwd. Dat hoekhuis, dat wil ik
wel hebben. De ambtenaar zei: Dat wil ik wel hebben… Daar ga ik over! Ik zeg: Daarom ben ik hier!
En als ik dat huis niet krijg, ga ik naar onze grote
baas in Zwolle! Toen kregen wij dat huis.”

1961: De eerste Chaletwoningen aan de Schouwstraat in Dronten.

1964: Gezicht op de Rede in Dronten.

Huizen voor personeelsleden
Naast medewerkers van de RIJP, konden personeelsleden van het openbaar lichaam ZIJP in Dronten een huis krijgen. Revet werkte begin jaren zestig voor het bouwbedrijf Schrale’s Beton in Zwolle.
Hij vertelt: “Op een gegeven moment kon ik een
klein flatje krijgen in Zwolle. We hadden twee
kinderen. Toen heb ik gezegd: Ik ga solliciteren op
elke functie die mij betere huisvesting biedt.” Het
openbaar lichaam bood deze huisvesting; vandaar
dat Revet solliciteerde naar de functie van technisch hoofdambtenaar. Hij kreeg deze baan en
besloot zich te vestigen in Biddinghuizen, omdat
dit dorp in de buurt van het water ligt: “Als je in
Dronten woont en naar het strand wilt, moet je de
kinderen altijd brengen of halen. Vanuit Biddinghuizen kunnen ze op de fiets daarnaartoe.”

Voor het uitkiezen
De boeren in Oostelijk Flevoland waren in de
jaren zestig pachters van de RIJP. Deze dienst was
destijds verantwoordelijk voor het beheer van
de overheidsbezittingen in de IJsselmeerpolders,
inclusief de grond. De landarbeiders die voor de
pachters werkten, konden meestal snel een huis
in één van de dorpen krijgen. Zo kwam Bert Kijk
in de Vegte in 1963 met zijn ouders in Dronten
terecht. De familie Kijk in de Vegte woonde tot
die tijd in Zevenhuizen, een dorp ten noorden
van Rotterdam. Bert Kijk in de Vegte vertelt: “Mijn
vader en moeder komen eigenlijk uit Ommen en
Hasselt. Ze wilden weer een stukje dichterbij komen wonen. Toen kwamen ze hier.” Het echtpaar
werd door de RIJP met een bus rondgereden in
Dronten en had de huizen voor het uitkiezen. Ze
kozen voor een huis aan de Kampanje.
Ook werknemers van aannemers die voor de
RIJP huizen bouwden, konden in Dronten een
woning krijgen. Dat gold voor Gerard Corjanus,
die uit Kampen kwam en in Oostelijk Flevoland als
schilder voor een aannemer uit Huizen werkte: “Ik
kwam hier, was aan het werk en toen kwam mijn

De cultuur van het avontuur

De landarbeiders die voor de pachters
werkten, konden meestal snel een huis
in één van de dorpen krijgen.
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“Goede reis.
Veel zegen op alle wegen.
Het ga je goed.”
Foto: Jan-Edwin Geertsma

Gerard Corjanus: “ Mijn broer stond tien
jaar op de wachtlijst en ik mocht gewoon een
huis uitkiezen.”
baas bij me: Wil je hier geen woning hebben? Dat
wilde ik wel.” Zijn baas stuurde hem naar de afdeling Huisvesting van de RIJP. Corjanus: “Mijn broer
stond tien jaar op de wachtlijst voor een klein flatje
in Kampen, en ik mocht gewoon een huis uitkiezen.” Hij koos een huis in de Fokkestraat.

Een jaar wachten
Het kan zijn dat de RIJP Boot aanvankelijk geen huis
in Dronten wilde toewijzen, omdat de dienst zoveel
mogelijk woningzoekenden naar Biddinghuizen

Grote en comfortabele woningen
De woningnood was in de jaren zestig volksvijand nummer één. Op het oude land waren de
woningen schaars. Veel jonge stellen woonden
noodgedwongen in bij de ouders van één van de
echtgenoten. In Oostelijk Flevoland waren er niet
alleen veel huizen beschikbaar, ze waren voor die
tijd ook nog eens groot en comfortabel. Het gezin
waarin Bert Kijk in de Vegte opgroeide telde zes
kinderen. Zij hadden in Dronten vijf slaapkamers

De eerste bewoners woonden in woonwagens of barakken.
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“Ik kom mijn sleutel halen”
Werknemers van grote loonbedrijven hadden
soms geluk. Dat geldt voor Ton Boot, die vanuit
de Wieringermeer naar Dronten was gekomen.
Hij werkte als tractorchauffeur voor het loonbedrijf van Jan Maris. Zijn vrouw woonde met twee
kinderen in de Wieringermeer. Boot wilde zijn
gezin naar Dronten halen, maar de ambtenaar
van de afdeling Huisvesting van de RIJP weigerde
hem daar een huis toe te wijzen. Hij kon wel een
huis in Swifterbant of Biddinghuizen krijgen, maar
dat wilde Boot niet. Hij ging naar Maris en vertelde hem dat het zijn laatste werkweek was. Boot
vertelt: “Maris zegt: Maar waarom? Ik zeg: Ze willen
mij geen huis in Dronten geven.” Boot ging weer
aan het werk, maar niet voor lang. Hij vertelt: “Nog
geen twintig minuten later riep Maris: Ton, sleutel
halen! Ik op de fiets naar de Rijksdienst. Daar zat
die ambtenaar, met een rooie kop. Hij was woest.
Hij zegt: Ja! Ik: Ja, ik kom mijn sleutel halen. Hij
zegt: Ja, dat heb ik gehoord! Je kunt daar, daar en
daar wonen.” Maris had dus een huis voor Boot
geregeld: “Hij zat met de grote jongens van de RIJP
aan dezelfde tafel. Dus hij is naar Huisvesting toe
gewandeld: Mensen, doe eens niet zo vervelend!
Geef die jongen een huis, kom op!”

en Swifterbant wilde sturen. Het jonge echtpaar
Kees en Lieneke Steert wilde eind jaren zestig ook
een huis in Dronten, maar ze kregen te horen dat
er een wachtlijst was. Het zou wel eens een jaar
kunnen duren voordat er een huis beschikbaar
zou komen. In Swifterbant konden ze wel snel een
woning krijgen; aan De Greente stond een huis
leeg. Lieneke Steert: “We hadden daar veel ruimte,
dus we hebben het geaccepteerd.”

WENSEN & IDEEËN

d en
e
o
g
l
id is t zo za t.
e
l
e
s
e
b
Dit p dat h oekom
t
hoo in de ieuwe
ln
ven
blij et vee ers.
M
on
bew

Ik ho
op
moo dat ik
e
huis i en gro en
o
kan
krijg t
en.
18

Die
Ga
zo
5
0
est
d
j
e b aar z oor
ew
ijn !!
nie one
vo
o
ts
gewrs nie r de
ees t vo
t.
or

me

o

#D

f

ie

l
es

tot hun beschikking. Bert Kijk in de Vegte vertelt: “Dat kenden wij helemaal niet, want wij
kwamen uit Zevenhuizen en daar woonden
we in een kleine arbeiderswoning die bij een
boerderij stond. Beneden hadden we daar
een slaapkamer, waar mijn vader en moeder
sliepen. Boven hadden we een zolder, en
daar waren dan slaapkamertjes in elkaar geknutseld.” Gerard Corjanus kreeg in Dronten
een huis met vier slaapkamers, een douche,
een huiskamer en een gecombineerde kamer
en keuken: “Mijn ouders, die met negen
kinderen in de Schokkerbuurt van Kampen
woonden, zeiden: Jij in zo’n grote woning! Dat
was toentertijd geweldig.”

Ontberingstoeslag
De huurders van de RIJP kregen in de eerste jaren
een korting vanwege de “onvolkomenheden in de
samenleving”. Gerard Corjanus legt uit hoe dat

werkte: “De huur was destijds 104 gulden. Ik kreeg
zeven jaar lang een tegemoetkoming van twee
gulden per jaar. Dat ging dus van de huur af. Je
begon bij 92 gulden en ieder jaar kwam er twee
gulden bij, totdat we bij 104 uitkwamen. Dat was
ontberingstoeslag.”

Je kende bijna iedereen. De auto
stond voor: sleutel erin, papieren
erin en open.

De saamhorigheid was groot
Ondanks de ‘ontberingen’ van de pioniersfase
kijken veel oudere Drontenaren met plezier terug
op die eerste jaren. De saamhorigheid was groot,
herinnert Ton Boot zich: “Je kende bijna iedereen.
De auto stond voor: sleutel erin, papieren erin en
open. ’s Avonds de deuren op slot draaien? Zeg,
doe eens niet zo gek! Je vertrouwt je buren toch
wel!” Mario Ehlting woonde eind jaren zestig aan
Het Vooronder, maar hij werkte bij een drukkerij in
Kampen. Daar ging hij met de bus naartoe: “Als ik
’s ochtends niet op tijd was kwam de buschauffeur
bij huis langs om ons op te halen. Het was een
heel fijne tijd.”

19
De cultuur van het avontuur

“Een paar straten en dat was het”
In de begintijd waren de voorzieningen in het
plattelandsgebied van Oostelijk Flevoland niet optimaal. Jan de Graaf vertelt: “Toen wij in Biddinghuizen gingen wonen, hadden we elke zondag
familie en vrienden op bezoek om te kijken in
welke negorij wij woonden. Zij zeiden: Hoe krijg
je het voor elkaar om hier te gaan wonen? Dit is
toch niks! Een paar straten en dat was het.” Mario
Ehlting, die in 1968 vanuit Delft naar Dronten
kwam, vertelt over de winkelvoorzieningen van
die dagen: “Je had dus Het Ruim. Daar had je een
bakker, een slager en een melkboer. Dan kwam
er ook nog een SRV-wagen langs de deur. De
kapper was er, kapper De Groot. Bos, de sigarettenzaak; heel belangrijk in die tijd. En Wouda, wat
nu Expert is. Dat was het eigenlijk zo’n beetje.”
Die winkels voorzagen niet in alle behoeften; voor
een broek of schoenen gingen veel mensen naar
Kampen. Lagere scholen waren er in Dronten
wel, maar de eerste school voor lager technisch
onderwijs en huishoudonderwijs kwam er pas in
1968. Bert Kijk in de Vegte bezocht dan ook een
LTS in Kampen.

1964: Gezicht op de Rede met de winkels aan het Ruim.

1969
De cultuur
van het

avontuur
FEITEN & Weetjes

• Uit een deel van het Openbaar Lichaam Zuidelijke
IJsselmeerpolders (OL ZIJP) ontstond de gemeente
Dronten (1972).

1965: De noodwinkels in Biddinghuizen werden
afgebroken.

• De naam Dronten is afgeleid van de polder en verdwe
nen buurtschap Dronthen, ten westen van Kampen.
• Volgens het oorkondeboek ‘Gelre en Zutphen’ lag er in
het gebied, dat nu weer Swifterbant heet, in 793 al een
plaats dat werd vermeld als “Swifterbant”.
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• Biddinghuizen is genoemd naar Bidningahusum.
Omstreeks 800 werd die buurtschap Bidningahusum
bij Doornspijk al bedreigd door het oprukkende water
van de Zuiderzee. Na de grote stormvloed van 1170
vielen enorme gebieden ten prooi aan het water.
Bidningahusum was toen al van de kaart verdwenen.
Om de naam niet verloren te laten gaan, werd de
meest nabij Doornspijk gelegen woonkern in Oostelijk
Flevoland, Biddinghuizen genoemd.

1967: De Meerpaal werd gebouwd (het betonstorten
voor de theateromloop).

• De toren van ‘De Voorhof’ nadert in 1967 zijn voltooi
ing. Men spreekt dan ook van het ‘BID-DING boven de
HUIZEN.’
• In 1969 werd De Meerpaal geopend door toenmalige
koningin Juliana. De Meerpaal zette Dronten op de
kaart doordat er televisieprogramma’s als ‘Stuif es in’,
‘Telebingo’, ‘Zeskamp’ en ‘De sterkste man van Neder
land’ er werden opgenomen.
• De woningbouwvereniging betrekt in mei 1974 het
eerste eigen kantoor. Daarvoor had OFW kantoor
ruimte in bruikleen van het OL ZIJP. Dat kantoor was
gevestigd in een barak aan het Ottoplein.
• Jan den Hertog was tot 1990 de eerste directeur van
Woningbouwvereniging Oost-Flevoland.
Totaal aantal inwoners: 13.314 (1972)
1973: 10 jaar Biddinghuizen werd gevierd.
De eerste bewoners vestigden zich er in 1963.

Foto: Henk Hutten; Batavialand.

Sociale woningbouw in de jaren zeventig

“Wie bouwt heeft gelijk”

Halverwege de jaren zestig werd duidelijk dat er
snel een einde kwam aan de goede zorgen van de
RIJP. De RIJP zou geen woningen meer bouwen in
Dronten en ze ook niet meer verhuren. Wie zou
dat dan wel moeten doen?
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Vergadering van Woningbouwvereniging Oost-Flevoland.
In het midden achter de bestuurstafel Wim Revet.

Vakbonden richten woningbouwvereniging op
Enkele vertegenwoordigers van de lokale afdelingen van de vakbonden CNV (protestants), NKV
(katholiek) en NVV (sociaaldemocratisch) besloten
eind 1968 de koppen bij elkaar te steken. Zij kwamen bijeen in het Parochiehuis in Dronten. Revet
legt uit waarom: “In de Noordoostpolder is op
een gegeven moment de taakoverdracht van de
Directie van de Wieringermeer naar de gemeente
gekomen. Daar zat ook een openbaar lichaam
en dat bouwde niet. Bij de gemeentewording in
1962 werd de gemeente Noordoostpolder ineens
voor het voldongen feit geplaatst dat ofwel zijzelf,
ofwel een woningbouwvereniging zou moeten
gaan bouwen, omdat de Rijksdienst vertrok. Dat
betekent dat in de Noordoostpolder een gat van
ongeveer twee jaar viel waarin niet werd gebouwd.
Dat dreigde hier ook te gaan gebeuren.”

De cultuur van het avontuur

De Rijksdienst voor de IJsselmeer
polders (RIJP) deed zijn best het
plattelandsgebied van Oostelijk
Flevoland zo aantrekkelijk mogelijk
te maken. De bouwkundige Wim
Revet, die zich in de jaren zestig in
Biddinghuizen vestigde, zegt: “Dorpen
als Biddinghuizen en Swifterbant,
maar ook Dronten, hebben prachtige
sportvelden gekregen. Die heeft de
Rijksdienst aangelegd. Een zwembad
was hier al heel vroeg.”

HUURDER IN BEELD
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“Fijn wonen in een heerlijk huis
van OFW.”

Foto: Jan-Edwin Geertsma

Revet: “We hadden het voordeel dat er landelijk
een enorm woningtekort was.

1969: De oprichting van Woningbouwvereniging Oost-Flevoland
Op 1 november 1969 werd de Woningbouwvereniging Oost-Flevoland officieel opgericht. De
keuze voor de naam ‘Oost-Flevolandʼ had een
speciale reden, aldus Revet: “Eerst kozen we de
naam ‘Flevoland’ uit, want een corporatie hoeft
zich niet te binden aan één gemeente. Maar ons
plan stuitte op weerstand van de Rijksdienst, dus
toen hebben we gekozen voor Oost-Flevoland en

ons beperkt tot de gemeente.” De eerste directeur was Jan den Hertog. In de periode waarin de
woningbouwvereniging werd opgericht stonden
er ongeveer 2.000 huizen in Dronten. Het waren
bijna allemaal huurwoningen, want er waren nog
maar weinig inwoners die genoeg geld hadden om
zelf een huis te laten bouwen.

In 1969 kreeg Woningbouwvereniging
Oost-Flevoland van het Rijk de status
van ‘toegelaten instelling’.

“Je moet gaan bouwen”
Het bouwen van huizen voor minder kapitaalkrachtigen was voor het nog jonge Dronten van
enorm belang, aldus Revet: “Hier was niks. Het was
gewoon een vicieuze cirkel: als er geen werk is, zijn
er ook geen arbeiders. En als er geen arbeiders
zijn, komt er ook geen werk. Waar moet je die vicieuze cirkel doorknippen? Wij zeiden: Je moet gaan
bouwen, want dan komen ze wel. In het begin
hebben we dus veel gebouwd.” Bezwaren van het
openbaar lichaam ZIJP en later de gemeente tegen
de plannen van de woningbouwvereniging werden
beantwoord met de kreet: “Wie bouwt heeft gelijk
en wij bouwen!” Revet: “We hadden het voordeel
dat er landelijk een enorm woningtekort was.
Mensen wilden graag hier wonen, en desnoods
in Harderwijk of Elburg of weet ik waar werken.
Wij zeiden: Daar kun je wel mee beginnen. Maar
tegelijkertijd moet je je ervoor inzetten dat die
stroom forensen wordt omgekeerd en dat bedrijven hiernaartoe komen.”
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Vandaar dat de lokale afdelingen van de drie grote
vakbonden besloten zelf een woningbouwvereniging op te richten. Revet werd gevraagd mee te
werken aan dit plan. Dit was niet zo vreemd, want
niet alleen was hij bouwkundige, ook werkte hij
destijds voor de Nationale Woningraad in Amsterdam. De Nationale Woningraad was een landelijke
vereniging van woningcorporaties, die er was voor
de belangenbehartiging van en dienstverlening aan
lokale instellingen.
Revet herinnert zich: “We zijn met een paar mensen bij elkaar gaan zitten, hebben een voorlopig
bestuur gevormd en zijn begonnen. Ik werd
voorzitter van dat groepje. Wij hebben dus de kar
getrokken. Op een gegeven moment is er een
algemeen bestuur gekomen waarin een aantal
vertegenwoordigers van de vakbonden zaten. We
waren met een man of zeven, acht.”
Het initiatief van de vakbonden kreeg de steun
van dr. ir. W.M. Otto, die zowel directeur was van
de RIJP als landdrost van het openbaar lichaam
‘Zuidelijke IJsselmeerpolders’ (ZIJP). Revet: “Als je
een woningbouwvereniging met statuten wilde
oprichten, moest je daar leges voor betalen. Dat
was geloof ik tweehonderd gulden. De Rijksdienst
heeft dat voor ons betaald.”

Status ‘toegelaten instelling’
In 1969 kreeg Woningbouwvereniging Oost-Flevoland van het Rijk de status van ‘toegelaten
instelling’. Revet legt uit waarom dit zo belangrijk
was: “Dat betekende in de eerste plaats dat de
woningbouwvereniging mocht gaan bouwen, en
verder dat ze in aanmerking kwam voor Rijkssubsidies. Als je een toegelaten instelling bent,
dan moet er een aantal regeltjes in de statuten
staan. Eén van die regeltjes is dat je woningen
moet bouwen zonder winstoogmerk. En verder
dat ze bestemd moeten zijn voor de doelgroep.
En de doelgroep, dat zijn de mensen die niet in
staat zijn op eigen kracht in hun woongenot te
voorzien. Als die standaardregels in de statuten
staan en je krijgt erkenning, dan word je toegelaten - zoals dat heet - om Woningwetwoningen te
gaan bouwen. Dan kun je ook een beroep doen
op Rijksfinanciering.”
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Kantoorruimte in bruikleen
De woningbouwvereniging moest van de grond af
worden opgebouwd. Ze kreeg een kantoorruimte
in bruikleen van het openbaar lichaam ZIJP. Dat
kantoor was gevestigd in een barak aan het Otto
plein. Hier stonden een bureau, een stoel en een
archiefkast. Revet: “We mochten gebruikmaken
van een kopieerapparaat van de gemeente. Die
stond open voor de dingen die we nodig hadden,
want we hadden natuurlijk niets.”
“Centen hadden we niet”
Geld was er aanvankelijk ook niet, zegt Revet:
“De centen van de corporatie kwamen pas binnen toen we huur gingen vangen. Toen kwam er
geld binnen voor rente en aflossing en voor de
exploitatie. In die eerste tijd moest je dat gewoon
voorschieten. Toen we het eerste complex gingen
bouwen, moesten we een opzichter hebben. Maar
die konden we niet betalen. Die opzichter werd
door de Nationale Woningraad geleverd en gedeclareerd op kosten van het project dat we aan
het uitvoeren waren. Zo ging dat. En zo langzamerhand krijg je wat geld binnen. Op een gegeven
moment kun je dan een kantoor bouwen.”

1972: Krantenbericht over de eerste steen van het eerste project.
1973: Eerste paal kantoorpand
In september 1973 werd de eerste paal geslagen
van het kantoorpand van Woningbouwvereniging
Oost-Flevoland aan De Noord. Op 9 mei 1974
werd dit kantoor geopend door staatssecretaris
van Stadsvernieuwing Jan Schaefer. Oost Flevoland
Woondiensten is nog altijd in dit pand gevestigd, al
is het in 2009/2010 ingrijpend verbouwd.

1974: Opening kantoor Woningbouwvereniging Oost-Flevoland.

1974: Burgemeester Eppo van Veldhuizen en
Staatsecretaris Schaefer tijdens de opening van het
kantoor van Woningbouwvereniging Oost-Flevoland.
Schaefer verrichte de openingshandeling.

