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VOORWOORD

WELKOM IN LELYSTAD!
VOORWOORD

Lelystad heeft niet veel verleden, maar wat er is,
is de moeite waard. De stad is onderdeel van het
grootste droogleggingsproject dat Nederland
heeft gerealiseerd. Bij dat besef kan u stilstaan
in Batavialand, het museum aan de kust en dat
bezoek kan u koppelen aan Batavia Stad Fashion
Outlet en het schip de Batavia. Proef het in historische stijl gebouwde Bataviahaven met leuke
terrassen en restaurants. Wilt u nog meer weten
van het ontstaan van de stad, bezoek dan het Wortmangemaal en het voormalig Werkeiland. Lelystad
heeft ook aan diezelfde kust 2 aangelegde
stranden en 7 jachthavens.
Lelystad is ook de toekomst. Die toekomst is groen
en aantrekkelijk en dat is in de hoofdstad van de
nieuwe natuur nu al te zien en te beleven. Neem
het Nationaal Park Nieuw Land waar Lelystad
gedeeltelijk in ligt: U kunt met de boot de Marker
Wadden bezoeken, een rondje fietsen rond de
Oostvaardersplassen of recreëren bij, op of in het
Markermeer. Natuur hoort bij Lelystad. Al jaren
eindigt de stad in de top 3 van groenste steden van
Nederland. Mocht u met de fiets door Lelystad
reizen dan hebben de meeste wijken de allure van
een parkstad, wat de stad groen en uitnodigend
maakt. Fietst u verder over het zeer uitgebreide
fietspadennetwerk dan komt u vanzelf bij het
Natuurpark waar o.a. Przewalskipaarden en
Wisenten en een prehistorische nederzetting te
bewonderen zijn. Vlak bij het Natuurpark bevindt
zich het Aviodrome, een must voor vliegtuigliefhebbers.
Vanzelfsprekend kunt u een bezoek brengen aan
ons centrum waar het Agora Theater, poppodium
Corneel, cultureel centrum de Kubus en Flevomeer Bibliotheek voor u klaar staan.
Kom naar Lelystad, beleef de stad en de natuur.
Veel plezier.
Ina Adema
Burgemeester van Lelystad
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GESCHIEDENIS
GESCHIEDENIS

Lelystad is een van de jongste steden van Nederland, maar daardoor is de geschiedenis niet
minder indrukwekkend. Misschien zelfs wel
indrukwekkender: op hoeveel plekken kan je lopen waar honderd jaar geleden nog water was?
Lelystad dankt haar naam aan de ingenieur die
het plan bedacht om de Zuiderzee af te sluiten:
Cornelis Lely.
In 1950 werd Perceel P aangelegd, het Werkeiland in het midden van het IJsselmeer. Vanuit het
Werkeiland werd er hard gewerkt aan een bouwput die werd gegraven voor het Gemaal Wortman,
een van de drie gemalen die bij de drooglegging
van Oostelijk Flevoland werden gebruikt. Perceel
P werd omgedoopt tot Werkeiland Lelystad-Haven
en het begin van Lelystad was werkelijkheid. Het
Werkeiland is samen met het Gemaal Wortman
een bijzondere bezienswaardigheid in Lelystad.
De eerste bewoners van Lelystad arriveerden in
1967. Dit betekent dat Lelystad recent haar 50e
verjaardag vierde. Hiermee is zij een van de jongste steden van Nederland.
De basis van Lelystad gaat echter nog verder terug. De Zuiderzeewet die in 1918 werd aangenomen was de basis van de drooglegging van onder
andere de Oostelijke Flevopolder.
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Nationaal Park Nieuw Land: Nationaal Park
Nieuw Land is het grootste man-made natuurpark ter wereld. Het park bestaat uit de Oostvaardersplassen, de Lepelaarplassen, het Markermeer en de Marker Wadden. De rust, ruimte en
voedselrijkdom maken van Nationaal Park Nieuw
Land een walhalla voor vele dieren.
www.nationaalparknieuwland.nl
Oostvaardersplassen: Maak kennis met het Nederland van duizenden jaren geleden. Een uniek
ongerept moerasgebied met uitgestrekte plassen
en woeste graslanden, waar de natuur onbelemmerd haar gang mag gaan. Ontelbare vogels
en grote grazers hebben bezit genomen van de
Oostvaardersplassen. Voor safari in eigen land
en andere activiteiten, kun je je opgeven in het
bezoekerscentrum van Staatsbosbeheer. Houd
er rekening mee dat de Oostvaardersplassen het
beste te bereiken is met de auto of de fiets.
www.staatsbosbeheer.nl
Natuurpark Lelystad: In Natuurpark Lelystad zijn
bijzondere wilde diersoorten te ontdekken in hun
natuurlijke omgeving. Stuit tijdens een wandeling
door het park op een groep edelherten, of kom
oog in oog te staan met een eland. De gevarieerde
routes, speurtochten en fietsverhuur maken het
park een aantrekkelijke en educatieve natuurbeleving voor jong en oud. www.flevo-landschap.nl
Marker Wadden: Marker Wadden is een bijzonder
project dat bestaat uit nieuwe natuureilanden
gemaakt van zand, klei en slib uit de bodem van
het Markermeer. Het is een oase van rust- en
broedgebied voor vele volgelsoorten. Het haveneiland is ook toegankelijk voor publiek. Daar
liggen mooie wandelpaden langs vogelkijkhutten
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NATUUR
en een uitkijktoren. En er is een heerlijk strand.
www.markerwadden.nl
Het Belevenissenbos: Met Het Belevenissenbos
heeft Lelystad het grootste, avontuurlijkste en
meest leerzame speelbos van Nederland. Het
Belevenissenbos heeft bos, water, weide: echte
natuur dus. De speelplekken zijn gebaseerd op
een viertal thema’s: sport & beweging, waterbeheer, archeologie & prehistorie en natuureducatie. Vooral geschikt voor kinderen van 6 tot 16
jaar. www.belevenissenbos.nl