Inzet eerste burgemeester
Het verkrijgen van grond om huizen op te bouwen
was geen probleem. De grond was in handen van
ofwel de gemeente Dronten, ofwel het rentambt
Oostelijk Flevoland van de Dienst der Domeinen.
Het rentambt was na het vertrek van de RIJP uit
Dronten verantwoordelijk voor het beheer van de

Staatseigendommen in de gemeente. Revet: “Die
gronden werden gewoon in percelen gekocht. Kijk,
je kreeg toestemming van de Rijksoverheid om
in een bepaald jaar zoveel woningen te bouwen.
Daar maakte je plannen voor en dan vroeg je bij
de gemeente Dronten of je een kavel kon kopen.
Als die kavel nog niet van de gemeente was maar
van Domeinen, dan moest je hem van Domeinen
kopen, maar dat ging dan via de gemeente. De
gemeente heeft toen - dat was nog onder burgemeester Eppo van Veldhuizen - de gronden met
het oog op de toekomst zoveel mogelijk gekocht,
voor een zo laag mogelijke prijs. Dat heeft hij heel
goed gedaan. Dat Dronten nu goed in de slappe
was zit, is grotendeels te danken aan de inzet van
de eerste burgemeester.”
Bedrijven van randstad naar Dronten
De gemeente Dronten werkte in die beginfase dus
mee aan de plannen van de woningbouwvereniging. Sterker nog, burgemeester Van Veldhuizen
werd lid van het bestuur. Revet: “Ik heb hem op
een gegeven moment gezegd: Ik nodig je uit om
secretaris te worden. Toen zei hij eerst nog: Ja,
een burgemeester wordt voorzitter. Ik zei: Die klus
is al vergeven. Toen is hij secretaris geworden. Dat
heeft hij met veel plezier gedaan.” Van Veldhuizen
is van groot belang geweest voor Dronten, aldus
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Het eerste project: 300 woningen bouwen
Al snel na de oprichting, begon de Woningbouwvereniging Oost-Flevoland met haar eerste project,
de bouw van driehonderd huurwoningen. Een
probleem was dat het bouwen van woningen in
Oostelijk Flevoland duurder was dan in andere delen van het land. Revet legt uit: “Dat komt
doordat alle materialen en gereedschappen vanaf
het oude land moesten worden aangevoerd. Dus
we zaten altijd met extra kosten.” Vandaar dat bij
de bouw van het eerste complex werd gekozen
voor relatief goedkope woningen, zegt Revet: “Je
had toen een aantal standaardplannen bij de
Rijksoverheid, plannen van woningen die al eerder
waren gebouwd en die binnen de standaardprijs
gebouwd konden worden. Die hebben we dus
heel bewust gekozen. We hebben toen een beroep gedaan op ‘een geheide Woningwetbouwer’.
Dat waren aannemers die heel goed waren in het
bouwen van Woningwetwoningen.”

Revet: “Er is toen veel geïnvesteerd om bedrijven
uit de Randstad naar hier te halen. Dat is ook
voor een deel gelukt. Er is een aantal bedrijven uit
onder andere Amsterdam hierheen gekomen. Ze
konden hier zo groot bouwen als ze wilden, want
ruimte was er genoeg. Woningen voor hun personeel waren er ook; die werden gewoon gebouwd.”

“Ze konden hier zo groot bouwen
als ze wilden, want ruimte was er
genoeg.”

26

Overname woningen van renteambt
Woningbouwvereniging Oost-Flevoland bouwde
niet alleen zelf, maar nam ook veel woningen
over van het rentambt. Dat waren dus huizen
die in opdracht van de RIJP waren gebouwd. Aan
zo’n overdracht zaten veel haken en ogen. Een
belangrijke vraag was hoe een niet al te kapitaalkrachtige organisatie als Woningbouwvereniging
Oost-Flevoland in de toekomst het groot onderhoud van haar woningbezit zou kunnen betalen.
Gelukkig had Revet al vaker met dit bijltje gehakt.
Als medewerker van de Nationale Woningraad was
hij eind jaren zestig betrokken bij de overdracht
van woningen in de Wieringermeer aan de lokale
corporaties. Veel huizen in de eerste polder van
het Zuiderzeeproject waren destijds toe aan groot
onderhoud. De Nationale Woningraad stelde voor
dat de corporaties de woningen zouden overnemen en dat daarnaast hun reserves door het Rijk
zouden worden aangevuld. Met dat geld zouden
de corporaties dan het groot onderhoud kunnen
betalen. Volgens de plaatselijke rentmeester kwam
het erop neer dat de corporaties woningen wilden
kopen en ook nog eens geld toe wilden hebben!
Overdracht van 1.091 woningen
Na veel wikken en wegen kwam er een oplossing.
Revet: “In de Wieringermeer is uiteindelijk de
regeling gekomen dat de woningen overgedragen
moesten worden en dat de reserves van de cor-

Krantenbericht: Voorzitter Wim Revet geeft uitleg bij
macquette voor plan De Baan in Biddinghuizen.
poraties in tien jaarlijkse termijnen zouden worden volgestort. Bij de overdracht van woningen in
de Noordoostpolder, was ik ook betrokken. Dat
ging precies hetzelfde. Toen kwam de kwestie hier
in Dronten aan de orde. Hier is het een fluitje van
een cent geweest, want inmiddels was het bekend
hoe het zou moeten. Dat is toen zonder problemen verlopen.” Per 1 mei 1974 werden door het
rentambt 1.091 woningen “in beheer en onderhoud” aan Woningbouwvereniging Oost-Flevoland
overgedragen. Het ging om ongeveer de helft van
de huurwoningen die de RIJP had gebouwd. De
overige woningen werden per 1 mei 1978 door
het rentambt overgedragen.
“Je kunt het huis kopen”
Voordat de eigendomsoverdracht van woningen door het Rijk aan de woningbouwvereniging
plaatsvond, kregen de huurders het aanbod ze te
kopen. Een gemiddelde woning moest minstens
40.000 gulden kosten. Begin jaren zeventig was dit
een enorm bedrag en voor veel Drontenaren was
koop dus geen optie. Ton Boot, die sinds 1969
met zijn echtgenote in Dronten woont, zegt: “Wij
kregen ook een bericht: Je kunt het huis kopen. Wij
dachten: Nou, dat zou leuk zijn. Maar wacht eens
even: onze drie jongens konden leren en ze wilden

Revet: “Nou, er waren natuurlijk een heleboel
mensen, zelfs uit Amsterdam, die daar geen
woning konden krijgen en hier wel”
ook leren. Het inkomen dat ik toen had, was nog
geen driehonderd gulden per maand; daar koop
je geen huis van, en onze jongens moesten ook
een broek hebben. Ik moest kiezen of delen: of
je steekt je geld in het huis, of het gaat naar de
jongens. Nou, het ging naar de jongens.”

Verhuizen naar Dronten
De jonge gemeente Dronten groeide gestaag; het
inwonertal nam toe van ongeveer 15.000 in 1975
naar bijna 25.000 inwoners eind jaren tachtig.
Het was niet heel moeilijk mensen naar Dronten
te krijgen, aldus Revet: “Nou, er waren natuurlijk
een heleboel mensen, zelfs uit Amsterdam, die
daar geen woning konden krijgen en hier wel.
Vergeet niet, de benzine was toen nog goedkoop en de huren waren hier laag. Die waren op
landarbeiders afgestemd. De huren waren een
stuk lager dan in Amsterdam. Daar kon je wel van
heen en weer reizen. Het was toen nog niet zo
druk.” Revet herinnert zich verder: “In die begintijd

1979: De nieuwe woonwijk Dronten-Zuid werd gebouwd. 1736 woningen in 4 bouwfasen en een eigen winkelcentrum.
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De overstap naar de nieuwe woningbouw
vereniging
De meerderheid van de voormalige huurders van
de RIJP maakte de overstap naar de nieuwe woningbouwvereniging. In de praktijk veranderde er
voor hen niet veel. Gerard Corjanus, die in 1966 in
Dronten kwam wonen, zegt: “Nou ja, de huur ging
op een gegeven moment ergens anders naartoe.
De woningen van de Rijksdienst waren over het
algemeen goed onderhouden. Er werd toentertijd
goed gebouwd.” Mario Ehlting, die zich in 1968 in

Dronten vestigde, beaamt: “Je bent jong, en je hebt
heel andere dingen aan je hoofd. De huren waren
in die tijd vrij laag.”

HUURDER IN BEELD
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“Fijn wonen via OFW,
alles is bespreekbaar. Hier willen
we graag oud worden.”

Foto: Jan-Edwin Geertsma

1963: De eerste
winkels aan het Ruim
in Dronten werden
geopend.

“De woningnood op de Veluwe was erg
groot. Dus ze kwamen vaak hier terecht.”

Aantrekkelijke woonplaats
Hoewel de voorzieningen in Dronten niet optimaal
waren, was het wel een aantrekkelijke woonplaats
voor mensen die overbevolkte en soms verpauperde stadswijken gewend waren. De huizen waren er immers groot en vrij comfortabel. De vader
van Claudia van Loveren werkte begin jaren zeventig op een SRV-wagen in Oostelijk Flevoland. Hij

woonde een tijdje in bij een collega; zijn echtgenote en twee dochters bleven achter in Utrecht. Ze
woonden in een oud huis in de binnenstad, vlak bij
Hoog Catharijne. Claudia van Loveren vertelt: “Mijn
moeder heeft wel eens tegen me gezegd: Dan lag
jij in de box en dan zag je weer een muis wegschieten.” In 1973 kreeg de familie Van Loveren
een huis in Biddinghuizen. Dat was een flinke stap
vooruit; volgens Claudia van Loveren was het een
woning “waarvan ze dachten: Wauw, wat hebben
we nu gekregen!”
De overgang van de drukke binnenstad naar
Utrecht naar het kleine plattelandsdorp Biddinghuizen verliep niet helemaal zonder problemen.
Van Loveren: “Mijn moeder vond het hier verschrikkelijk. Mijn vader was hele dagen aan het
werk. Mijn zusje en ik waren natuurlijk nog klein.
Mijn moeder vertelde later: Ik stond elke week
mijn ramen te zemen. Gewoon uit pure verveling.”
Maar aan die periode van gewenning kwam op
een gegeven moment wel een einde, zegt Van
Loveren: “Nu - dan zijn we 45 jaar verder - vinden
mijn ouders een dagje Utrecht wel leuk, maar zijn
ze blij zodra ze de polder weer zien. Ze zijn hier
niet weg te krijgen.”
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hebben in Biddinghuizen ook veel beroepsmilitairen gewoond. Je had toen nog de dienstplicht,
dus het leger was groter dan tegenwoordig. De
woningnood op de Veluwe was erg groot. Dus ze
kwamen vaak hier terecht. We hebben ook heel
veel mensen gehad die in Harderwijk in de aluminiumfabriek werkten. Er waren daar een aantal
industrieën en die hadden mensen nodig. Die
mensen hadden geen huizen. Ze kwamen dan in
Biddinghuizen wonen.”
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FEITEN & Weetjes

• In 1987 werd de eerste bewoonster van woon
zorgcentrum De Regenboog verwelkomt.
• Het eerste groot onderhoudsproject van 114
Chaletwoningen aan de Schouwstraat en Lijzijde
werd in 1987 uitgevoerd.
• Het kantoor van Woningbouwvereniging
Oost-Flevoland werd in 1988 verbouwd.
• In 1990 werd de eerste paal van jongerenhuis
vesting De Barrage in Dronten geslagen.

1987: Eerste bewoonster De Regenboog.

• 1980: Het Hogerhuis is gebouwd.
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• Henk van Wijk was directeur van Woningbouw
vereniging Oost-Flevoland vanaf 1990 t/m 1996.
• In 1990 werd het seniorencomplex Het
Heraldiek / Het Wapenschild (beveiligd wonen)
in Swifterbant feestelijk geopend.
• Het onderhoudsproject van 2.212 woningen
verspreid over de drie dorpen werd in 1994
afgerond aan De Greente in Swifterbant.

1987: Groot onderhoud Chaletwoningen Dronten.

• In 1995 ging de Wet Balansverkorting Geldelijke
Steun Volkshuisvesting in. Beter bekend als
de brutering. Een keerpunt in de geschiedenis
van de volkshuisvesting, want het maakte
woningcorporaties financieel zelfstandig.
• Vanaf 27 juli 1998 is de Wet op het overleg
huurders verhuurder van kracht.
• In 1997 werd het prestatieveld ‘Leefbaarheid’
toegevoegd aan het Besluit beheer socialehuursector.
Totaal aantal inwoners: 23.517

1987: Oplevering van de 4000e woning.
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• Vanaf 1 januari 1986 maakt Dronten deel uit van
de op die dag in het leven geroepen twaalfde
provincie van Nederland: Flevoland.
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“Leef je eigen leven, maar
laat anderen niet stikken!”

Foto: Jan-Edwin Geertsma

Verzelfstandiging en professionalisering

‘In één keer goed’

Die periode begon in 1988, toen staatssecretaris
van Volkshuisvesting Enneüs Heerma de Rijksleningen en subsidies voor sociale woningbouw
afschafte. Woningcorporaties die huizen wilden
bouwen, moesten dat voortaan zelf financieren,
bijvoorbeeld uit leningen op de kapitaalmarkt.
Wel zou het Waarborgfonds Sociale Woningbouw
garant staan voor zulke ‘commerciële’ leningen.
Dit fonds was opgericht door de Nationale Woningraad en het Nederlands Christelijk Instituut
voor Volkshuisvesting (NCIV), de twee landelijke
koepels van woningcorporaties. Rijk en gemeenten stonden op hun beurt borg voor de garantiestellingen die het Waarborgfonds verleende.

33
1994: Jan de Graaf, opvolger voorzitter Wim Revet
Een ware revolutie in de volkshuisvesting
In 1989 kwam Enneüs Heerma met de nota Volkshuisvesting in de jaren negentig. Deze nota leidde
tot een ware revolutie in de volkshuisvesting. De
strekking ervan was dat de rol van de Rijksoverheid
in de volkshuisvesting nog verder zou worden teruggedrongen. De verantwoordelijkheid voor de sociale
woningbouw werd bij de woningcorporaties zelf
gelegd. Zij kregen meer vrijheid om hun eigen zaken
te regelen. Corporaties moesten zich omvormen
tot ‘maatschappelijke ondernemingen’ met als doel
het bouwen van betaalbare huizen voor kwetsbare
groepen op de woningmarkt, zoals ouderen, gehandicapten, jongeren en etnische minderheden.
Bedrijfsmatiger bestuursmodel
De woningcorporaties gingen akkoord met de
nota Volkshuisvesting in de jaren negentig, maar
wel onder voorwaarden. De overheid wilde dat
de corporaties zich als maatschappelijke ondernemingen zouden gedragen. Besturen van cor-
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Woningbouwvereniging Oost-Flevo
land vierde in 1994 haar vijfentwintig
jarig jubileum. Dit jubileum vond
plaats middenin een turbulente
periode in de geschiedenis van de
volkshuisvesting in Nederland.

poraties bestonden destijds meestal uit onbetaalde vrijwilligers. De corporaties wilden hun
bestuursmodel bedrijfsmatiger maken. Ze wilden
de dagelijkse leiding in handen leggen van een
professionele bestuurder, met daarnaast een raad
van commissarissen die als toezichthouder zou
fungeren. Heerma ging met deze wens akkoord. In
1992 kondigde hij het Besluit beheer sociale-huursector (BBSH) af. Het BBSH maakte het mogelijk
dat corporaties zouden overstappen naar een
model met een betaalde directeur-bestuurder en
een raad van commissarissen.
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Een nieuw grote verandering
In 1994 kreeg de sociale woningbouw te maken
met een nieuwe grote verandering. Heerma had
zoals gezegd bepaald dat de woningcorporaties
geen leningen of subsidies meer van het Rijk
zouden krijgen. Op dat moment liepen nog veel
leningen die de corporaties eerder waren aangegaan. Daarnaast had het Rijk allerlei subsidies
aan de corporaties toegezegd. De uitgaven voor
volkshuisvesting bedroegen bijna tien procent
van de Rijksbegroting. De regering zag dit als een
zware belasting. Bovendien had de Europese
Gemeenschap (EG) plannen voor de invoering van
een gemeenschappelijke munt, de euro. Landen
die aan die munt wilden meedoen, moesten hun
begrotingstekort en staatsschuld beperken, zo

hadden de lidstaten van de EG in 1992 in Maastricht afgesproken.

Corporaties kregen toekomstige
subsidieverplichtingen uitbetaald en
Rijksleningen werden verplicht afgelost
en geherfinancierd bij financiële
instellingen.
De ‘bruteringsoperatie’
De uitstaande Rijksleningen aan de corporaties
hadden ongeveer dezelfde omvang als de subsidies
die zij volgens de afspraken nog zouden ontvangen;
het ging in beide gevallen om dertig miljard gulden.
Heerma stelde in 1994 een ‘bruteringsoperatie’
voor. Dit hield in dat toekomstige subsidieverplichtingen van het Rijk en de Rijksleningen tegen
elkaar wegvielen. Corporaties kregen toekomstige
subsidieverplichtingen uitbetaald en Rijksleningen
werden verplicht afgelost en geherfinancierd bij
financiële instellingen. Voor de overheid was het
gunstig dat die miljarden aan leningen niet meer
hoefden te worden opgeteld bij de staatsschuld,
zodat de kans dat Nederland voldeed aan de Maastrichtnormen groter werd. De woningcorporaties
gingen akkoord met dit voorstel.

1994: Overhandiging voorzittershamer door Wim Revet aan Jan de Graaf. Onder andere ook aan
tafel: voormalig directeur Henk van Wijk en voormalig bestuurslid Theo Smeijer.

Omdat De Graaf in Dronten woonde, wist hij goed
wat hier speelde: “Om een voorbeeld te geven:
er werd hier een seniorencentrum gebouwd, De
Werf. Ik reed er langs en dacht: Dat komt niet
goed. Ze waren halverwege met het bouwen van
de muren en de stenen verweerden toen al! Ik zeg
tegen de opzichter: Dat kan niet! Het antwoord
was: Nou, dan krijgen jullie korting. Mijn antwoord:
No way! We blijven met de rotzooi zitten. Die

1997: Truus Sweringa, opvolger directeur Henk van Wijk.
stenen worden tot in de grond aan toe allemaal
verwijderd en afgevoerd. Daar was je als voorzitter
wel bij.”
Een nieuwe directeur
In 1996 ging Henk van Wijk, toen nog directeur
van Woningbouwvereniging Oost-Flevoland, met
vervroegd pensioen. Hij werd opgevolgd door
Truus Sweringa. Zij studeerde aan de toenmalige
Landbouwhogeschool in Wageningen ecologie van
het wonen, een studie die zich bezighoudt met de
wisselwerking tussen de mens en zijn bebouwde
omgeving. Na haar afstuderen trad Sweringa in
dienst bij een grote woningcorporatie in Amersfoort. Ze werd daar al snel benoemd tot hoofd van

Bekijk Jan de Graaf op video
Interview over de woningbouw en OFW
in de jaren ‘90.
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Een nieuwe voorzitter
Wim Revet, één van de oprichters van Woningbouwvereniging Oost-Flevoland, zag in het vijfentwintigjarig jubileum een mooie gelegenheid om
terug te treden als voorzitter van het bestuur.
Als zijn opvolger benaderde hij Jan de Graaf, die
na een dienstverband bij de Rijksdienst voor de
IJsselmeerpolders en de Directie Flevoland van
Rijkswaterstaat in 1990 Kamerlid voor het CDA
was geworden. Bij de verkiezingen van 1994 kreeg
het CDA “ongenadig voor zijn broek” van de kiezer,
zoals De Graaf het omschrijft: “Twintig zetels
verlies, en bij die twintig die weg moesten, zat ik
ook. Toen kwamen er direct twee mensen op mij
af. De ene vroeg me om voorzitter te worden van
de CDA-fractie in Provinciale Staten. De andere
was de heer Revet, en hij zei: Ik ben lang genoeg
voorzitter van de corporatie geweest. We hebben
het vijfentwintigjarig jubileum gevierd. We zoeken
een opvolger, wil jij dat niet doen?” De Graaf besloot de functie te aanvaarden. Hij legt uit: “Ik ben
opgevoed met het idee dat er in de maatschappij
vrijwilligersfuncties moeten worden vervuld. Ik was
uit de Tweede Kamer en ik ging wel terug naar
Rijkswaterstaat, maar daar kon je best zo’n functie
bij doen.”

de afdeling Verhuur Bewonerszaken. Na tien jaar
vertrok ze naar de provincie Groningen, waar ze
hoofd Personeel, Organisatie en Informatie werd.
Nadat ze dat zeven jaar had gedaan, besloot ze
terug te keren naar de sociale woningbouwsector.
Sweringa solliciteerde op de vacature bij Woning
bouwvereniging Oost-Flevoland. Ze kreeg de
baan, maar dat ging niet helemaal vanzelf. Hugo
Kramer, destijds lid van het bestuur, vertelt: “Jan
de Graaf kwam terug van het sollicitatiegesprek
en hij zei: Ik weet niet wat ik moet doen. Het zat
hem vooral in haar pregnante benaderingswijze
rondom duurzaamheid. Daar was hij, ook vanwege
zijn CDA-achtergrond, niet helemaal van overtuigd.
Het deed een beetje links-progressief aan. Maar
ze bezat zoveel persoonlijke kwaliteiten dat hij in
het bestuur zei: Ze moet het wel worden.”
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Organisatiestructuur op de schop
De benoeming van Truus Sweringa luidde een periode van grote veranderingen in voor de woningcorporatie. In de eerste plaats werd in 1998 de
naam veranderd in Oost Flevoland Woondiensten
(OFW). Dit was slechts een oppervlakkige verandering vergeleken met wat er nog komen zou.
Binnen enkele jaren ging de hele organisatiestructuur op de schop. Truus Sweringa legt uit waarom
dat gebeurde: “We hadden een raad van toezicht,
we hadden een bestuur, we hadden een directeur,
we hadden een ledenvergadering, en we hadden
de bewonersparticipatie. Toen heb ik de discussie
geopend: hoe gaan we hier nu mee om? Want er
waren wel heel veel organen die ongeveer over
hetzelfde gingen.” Dat er wat moest veranderen,
had alles te maken met de brutering, aldus Sweringa: “Vroeger bepaalde het Rijk bijna alles. Alles
was gereglementeerd; ook wat je mocht bouwen,
via contingenten en noem maar op. Door de
brutering was je veel meer risicodrager. Je mocht
ook zelf je huurverhoging bepalen. Vroeger kon
je gewoon zeggen: Ja, wij hadden ook wel minder
huurverhoging gewild, maar het Rijk wil het. Nu
was de afweging meer: wat is bedrijfseconomisch
nodig om een aantal volkshuisvestelijke dingen te

“Nu werd de afweging meer: wat is
bedrijfseconomisch nodig om een aantal
volkshuisvestelijke dingen te realiseren”

realiseren?” We moesten dus een afweging maken
tussen volkshuisvestelijke woonconsumenten en
bedrijfseconomische belangen.
Van vereniging naar stichting
Uiteindelijk koos het bestuur ervoor gebruik te
maken van de ruimte die het BBSH van Heerma
bood. De vereniging zou worden omgezet in een
stichting, onder leiding van een directeur die ook
bestuurder was. De bestuurder was voortaan
dus een professionele kracht en niet langer een
onbetaalde vrijwilliger. Het toezicht over OFW zou
worden uitgeoefend door een raad van commissarissen.
In juli 2000 ging de algemene ledenvergadering
akkoord met de wijziging van de organisatiestructuur. Truus Sweringa werd benoemd tot
directeur-bestuurder van de nieuwe stichting.

1998: Woningbouwvereniging Oost-Flevoland werd Oost
Flevoland Woondiensten.

Twee leden van het oude verenigingsbestuur, De Graaf en Kramer, stapten over
naar de raad van commissarissen om de
continuïteit te garanderen. De Graaf werd
de eerste voorzitter van de raad. Om de
bewonersparticipatie mogelijk te blijven
maken werd op initiatief van huurders een
Huurders Belangen Vereniging opgericht.
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Andere tijden
Volgens Kramer waren deze veranderingen noodzakelijk, want de corporatie
2000: De Algemene Ledenvergadering stemde voor de wijziging van
had behoefte aan verzakelijking en provereniging naar stichting.
fessionalisering: “Het bestuur - dat uit de
vakbeweging is ontstaan - had nog een
organiseren. Ik zei ook: Als je nu die woning kunt
beetje een benadering van ‘ouwe jongens,
verhuren door mensen een pot verf te geven, doe
krentenbrood’. Sociale overwegingen en dergelijke
dat dan. De reactie was dan: Ja, maar dan moet
speelden daarbij nog een rol. Toen de financiering
iedereen een pot verf hebben. Ik zei dan: Nee,
van de volkshuisvesting nog heel erg met subsiniet iedereen wil een pot verf. Je moet nadenken
dies gepaard ging, kon je er nog wel een mentaliover wat iemand wil. We hebben de medewerkers
teit op na houden die strookte met de gedachten
geleerd om klantgericht te werken en in te spelen
van de vakverenigingen over volkshuisvesting.” Zoop de vragen van mensen. Als er iemand in de hal
als gezegd waren die tijden inmiddels veranderd.
stond wilde hij antwoord, en kon je niet zeggen:
Wacht maar tot je een brief krijgt.”
Leegstand; een nieuw fenomeen
Niet alleen moest de corporatie op een andere
Zelfsturende teams
manier worden bestuurd, ook moest het perDeze omslag bracht ook een andere, meer coasoneel anders gaan werken en denken. Truus
chende wijze van leidinggeven met zich mee, zegt
Sweringa vertelt waarom: “Mijn voorganger leidde
Sweringa: “Uiteindelijk heeft het ertoe geleid dat
het bedrijf vrij strak hiërarchisch. Het idee was
het hele middenkader weggegaan is en dat we met
toen meer: je hebt pas een probleem als het
ontdekt wordt. Toen moest ik ontdekken - terwijl ik zelfsturende teams zijn gaan werken, waarbij mensen alle werkprocessen goed uitgeschreven hebnet nieuw was - dat er leegstand was. Dat was een
ben.” Voortaan moest alles in “één keer goed” wornieuw fenomeen. Er kwam ook allerlei inloop van
den gedaan: “Bijvoorbeeld: bij reparaties gewoon
mensen die een woning zochten van wie ik zei: Als
binnen vierentwintig uur een afspraak maken. Dat
ze dronken zijn, hoef je ze niet in te schrijven. Het
hebben we toen allemaal op de rit gezet.” Verder
was een hele ingewikkelde situatie.”
legt Sweringa uit: “Hoe loopt zo’n verhuurproces?
Op een groot bruin vel op de muur hebben we alle
Klantgericht werken
stappen uitgeschreven. Dat heeft heel veel effi
Om problemen als leegstand en de toestroom van
ciency opgeleverd. Daarmee kon je ook veel beter
sociaal zwakke groepen aan te pakken, moesten
inspelen op de vraag van de klant.”
de werkprocessen bij OFW veranderen. Sweringa zegt hierover: “Ik heb gezegd: We gooien de
“Het was een goede zaak”
boel open, we gaan met elkaar brainstormen, we
Al met al hebben de organisatorische wijzigingen
gaan nadenken over hoe we het allemaal moeten
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Dronter huurder & Pionier
sinds april 1962

Foto: Jan-Edwin Geertsma

Bouwmeester: “Als je toezichthouder bent, moet je wel
weten waar je toezicht op houdt en hoe het loopt”

goed uitgepakt, aldus De Graaf: “Het zal misschien voor Truus Sweringa en ons in het begin
even moeilijk zijn geweest om nieuwe grenzen
te stellen. Waar ga je nu wel over en waar ga je
niet over? Waar houd je alleen toezicht op? Maar
dat ging vrij snel, vond ik.” Achteraf gezien is de
organisatorische wijziging volgens De Graaf wel
een goede zaak geweest: “Want anders zit je als
amateurs te besturen.”

Een commissaris krijgt een vergoeding, maar dat
moet volgens Kramer niet de reden zijn om de
functie te aanvaarden: “Mijn motief om bezig te
zijn bij de woningcorporatie was ervoor te zorgen
dat mensen die wat minder inkomen hadden, toch
wooncomfort zouden krijgen.” Ook voor Bouwmeester was dit de belangrijkste drijfveer. Ze heeft
genoten van haar tijd als lid en later voorzitter van
de raad van commissarissen: “Ja, ik vind het geweldig. Wat is er nu essentiëler voor mensen dan
een huis? Als je geen huis hebt, daar moet je toch
niet aan denken? Het is basaal. Als je ervoor kunt
zorgen dat mensen een fijn huis in een fijne buurt
hebben; dat vind ik prachtig.”
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De raad van commissarissen
Een raad van commissarissen bestuurt dus niet
zelf, maar houdt toezicht op de directeur-bestuurder. Dit houdt niet in dat het lidmaatschap van de
raad van commissarissen geen tijd of moeite kost.
Volgens Laura Bouwmeester, die tot 1 januari
2019 voorzitter was van de raad, is dit werk zelfs
vrij intensief: “Je moet je stukken lezen, je moet
de mensen spreken, je moet contacten onderhouden, je moet aanwezig zijn. Ik onderhield het
contact met de Huurders Belangen Vereniging. Je
hebt natuurlijk ook contact met de burgemeester
en wethouders. Er komt dus wel wat bij kijken.”
Daarnaast moeten de commissarissen cursussen volgen bij Aedes, de brancheorganisatie van
woningcorporaties (in 1998 ontstaan uit de fusie
van Nationale Woningraad en NCIV).
Dat is nog lang niet alles. Bouwmeester legt uit:
“We hebben de afgelopen jaren bijeenkomsten
gehad van alle Flevolandse corporaties. Daarvoor
werd een spreker uitgenodigd die een bepaald
thema behandelt. Dat is vrij diepgaand hoor, dan
ben je de hele middag bezig en je wordt flink aan
de gang gehouden. Dat maakt dat je op de hoogte
blijft van de ontwikkelingen op de woningmarkt,
dus wat mogelijk is en wat onmogelijk is, en wat de
toekomstige problemen kunnen zijn. Dat kost tijd,
maar dat is ook heel goed en dat hoort ook zo.”

“Je moet weten waar je toezicht op houdt”
Verder is het volgens Bouwmeester van belang
dat een commissaris de organisatie goed kent:
“Als je toezichthouder bent, moet je wel weten
waar je toezicht op houdt en hoe het loopt. Dus
je hebt bijvoorbeeld contact met leden van het
managementteam. Je loopt eens rond in de organisatie. Je komt op personeelsbijeenkomsten.
Je bent ook aanspreekbaar. Je gaat vervolgens
niet zeggen hoe het moet, maar je stelt wel zaken
aan de orde in de vergaderingen van de raad van
commissarissen. Je moet de functies gescheiden
houden; je bent geen directeur-bestuurder of lid
van het MT.
Maar je bent als commissaris wel iemand die
ervoor moet zorgen dat iedereen zijn werk goed
kan doen, ten behoeve van de huurders.” Kortom, een commissaris moet bij de les blijven.
Truus Sweringa laat trouwens niet toe dat commissarissen er met de pet naar gooien, aldus
Hugo Kramer: “Die had zoveel noten op haar
zang. Je moest je stukken héél goed lezen, want
voor je het wist nam ze een voorsprong op je.”
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Kwetsbare huurders?

‘Een man met een stokje’
Wat betreft de ouderen: toen Woningbouwvereniging Oost-Flevoland (vanaf 1998 OFW) werd opgericht, waren die er in Dronten niet of nauwelijks.
Voormalig voorzitter van de raad van commissarissen Jan de Graaf herinnert zich: “Toen wij eind
jaren zestig in Biddinghuizen woonden, was er één

Opening van verzorgingshuis De Regenboog in 1989.

senior, een heer die bij zijn kinderen woonde. Een
man met een stokje en een hondje.” Ton Boot, die
in 1969 in Dronten kwam wonen, beaamt dit: “De
mensen die hier woonden, dat waren allemaal jongelui. Wij waren rond de dertig. Er was maar één
ouwe man in heel Dronten, en die was al vijftig!”
De eerste ‘bejaardenwoningen’
Desondanks begon Woningbouwvereniging
Oost-Flevoland al vlak na de oprichting met het
bouwen van woningen die geschikt waren voor
senioren. Dit gebeurde op initiatief van Wim Revet,
de eerste voorzitter. Hij legt uit: “Ik kreeg mijn
bestuur mee met mijn standpunt dat we wijken
moesten bouwen waar mensen oud konden worden. Ik zei: Als oudere mensen problemen krijgen,
met traplopen en zo, dan moeten er in dezelfde
buurt en in dezelfde straat andere woningen
geschikt voor hen zijn. Dan kunnen ouderen in
hun eigen buurt blijven wonen. Zodoende bouw-
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Volgens de nota Volkshuisvesting
in de jaren negentig, die in 1989
onder verantwoordelijkheid van
staatssecretaris Enneüs Heerma
werd gepubliceerd, moeten woning
corporaties zich concentreren op
het bouwen van betaalbare huizen
voor “kwetsbare groepen” op
de woningmarkt, zoals ouderen,
gehandicapten, jongeren en etnische
minderheden. In hoeverre heeft OFW
deze doelstelling gerealiseerd?
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“Vier het leven, maar hang wel
zelf de slingers op.”

Foto: Jan-Edwin Geertsma

den we bij onze eerste opdracht niet alleen zo’n
tweehonderd woningen, maar ook zo’n zestig
bejaardenwoningen.”
Bouwen voor de bejaarden van straks
Buiten het bestuur van de woningbouwvereniging
stuitten zijn plannen wel eens op weerstand, herinnert Revet zich: “Ik weet nog dat de heer Otto,
directeur van de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders en landdrost van het openbaar lichaam ‘Zuidelijke IJsselmeerpolders’, tegen me zei: Ach vent,
je bent hartstikke gek! Wie gaat er hier nu woningen voor bejaarden bouwen? Die hebben we toch
niet! De gemiddelde leeftijd was negentien jaar. Ik
zei: Ja, maar ik bouw ze niet voor de bejaarden van
nu, ik bouw ze voor de bejaarden van straks.”

“Wie gaat er hier nu woningen
voor bejaarden bouwen?
Die hebben we toch niet!”

Relatief jonge bevolking
Hoewel Dronten, net als de rest van Flevoland,
nog altijd een relatief jonge bevolking heeft, gaat

de vergrijzing niet helemaal aan het nieuwe land
voorbij. Was in 2009 nog 45,7 procent van de
bevolking van Dronten jonger dan twintig, in 2019
is dit gedaald tot 41,5 procent. De ‘grijze druk’
(het percentage inwoners boven de 65 jaar ten
opzichte van het percentage inwoners jonger dan
twintig) steeg in die periode van 21,1 naar 30,6
procent. Achteraf gezien was het dus verstandig
dat Woningbouwvereniging Oost-Flevoland al
vroeg begon met het bouwen voor de “bejaarden
van straks”. Revet zegt zelf: “Het leuke is dat je nu
kunt zeggen dat Dronten vergeleken met de rest
van Nederland royaal in haar ouderenwoningen
zit. Senioren hoeven hier niet tien jaar of langer te
wachten op een seniorenwoning.”
De Regenboog: een bijzonder project
Woningbouwvereniging Oost-Flevoland bouwde
ook voor groepen die extra zorg nodig hebben. In
1989 opende prinses Juliana woonzorgcentrum
De Regenboog. Het was door Woningbouwvereniging Oost-Flevoland gebouwd in opdracht van een
rechtsvoorganger van zorgorganisatie Coloriet. De
Regenboog was in eerste instantie bedoeld voor
alle leeftijden (later is dit aangepast, omdat dit in de
praktijk niet bleek te werken). Speciaal voor senioren was er een zorggedeelte en rondom De Regenboog waren zelfstandige woningen gebouwd, zoals
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Comfortabele woningen
OFW vond het van groot belang dat de seniorenwoningen comfortabel waren. Aan de Hooiberg in
Biddinghuizen staan de eerste seniorenwoningen
die zijn voorzien van twee toiletten; één in de gang
en één in de badkamer. Revet legt uit: “Vóór die
tijd hadden bejaardenwoningen maar één toilet.
Wij vonden het niet juist dat als je visite kreeg
en er een bejaarde ziek op bed lag, de visite bij
wijze van spreken in de slaapkamer naar het toilet
moest. Ik weet nog heel goed hoe we dat erdoor
hebben gekregen. We zeiden op het ministerie
van Volkshuisvesting: Het is te gek voor woorden
dat je maar één toilet hebt. Het is ook bekend dat
als een ouder echtpaar boodschappen is gaan
doen, ze bij het thuiskomen allebei tegelijk naar
het toilet willen!”

Opening van De Regenboog door prinses Juliana in 1989.

appartementen, eengezinswoningen, seniorenwoningen en zelfs een paar eenkamerwoningen. Na
verloop van tijd bleek dat ook oudere bewoners
graag gebruikmaakten van deze woningen.
In 1998 kon Coloriet subsidie krijgen voor het
leveren van zorgarrangementen aan mensen die
in de woningen rond De Regenboog woonden.
Voorwaarde was wel dat OFW deze woningen op
basis van deze zorgindicatie met voorrang toewees. Dat heeft OFW gedaan. Daardoor werd het
zorgaanbod aanzienlijk uitgebreid met 20 plaatsen
op een vernieuwende wijze. Door samenwerking
werd een subsidiestroom naar Dronten geleid die
veel kansen bood voor zowel de inwoners als voor
Coloriet.
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Een woonservicegebied; een innovatieve ontwikkeling
Eind vorige eeuw kreeg OFW de kans om grond
te kopen van de PKN kerk. Dit gaf een enorme
kans om het aantal woningen voor senioren uit te
breiden, maar ook om op een moderne manier
over wonen, zorg en welzijn na te denken. Samen
met Coloriet en gemeente heeft OFW gewerkt aan
het ontwikkelen van het woonservicegebied De
Regenboog/De WoonArk; een wijk waar de organisatie van zorg en welzijn op elkaar zijn afgestemd
en er voor zorgt dat mensen langer zelfstandig
kunnen blijven wonen. Hulp- en dienstverleners
werken hier nauw samen en kunnen daardoor
passende zorg bieden, desnoods op afroep.
Dit was zeer innovatief. Er werd daarom ook ontwikkelsubsidie voor toegekend. Tien gebieden in
Nederland kwamen hiervoor in aanmerking. Het
woonservicegebied De Regenboog/De WoonArk
is daadwerkelijk gerealiseerd en met succes. Uit
evaluatieonderzoek bleek dat in Dronten ouderen
zich vaker zelfstandig redden dan in bijvoorbeeld
ouderen in een plaats als de Bilt. Slechts 1 op de
150 ouderen in Dronten zit in een verzorgings- of
verpleeghuis, terwijl die verhouding in het woonservicegebied De Bilt-West, dat ook goed staat
aangeschreven, 1 op de 12 is.

2007: Eerste paal voor woonservicecentrum De WoonArk.

Verbouwing De Regenboog
Woonzorgcentrum De Regenboog was in de periode rond de ontwikkeling van het woonservicegebied aan een grondige renovatie toe. Door de verbouwing kwamen er meer verpleeghuiseenheden
voor zowel psychogeriatrie als voor somatiek en
minder verzorgingshuiseenheden. Beneden werd
een centraal wijkplein ingericht waar ontmoeting
centraal staat. Ook mensen uit het woonservicegebied kunnen komen eten of een kop koffie
drinken. Dit paste precies bij de ontwikkeling in
het denken over zorg en welzijn.
Anno 2019 telt De Regenboog 76 zorgplaatsen, 40
laagbouw seniorenwoningen, 11 eengezinswoningen en 69 zelfstandige appartementen.

Het mooie aan De WoonArk is dat de
bewoners die geen zorg nodig hebben,
hun buren eventueel kunnen helpen.

Woonservicecentrum De WoonArk
Op directe loopafstand van De Regenboog heeft
OFW woonservicecentrum De WoonArk gebouwd
(naast de kerk De Ark); een gebouw met een bijzondere architectuur. Het complex staat symbool
voor het nieuwe land. Waar eerst water was, is

Bouwmeester: “Je wilt ook dat mensen plezier beleven
aan hun woning en dat ze woongenot ervaren.”
nu land. Het appartementencomplex in de vorm
van water en een schip telt 82 zelfstandige appartementen voor ouderen, die een beroep kunnen
doen op zorg uit De Regenboog. De WoonArk is
via een overdekte loopbrug verbonden met De
Regenboog. Het mooie aan De WoonArk is ook dat
de bewoners die geen zorg nodig hebben, hun buren eventueel kunnen helpen. Daarnaast kunnen
mensen dicht in de buurt wonen van hun partner
in De Regenboog.

De WoonArk.

Andere kwetsbare doelgroepen
Het denken over zorg voor mensen met een
psychische of lichamelijk handicap is in de loop
der jaren gewijzigd. In de gemeente waren geen
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Naast Coloriet zijn ook andere zorginstellingen
actief in het woonservicegebied, zoals Triade,
InterAkt Contour, fysiotherapie en apotheek. Deze
partijen huren ruimtes op de begane grond van
de WoonArk. Daarnaast is op de begane grond het
Denksportcentrum gevestigd. Hier kunnen Drontenaren bridgen, sjoelen, dammen of klaverjassen,
spellen die veel senioren doen. Ook kunnen ze in
het Denksportcentrum een kopje koffie drinken,
de krant lezen, of gewoon een praatje maken. Het
is een plek voor ontmoeting.

Diverse seniorenwoningen
OFW heeft de afgelopen 25 jaar diverse seniorencomplexen gebouwd, zoals De Werf en Het
Tussendek in Dronten en De Tas in Biddinghuizen.
Deze zijn zeer geliefd. Er is veel aandacht besteed
aan een goede plattegrond. De centrale ligging,
vaak dichtbij de winkels is ook zeer aantrekkelijk.
Bovendien ervaren mensen veel gezelligheid van
de buren, vaak ook polderpioniers waar men al
veel mensen van kent. Daarnaast is het concept
levensloopwoning ontwikkeld. Ook die zijn erg in
trek. Niet alleen senioren wonen er graag, maar ook
voor andere doelgroepen zijn ze interessant. Ook
van dit type woningen is er veel gebouwd in de drie
dorpen, bijvoorbeeld aan de Eurosingel in Dronten
West, De Voor en Cultuursingel in Biddinghuizen en
aan De Lange Streek en De Greente in Swifterbant.

zorginstellingen “oude stijl”. Hierdoor ontstond de
kans om de zorg naar de nieuwste inzichten in te
richten en hierbij passende huisvesting te ontwikkelen. Het idee was om mensen zo zelfstandig
mogelijk te laten wonen en liefst in kleinschalige
eenheden. Op OFW werd vaak een beroep gedaan
om deze vorm van huisvesting te realiseren. OFW
heeft hier graag aan meegewerkt. Diverse zorginstellingen hebben zich hierdoor gevestigd in de
gemeente, zoals Vitree (jeugdhulp), Kwintes (psychosociale en psychiatrische problematiek), Triade
(gehandicaptenzorg en geestelijke gezondheidszorg), ’s Heeren Loo ((verstandelijke) beperking),
InterAktContour (niet-aangeboren hersenletsel) en
stichting Philadelphia (ondersteuning voor mensen met een beperking).
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Zo kwam OFW eind 2004 met Kwintes overeen om
de helft van de drie appartementengebouwen in
de wijk De Boeg aan hen te verhuren. De apparte
menten kregen een eigen ingang. In een van de
drie gebouwen kwam een steunpunt voor hun
cliënten. Voor de cliënten zijn kleine woningen
ontworpen maar wel met eigen voorzieningen.
Kwintes biedt deze groepen verschillende vormen
van wonen, begeleiding, dagbesteding en zorg
bemiddeling aan.
Kwintes huurt ook het Lagerhuis onder het Hogerhuis van OFW. Waar de organisatie activeringscentrum Leeuwen’Art opende. In dit centrum ligt de
nadruk op gezamenlijkheid, gezelligheid en eigen
inzet. Mensen kunnen er terecht voor een lunch
en twee keer per week voor een avondmaal. Daarnaast organiseert Kwintes er verschillende activiteiten op het gebied van sport, spel en creativiteit.
Ook kunnen mensen er gewoon even binnenlopen voor een kopje koffie of om de krant te lezen.
Een ander voorbeeld is de samenwerking met
Vitree. In 1986 bouwde OFW al het eerste gezinsvervangend tehuis voor hen. Dit is in de loop der
tijd steeds verder uitgebreid met extra woonruimte en een dienstcentrum; een orthopedagogische
behandelingsinstelling voor licht verstandelijk
gehandicapten met gedragsmatige afwijkingen.

2009 Offciële start modernisering De Regenboog.
Door Rijksbezuinigingen is later een deel weer
opgeheven.
Prettig wonen voor iedereen
OFW vindt het belangrijk dat al haar huurders,
zowel de sociaal zwakkeren als degenen die zich
zelf goed kunnen redden, prettig wonen. Laura
Bouwmeester, voormalig voorzitter van de Raad
van Commissarissen, zegt: “Je wilt ook dat mensen
plezier beleven aan hun woning en dat ze woongenot ervaren. Daar hoort ook bij dat je in een

Activeringscentrum Leeuwen’Art van Kwintes.

prettige omgeving zit, dat je geen last van je buren
hebt, dat je een beetje contact hebt hier en daar,
dat je uit de voeten kunt, dat je je kunt ontwikkelen.” OFW probeert dan ook de leefbaarheid van
buurten en wijken in stand te houden of zo nodig
te vergroten. Hiervoor richtte OFW tijdens haar
40-jarig jubileum het Leefbaarheidsfonds op. Met
dit fonds ondersteunt OFW wijk- en woonwensen
van bewoners die de leefbaarheid van de wijk of
buurt versterken.

Leefbaarheid in wijken
Een andere manier om de leefbaarheid van buurten en wijken te behouden, is goed in de gaten
houden of huurders problemen hebben. Gerard
Corjanus: “OFW signaleert heel snel. Als je de
huur niet betaalt, dan wordt schuldhulpverlening
ingeschakeld.” Bij dat signaleren van problemen

2015: Het Leefbaarheidsfonds OFW ondersteunt het initiatief van bewoners uit het seniorencomplex
De Wiekslag; de aanleg van de tuin die dient als ontmoetingsplek.
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Modernisering en nieuwbouw dragen bij aan…
Ook de reguliere moderniseringsprojecten van
OFW en nieuwbouw kunnen bijdragen aan een
prettig woonklimaat voor iedereen, inclusief sociaal
zwakke groepen. Dit bleek in Biddinghuizen, dat
een jaar of vijftien geleden kampte met sociale problemen en een teruggang in het voorzieningenniveau. Directeur Truus Sweringa zegt hierover: “Het
leuke van Biddinghuizen is dat toen een aantal
sterke mensen uit het dorp zelf zijn opgestaan. Ze
hebben gezegd: We laten dit niet gebeuren.”
OFW werkte mee aan het verbeteren van het
aanzien van Biddinghuizen. Blokjes huizen werden
afgebroken en er werden 4 appartementengebou-

wen voor starters en levensloopwoningen voor
teruggebouwd. Hierdoor werd het woningaanbod
diverser en ontstond er een heldere stedenbouwkundige structuur, het zogenaamde carré.
Sweringa: “Het dorp heeft daar echt een impuls
van gekregen. De mensen zeggen: Biddinghuizen
is mooi geworden.” Op initiatief van het dorp en
in opdracht van de gemeente bouwde OFW een
Educatief Centrum. Het biedt onderdak aan basisscholen, kinderopvang, een centrale ontmoetingsruimte en een vestiging van de FlevoMeer Bibliotheek. Door samenwerking ontstonden er meer
mogelijkheden om de voorzieningen in stand te
houden. De bibliotheek werkt bijvoorbeeld nauw
samen met de scholen. Het Educatief Centrum
heeft het voorzieningenniveau in Biddinghuizen
aanzienlijk verhoogd.
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Oude pionier

Foto: Jan-Edwin Geertsma

Corjanus: “OFW is één van de corporaties met
relatief gezien de minste huisuitzettingen”
spelen de servicemedewerkers ook een rol. Zij
komen bij de huurders over de vloer en zien snel
of iemand zichzelf of zijn woning verwaarloost.
Overigens vergissen zij zich ook wel eens. Zo moest
voormalig servicemedewerker Bert Kijk in de Vegte
eens de buitenkant van een huis opknappen. Hij en
zijn collega zetten hun steiger neer in een op het
oog verwaarloosde tuin die vol stond met brandnetels. Vervolgens stoof de bewoonster boos naar
buiten: ze gebruikte de brandnetels om er thee van
te trekken!

De gemiddelde leeftijd van de bevolking
is de afgelopen vijftig jaar gestegen en
het aantal inwoners met lichamelijke of
psychosociale problemen is toegenomen.

die hier al ik weet niet hoe lang wonen, hebben
de tuin allemaal netjes. Die hebben het vroeger al
gedaan en doen het nu nog.” Al is er geen sprake van echte overlast, een reeks verwaarloosde
voortuinen in een opgeknapte straat is geen fraai
gezicht. Op die manier wordt een moderniseringsproject “een vlag op een modderschuit”, zoals
Steert het uitdrukt.

Huisvesting statushouders
Net als corporaties op het ‘oude land’, heeft
OFW te maken met de komst van statushouders,
afkomstig uit oorlogsgebieden als Irak en Syrië.
OFW verzorgt de huisvesting van deze groep
vluchtelingen. Het is echter niet de taak van de
woningcorporatie om zorg te dragen voor hun
integratie. Daar zijn andere instanties voor, zoals
VluchtelingenWerk. Deze organisatie is grotendeels afhankelijk van overheidssubsidies en heeft
niet altijd voldoende middelen om statushouders
te helpen. In dat geval grijpt de buurt soms in.
Corjanus vertelt: “Bij mij op de hoek woonde een
statushouder. Die man kwam aan de deur: Mijn
vrouw en kinderen komen aan op Schiphol en hoe
krijg ik ze hier? Nou, de buurt zegt: Dat kan toch
niet, je hebt toch VluchtelingenWerk en zo? Toen
heb ik naar Den Haag gebeld. Zijn verhaal klopte.
Maar niemand zegt: Nou, dat regelen wij dan.
Nee, hij moet zelf maar zien hoe hij zijn vrouw en
kinderen hier krijgt. Toen hebben wij in de buurt
gezegd: Nou, dat is onmenselijk. Toen zijn we met
twee auto’s naar Schiphol gegaan en hebben we
die gezinshereniging verzorgd.”
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Tuinonderhoud
Een verwaarloosde tuin duidt overigens niet altijd
op psychosociale of lichamelijke problemen bij de
bewoner. Sommige huurders, vooral de jongeren, hebben gewoon geen tijd of zin om hun tuin
netjes te houden. Kees Steert, die al vijftig jaar in
Swifterbant woont, zegt: “De ouderen pik je er zo
tussenuit, als je hier rond gaat lopen. De mensen

Ernstige overlast
Een enkele keer ziet OFW geen enkele andere oplossing dan huurders die ernstige overlast veroorzaken uit hun huis te zetten. Truus Sweringa: “Als dat
aan de hand is, dan is er allerlei hulpverlening geweest om te proberen uitzetting te voorkomen. Dan
moeten mensen het toch echt wel heel bont maken
wil dat niet lukken. Het is natuurlijk iets anders als
het om criminaliteit gaat, want dat heb je natuurlijk
ook. Maar als het gewoon zwakke broeders zijn, dan
is er altijd heel veel contact over geweest.” OFW is
één van de corporaties met relatief gezien de minste huisuitzettingen, aldus Gerard Corjanus.
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2016: Bewoners van seniorencomplex De Werf vieren het 20-jarig jubileum van het gebouw.
Sweringa erkent dat het soms moeilijk is dat
statushouders in de praktijk door buurtbewoners
moeten worden opgevangen: “Dat is soms heel
lastig. Ook door de taal. Je ziet dat mensen dat
lastig vinden, en als mensen zelf ook nog niet zo
sterk zijn, hebben ze daar meer moeite mee.”
Veranderende samenleving
De Nederlandse maatschappij is sinds 1969 flink
veranderd, en dat geldt ook voor de samenleving
in Dronten. De gemiddelde leeftijd van de bevolking is de afgelopen vijftig jaar gestegen en het
aantal inwoners met lichamelijke of psychosociale
problemen is toegenomen. Bovendien wonen
mensen langer zelfstandig. Verder hebben zich
statushouders uit conflictgebieden in Dronten
gevestigd. OFW heeft zich over het algemeen goed
aangepast aan deze veranderingen.
Het realiseren van zorgvoorzieningen in de
gemeente Dronten heeft bijgedragen aan een
completer aanbod van zorg voor de Dronter

gemeenschap. Deze zorgvoorzieningen zijn gebouwd volgens de nieuwste inzichten voor goede
zorg. Veel van de gebouwen zijn eigendom van
OFW. Voor inwoners van Dronten is het plezierig
dat als er iets is met hun partner, kind, familielid of
kennis zij de benodigde zorg dichtbij huis kunnen
ontvangen. Hierdoor kan hun sociale netwerk in
stand blijven en het is fijn om mensen om je heen
te hebben die om je geven.
Het bieden van betaalbare en prettige huisvesting
aan mensen die zwak staan op de woningmarkt is
altijd één van de voornaamste doelstellingen van
de corporatie geweest. Truus Sweringa ziet het
ook niet als een probleem dat een deel van de
doelgroep kwetsbaar is: “Het hoort er ook bij. Ik
zie dat niet allemaal als negatief. Als mensen begeleiding nodig hebben, is het belangrijk dat ze die
ook krijgen. Zonder zorg in de samenleving, krijg je
meer problemen. Ook met de gedachte als er iets
met je ouders of kind is, het fijn is om in de buurt
zorg te hebben.”
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avontuur
Feiten en Weetjes

• In 1996 werd het Seniorenlabel uitgereikt voor
seniorenwoningen aan De Wolken en Het Zenit
in Dronten.
• In 1996 werd seniorencomplex De Werf opgele
verd. Tijdens de oplevering werd het Senioren
label uitgereikt.

2001: De nieuwe wijkposten in Biddinghuizen en
Swifterbant werden geopend.

• Het eerste bewonersblad OFW Vizier werd in
1998 overhandigd. Daarvoor had OFW 4 pagi
na’s in het landelijke bewonersblad ‘Van huis
uit’ van de NWR.   
• In 1998 werd de naam gewijzigd van Woning
bouwvereniging Oost-Flevoland in Oost Flevo
land Woondiensten (OFW) en veranderde in
2000 van vereniging in stichting.
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• In 2000 werd een huurdersorganisatie opge
richt; de Huurders Belangen Vereniging.
• In 2000 werd door een statutenwijziging de
vereniging een stichting.

2002: Start ontwikkeling woonservicegebied rond
De Regenboog/De WoonArk met Coloriet en de
gemeente Dronten.

• In 2001 ging de bouw van de eerste levensloop
woningen aan de Eurosingel in Dronten van
start.
• De gemeente Dronten en OFW leggen in 2002
de goede samenwerking vast in een convenant.
• De eerste steen voor appartementencomplex
Het Tussendek werd in 2002 gelegd door Jan de
Graaf, wethouder Bauke Braaksma en wethou
der Hillebrand Koning..
Totaal aantal inwoners: 35.244

2002: Officiële start bouw Het Tussendek

De cultuur van het avontuur

• De seniorenwoningen rond de Bazaltstraat in
Swifterbant kregen het Politiekeurmerk Veilige
woning, het Seniorenkeurmerk en het keur
merk Goed en Goedkoop.
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“Leven is lachen en huilen,
soms tegelijk, maar God is
altijd bij je.”
Foto: Jan-Edwin Geertsma

De Huurders Belangen Vereniging van 2000 tot nu

Inzet en
betrokkenheid

In principe hadden alle huurders het recht lid van
de vereniging te worden en de ledenvergaderingen te bezoeken. In de praktijk gebeurde dit niet;
de meeste huurders hadden het veel te druk met
hun baan of gezin. Gerard Corjanus, sinds 1966
inwoner van Dronten, ging zelden naar de leden-
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1999: Een enthousiaste groep huurders zet zich in voor
bewonersparticipatie. Ze zetten samen de Huurders
Belangen Vereniging op.

vergaderingen: “Een enkele keer ben ik er wel
eens geweest, hoor. Maar het idee was over het
algemeen: Er zit iemand van de vakbeweging in
het bestuur, die regelt dat wel.”
Ze werden massaal lid
Veelzeggend over die periode is de volgende
anekdote van Truus Sweringa: “Er is een periode
geweest waarin ongehuwde paren niet bij de
corporatie konden huren. Dit stuitte een groep
studenten van de agrarische hogeschool tegen
de borst. Ze werden massaal lid van de vereniging
en mochten dus ook de algemene ledenvergaderingen bijwonen en stemmen. Hun doel was de
gewraakte bepaling uit de reglementen te schrappen. Dit kwam andere leden ter ore. Die trommelden de leden op die lid waren van de vakbond.
Hierdoor werd het voorstel afgestemd!”

De cultuur van het avontuur

Tot 2000 was OFW (aanvankelijk
onder de naam Woningbouw
vereniging Oost-Flevoland) een
vereniging met leden. Wim Revet,
één van de oprichters en in de
jaren 1969-1994 voorzitter van het
bestuur, zegt over die periode:
“Twee keer per jaar had je een
algemene ledenvergadering. Een
keer om de jaarstukken vast
te stellen en een keer om een
begroting vast te stellen. Daar
kwamen de plannen aan de orde.”

Huurdersbelangen
Er kwamen door de brutering veel meer verantwoordelijkheden bij de corporatie te liggen die
in het verleden door het Rijk werden bepaald,
bijvoorbeeld de huurverhoging. Leden van de vereniging moesten staan voor de volkshuisvestelijke,
de bedrijfseconomische en de woonconsumentenbelangen. In de praktijk kregen de belangen
van woonconsumenten de meeste aandacht. Dit
kon beter vorm worden gegeven via bewonersparticipatie. Na het omzetten van vereniging naar
stichting (via een statutenwijziging), had OFW
geen leden meer. Een stichting kent immers geen
leden. Bewonersparticipatie paste in het nieuwe
tijdsbeeld. Daarom werd in april 2000 de Huurders Belangen Vereniging (HBV) opgericht, een
vereniging waarvan alle huurders van OFW lid
kunnen worden. Bovendien bleef OFW twee keer
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2000: De oprichting van de HBV is een feit.

per jaar een bewonersavond organiseren rond
dezelfde tijd waarin vroeger de ledenvergadering
was. Ook hier legde OFW verantwoording af over
haar beleid en ging zij met huurders in gesprek
over nieuwe ontwikkelingen.
Naast dat OFW het belangrijk vindt en vond dat
huurders invloed kunnen uitoefenen op het beleid
van de corporatie, nam in 1998 het parlement de
Wet op het Overleg Huurders-Verhuurders aan,
ingediend door het Tweede Kamerlid Adri Duivesteijn (PvdA). Deze wet verplicht verhuurders die
meer dan honderd woningen beheren, bewonersparticipatie mogelijk te maken en te financieren.
Drie bestuursleden
De HBV bestaat uit een dagelijks bestuur, een
algemeen bestuur, een ledenraad en uiteraard

Corjanus: “Sociaal gezien was mijn streven zo min
mogelijk huurverhoging voor de minst draagkrachtigen.
Dat is jaren gelukt.”

Buiten de vergaderingen om kunnen
de leden van de ledenraad het bestuur
benaderen met problemen die zij in hun
buurten hebben geconstateerd
De ogen en oren van het bestuur
De ledenraad van de HBV controleert wat het
bestuur doet. Verder zijn de leden van deze raad
de ogen en oren van het bestuur in de dorpen
en wijken. Het bestuur van de HBV vergadert vier
keer per jaar met de ledenraad. Buiten de vergaderingen om kunnen de leden van de ledenraad
het bestuur benaderen met problemen die zij
in hun buurten hebben geconstateerd. Verder

kunnen zij cursussen of workshops volgen bij de
Woonbond, de landelijke belangenvereniging van
huurders en hun organisaties. Mario Ehlting, inwoner van Dronten en voormalig lid van de ledenraad, zegt hierover: “Dat is heel belangrijk, want je
hebt eigenlijk nergens verstand van en je moet het
allemaal opbouwen. Je moet weten wat er landelijk
speelt, bij de regering.”
Overleg met de directeur bestuurder
Een belangrijke taak van de HBV is het overleg met
de directeur bestuurder over alles wat bij OFW
speelt. Gerard Corjanus, voormalig voorzitter van
de vereniging, zegt: “Alles wat als beleidswijziging
werd voorgesteld komt ook bij de huurdersvereniging terecht. Dus groot onderhoud, alle plannen
die men heeft, en plannen om woningen te verkopen. Dan vraagt men onze mening.” Uiteraard
wordt ook overlegd over de hoogte van de huur.
Corjanus: “Sociaal gezien was mijn streven zo min
mogelijk huurverhoging voor de minst draagkrachtigen. Dat is jaren gelukt.”
Goede samenwerking
Het overleg tussen HBV en directeur-bestuurder
vindt meestal plaats in een aangename sfeer. De
HBV streeft naar goede samenwerking tussen
beide partijen. Corjanus: “Ik heb altijd de filosofie
gehad dat je er samen uit moet komen.” Dwars liggen om het dwars liggen heeft geen zin; uiteindelijk moet er toch beleid komen, legt Corjanus uit:
“Bij een conflict heb je twee verliezers. Zoek naar
de oorzaken en probeer daar wat mee te doen.”
Dit wil niet zeggen dat de HBV nooit kritiek heeft
op het beleid van OFW. Claudia van Loveren: “Wij
gaan niet overal meteen in mee. We willen precies weten welke voor- en nadelen er voor onze
huurders aan bepaalde zaken zitten. Want wij zijn
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de leden. In het dagelijks bestuur zitten de voorzitter, de secretaris en de penningmeester. Het
algemeen bestuur bestaat uit de drie leden van
het dagelijks bestuur en een aantal algemene bestuursleden. Op dit moment zijn dat er drie. Deze
drie bestuursleden zijn ieder coördinator van één
van de drie woonkernen van de gemeente Dronten. Het hoogste orgaan van de HBV is de ledenraad. Volgens de statuten wordt deze raad “naar
evenredigheid samengesteld uit maximaal dertig
afgevaardigden van de bewonerscommissies”.
Claudia van Loveren, voorzitter van het algemeen
bestuur en coördinator voor Biddinghuizen, legt
uit wie dat zijn: “Bewonerscommissieleden zijn
leden van de HBV die bij hun aanmelding hebben
laten weten dat zij bewonerscommissielid willen
zijn. Een bewonerscommissielid wordt altijd benaderd bij een grote schilderbeurt in de wijk of straat
waar hij of zij zelf woont, of als de modernisering
voor de deur staat.”
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2000: HBV en OFW ondertekenen een samenwerkingsovereenkomst.
er voor onze huurders; niet voor OFW, maar echt
voor onze huurders. Je probeert altijd wat. De
huurverhoging die elk jaar weer terugkomt, daar
proberen we toch altijd wat van af te knabbelen.
Negen van de tien keer is ons dat ook nog gelukt.
En kijk, elke euro is er toch ééntje.”
Onderhouden van contacten
Een andere taak van het bestuur van de HBV is
het onderhouden van contacten met de huurders, ook met degenen die geen lid zijn van de
vereniging. Het bestuur moet immers weten wat
er onder de achterban leeft. Dit gaat vaak min of
meer vanzelf, zegt Corjanus: “Je leeft midden in de
samenleving, hè. Ik ging naar het voetbal en zo. Ik
weet hoe de mensen denken en hoe de mensen
doen. Het netwerk is groot. Ik zat ook in de politiek. Dan kom je ook met de mensen in contact.”
Voordragen leden raad van commissarissen
Een meer formele taak van de HBV is het voordragen van twee leden van de raad van commissarissen. Als de termijn van een commissaris afloopt

neemt OFW een wervings- en selectiebureau in
de arm om te helpen met het zoeken naar een
vervanger. De raad van commissarissen stelt een
profielschets op. Als het gaat om een commissaris
die op voordracht van de HBV wordt benoemd,
spreekt het wervingsbureau vooraf met het bestuur van de vereniging om de wensen te peilen.
Dan zet het wervingsbureau de vacatures landelijk
uit. Daar komen als het goed is sollicitanten op
af. OFW maakt vervolgens een eerste selectie en
legt deze voor aan het bestuur van de HBV. Het
bestuur kiest enkele kandidaten uit met wie men
een gesprek wil hebben. Er wordt een sollicitatiecommissie gevormd met daarin twee vertegenwoordigers van de HBV.
“We vragen ze het hemd van het lijf”
Claudia van Loveren: “De kandidaten die zijn
uitgenodigd voor een gesprek komen dan bij ons.
We vragen ze het hemd van het lijf. Dan gaan wij
in overleg: waar gaan we voor? Wij weten natuurlijk hoe de commissarissenclub eruit ziet. Heel
belangrijk is: is de kandidaat een toegevoegde

Van Loveren: “Wij spreken veel ouderen die
moeten inloggen op MijnOFW.nl en geen idee
hebben hoe dat moet.”
waarde in de groep die we hebben? Truus moet
er ook mee samenwerken.” Volgens de statuten
van OFW worden nieuwe leden van de raad van
commissarissen benoemd door de zittende leden.
De bestuursleden van de HBV beslissen echter
zelf wie ze als lid van de raad willen voordragen.
Hun voordracht is ook bindend, mits de kandidaat voldoet aan de profielschets die de raad van
commissarissen heeft opgesteld. Verder moet de
Autoriteit woningcorporaties (Aw), een onafhankelijke instelling die toezicht houdt op de woningcorporaties, instemmen met de benoeming (de
Aw bestaat sinds 2015 en valt onder de politieke
verantwoordelijkheid van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties).

Bemiddelen bij problemen
Een belangrijke taak van de HBV is het bemiddelen bij problemen tussen individuele huurders
en OFW. Van Loveren legt uit: “Er is wel eens een
klacht dat iemand zich bijvoorbeeld niet gehoord
voelt, of het niet eens is met een beslissing die
OFW heeft genomen over de woning van de huurder. Dan hoor je het verhaal aan van de huurder
en dan ga je eens zelf kijken: Wat bedoelt die
huurder?” Vervolgens gaat Van Loveren met dit
verhaal naar de verantwoordelijke medewerker
van OFW en legt ze de kwestie aan hem of haar
voor. Meestal blijkt dan dat er niet zoveel aan de
hand is: vaak is er sprake van een miscommunicatie tussen de huurder en OFW. Mocht de HBV echter tot de conclusie komen dat de klachten van de

Weinig klachten
De HBV ontvangt maar weinig klachten van huurders. Voor zover er klachten zijn, hangen die
samen met de moderniseringsprojecten. Van
Loveren: “Er wordt wel eens iets uitgevoerd dat niet
voldoet aan de verwachtingen van de huurder. Je
zit met een modernisering en een aannemer. Die
neemt weer onderaannemers, timmermannen en
metselaars aan.” Het personeel van een aannemer
is tijdens een modernisering te gast bij de huurder en maakt daar een hoop rommel. Daar zijn de
huurders niet altijd blij mee.
Steun aan ouderen
Verder biedt de HBV desgewenst steun aan de oudere huurders van OFW. Van Loveren: “Wij spreken
veel oudere mensen die moeten inloggen op MijnOFW.nl en geen idee hebben hoe dat moet. Of mensen die slechthorend zijn, en telefoneren wordt dan
een probleem. Dan bel ik OFW voor die mensen.”
“Je wilt je zo veel mogelijk verdiepen”
Het lidmaatschap van het bestuur van de HBV is
al met al behoorlijk intensief voor goedwillende
amateurs die het allemaal in hun vrije tijd moeten
doen. Claudia van Loveren zegt hierover: “Je krijgt
steeds meer taken en steeds meer verantwoordelijkheden als HBV-bestuur. Soms gaat er heel veel
vrije tijd in zitten. Ik ga naar afspraken en vergaderingen en heb besprekingen. Je wilt je zo veel
mogelijk verdiepen in wat er leeft in de gemeente
en waar je een bijdrage kunt leveren.”
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Een meer formele taak van de HBV is
het voordragen van twee leden van de
raad van commissarissen

huurder gegrond zijn, dan aarzelt het bestuur niet
om dit bij OFW aan de orde te stellen. Van Loveren:
“Dan gaan wij naar OFW en zeggen: Dit pikken wij
ook niet, want het is niet netjes.” Dit leidt er bijna
altijd toe dat OFW het probleem oplost.

Vrijwilligersfunctie of voltijdsbaan
Soms heeft het bestuurslidmaatschap meer weg
van een voltijdsbaan dan van een vrijwilligersfunctie, zegt Van Loveren. Het is dan ook niet
eenvoudig mensen te vinden die een bestuursfunctie kunnen of willen vervullen. Vaak rollen
bestuursleden er min of meer bij toeval in. Gerard
Corjanus werkte lange tijd als bedrijfsleider van
een grote schilder en glaszetter. Hij huurde zelf
bij OFW en kende mensen die actief waren in de
HBV: “Ze vroegen me op een gegeven moment:
Joh, is het bestuurslidmaatschap niet iets voor jou,
gezien je bouwkundige achtergrond?” Corjanus
was bereid tijdelijk het voorzitterschap op zich te
nemen, maar uiteindelijk werd het een permanente functie.
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“Ik wist niet eens wat de HBV was”
Een probleem voor de HBV is dat er relatief weinig
huurders lid van de vereniging zijn, zodat het
reservoir aan mogelijke bestuursleden niet al te
groot is. De HBV heeft ongeveer zevenhonderd
leden op 4.300 huishoudens. Het relatief kleine
aantal actieve leden is vooral in Swifterbant en
Biddinghuizen een probleem. Volgens Van Loveren, die zelf in Biddinghuizen woont, komt het
deels voort uit onbekendheid met het werk van de
HBV. Ze heeft daar wel enig begrip voor: “Voordat
ik benaderd werd om coördinator voor Biddinghuizen te worden - ik kom er heel eerlijk voor
uit - wist ik niet eens wat de HBV was. Je kreeg de
OFW Vizier wel, maar die ging in de krantenbak, en
tegen de tijd dat de krantenbak overvol was, ging
het blad bij het oud papier.”

“De beste manier om mensen te
activeren is ervoor te zorgen dat er
iets is waar ze heel erg tegen zijn.”
Van Loveren raakte pas nauwer betrokken bij de
HBV toen haar buurt in Biddinghuizen gemoderniseerd zou worden. Er woonden daar geen HBV-le-

den die lid waren van een bewonerscommissie en
dus als aanspreekpunt voor de bewoners konden
fungeren. Van Loveren: “Tien jaar geleden stond
de toenmalige coördinator van Biddinghuizen voor
mijn voordeur. Hij heeft mij mondeling benaderd:
Er komt een moderniseringsproject, zou jij bewonerscommissielid willen zijn? Hij heeft me uitgelegd waarvoor dat was. Ik dacht toen: Tsja, als zij
dat leuk vinden, laat ik het eens doen.” Van het
één kwam het ander: “Op een gegeven moment,
halverwege het project, kwamen de voorzitter en
de vicevoorzitter van de HBV. Zij vroegen mij of ik
coördinator van Biddinghuizen wilde worden, dus
bestuurslid van de HBV.” Aanvankelijk wilde Van Loveren daar niet op ingaan, maar het bestuur bleef
maar aandringen. Van Loveren: “Na een half jaar
dacht ik: Ze zijn zo vastbesloten, ik ga het gewoon
proberen. Misschien bevalt het me. Ik ben nu tien
jaar verder. Ik ben nog steeds coördinator.”
Bijna allemaal ouderen
Van de relatief kleine groep huurders die wel lid
zijn van de HBV is niet iedereen in staat binnen
de vereniging een actieve rol te vervullen. Mario
Ehlting constateert gelaten dat er bij de jaarlijkse
algemene ledenvergadering meestal alleen maar
oude mensen aanwezig zijn. Zij hebben nog wel
tijd om vergaderingen bij te wonen en cursussen
te volgen. Dit is geen typisch Drontens verschijnsel, zegt Corjanus. “Nou, het komt erop neer: als
je ergens zit, zijn het bijna allemaal ouderen. Er zit
landelijk maar een enkele keer een jongere bij.”
“Als het goed gaat, is het heel moeilijk”
Truus Sweringa vermoedt dat het gebrek aan
belangstelling bij de huurders voor het werk van
de HBV juist het gevolg is van de goede samenwerking tussen haar en het bestuur van de
belangenvereniging: “De beste manier om mensen te activeren is ervoor te zorgen dat er iets is
waar ze heel erg tegen zijn. Als je een berichtje uit
laat gaan met de strekking dat er gesloopt gaat
worden, dan staan mensen op. Maar als het goed
gaat, is het heel moeilijk.” In de aanloop naar de
moderniseringsprojecten melden zich wel huur-
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ders die zitting willen nemen in een bewonerscommissie, maar vaak is dat tijdelijk. Truus Sweringa vraagt zich af of dit wel een probleem is: “Het is
fijn dat je een goede HBV hebt, maar de mensen
zijn toch het liefst betrokken bij zaken dicht bij
huis.”
Wat te vertellen
Ondanks het relatief kleine aantal leden - en het
nog kleinere aantal actieve leden - heeft de HBV
wel invloed, denkt Ehlting: “Ja, die heeft echt wel
wat te vertellen. Nou ja, uiteindelijk beslist OFW
toch zelf, maar je kunt wel advies uitbrengen en
zeggen: Daar werken we niet aan mee.” Die invloed is deels aan de zittende directeur te danken,
zegt Corjanus: “Gelukkig is hier een directeur als
Truus Sweringa, die de filosofie heeft: samen bouw
je aan de maatschappij en ook in de maatschappij.
Dat heeft ze ook aan haar personeel als opdracht

gegeven.” De directeur luistert naar wat de HBV te
melden heeft en is ook zeer benaderbaar. Corjanus zegt: “Dat is landelijk een uitzondering: hier is
de directie heel gemakkelijk te benaderen. Ik heb
ook haar mobiele nummer. Dan staat ze klaar.”
“Geweldige mensen met heel veel betrokkenheid”
Omgekeerd heeft Sweringa grote waardering
voor de HBV: “De HBV, dat zijn geweldige mensen
met heel veel betrokkenheid en inzet.” Ook Laura
Bouwmeester, tot 1 januari 2019 voorzitter van de
raad van commissarissen, is positief over de HBV.
Voor de commissarissen is het opbouwen van
goed contact met de huurders van belang: “Een
belangrijk middel is de HBV, die ontzettend actief
is. Het zijn heel enthousiaste en actieve mensen.
Ik ben ook benoemd op voordracht van de HBV
en ik heb grote waardering voor wat ze doen.”
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2019: Huidig bestuur en een aantal ledenraadsleden HBV, van l.n.r.: Johan van der Laan, Nico van de Ende,
Claudia van Loveren, Lenie Crhistiaanse, Netty Wobben, Finy Renkema, Anneke de Vries
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Foto: Jan-Edwin Geertsma

“Wees eerlijk, help je
medemens indien mogelijk en sta
positief in het leven.”

Financieel gezond, maar niet rijk
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Financiers vinden
Dit was een uitdaging voor OFW, legt Jan de Graaf,
voormalig voorzitter van de raad van commissarissen, uit: “OFW had helemaal geen vermogen,
ze had eigenlijk geen eigen geld. Je moest ofwel
alles lenen, of bouwen van de opbrengst van
verkochte huizen. Je had geen reservepotje.” Het
vinden van financiers is voor OFW in de praktijk
echter zelden een probleem geweest. De Graaf:

2017: Modernisering Greente-Zuid Swifterbant.

“Wat we wilden bouwen, konden we bouwen. De
Bank Nederlandse Gemeenten leende geld uit. De
Waterschapsbank ook.” Ook werd (en wordt) bij
commerciële banken geleend. Over het algemeen
is dat geen probleem, dankzij de dekking van het
Waarborgfonds Sociale Woningbouw, legt directeur Truus Sweringa uit. Als het Waarborgfonds
eenmaal heeft aangegeven voor welk bedrag het
garant wil staan, is de zaak meestal binnen een
uur geregeld.
Een degelijke corporatie
De Graaf zei altijd, als werd gevraagd hoe de
woningbouwcorporatie erbij stond: “We zijn
financieel gezond maar niet rijk.” Laura Bouw
meester, tot 1 januari 2019 voorzitter van de raad
van commissarissen, beaamt dit: “Nee, niet zoals
de corporaties in Amsterdam. Die zijn steenrijk.
OFW heeft financieel gezien altijd scherp aan
de wind gevaren. Het is altijd zo geweest dat we
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De bruteringsoperatie van staats
secretaris van Volkshuisvesting
Enneüs Heerma had tot gevolg dat
de Nederlandse woningcorporaties
vanaf 1994 niet langer geld konden
lenen van het Rijk of aanspraak
konden maken op subsidies. Zij
moesten andere manieren vinden
om de bouw van nieuwe woningen
te financieren.

zeiden: We nemen wel een risico, maar wel een
gecalculeerd risico, en we zorgen ervoor dat we
onze schulden kunnen betalen. Dat heeft ertoe
geleid dat we door de jaren heen een degelijke
corporatie zijn geweest.”
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Risico’s nemen
Een degelijk financieel beheer sluit het nemen
van risico’s niet uit. Af en toe ging het wel eens
mis, vertelt Hugo Kramer, voormalig voorzitter van
de raad van commissarissen. Zo heeft OFW eens
een stuk landbouwgrond aan de oostkant van de
kern Dronten gekocht om daar huizen te kunnen
bouwen. Kramer: “Toen hebben wij een fruitteeltbedrijf gekocht met continuïteit voor de pachter.
Dat was puur om een grondpositie te hebben
aan de oostkant. Later bleek dat Dronten aan de
westkant ging uitbreiden!
Dat is een volkomen verkeerde inschatting van
onze kant geweest. Later is dat bedrijf weer verkocht. We hadden nog geluk dat het geen verlies
is geworden, doordat de agrarische grondprijzen
weer waren gestegen.”

Een degelijk financieel beheer sluit het
nemen van risico’s niet uit

Verkopen van woningen
Een tijd lang heeft OFW de kas aangevuld door
woningen te verkopen. Daar zitten voor- en nadelen aan. Wim Revet, één van de oprichters van
de corporatie, zegt: “Ik ben er geen voorstander
van om Woningwetwoningen te verkopen, want

je bouwt ze voor de doelgroep en dat moet je zo
houden. Je kunt een goedkope woning wel verkopen, maar je kunt nooit meer een nieuwe woning
bouwen voor het bedrag waarvoor je die verkochte woning hebt gebouwd.
Het bouwen van een nieuwe woning zal altijd
duurder zijn. Aan andere kant: als je als corporatie
nooit een woning zou verkopen, zou je in de toekomst je bezit onvoldoende vernieuwen. Verkoop
draagt bij aan gemengde wijken. Tussen wel en
niet verkopen moet je een goede balans vinden.”
Verkopen heeft voor- en nadelen
Een voordeel van het verkopen van woningen is
dus dat met de opbrengst nieuwe woningen kunnen worden gebouwd. Door eengezinswoningen
te verkopen en met de opbrengsten andere typen
huizen te bouwen, kan OFW bovendien meer variatie in de woningvoorraad aanbrengen.
Aan het verkopen van vastgoed zijn echter ook
nadelen verbonden. Een mogelijk nadeel is bijvoorbeeld dat de verkochte woningen niet langer
in de moderniseringsprojecten van OFW worden
meegenomen en daardoor een ander aanzien
krijgen dan de rest van de buurt. De corporatie
probeert dit op diverse manieren te voorkomen.
Soms zet OFW bij moderniseringsprojecten blokjes woningen te koop, waar al veel woningen van
zijn verkocht door de Rijksdienst bij de overdracht
van het bezit. Deze woningen worden dan ofwel
al vóór de verkoop gemoderniseerd, ofwel onder
voorwaarden verkocht. Truus Sweringa legt uit wat
dit laatste inhoudt: “We hebben wel eens woningen verkocht onder de voorwaarde dat de kopers
met sommige zaken mee moesten doen. Dan

Bekijk Hugo Kramer op video
Interview over de nieuwe juridische
structuur en het beleid van OFW.

Bouwmeester: “Ik vind dat je er per definitie voor
moet zorgen dat je de huren zo laag houdt als
financieel verantwoord is.”
konden ze bijvoorbeeld wel zelf een keuze maken
als het ging om de binnenkant.”
Een ander nadeel van het verkopen van een deel
van de voorraad is dat OFW niet langer invloed
heeft op wat er in en om de verkochte huizen
gebeurt. Dat heeft soms tot problemen geleid.

“Soms zet OFW bij moderniserings
projecten blokjes woningen te koop.”

Huren als inkomstenbron
Een andere manier om geld
binnen te krijgen, is het verhogen van de huren, maar daar
is Laura Bouwmeester geen
voorstander van: “Ik vind dat
je er per definitie voor moet
zorgen dat je de huren zo laag
houdt als financieel verantwoord
is. Mensen huren niet voor niets
een woning van een woningcorporatie. Daar moet je ook heel
voorzich:tig mee omspringen.
2008: De 1000e duurzaam
gemoderniseerde woning werd
opgeleverd. Minister Vogelaar bezocht
hiervoor Biddinghuizen.
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Het gebeurde wel eens dat kopers niet zelf in hun
nieuwe huizen gingen wonen, maar ze verhuurden
aan studenten of arbeidsmigranten. Studenten

onderhouden hun huizen en tuinen niet altijd
even goed en zorgen soms voor overlast. Ton
Boot, die in Dronten in een buurt met vrij veel studenten woont, zegt: “Op vrijdag moeten ze naar
huis. Daar zitten ze bij pa en ma. En hier zijn ze
vrij. Dan wordt er geloeid, gekwekt en gesjouwd.”
Soms hangen er posters met blote dames aan
de ramen, iets wat niet iedereen in de buurt kan
waarderen. OFW heeft de afgelopen jaren dan ook
het verkoopbeleid aangepast. Sweringa zegt: “Bij
de woningen die we nu verkopen, hebben we in
de koopovereenkomst een bepaling opgenomen
dat de woning voor eigen gebruik is. Dat is een
kettingbeding. Dus daar kunnen geen studenten
of MOE-landers in komen.” Dat OFW tegenwoordig
zulke voorwaarden stelt, ligt volgens haar voor de
hand: “We gaan geen woningen
verkopen en daarmee onze
eigen problemen creëren.”

HUURDER IN BEELD

64

“Ik denk maar zo; geluk vind
je op plekken waar je het
niet zoekt.”

Foto: Jan-Edwin Geertsma
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Ik vind het van weinig respect voor huurders getuigen als je de huren maar steeds omhoog blijft
gooien.”
Meer vrijheid op financieel gebied
De woningcorporaties kregen van staatssecretaris
Heerma meer vrijheid, ook op financieel gebied.
Enkele corporatiedirecteuren hadden moeite met
die vrijheid om te gaan. Zij namen grote financiële
risico’s, bijvoorbeeld door te investeren in onrendabele projecten.
Zulke excessen zijn er bij OFW niet geweest. Truus
Sweringa heeft nooit de neiging gehad om buitenissige uitgaven te doen of zich in een dure lease-

auto te laten rondrijden. Jan de Graaf: “OFW heeft
ook altijd toezichthouders gehad die dezelfde gedachtegang hadden. Hier is nooit iemand geweest
die dacht: Hoe kan ik mezelf nu eens verrijken, of
iets dergelijks. Als Truus een Maserati had gehad,
hadden wij ons wel even achter de oren gekrabd.
Zo van: Wat hebben we hier? Maar dat is hier
eigenlijk nooit aan de orde geweest. Niet vóór mij
en niet na mij, nee.”
Goede, prettige en betaalbare woningen
OFW heeft dus zijn voornaamste doelstellingen
nooit uit het oog verloren: het bieden van goede,
prettige en betaalbare woningen aan mensen die
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2010: Feestelijke afronding modernisering 85 woningen Biddinghuizen. Met dit project bespaarde OFW 25% energie
voor haar huurders ten opzichte van het jaar 2000.

De Graaf: “Iedereen zou goed wonen. Dat was
het idee van de corporatiewereld.”
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zelf geen huis kunnen kopen. De Graaf: “Vroeger
woonde men in het zuidoosten van Friesland in
plaggenhutten, die ze in één dag bouwden. Een
dorp bouwde toen voor een jong stel een plaggenhut met één deur en één raam. Kijk, wij wilden dat
niet. Iedereen zou goed wonen. Dat was het idee
van de corporatiewereld.” Dat wil niet zeggen dat
de raad van commissarissen altijd volledig uit idealisten heeft bestaan, aldus De Graaf: “Er zijn ook
wel eens leden geweest die wel in de raad zaten,
maar misschien wat minder affiniteit hadden met
de sociale woningbouw.” Op zichzelf is dat volgens
hem niet erg: “Je moet enerzijds mensen hebben
die begaan zijn met degenen die niet zelf in hun
huisvesting kunnen voorzien. Maar aan de andere
kant moet je ook zakelijk denkende mensen hebben. Want het is wel een miljoenen-business, hè.
Het kan ook niet zo zijn dat je uit goedertierenheid
iedereen maar altijd alles geeft.”

De woningcorporaties kregen van
staatssecretaris Heerma meer vrijheid,
ook op financieel gebied

Idealisme en zakelijkheid
Truus Sweringa zegt zelf over het evenwicht tussen idealisme en zakelijkheid: “Nou ja, ik ben zelf
altijd sterk maatschappelijk gemotiveerd. Maar als
je een beetje nuchter bent, ga je niet allemaal hele
rare dingen doen. Je moet ook gewoon zien dat je
de zaak in de hand houdt. Onze doelstelling is het
huisvesten van mensen die zwak op de woningmarkt staan. Dat willen we doen in een kansrijke
omgeving. Dat is wel eens iets anders verwoord,

2001: De eerste levensloopwoningen aan de Eurosingel in
Dronten werden gebouwd.
maar dat is toch altijd de kern. Daar moet je altijd
scherp op zijn. Met elk project moet je je bewust
zijn van de risico’s en daar professioneel mee omgaan. Je moet elke keer nuchter nadenken.”
Nuchter nadenken
Dit nuchter nadenken betekende dat OFW niet
altijd kon ingaan op verzoeken van de gemeente

De Graaf: “De gemeente vond eigenlijk dat ze de
woningcorporatie dwingend moest of kon opleggen waar
gebouwd zou worden, en wat er gebouwd zou worden”
Dronten om te bouwen. Soms hadden andere
projecten, bijvoorbeeld groot onderhoud en modernisering, prioriteit. Het gemeentebestuur en de
gemeenteraad waren daarom niet altijd te spreken
over OFW. De Graaf: “De gemeente vond eigenlijk
dat ze de woningcorporatie dwingend moest of
kon opleggen waar gebouwd zou worden, en wat
er gebouwd zou worden. En wij zeiden: Wij zijn een
zelfstandige stichting.” Vanzelfsprekend ging OFW
graag in gesprek over het volkshuisvestingsbeleid
met de gemeente, maar was zij uiteindelijk zelf verantwoordelijk voor het (financiële) resultaat en de
genomen risico’s. Zij moest steeds zelf afwegen of
de investeringen bij zouden dragen aan een goed
volkshuisvestelijk resultaat.

“Voor die mensen moet ook huisvesting zijn”
Anderzijds is het ook wel eens gebeurd dat de
gemeente liever niet had dat OFW bouwde, omdat
het gemeentebestuur de voorkeur gaf aan koopwoningen voor de hogere inkomensgroepen. Als dat
gebeurde, moest OFW vechten om in een nieuwe
wijk sociale huurwoningen te mogen bouwen. De
Graaf: “Kijk, wij waren er ook niet voor om tachtig
procent woningen van Dronten sociaal te bouwen,
daar gaat het niet om. Maar er kwamen hier mensen naartoe omdat Dronten groeide, ook doordat
de hele ontwikkeling, met recreatie en industrie,
doorging. Niet iedereen kon een eigen woning kopen of laten bouwen. Wij zeiden: Voor die mensen
moet óók huisvesting zijn, en dáár zijn wij voor.”
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2012: Minister Spies verrichte ondersteund door gedeputeerde Bliek, voormalig voorzitter HBV Gerard
Corjanus en Truus Sweringa directeur bestuurder OFW de officiële handeling als markering van de 1500e
duurzaam gemoderniseerde woning van OFW.
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FEITEN & Weetjes

• In 2002 werd het eerste blok van het nieuwe
studentencomplex bij de Aeres Hogeschool in
Dronten opgeleverd.
• 218 woningen in wijk De Boeg werden in 2003
gemoderniseerd.

2007: Het startsein voor de bouw van
seniorencomplex De Tas werd gegeven.

• Het nieuwe gezondheidscentrum Beursplein
(gebouwd door OFW) in Dronten West werd in
2004 in gebruik genomen.
• In 2004 werd gestart met de bouw van studen
tenwoningen voor de Warmonderhof. In minder
dan een jaar inclusief voorbereidingstijd was het
gebouw klaar.
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• Dorpsbelangen Biddinghuizen vond dat er
wat moest gebeuren met de voorzieningen
in het dorp en richtte daarom in 2007 een
initiatiefgroep op voor de ontwikkeling van een
Multifunctioneel Centrum in Biddinghuizen.

2007: In samenwerking met Aedes organiseerde OFW
een energiesymposium en energiemarkt.

• In 2008 openen de winkels van winkelcentrum
Dronten West hun deuren.
• In 2009 verhuisde OFW naar een tijdelijk
pand aan de Fazantendreef in Dronten. Het
huidige kantoorpand aan de Noord werd
gemoderniseerd en uitgebreid. In 2010 was de
oplevering.
Totaal aantal inwoners: 38.010

2010: Het vernieuwde kantoor van OFW werd
feestelijk geopend.
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• Het nieuwe gezondheidscentrum De Schans
(gebouwd door OFW) werd in 2005 feestelijk
geopend.

HUURDER IN BEELD

70

“Leef je leven, blijf dicht bij jezelf.
Vergeet niet om naar links en
rechts te kijken. Bied een helpende
hand, je staat niet alleen.”

Foto: Jan-Edwin Geertsma

De huizen die de Rijksdienst voor de
IJsselmeerpolders in de jaren zestig in
Dronten, Swifterbant en Biddinghuizen
bouwde, waren voor die tijd modern.
Er hoefde dus in de eerste jaren na de
oprichting van de Woningbouwvereniging
Oost-Flevoland weinig aan te gebeuren.

Voor het klein onderhoud konden de meeste
huurders nog wel zelf zorgen. Voormalig onderhoudsmonteur Bert Kijk in de Vegte: “Bij OFW is er
op een gegeven moment een klein onderhoudsfonds gekomen. Dat was meer voor een slot dat
kapot was of zo. Heel veel mensen zeiden: Oh, dat
kan ik zelf ook.”

2015: Modernisering 137 Chaletwoningen.

Toe aan een onderhoudsbeurt
Een derde van het woningbezit van OFW is gebouwd tussen 1964 en 1968, en een kwart tussen
1968 en 1972. Al die woningen waren dus gelijktijdig toe aan groot onderhoud. Niet alleen moesten
er onderdelen worden vervangen, ook waren de
huizen niet meer bij de tijd. Vaak waren ze voorzien van enkel glas en dunne muren. Kijk in de
Vegte kwam begin jaren tachtig in dienst bij OFW:
“Toen begon het na-isoleren, zoals dat heette. Dan
spoten we vaak de muren vol met korrels. Verder
werd er dubbel glas gezet.” Een groot deel van zijn
werk bestond in die tijd uit het maken van kozijnenhout.
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Modernisering en duurzaamheid
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Sweringa: “Ik heb al in het begin gezegd: Ik wil dat het
bezit er goed bij staat en ik wil me niet op elke bewoners
avond doodschamen voor wat we doen.”
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Grootschalige modernisering
De grootschalige modernisering van het vastgoedbezit van OFW - groot onderhoud op de schaal
van wijken en buurten, in combinatie met verduurzaming - begon pas na de komst van Truus
Sweringa. Dat was toen wel nodig, zegt Lieneke
Steert, die al jaren met haar echtgenoot in Swifterbant woont: “We zijn wel eens naar een vergadering geweest, omdat wij graag wilden dat het hier
gerenoveerd zou worden. We hebben er wel héél
lang op moeten wachten voordat het gebeurde:
twaalf jaar!” Claudia van Loveren, die al jaren aan
de Fruithof in Biddinghuizen woont, beaamt dit: “Ik
moet zeggen: de woningen waren op een gegeven
moment gewoon toe aan een modernisering. Dat
was echt geen overbodige luxe.”

Ook tijdens de uitvoering van de
modernisering wordt regelmatig overleg
gevoerd met de bewonerscommissie

Kwaliteitsslag
Truus Sweringa had al kort na haar komst naar
Dronten door dat er iets moest gebeuren: “Toen
ik hier kwam, hadden mensen heel veel klachten
over de kwaliteit van het onderhoud. Toen heb ik
gezegd: Ik vind dat onze woningen er goed bij moeten staan. Toen zijn we gaan praten over vragen
als: Wat is dan goed en hoe doen we dat? Daarvoor
was meer gestuurd op: het mag niets kosten. Maar
ja, als je over rotte plekken heen schildert; dat is het
ook niet. Toen hebben we echt een kwaliteitsslag
gemaakt.” Dat was volgens Sweringa hard nodig:

“Ik heb al in het begin gezegd: Ik wil dat het bezit er
goed bij staat en ik wil me niet op elke bewonersavond doodschamen voor wat we doen.”
Integrale aanpak
Onder impuls van Truus Sweringa ontwikkelde
OFW in de loop der jaren een integrale aanpak
voor het groot onderhoud. Dit hield in dat werd
geprobeerd verschillende doelstellingen tegelijkertijd te realiseren: het verbeteren van de kwaliteit
van huizen, de verduurzaming van het woningbezit (inclusief vermindering van de CO2-uitstoot), en
het verlagen van de energiekosten van de huurders. Sweringa: “Er was wel wat aan onderhoud
gedaan, maar het was allemaal net een beetje half.
Toen hebben we gezegd: Laten we eens kijken
of we het in één keer goed kunnen doen.” Hugo
Kramer, voormalig voorzitter van de raad van
commissarissen, zegt: “Het conceptuele van Truus
op het gebied van duurzaamheid was: in alles wat
ze deed redeneerde ze vanuit de huurder. Welke

2002: De 1.500ste HR-ketel werd geplaatst. Voor deze gelegenheid kregen de monteurs van Feenstra hulp van de wethouder,
Anne Haverkort en directeur bestuurder Truus Sweringa.

Grondige aanpak
Het oudste deel van de woningvoorraad van OFW
is de afgelopen twintig jaar grondig aangepakt. Het
huis van Ton Boot aan de Oeverloper in Dronten
was in 2004 aan de beurt: “De voorgevel moest

Het oudste deel van de woningvoorraad
van OFW is de afgelopen twintig jaar
grondig aangepakt

2004: Feestelijke oplevering gemoderniseerde woningen in De Boeg.

lasten heeft een huurder? Dat houdt niet op bij
de huur; dat zijn ook de energiekosten en kosten
die te maken hebben met andere nutsvoorzieningen en dergelijke.” Niet ieder lid van de raad van
commissarissen zag meteen de voordelen in van
zaken als vloerisolatie. Kramer: “In de raad was er
in het begin soms de gedachte: Ja, maar dat zie je
toch niet, knap die woningen toch op!” Na verloop
van tijd kreeg Sweringa echter zowel binnen als
buiten OFW waardering voor haar totaalconcept.

Moderniseren kent ook nadelen
Een nadeel van de aanpak van OFW was dat de
bewoners tijdens de modernisering in hun huis
moesten blijven wonen. De rommel is enorm en
de bewoners hebben de hele dag metselaars,
timmerlieden, monteurs en installateurs over de
vloer. Dat is een behoorlijke inbreuk op privacy
en woongenot. Boot: “Vóór zeven uur moest je
zorgen dat je een broek aanhad, anders kreeg je
mooi de kans niet meer!” Lieneke Steert noemt
de periode waarin haar huis werd gemoderniseerd zelfs “verschrikkelijk”. Zij en haar echtgenoot
hadden een dag of drie geen wc en moesten zich
behelpen met een porta potti, een klein draagbaar
toilet voor kampeerders. De modernisering vond
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eruit, de achtergevel ook, en het dak moest eraf.
Compleet.” Ook het huis van Mario Ehlting, die in
dezelfde buurt woont als Boot, is grondig gemoderniseerd: “Alles is geïsoleerd, de vloer, het dak en
de muren. We hebben ook zo’n klimaatregeling.”
Op de vraag wat er bij haar in huis is veranderd,
antwoordt Claudia van Loveren: “Je kunt beter
vragen: wat niet, dan ben je sneller klaar.” Vloer,
gevel en dak zijn geïsoleerd. Verder zijn ramen,
badkamer, keuken en plafonds vervangen. Dat is
nog lang niet alles: “Er is een nieuwe meterkast, de
gasleidingen zijn gedaan, de elektra is gedaan, alle
stopcontacten zijn gedaan. Er is een mechanisch
afzuigsysteem aangebracht.” Eigenlijk zijn alleen de
betonmuren nog volledig in oude staat.

Kramer: “Het conceptuele van Truus op het gebied van
duurzaamheid was: in alles wat ze deed redeneerde ze
vanuit de huurder.”
bij het echtpaar Steert bovendien hartje winter
plaats, met kerstdagen en veel vrije dagen voor
de bouwvakkers. Claudia van Loveren had dan
nog het geluk dat haar wijk in Biddinghuizen in de
zomer werd aangepakt: “Om zelf niet in de rotzooi
en zo te zitten, zaten we met zijn allen voor de
huizen op een klein strookje gras. Daar stonden
de tuinstoelen en de tuintafels. Als er een keuken
af was, was het: Hé, mijn keuken is af! Kom even
kijken met zijn allen.”
Inspraakavonden
De modernisering geeft dus een hoop rommel,

maar wat helpt is dat de huurders van tevoren
goed worden geïnformeerd over wat er gaat
gebeuren. Er werden inspraakavonden georganiseerd en de bewoners konden zelf suggesties naar
voren brengen. Bij de familie Boot wilde de corporatie op de eerste verdieping raampjes plaatsen
die alleen naar binnen konden draaien. Boot: “Met
als gevolg dat je je zelf niet kunt verplaatsen, want
voor je het weet loop je tegen het raam aan.” Op
verzoek van de bewoners koos OFW voor een
draaikiepraam, dat niet alleen naar binnen en buiten kan draaien maar ook horizontaal kan kiepen.
De huizen van de buurt waar het echtpaar Steert

74

2010: Feestelijke oplevering gemoderniseerde woningen aan de Klaversingel en Uitloper in Biddinghuizen.

2016: OFW wint Duurzaam Bouwen Award voor duurzaamste woningcorporatie.

Ook tijdens de uitvoering van de
modernisering wordt regelmatig overleg
gevoerd met de bewonerscommissie

Bewonerscommissie
Bij het overleg met OFW en aannemer speelden
de bewonerscommissies, samengesteld door de
Huurders Belangen Vereniging (HBV), vaak een
grote rol. Als er in de buurt die gemoderniseerd
wordt, geen HBV-leden wonen die lid zijn van een
bewonerscommissie, worden alle huurders in de
buurt aangeschreven met de vraag of zij tijdelijk
in zo’n commissie zitting willen nemen. Met de
bewonerscommissie, vaak ondersteunt door de
coördinator van de HBV voor het betreffende
dorp, overlegt OFW veel en graag.

Ter voorbereiding van een modernisering orga
niseert OFW een avond waarin de wensen en
aandachtspunten van de bewoners worden
geïnventariseerd. Bij de Design & Build aanbesteding (vroeger prijsvraagaanbesteding geheten)
zijn dit dan aandachtspunten waar de architect en
aannemer rekening mee moeten houden. Vervolgens wordt het plan verder uitgewerkt met de
winnende aannemer en architect. Dit wordt dan
voorgelegd aan de bewonerscommissie. Ook zij
kan nog op- en aanmerkingen maken en wijzigingen voorstellen. Ook over de keuzemogelijkheden
voor bewoners wordt overlegd. Dat leidt uiteindelijk tot een definitief plan wat aan de bewoners
wordt voorgelegd. De praktijk is dat voor dit plan
heel gauw draagvlak is bij bewoners. Binnen een
maand is dit rond. Dit is heel uitzonderlijk in vergelijking met de rest van Nederland. Ook tijdens de
uitvoering van de modernisering wordt regelmatig
overleg gevoerd met de bewonerscommissie. Dan
komt de kwaliteit van de uitvoering aan de orde.
“Gewoon perfect!”
Het feit dat ze goed geïnformeerd worden over wat
er staat te gebeuren en invloed kunnen uitoefenen
op de uitvoering, zorgt ervoor dat veel bewoners,
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woont, hadden in de voorgevel ramen die helemaal doorliepen tot aan de vloer, met alle inkijk
van dien. De bewoners kregen het voor elkaar dat
de voorramen in de vernieuwde gevel kleiner werden en dus hoger konden worden geplaatst.
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“Het leven gaat te snel voorbij. Mijn kinderen
hebben mij geleerd de haast uit het leven te halen
en in het hier en nu te leven. Als je een volmaakt
nutteloze middag kunt doorbrengen op een volmaakt
nutteloze manier, heb je geleerd te leven.”
Foto: Jan-Edwin Geertsma

Bekijk Truus Sweringa en Claudia van
Loveren op video
Duurzaam goed wonen in Dronten

“Wat je eigenlijk ziet, is dat mensen
kijken naar wat je doet, en niet naar wat
je zegt.”

“Er moet iets tegenover staan”
De huurders van OFW werken doorgaans graag
mee aan de moderniseringsprojecten omdat ze
weten dat de totale woonlasten omlaag gaan. Van
Loveren: “Bewoners moet je ook kunnen vertellen
waarom je ze een paar maanden in de rotzooi zet.
Er moet iets tegenover staan. Je kunt niet zeggen:
We gaan twee maanden uw hele huis op zijn kop
zetten en vervolgens moet u honderd euro per
maand extra aan huur betalen. Er is geen enkele
huurder die daar voor tekent.”

Huurders betrekken
OFW betrekt de huurders bij de moderniseringsprojecten en zorgt ervoor dat zij er financieel
gezien garen bij spinnen. Dit is minder vanzelfsprekend dan het lijkt. Van Loveren spreekt vaak
huurders van andere corporaties die slechte
ervaringen hebben met moderniseringsprojecten:
“Financieel zijn ze er alleen maar op achteruitgegaan in plaats van vooruit, plus de ellende die ze
maanden hebben gehad. Ze hebben vaak totaal
geen inspraak gehad.” Bij sommige woningcorporaties komt de modernisering amper van de
grond, omdat de huurders terugschrikken voor de
slechte ervaringen van andere bewoners van hun
wijk of dorp en dus niet akkoord gaan met moderniseringsplannen.
“Wanneer zijn wij aan de beurt?’
Bij OFW ligt dat heel anders. Van Loveren: “Hier
bij OFW vragen ze: Wanneer zijn wij eens aan de
beurt, want wij willen ook! Dat hoor je bijna overal.
De bewoners hebben echt veel inspraak, omdat
we het hier gewoon heel erg belangrijk vinden:
Jullie wonen hier, wat zijn jullie wensen?” Truus
Sweringa zegt hierover: “Wat je eigenlijk ziet, is dat
mensen kijken naar wat je doet, en niet naar wat je
zegt. Het eerste project is altijd het aller moeilijkste. Als mensen dat mooi vinden, zeggen ze: Oh,
wordt het net zo iets als bij…? Dat wil ik ook wel!
Daar praten mensen met elkaar over. We hoeven
mensen niet daarvan te overtuigen. Dat hebben
ze allang gezien in de wijk.”
Energiecoach
Het beleid van OFW op het gebied van modernisering en duurzaamheid wordt ook buiten Dronten
uitgedragen, onder anderen door Claudia van Lo-
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ondanks de ontberingen, wel tevreden zijn over
de modernisering. Boot zegt over het resultaat:
“Gewoon perfect! Beregoed.” Wat uiteraard ook
helpt is dat de huurders voor de lange weken van
ellende worden gecompenseerd met lagere energiekosten. Bert Kijk in de Vegte zegt: “Als je ziet dat
een woning de helft van het gasverbruik heeft van
wat men vóór die tijd had… Dat spreekt de mensen
natuurlijk ook aan. De mensen hebben het ook in
de gaten, want ze horen het van anderen: Zo, ik
ben van tweeduizend naar duizend kuub per jaar
gegaan.” Na de modernisering gaan de energielasten vaak met dertig of veertig euro per maand
omlaag, in sommige gevallen zelfs met zeventig
euro. Truus Sweringa: “Men krijgt feitelijk geld terug. We laten het voordeel bij de mensen. Nou, als
je opeens per jaar 350 euro terugkrijgt en je hebt
alleen AOW, dan is dat heel veel geld.”
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veren, die zich de afgelopen jaren heeft ontwikkeld
tot specialist op het gebied van energiebesparing.
Ze heeft als bestuurslid van de HBV een cursus
gevolgd die door het ministerie van Binnenlandse
Zaken werd betaald en is nu Energiecoach. Dit
houdt onder meer in dat ze de huurders van OFW
informeert over hoe de energielasten nog verder
omlaag kunnen. Verder is ze door de Woonbond
gevraagd Energieambassadeur te worden. Dat
betekent onder meer dat ze buiten Dronten presentaties houdt over energiebesparing en huurdersverenigingen van advies dient.
Landelijke aandacht
Buiten Dronten trekt de aanpak van OFW veel aandacht, merkt Van Loveren: “Ik heb eens gehad dat
ik als Energiecoach op een cursusdag zat. Toen lieten ze in een diapresentatie een sheet zien waarop
OFW werd genoemd, en daar stond dan een foto

van Truus bij.” Sweringa merkt zelf ook dat het beleid van OFW landelijk de aandacht trekt: “Ik heb de
prijs van Corporatiedirecteur van het Jaar gekregen
omdat wij als eersten het verband legden tussen
energiebesparing, woonlasten, CO2-reductie en
maatschappelijke verankering. In hetzelfde jaar dat was 2007 - hebben we de Nationale Energie
Toekomsttrofee gekregen, omdat we zichtbaar
hadden gemaakt dat je door bestaande woningen
te isoleren veel meer bespaarde dan je bespaarde
met een nieuwbouwwoning die al heel goed was.
We hebben twee keer een prijs gekregen voor het
beste jaarverslag op het gebied van duurzaamheid, omdat we gewoon meetgegevens konden
presenteren.” In 2016 won OFW bovendien de
Nederlandse Duurzaam Bouwen Award. Deze prijs
werd toegekend door de Stichting DBA, die als doel
heeft de verduurzaming van de gebouwde omgeving te stimuleren.
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2012: Feestelijke oplevering modernisering Dronten-Centrum.

2019
De cultuur
van het

avontuur
FEITEN & Weetjes

• Het jaar dat Oost Flevoland Woondiensten haar
50-jarig bestaan viert.
• Het laatste grote moderniseringsproject wordt
afgerond (Spelwijk Swifterbant).

2018: De HBV en OFW organiseerden een tour d’Dronten.

• Naast zonnepanelen, biedt OFW huurders de
mogelijkheid om elektrisch te gaan koken en
installeert hybride warmtepompen.
• Het woningbezit van OFW heeft een gemiddeld
energielabel A.
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• Flevolandse woningcorporaties tekenen een
samenwerkingsovereenkomst ‘Circulaire
woningbouwcorporaties’.
• OFW opent de Belevingswoning: een woning die
ouderen inzicht kan geven op welke manier ze
langer zelfstandig kunnen wonen. De woning is
voorzien van betaalbare hulpmiddelen.
• Zo’n 180 woningcorporaties voeren actie tegen
de verhuurderheffing.

2019: Genootschap Flevo en OFW organiseerden het
symposium De Cultuur van het Avontuur over 50 jaar
wonen in Dronten. Op de foto: Prof. Peter Boelhouwer,
Truus Swergina, Mary Haselager en Hennie Bogaards.

• OFW realiseert in haar bezit de eerste all-electric
woning.
• Met veel partijen wordt het Klimaatakkoord
ontwikkeld.
Totaal aantal inwoners: 40.853

2019: Samen met het Energieloket Flevoland start
OFW de campagne ‘Ontdek het lek’.

OFW, nu en in de toekomst

De basis daarvoor is gelegd door de oprichters,
niet in de laatste plaats Wim Revet. Hugo Kramer,
voormalig voorzitter van de raad van commissarissen, noemt hem een “baken voor de zwakken
in de samenleving”. Natuurlijk drukt Truus Sweringa al meer dan twintig jaar haar stempel op de
corporatie. Het is vooral aan haar te danken dat
OFW voorop loopt op gebieden als duurzaamheid,
het garanderen van woongenot aan de bewoners,
en huurdersparticipatie. Claudia van Loveren zegt:
“Als HBV-bestuurslid denk ik niet dat ik een betere
gesprekspartner of samenwerkende partij kan
treffen.”
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Huurders in gesprek met directeur bestuurder Truus
Sweringa over langer zelfstandig wonen.

Een belangrijke rol voor commissarissen
Truus Sweringa is als directeur-bestuurder verantwoordelijk voor het dagelijks beleid van OFW,
maar belangrijke besluiten kan ze niet in haar eentje nemen. Daarvoor heeft ze goedkeuring nodig
van de raad van commissarissen. Commissarissen
als Jan de Graaf, Hugo Kramer en Laura Bouwmeester hebben de afgelopen twintig jaar een belangrijke rol gespeeld bij de ontwikkeling van OFW.
Zij combineerden financieel inzicht en kennis van
de plaatselijke verhoudingen met betrokkenheid
bij de huurders. Van Loveren: “Elke huurder kan
de commissaris aanspreken en kan Truus aanspreken. En Truus en de commissarissen nemen
daar ook de tijd voor. Zij laten dus duidelijk blijken:
Wij zijn er voor jullie, de huurders!”
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Anno 2019 bezit OFW bijna vijfduizend
woningen, werken er ongeveer vijftig
mensen voor de corporatie en worden
er tienduizend huurders bediend.
Behalve huizen en appartementen
bezit OFW studentenkamers,
gezondheidscentra, zorgvastgoed
en een educatief centrum. OFW is
vijftig jaar na de oprichting een goed
draaiende woningcorporatie.

HUURDER IN BEELD
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‘Spring-in’t-veld’

2019: Ondertekening
samenwerkings
overeenkomst
Multifcuntioneel
Centrum Swifterbant.

Klachten zijn normaal
Dit wil niet zeggen dat er bij de huurders (en ook
bij anderen) nooit klachten zijn over OFW. Volgens
Truus Sweringa is dat normaal: “Er zullen altijd wel
problemen zijn, en we hebben natuurlijk wel een
bijzondere doelgroep.” Maar Laura Bouwmeester
zegt: “Als mensen kritiek hebben op Truus, dan
zeg ik: Moet je eens kijken wat ze heeft neergezet!
Moet je kijken hoe de corporatie erbij staat! Hoezo
kritiek op Truus? En natuurlijk, je hebt altijd wel
- ook in de raad van commissarissen - menings
verschillen, dingen die we moeten uitpraten en

dingen die verkeerd vallen. Maar daar komen we
altijd uit. Want het mooie is dat je daar zit voor
een gemeenschappelijk belang, en dat is ervoor
zorgen dat de huurder een goede woning tegen
een niet te hoge prijs heeft.”
Van maatregel op maatregel
De vraag is natuurlijk of OFW ook in de toekomst
blijft floreren. Dat hangt deels af van ontwikkelingen die de corporatie zelf niet in de hand heeft,
zoals het beleid van de Rijksoverheid. In 2015
werden de taken van de woningcorporaties wettelijk ingeperkt. Er kwam een nieuwe Woningwet,
waarin is vastgelegd dat de woningcorporaties zich
moeten concentreren op het bouwen, verhuren en
beheren van sociale huurwoningen en op enkele
“diensten van algemeen economisch belang”.
Het Rijk verstevigde met de Woningwet van 2015
zijn greep op de corporaties. Je zou kunnen zeggen dat dit begrijpelijk is, gezien de excessen die
zich in het verleden bij grote corporaties hebben
voorgedaan. Maar volgens Bouwmeester is de
controle op de corporaties “doorgeslagen” en
“volslagen uit de hand gelopen”. Daar komt nog bij
dat het Rijk zelf medeschuldig is aan de excessen
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“We zijn erg tevreden”
De huurders geven OFW over het algemeen een
ruime voldoende. Kees Steert, die al vijftig jaar in
Swifterbant woont, zegt zelfs: “We zijn erg tevreden met OFW. Een goed bedrijf. Het is altijd goed
geweest.” Ton Boot, al vijftig jaar inwoner van
Dronten, beaamt dit: “Ik moet eerlijk zeggen: de
manier van verhuren is voor ons gewoon goed.
Ik zou niet weten welke op- of aanmerkingen ik
daarop zou moeten maken. Je betaalt netjes je
huur en natuurlijk is dat altijd te veel.” Verder heeft
Boot niets te klagen: “Het ziet er perfect uit en het
functioneert perfect.”

Bouwmeester: “De controle op de corporaties is
doorgeslagen en volslagen uit de hand gelopen”
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uit het verleden. De subsidies werden geschrapt,
corporaties moesten op andere manieren geld
verdienen om daarmee sociale huurwoningen te
kunnen bouwen, bijvoorbeeld door het bouwen
van koopwoningen. Dat is natuurlijk risicovol, dat
hoort bij ondernemen. Bouwmeester: “Maar ja, je
weet dat bedrijven ook kunnen omvallen, zeker
als directeuren gekke dingen doen. Dat gebeurde
in de woningbouwsector ook. Toen zei iedereen:
De corporaties deugen niet!” Volgens haar zijn de
overheidsmaatregelen inconsequent: “Wij krijgen
al vijfentwintig jaar geen subsidie meer. Intussen
wordt de ene maatregel op de andere gestapeld.”
“Idioot dat corporaties belasting moeten betalen”

Door de heffingen van 2012 is de
bouw van nieuwe huizen een aantal
jaren stilgevallen

Vroeger konden woningcorporaties leningen en
subsidies krijgen van het Rijk. Tegenwoordig gebeurt het omgekeerde: het Rijk legt de corporaties
zware heffingen en belastingen op. Veel politici
geloven namelijk dat de corporaties rijk zijn en dat
zij ze dus als melkkoe kunnen gebruiken. Volgens
Revet is dit een grote fout: door de heffingen van
2012 is de bouw van nieuwe huizen een aantal
jaren stilgevallen: “Normaal bouwen de corporaties twintigduizend woningen per jaar. Tachtig- tot
honderdduizend woningen zijn niet gebouwd.
Daar zitten we nu met de ellende van.” De woningnood in het land is enorm toegenomen. De Graaf
noemt het zelfs “idioot” dat corporaties belasting
moeten betalen. Volgens hem worden ze “gewoon

geplukt”. Dit gaat ten koste van de huurders, de
huren zijn gestegen en er is minder geld om te
investeren. “Kijk, mensen die de corporaties niet
nodig hebben, die redden zichzelf wel. Mensen die
zich niet kunnen redden, moeten wel goede huisvesting hebben. Dat willen wij in dit land iedereen
gunnen.” Het komt er op neer dat de opbrengst
van drie of vier maanden huur nu naar het Rijk
gaat. Bouwmeester: “Dat is eigenlijk wat huurders
aan extra belasting betalen, zo moet je het zien.”
Zware tijden
Het is dan ook begrijpelijk dat Truus Sweringa verzucht: “De kredietcrisis en de heffingen, dat waren
voor ons hele zware tijden.” Dat gold ook voor de
bouwsector, het kabinet remde de investeringen
in de bouw door corporaties, terwijl de corporaties nog de enige opdrachtgever waren die wel
bouwden. Veel bouwbedrijven vielen om, bouwvakkers werden werkloos, jonge mensen wilden
niet meer in de bouw werken. “Daar hebben we
nog steeds last van. Het kabinet had beter een
investeringsplicht kunnen opleggen, zodat corporaties anticyclisch zouden bouwen. Door de crisis
kwam de vraag naar nieuwe koopwoningen tot
stilstand. Een aannemer ging pas bouwen als hij
zeventig procent verkocht had, en mensen gingen
pas kopen als ze hun huis verkocht hadden.” Daar
kwamen dan nog eens de heffingen van het Rijk
bovenop.
OFW kon beperkt investeren en koos ervoor de
schaarse middelen te gebruiken voor modernisering van het bestaande woningbezit uit de jaren
‘60 en begin jaren ‘70. “Hier stonden de huurders
en de HBV sterk achter. Het bouwen van nieuwe
sociale huurwoningen was niet mogelijk. Bij de
afdeling Projecten moesten zelfs mensen worden
ontslagen.”

Bouwmeester: “Om de groei van Dronten te
stimuleren, is het van groot belang dat de
werkgelegenheid toeneemt.”

OFW bouwt vooral voor de vraag van de
inwoners uit de gemeente Dronten

Toekomstig woningbestand
Op dit moment bestaat het vastgoed voor een
groot deel uit eengezinswoningen. Voor alleenstaanden en sommige oudere echtparen zijn zulke
huizen soms te groot. Laura Bouwmeester: “Nu
zijn we aan het kijken hoe we dat woningbestand
zo langzamerhand kunnen veranderen, van alleen
maar eengezinswoningen naar andere vormen
van woningen: appartementen, seniorenwoningen, allerlei nieuwe vormen van wonen, enzovoort.
Dat is wel de volgende opgave van OFW: hoe zorg
je ervoor dat je dat eenvormige bestand omzet
naar een bestand waar we veertig, vijftig jaar mee
verder kunnen.”

Woningen voor alle generaties
Dit wil niet zeggen dat de oude eengezinswoningen die nog door de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders zijn gebouwd straks allemaal tegen
de vlakte gaan. Veel oudere inwoners van Dronten
willen immers het liefst in hun eigen huis blijven
wonen. Truus Sweringa: “Kijk eens om je heen.
Gaan mensen echt wel op hun vijfenzestigste
naar een seniorenappartement? Ik zie niemand
dat doen.” De Rijksoverheid wil ook dat ouderen
zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen. Daar
komt bij dat de “grijze golf” rond 2030 zijn piek zal
bereiken en daarna zal afvlakken. Als OFW veel
woningen bouwt die speciaal voor ouderen zijn
bedoeld, ontstaat er na 2030 een overschot aan
seniorenwoningen. Een oplossing is het bouwen
van levensloopwoningen. Dit zijn woningen die,
met wat kleine aanpassingen, voor verschillende
leeftijdsgroepen geschikt kunnen worden gemaakt. Revet zegt zelfs stellig: “Seniorenwoningen bestaan niet. Wel bestaan er voor ouderen
geschikt zijnde woningen. Maar die kunnen ook
geschikt zijn voor jongeren. Je zult veel meer moeten kijken naar woningen die voor alle generaties
geschikt zijn.”
Wat heeft de toekomst in petto voor OFW?
Een actueel probleem is de oververhitting van
de woningmarkt. Dit komt vooral omdat er in de
crisisjaren heel weinig huur- en koopwoningen zijn
gebouwd en de bevolking van Nederland veel sterker is gegroeid dan verwacht. Deze sterke groei
komt met name door de buitenlandse instroom
uit Midden- en Oost-Europa. In de Randstad
rijzen de huizenprijzen de pan uit, omdat de vraag
veel hoger is dan het aanbod. Voor veel mensen
is een koophuis in de grote steden van het westen
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Maatschappelijke veranderingen
Behalve met maatregelen van het Rijk moet OFW
ook rekening houden met allerlei maatschappelijke veranderingen, zoals het afnemen van het
aantal kinderen per gezin (gezinsverdunning) en
het groeiende aantal eenpersoonshuishoudens.
Revet: “Toen ik nog voorzitter was en bouwde,
kon je ervan uitgaan dat een gemiddelde woning
in Nederland een bezetting had van 2,3 inwoners
per woning. Dat is nu minder dan twee. Voor dezelfde hoeveelheid mensen heb je dus meer woningen nodig. Maar die woningen moeten dan wel
voldoen aan de wensen die de mensen hebben.”
Dit betekent onder meer dat OFW meer variatie in
haar woningenbestand moet aanbrengen.
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onbetaalbaar, terwijl ze gezien de hoogte van hun inkomen niet in aanmerking
komen voor een sociale huurwoning.
Het Centraal Bureau voor de Statistiek
zegt dat er 200.000 woningen moeten worden bijgebouwd. Tegelijkertijd
worden andere delen van Nederland
geconfronteerd met een krimpende
bevolking en bijgevolg een afnemend
voorzieningenniveau. De gemeente
Dronten is geen krimpgebied, maar in
de afgelopen zeven jaar is de bevolking
nauwelijks gegroeid. Telde de gemeente eind 2012 40.470 inwoners, anno
2019 zijn het er ongeveer 40.780. De
vraag naar huizen nam wel toe doordat
er minder mensen in een huis wonen.
Hoe ziet de toekomst van Dronten eruit,
en wat heeft de toekomst in petto voor
OFW?
Dronten goed alternatief?
Revet meent dat Dronten kan profiteren van de
oververhitting van de woningmarkt. Mensen die
in of nabij Amsterdam geen betaalbare woning
kunnen krijgen, wijken momenteel uit naar Almere
en Lelystad. Nu ook daar zo langzamerhand een
tekort aan woningen ontstaat, is Dronten volgens

Je kunt in Dronten “meer huis
voor je geld” krijgen dan in of rond
Amsterdam

Revet een goed alternatief, ook al dankzij de Hanzelijn. Bovendien zijn de huizenprijzen hier nog
relatief laag. Je kunt in Dronten “meer huis voor
je geld” krijgen dan in of rond Amsterdam. Laura
Bouwmeester vraagt zich echter af of Dronten
actief moet proberen mensen uit het westen naar
de gemeente te halen: “Mensen van buiten zijn
welkom. Maar je hebt gezien wat er in Lelystad is
gebeurd, al weer een aantal jaren geleden: Lely-

2019: Woonbeurs in De Meerpaal.
stad ging bouwen en mensen die in Amsterdam
een uitkering hadden, werden verwezen naar
Lelystad, waardoor Lelystad een heel arme stad
geworden is. Ik vind dat je moet bouwen voor
mensen met lage inkomens, maar ook dat je
niet de hele wereld binnen moet halen, omdat je
dan als corporatie, en ook als gemeente, op een
gegeven moment met lege handen staat.” OFW
bouwt vooral voor de vraag van de inwoners uit de
gemeente Dronten en werft dus niet actief elders.
Voorzieningenniveau
Bouwmeester begrijpt dat de gemeente Dronten
wil groeien, ook al om het voorzieningenniveau in
stand te houden en leegstand van winkels tegen
te gaan. De achteruitgang in het winkelaanbod is
in Dronten een probleem. In Swifterbant en Biddinghuizen speelt dit misschien nog wel sterker.
Ooit waren er plannen om rondom Dronten tien
kleine dorpen te bouwen. Uiteindelijk zijn maar
twee van die dorpen er gekomen. Achteraf gezien
zijn dit er misschien nog wel te veel. Jan de Graaf:
“Wij hadden Dronten als agrarische kern moeten
hebben, Swifterbant had er niet moeten komen,
en Biddinghuizen had aan het water moeten liggen, net als Zeewolde.”

Ehlting: “Over vijf jaar kan het weer helemaal
anders zijn. Die golfbewegingen hebben we altijd
gehad.”

OFW bouwt vooral voor de vraag van de
inwoners uit de gemeente Dronten

“Over 5 jaar kan het weer helemaal anders zijn”
Hoe de woningmarkt in de gemeente Dronten
zich zal ontwikkelen, is anno 2019 dus onduidelijk.
Mario Ehlting, die al vijftig jaar in Dronten woont,
zegt: “Over vijf jaar kan het weer helemaal anders
zijn. Die golfbewegingen hebben we altijd gehad.
Je kunt de toekomst plannen, maar er kan zo een
oorlogje tussen komen, want wie weet hoeveel gekke mensen er in de wereld rondlopen? Dan is alles
weer anders.” Daar zit een kern van waarheid in: de
toestroom van vluchtelingen uit Irak en Syrië is immers een relatief recent en onverwacht verschijnsel. Ook de economie is een onvoorspelbare factor.
Truus Sweringa: “Nu is de bouwmarkt compleet

overspannen, de prijzen rijzen de pan uit. Voor een
prijsdaling ben je weer afhankelijk van de vraag of
er een crisis komt of niet. Als je in je beleid hierop
inspeelt is dat speculeren en dat mag niet, maar die
crisis komt er vast wel weer een keer. De Westerse
economie kan niet permanent doorgroeien want
dan eten we gewoon de hele aarde op.”
Toenemende vraag
In geval van een nieuwe crisis zal de vraag naar sociale huurwoningen zeker toenemen. Maar ook als
het goed blijft gaan met de economie, profiteert
een deel van de Nederlandse bevolking daar maar
beperkt of zelfs helemaal niet van. Truus Sweringa:
“Denk aan die twee miljoen mensen die laag
geletterd zijn. Dat is ook een deel van de groep die
bij ons zit: laaggeletterd, weinig opleiding, weinig
kansen op de arbeidsmarkt, mensen die geen of
slechte pensioenen hebben opgebouwd, maar
ook mensen met psychische problematiek en verslavingsproblematiek. Naar verhouding hebben we
iets meer ouderen en jongeren. De mensen van
veertig die nog in een sociale huurwoning zitten;
daar is soms iets mee aan de hand. Dat is vaak de
meest kwetsbare groep. De ouderen, dat zijn vaak
nog de meest stabiele groep in de wijk. Dat is echt
de groep die gewoon nog huurt. De praktijk is ook
dat enkele jaren na oplevering van een koopwijk
de echtscheidingen beginnen. Een deel van deze
mensen doet ook weer een beroep op ons.”
Bedienen van primaire doelgroep
OFW concentreert zich op het bedienen van de
primaire doelgroep: de mensen die niet zelf in
hun woonruimte kunnen voorzien. Deze sociale
doelstelling blijft bepalend voor de toekomst van
OFW, verzekert Truus Sweringa: “Die doelstelling is
er altijd geweest en blijft ook altijd.”
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Meer werkgelegenheid
Om de groei van Dronten te stimuleren is het
volgens Bouwmeester van groot belang dat de
werkgelegenheid toeneemt. Als er werk is, komen
de mensen vanzelf. Dit was in 1969 al zo en dat is
anno 2019 niet veranderd. De geplande uitbreiding van Vliegveld Lelystad zou voor meer werkgelegenheid kunnen zorgen. In dat geval zouden er
in Dronten voor een deel van de nieuwe inwoners
sociale huurwoningen moeten worden gebouwd.
De Graaf zegt: “Dat kan OFW best aan. Alleen, dan
moet er weer een convenant worden afgesloten
met de gemeente. Waar krijgen wij qua bestemmingsplan de ruimte om huurwoningen te bouwen? Dus zorg ervoor dat je met B&W door één
deur kunt.”
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Wedstrijd WoonDroom
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Jongeren zijn onze toekomst. Daarom wilden we in het kader van ons 50-jarig bestaan
een programma voor hen bedenken. Een programma waarmee ze in aanraking komen
met praktische beroepen, die zo belangrijk zijn voor woningbouw. Maar ook een pro
gramma dat inspireert. Hoe zal het wonen in de toekomst zijn?
In samenwerking met Petra Zwaan (PETRA Project- & eventmanagement) is de wedstrijd
WoonDroom ontwikkeld. Een wedstrijd, waarbij creativiteit, technische vaardigheden,
samenwerken en plezier centraal staan. Leerlingen uit groep 8 van bassischolen in de
gemeente Dronten werden uitgedaagd om een ontwerp te maken over hoe we in de
toekomst wonen. Zes scholen meldden zich aan.
Om de leerlingen te inspireren, gaf OFW een gastles op de scholen, waarna de leerlin
gen in groepjes aan de slag konden met het maken van een ontwerp. Uit de ingediende
ontwerpen, selecteerde OFW vier scholen voor de finale op 1 november 2019. Tijdens
de finale bouwden de leerlingen daadwerkelijk hun ontwerp van (hergebruikt) karton
en ander restmateriaal. De jury riep drie groepjes uit tot winnaars van de wedstrijd
WoonDroom. Prijzen die uitgereikt werden, waren voor: het beste ontwerp, de beste
samenwerking en de meeste creativiteit.
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In het kader van het 50-jarig jubileum daagt OFW leerlingen van groep 8 uit om na te denken over het wonen in de toekomst. Projectleider Dick Stevens van OFW en Petra Zwaan van PETRA Project- & eventmanagement geven een gastles.

HUURDERS IN BEELD
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In het kader van haar 50-jarig jubileum deed OFW eind 2018 een oproep aan huurders
en fotografen. Graag wilden we een aantal van onze huurders portretteren, want als we
nadenken over goed wonen, doen we dat altijd met de huurder in ons achterhoofd.

Vijftien huurders en vele fotografen meldden zich aan voor dit project. Fotograaf Jan-Edwin
Geertsma werd geselecteerd. Met de huurders heeft hij een lach en een traan gedeeld om
vervolgens het mooiste beeld vast te leggen. De portretten hebben naast een plek in dit
jubileumboek een ereplaats in het kantoor van OFW gekregen.

Externe Waarderingen
OFW wordt vaak genoemd als ‘de groene corporatie’ binnen de corporatiebranche. Een
titel waar we erg trots op zijn. We hebben veel waardering voor onze inzet gekregen.
Daarnaast heeft OFW al vanaf de oprichting vele bijzondere bezoeken mogen ontvangen.
1974 Bezoek staatssecretaris Schaeffer

Op 9 mei 1974 opende staatssecretaris Schaeffer samen met burgemees
ter Eppo van Veldhuizen het nieuwe kantoor van Woningbouwvereniging
Oost-Flevoland.

1987 Bezoek Commissaris van de Koningin J.C.J. Lammers

Destijds het eerste groot onderhoudsproject van 114 Chaletwoningen aan
de Schouwstraat e.o. werd ingeluid door Commissaris van de Koningin J.C.J.
Lammers.

1989 Bezoek Prinses Juliana

De opening van verzorgingshuis De Regenboog in 1989 gebeurde door
niemand minder dan Prinses Juliana.

1987: Bezoek Commissaris van de
Koningin J.C.J. Lammers.

2006 Eerste woningcorporatie met energielabels

91

1989: Opening De Regenboog door
Prinses Juliana.

2006 Eervolle vermelding Energie Award

Tijdens de uitreiking van de Energie Award op 11 oktober kreeg OFW een
eervolle vermelding. Volgens de organisatoren vervult OFW een voorbeeld
functie op het gebied van gericht werken aan een energiezuinig woning
bestand, pro-actieve voorlichting aan huurders over energiebesparende
maatregelen en energiebudget beheer.

2007 Bezoek minister Winsemius

Minister Winsemius had met veel interesse het duurzaamheidsverslag
van OFW gelezen en toonde zich onder de indruk van de reeds bereikte
resultaten. OFW was zeer verheugd de Minister op haar kantoor te ontvan
gen op woensdag 17 januari. OFW hield een presentatie over haar beleid
waarna van gedachten werd gewisseld over de initiatieven die corporaties
kunnen ontplooien op het gebied van energiebesparing. Dit bezoek heeft
veel invloed gehad op de duurzaamheidsparagraaf in het antwoord op de
samenleving dat corporaties kort daarna opstelden. Hierin werden voor het
eerst duurzaamheidsdoelstellingen geformuleerd, waaronder het bereiken
van gemiddeld energielabel B voor de totale woningvoorraad.
Bij het gesprek waren o.a. aanwezig: de Directeur Generaal Wonen me
vrouw Bertram, de voorzitter van de brancheorganisatie van woningcorpo
raties Aedes, de heer van Leeuwen en directeur Peter Boerenfijn, de heer
de Jong (directeur Ymere), de heer Braakman (directeur De Woonwensen),
de heer Jagersma (directeur Staedion), de heer Harting (beleidsadviseur De
Woonplaats).

2003: Bezoek gedeputeerde Dijksma.

2007: Bezoek minister Winsemius.
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De Europese Richtlijn “Energie Prestaties van Gebouwen” (EPBD) schreef
voor dat vanaf 4 januari 2006 alle woningen en gebouwen voorzien moes
ten worden van een energieprestatiecertificaat, met aanbevelingen voor
efficiënte energiebesparingsmaatregelen. Hoewel de Nederlandse overheid
nog niet had besloten wanneer en op welke manier energieprestatiecertifi
caten verplicht werden, zag OFW er het belang van in om haar bewoners te
ondersteunen bij het beperken van de hoge woonlasten. Daarom besloot
OFW om met ingang van 2006 alle huurwoningen aan te bieden met een
Energie Prestatie Label van ESCN. OFW was de eerste woningcorporatie die
dit deed.

2008 Corporatiedirecteur 2007

Directeur bestuurder Truus Sweringa kreeg in 2008 de award uitgereikt
voor corporatiedirecteur 2007. Zij legde als één van de eersten het
verband tussen energiebesparing, woonlastenbeheersing, CO2-reductie
en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Hierdoor werd OFW als
woningcorporatie gezien als koploper binnen de sector op het gebied van
energiebesparing. Zij mocht de prijs ontvangen van minister Vogelaar.

2008 1000e duurzaam gemoderniseerde woning. Bezoek minister Vogelaar

In 2008 bezocht minister Vogelaar Biddinghuizen. In dit dorp werd de
1000e duurzaam gemoderniseerde woning van OFW officieel opgeleverd.
Het hele dorp was in feeststemming. Tijdens een wandeling bezocht de
Minister de moderniseringsprojecten in het centrum van Biddinghuizen.
Zij noemde het bijzonder hoe OFW niet slechts de huizen opknapte, maar
ook direct koos voor duurzaamheid, energiebesparing en sociale (werkge
legenheids-) projecten zoals een schuttingenproject.

2008: 1000e duurzaam gemoderniseerde
woning.

2007-2008 Nationale Energie Toekomst trofee
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In 2007 werd OFW genomineerd voor de Nationale Energie Toekomst
(NET) trofee met haar Energielabelproject. De NET-Trofee is een initiatief
van Kompas, ingesteld door het ministerie van VROM om energiebewust
wonen en werken te stimuleren. In 2008 won OFW de NET-Trofee. De
jury concludeerde dat energiebesparing een structureel onderdeel is
geworden van het beleid van OFW en dat zij dit ook actief uitdraagt aan
anderen. Zij vonden OFW een goed voorbeeld voor de vele huizen in de
bestaande voorraad die nog moeten volgen. Minister Vogelaar reikte de
prijs uit.

2007-2008: Nationale Energie Toekomst
trofee.

2008 Eervolle vermelding bij stadsvogelprijs

Een bewoner, Martine Dubois, wees OFW erop dat door de modernise
ring huiszwaluwen moeilijker konden nestelen onder de goot. Zij had zelf
een idee hoe dit op te lossen, namelijk door zwaluwkastjes te bevestigen
onder de goot. Via een werkgelegenheidsproject werden ze gemaakt, de
aannemer hing ze op. Martine vroeg de bewoners mee te doen. Dit werd
een groot succes; Biddinghuizen werd het ‘Zwaluwendorp’. Later werd dit
initiatief uitgebreid met huiszwaluwtillen. OFW heeft vooruitlopend op
haar 40-jarig bestaan de dorpen Dronten, Biddinghuizen en Swifterbant
huiszwaluwtillen aangeboden. Er zijn er in totaal vijf geplaatst. Het zwa
luwproject in Biddinghuizen kreeg een eervolle vermelding bij de stads
vogelprijs. De gemeente Dronten werd geprezen om het feit dat dit de
eerste gemeente in Nederland is waar een huiszwaluwtil werd geplaatst.

2008: Eervolle vermelding stadsvogelprijs.

2009 Landelijke aandacht voor woonservicegebied

Coloriet, gemeente Dronten en OFW ontwikkelden een woonservicege
bied. Dit was zeer innovatief. Er werd daarom ook ontwikkelsubsidie voor
toegekend. Tien gebieden in Nederland kwamen hiervoor in aanmerking.
Het woonservicegebied rond De Regenboog is een van de eersten dat
concreet vorm heeft gekregen. Coloriet, gemeente Dronten en OFW trok
ken hiermee landelijk de aandacht.

2009 Bezoek gedeputeerde Bliek

Het eerste zonnepaneel van één van de nieuwbouwwoningen aan de Cul
tuursingel in Biddinghuizen werd onthuld door gedeputeerde Bliek. Naast
alle duurzame moderniseringen startte OFW ook met de bouw van extra
duurzame nieuwbouwwoningen.

2009: Bezoek gedeputeerde Bliek.

2009 Bezoek Provinciale Staten

Leden van de Commissie Samenleving van de Provinciale Staten van
Flevoland bezochten op 25 juni 2009 het centrum van Biddinghuizen.
In het bijzonder was er tijdens het bezoek aandacht voor de duurzaam
heidsaanpak, de modernisering van de woningen, de nieuwbouw, jon
gerenhuisvesting, het Multi Functionele Gebied en een aantal bijzondere
buurtinitiatieven in het dorp.

2010-2011 Themaprijs ‘Verantwoorden over duurzaamheid’

Zowel in 2010 als in 2011 heeft OFW de themaprijs ‘Verantwoorden over
duurzaamheid’ van Het Glazen Huis uitgereikt gekregen. Ook was OFW
(samen met 24 andere corporaties) geselecteerd voor de algemene prijs
van het Glazen Huis (voor het meest transparante jaarverslag). Het Gla
zen Huis is een initiatief van PWC en de SEV (Stuurgroep Experimenten
Volkshuisvesting). Jan Terlouw reikte de prijs uit als juryvoorzitter.

2011: Bezoek gedeputeerde Witteman.

2011 Flevolands Leerbedrijf van het jaar

In 2011 werd OFW uitgeroepen tot Flevolands Leerbedrijf van het Jaar.
De prijs werd toegekend omdat OFW leerlingen en jonge werknemers
volop kansen biedt om zich te ontwikkelen. Gedeputeerde Andries Grei
ner reikte de prijs uit.

2011 Nominatie FSC-opdrachtgever award

In 2011 werd OFW genomineerd voor de FSC-opdrachtgever award. Deze
prijs wordt uitgereikt aan opdrachtgevers van projecten of activiteiten die
impact hebben op de naamsbekendheid of het marktaandeel van FSC.
Naast OFW waren ook de Milieudienst West-Holland en de gemeente
Middelburg genomineerd.

2012: 1500e duurzaam gemoderniseerde
woning.

Bezoek minister Spies en gedeputeerde Bliek
Minister Spies van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties, was in 2012
te gast in de Kampanje in Dronten. Hier verrichte zij ondersteund door
gedeputeerde Bliek, voormalig voorzitter van de Huurders Belangenver
eniging Gerard Corjanus en Truus Sweringa directeur bestuurder OFW
de officiële handeling als markering van de 1500e duurzaam gemoder
niseerde woning van OFW. Minister Spies was blij met een corporatie
als OFW, die, aldus de Minister, geen eendagsvlieg is op het gebied van
duurzaam verbouwen.

2012: Beste Klimaatstraatfeest-corporatie.

2012 Beste Klimaatstraatfeest-corporatie

OFW is beste Klimaatstraatfeest-corporatie van 2012. Door de enorme in
zet van de bewoners van de Fruithof uit Biddinghuizen scoorde OFW het
beste van alle corporaties. De straat Fruithof scoorde verschillende jaren
erg hoog in deze wedstrijd. In 2012 werden zij tweede. Een bijzondere
verdienste.

2012 Nominatie Flevolandse Zakenvrouw van het jaar

In 2012 werd directeur bestuurder Truus Sweringa genomineerd voor de
titel Flevolandse Zakenvrouw van het jaar in de categorie Managers.

2012 Award Publieke topvrouw

In 2012 heeft de Federatie Zakenvrouwen een award uitgereikt aan direc
teur bestuurder Truus Sweringa in de categorie ‘Publieke topvrouw’. De
jury koos voor haar, omdat ze haar een vrouw vinden die vasthoudt aan
haar eigen visie.

2012: Nominatie Flevolandse Zakenvrouw
van het jaar.
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2012 1500e duurzaam gemoderniseerde woning
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2013 Bezoek Commissaris van de Koningin L. Verbeek

Commissaris van de Koningin L. Verbeek opende in 2013 appartemen
tencomplex “De Wiekslag”; een complex met een bijzondere woonvorm.
12 jaar geleden hadden 4 vriendinnen de droom om zo lang mogelijk
zelfstandig te blijven wonen, maar wel naar elkaar te blijven omzien en
elkaar te helpen. Dat is gerealiseerd in “De Wiekslag”. De heer Verbeek
vond het mooi dat er op voorhand afgesproken wordt op elkaar te let
ten.

2014-2015 Beste energie-index

Zowel in 2014 als in 2015 ontving OFW de prijs voor ‘Beste energie-in
dex’ door de Groene Huisvesters. De Groene Huisvesters, constateerden
dat onder haar deelnemers OFW het beste scoorde qua energie-index.

2013: Bezoek Commissaris van de
Koningin L. Verbeek.

2015 Genomineerd voor Corporatie Award

Partners en leveranciers van OFW, een groot aantal vrijwilligers en leer
lingen van bouwopleidingen hebben de handen ineengeslagen om de
bouw van een nieuwe locatie voor de Voedselbank Dronten te realise
ren. Een project waarbij maatschappelijke krachten gebundeld zijn en
waar OFW erg trots op is. Dit project is ingezonden aan de jury van de
Corporatie Award. OFW was één van de acht genomineerden.

2016	De Nederlandse Duurzaam Bouwen Award
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Op 22 maart 2016 won OFW de Nederlandse Duurzaam Bouwen Award
2016 voor het project Chaletwoningen in Dronten-Centrum. We wer
den gecomplimenteerd met mooie, duurzame projecten en een goede
implementatie van duurzaamheid in de organisatie. OFW houdt ook
haar koppositie goed vast volgens de jury (Prof. dr. ir. Anke van Hal,
Drs. Robert Koolen MBA, Drs. Lian Merkx, Drs. Dennis Straat, Ir. Jos van
Dalen, Drs. ir. Jessie Bekkers – van Rooij, Drs. Miriam Sterk).

Tijdens de opening van de nieuwe locatie
van de voedselbank overhandigde
WoonEnergie een cheque van 494 euro,
opgehaald onder huurders.

2016 Bezoek minister Blok

In 2016 ronde OFW het moderniseringsproject van de oudste woningen
van Dronten af; de 137 Chaletwoningen. We vonden het een eer dat
minister Blok hierbij aanwezig was. De Minister complimenteerde OFW
met de prachtige woningen met het hoogste energielabel. Daarbij gaf hij
aan dat het belangrijk is om goed om te gaan met oud bezit.

2017 Bezoek voorzitter Aedes Marnix Norder

Woensdag 26 april bracht Marnix Norder, voorzitter van Aedes OFW een
bezoek. Tijdens dit inspirerende overleg kon OFW met trots presenteren
dat de corporatie de doelstellingen uit het ‘Convenant Energiebesparing
Corporatiesector’ (energieconvenant) heeft gehaald. OFW heeft 34%
energie bespaard ten opzichte van 2008. Het systeem van energielabels
werd vervangen door het ‘Nader Voorschrift’ en OFW voldoet ruim aan
het criterium energielabel B.

2016: Bezoek minister Blok.

2017: Bezoek voorzitter Aedes Marnix Norder.
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Korendragers

OFW Projecten Dronten
In de periode 1969-2019 breidde OFW haar woningbezit flink uit.
Een aantal projecten uitgelicht:
					

Nieuwbouwprojecten
Bouwjaar

Project

Adres

Aantal woningen

1974

Nieuwbouw kantoor Woningbouw
vereniging Oost-Flevoland

De Noord

1977-1980

De eerste woningen van OFW in woonwijk
De Fazant werden gebouwd

De Patrijs, De Fazant, De Houtsnip, Het
Korhoen, De Voerbaan, De Aalscholver,
De Kwartel, De Reiger, De Fazant, De
Meerkoet

167

1979

Jongerencomplex Het Hogerhuis met ap
partementen en kamers

Het Hogerhuis

65

1981-1987

In 1979 werd gestart met de aanleg van
de nieuwe woonwijk Dronten-Zuid. In 4
bouwfases werden zo’n 1.700 woningen
gebouwd.

Thomsonstraat, Hondsrug, Mergelland,
Langstraat, De Zaan, Lancasterdreef,
Sparlinghof, Kruizemunt

430

1991

Jongerencomplex Dronten-Zuid

De Barrage

61

1987-1988

Woonzorgcentrum De Regenboog en
seniorenwoningen

De Regenboog, Het Spectrum

120

1996

Seniorencomplex Het Prisma

Het Zenit, De Wolken

24

1996

Seniorencomplex De Werf

Galjoenstraat

37

2002

Studentenwoningen Aeres Hogeschool

Ir. H. van Hartenstraat

167

2003

Seniorencomplex Het Tussendek

Het Tussendek

44

2004

Studentenwoningen Aeres Hogeschool

Agripark-West

104

2004

Studentenwoningen Warmonderhof

Wisentweg

26

2005

Dienstcentrum en wooneenheid stichting
Vitree

De Morinel, De Grutto

4

2005

Levensloopwoningen De Munten

Eurosingel

26

2007

Eengezinswoningen wijk De Gilden

Smeden-, Kleermakers-, Metselaars- en
Weversgilde

75

2007

Appartementencomplex boven Albert
Heijn Dronten-West

Koopmansbeurs

16

2008

Appartementengebouwen wijk De Boeg

De Boeg

65

1
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ningen Aeres

Studentenwo

Hogeschool

Polder Plevier

OFW Projecten Dronten (vervolg)

96

2008

Eengezinswoningen wijk De Gilden

Kleermakers-, Mandenmakers-, Met
selaars- Schoenmakers-, Smeden- en
Weversgilde

82

2008

Eengezinswoningen wijk De Gilden

Timmerliedengilde

50

2009

Woonservicecentrum De WoonArk

De Tros, Lijzijde

84

2009

Eengezinswoningen wijk De Gilden

Bierdragers-, Houdenmakers-, Bontwer
kers-, Molenaars- en Korendragersgilde

76

2009

Eengezinswoningen wijk De Gilden

Blaasbalg

63

2012

Appartementencomplex “De Wiekslag”

Noordenveld

24

2013

Eengezinswoningen wijk De Gilden

Voegspijker, Schietlood, Druivenpers,
Wijnrank

98

2017

Studentenwoningen Aeres Hogeschool

Agripark-West

85

2018

Kantoorpand circulair verbouwd tot
appartementencomplex Polder Plevier

De Morinel

10

Modernisering en groot onderhoud
Opleverjaar Project

Adres

Aantal woningen

2004

Gevels en badkamers eengezinswoningen
wijk Dronten-Centrum-Noord

Breeuwerstraat, Mastmakerstraat, Take
laarstraat, Touwslagerstraat, Zeilmaker
straat

99

2004

Onderdeel van herstructurering wijk
De Boeg

Boegspriet, Botteloef, Killick, Stag, Want

218

2004

Eengezinswoningen wijk Dronten-Noord

De Oeverloper

44

2005

Gevels eengezinswoningen wijk DrontenZuid

Kruizemunt

116

2006

Eengezinswoningen wijk DrontenCentrum-Noord

Walvisstraat, Baskenstraat, Comman
deurstraat, Harponierstraat, Kampanje

109

2008

Eengezinswoningen wijk Dronten-Centrum

De Lijzijde, De Oost, Werfstraat

44

2009

Woonzorgcentrum De Regenboog

De Regenboog

120

2011

Eengezinswoningen wijk Dronten-Noord

De Oeverloper

82

2011

Eengezinswoningen wijk Dronten-Zuid

Rozemarijn

9

De WoonArk

De Boeg

at

Koggestra

2012

Eengezinswoningen wijk Dronten-Centrum

Ankerstraat, De Boeg, Breeuwerstraat,
De Steven, Fokkestraat, Gaffelstraat,
Galjoenstraat, Giekstraat, Kampanje,
Roerstraat, Stuurboord, Vooronder, Voor
plecht en Werfstraat

225

2014

Appartementen Dronten-Centrum

Giekstraat

25

2016

Chaletwoningen Dronten-Centrum

De Oost, Boeierstraat, Hoogaarsstraat,
Karveelstraat, Klipperstraat, Koggestraat,
Lijzijde, Schouwstraat

137

2019/2020

Eengezinswoningen Dronten-Centrum

Galjoenstraat, Groenlandstraat, Kombuis
straat, Spiegelstraat

104

97
Ander vastgoed
Project

Adres

1995

Themacentrum

De Noord

2002

Verloskundigenpraktijk

De Barrage

2004

Gezondheidscentrum Dronten-Zuid

Lancasterdreef

2004

Gezondheidscentrum Dronten-West

Beursplein

2005

Gezondheidscentrum De Schans DrontenCentrum

De Bolder

2006

Themacentrum verbouwing t.b.v. ROC
Flevoland

De Noord

2012

Basisschool De Dukdalf Dronten-West en
uitbreiding sportzaal

De Drieslag
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Bouwjaar

De Regenboog

entrum De

idsc
Gezondhe

Schans

De Greente

OFW Projecten Swifterbant
In de periode 1969-2019 breidde OFW haar woningbezit flink uit.
Een aantal projecten uitgelicht:
		

Nieuwbouwprojecten
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Bouwjaar

Project

Adres

Aantal woningen

1975

Eengezinswoningen Spelwijk

De Heraut, De Voetboog, Langs De
Bogen, De Handboog

40

1978

Eengezinswoningen, appartementen en
seniorenwoningen Spelwijk

De Banier

30

1981

Eengezins- en seniorenwoningen wijk
Koningshof-Blazoen

Het Blazoen, De Koningshof

49

1984

Eengezins-, seniorenwoningen en appar
temente Kampwijk-Wapenschild

Het Plankenpad, De Slegge, De Trippen

40

1990

Seniorenwoningen Kampwijk-Wapen
schild

De Heraldiek, Het Wapenschild, De
Kroon

30

1998

Seniorenwoningen Swifterbant-Centrum

Bazaltstraat, Gletsjerstraat

24

2004

Levensloopwoningen Greente-Noord

De Lange Streek, De Greente

86

2005

Eengezins- en levensloopwoningen

Dahliastraat, Noordhoren

18

2013

Eengezinswoningen wijk Bloemenzoom

Bloemenzoom

24

Modernisering en groot onderhoud
Opleverjaar

Project

Adres

Aantal woningen

2004

Eengezinswoningen wijk Buitenhof

Buitenhof

74

2010

Eengezinswoningen wijk Buitenhof-Schel
penbuurt

Noordhoren, Fuikhoren, Penhoren,
Tolhoren, Wulk, Bazaltstraat, Zuidsingel,
Gletsjerstraat en Keileemstraat

114

2017

Eengezinswoningen Greente-Zuid

Gletsjerstraat, De Greente, Keileem
straat, De Lange Streek, Morenestraat,
Noordsingel, Zuidsingel

95

2019-2020

Eengezinswoningen Spelwijk

Het Blazoen, De Jachthoorn, De Heraut,
De Vendelier

48

Educatief Cent

rum

el

Cultuursing

OFW Projecten Biddinghuizen
In de periode 1969-2019 breidde OFW haar woningbezit flink uit.
Een aantal projecten uitgelicht:
		

Lucern

ehof

Nieuwbouwprojecten
Project

Adres

Aantal woningen

1974

Eengezins- en seniorenwoningen wijk
Koolzaadhof

Koolzaadhof

57

1977

Eengezinswoningen wijk de Baan

De Teugel, Het Erf, Het Gareel, Het
Lamoen

52

1981

Seniorenwoningen en appartementen
wijk de Baan

Het Erf, De Landauer

27

1983

Eengezinswoningen wijk de Baan

De Deel, Dreef, De Repel, De Rosmolen,
De Zaaiviool

141

1985

Seniorenwoningen wijk de Baan

De Ponder, De Rosmolen

12

1989

Seniorenwoningen wijk de Baan

De Garve, De Hooiberg

30

2007

Seniorencomplex wijk de Baan

De Tas

54

2009

Startersappartementen, eengezins- en
levensloopwoningen BiddinghuizenCentrum

De Voor, Cultuursingel

39

2009

Eengezins- en levensloopwoningen
Biddinghuizen-Centrum

Cultuursingel, Fruithof

36

2010

Startersappartementen Biddinghuizen- Cultuursingel
Centrum

10

2012

Startersappartementen Biddinghuizen- Cultuursingel
Centrum

8

2013

Educatief Centrum

Akkerhof

Modernisering en groot onderhoud
Opleverjaar

Project

Adres

Aantal woningen

2004

Eengezinswoningen wijk Koolzaadhof

Koolzaadhof

51

2005

Eengezinswoningen BiddinghuizenCentrum

Akkerhof, Kopakker, Wendakker

51

2007

Eengezinswoningen BiddinghuizenCentrum

Akkerhof, Kopakker, Wendakker

54

2007

Eengezinswoningen BiddinghuizenCentrum

Boshof, Cultuursingel, Fruithof, De Voor

67

2008

Eengezinswoningen BiddinghuizenCentrum

Cultuursingel, Fruithof, Weidehof, Plein

85

2009

Eengezinswoningen wijk KlaversingelUitloper

Klaversingel, Uitloper

71

2013

Eengezinswoningen wijk Lucernehof

Lucernehof

87
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