BOSSEN
Gelderse Hout: In het Gelderse Hout is een
pinetum aangelegd: een levende verzameling
van dennen en sparren, maar kent daarnaast ook
een grote variatie aan andere boomsoorten. Het
Gelderse Hout is zeer geschikt om flinke wandelingen te maken. De parkeerplaats bevindt zich
aan de Oostranddreef.
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Hollandse Hout: De Hollandse Hout is 900 hectare groot en ligt aan de zuidkant van de stad,
tegen de Oostvaardersplassen aan. In de Hollandse Hout is een bosreservaat ingericht waar de
natuur zijn eigen gang kan gaan zonder ingrijpen
van de mens. Er zijn zowel fiets- als
wandelroutes. Daarnaast is er een educatieve

NATUUR

zorgboerderij die huifkartochten organiseert door
de Hollandse Hout. Houd er rekening mee dat de
Hollandse Hout het beste te bereiken is met de
auto of de fiets. www.boerderijdehuif.nl
Houtribbos: Het oudste Essen-Iepenpolderbos in
Nederland ligt ten noorden van Lelystad, ingesloten tussen de Houtribweg en de IJsselmeerdijk. Het bos wordt als floristisch karakteristiek
aangemerkt.
Knarbos: Het Knarbos is circa 500 hectare groot
en is een zeer gevarieerd bos op het kruispunt
van de Vogelweg en de Knardijk. Het midden
heeft een open karakter met een grote plas. Hier
graast een kudde IJslandse pony’s. Het gebied is
perfect per fiets te verkennen over goed onderhouden schelpenpaden en is uitstekend voor
wandeltochten.
Larserbos: Waar in het oorspronkelijke inrichtingsplan van Flevoland (1959) het dorpje Larsen
gepland stond, ligt nu het Larserbos. Het bos
heeft veel recreatiemogelijkheden, waaronder
drie strandjes aan de plas, lig- en speelweiden en
wandel- en fietspaden.
Overijsselse Hout: De Overijsselse Hout ligt ten
noordoosten van de stad. In het bos is een groot
aantal wandelroutes uitgezet, zoals de Evert-Vermeerroute. Er is een ruiterroute van 22,5 km die
doorloopt naar het Hollandse Hout. Ook is hier
een trimbaan aangelegd.
Visvijverbos: Het Visvijverbos ten noorden van de
stad is een vrij ongerept bosgebied met beperkte
wandel- en fietspaden. De vijvers zijn gesloten
door de overlast van aalscholvers die hun dagelijkse maaltijd hier kwamen halen. Ingang tot het
bos gaat via de Karperweg en Swifterringweg.
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Zuigerplasbos: Dit bos is parkachtig aangelegd
rondom de Zuigerplas in Lelystad. Het is er
prettig wandelen, fietsen, kanoën en vissen met
vergunning. De terreinfietser kan hier ook zijn
hart ophalen. De parkeerplaats bevindt zich aan
de Zuigerplasdreef. Er is tevens parkeergelegenheid bij de Boslaan, achter de wijk Karveel.

TUINEN
Wind in de Wilgen: Een parkachtige tuin van
11.000 m2, aangelegd met Engelse landschapsstijlelementen. In de koffie- en theeschenkerij
worden bijzondere soorten koffie en thee, zelfgemaakt gebak en lunches geserveerd.
Zondag geopend van 12:00 tot 17:00. Andere
dagen op afspraak.
www.windindewilgen.nl
Locus Flevum: Een bijzondere combinatie tussen
bezoekerstuin, orangerie en woonhuis. Met een
natuurvijver, een moeras, een bloemenweide, een
vlindertuin, een stinzenbos en een mediterrane
patio waar ook de ‘tuinwinkel’ is.
Geopend van mei tot en met september en alleen
op afspraak.
www.locusflevum.nl
Wijngaard El Placer: Een oase in Lelystad, met
druivenrassen die garant staan voor mooie rode
en roséwijnen. Naast de wijngaard is er een
sfeervolle wijnmakerij en proefkamer.
Februari tot en met december iedere zaterdag
geopend van 10:00 tot 14:00 uur.
www.wijngaardelplacer.nl
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Exposure: Op de strekdam bij de Houtribsluizen
staat een menselijk figuur uit staal, dat uitkijkt
over het Markermeer. Het kunstwerk van de
Britse kunstenaar Antony Gormley is 25 meter
hoog. Gormley behoort tot de top van de hedendaagse beeldend kunstenaars en staat internationaal bekend om zijn menselijke afbeeldingen.
Zijn werk wordt overal ter wereld tentoongesteld,
zo ook op de strekdam bij de Houtribsluizen in
Lelystad, tegenover Bataviahaven.
Observatorium Robert Morris: Wie gedurende de
seizoenen deze plaats regelmatig bezoekt, kan de
bewegingen van de aarde ten opzichte van de zon
zien. Elk jaar viert stichting Zonnewende de langste dag van het jaar met het Sunsation festival.
De aanvang van de langste dag van het jaar wordt
gevierd met poëzie, muziek en beeldende kunst.
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Batavialand: Batavialand vertelt het verhaal over
de Nederlanders; in hun strijd tegen water, met
hun verre reizen en ontdekkingen, de inpolderingen en dijken, hun handelsgeest en technisch
vernuft. Batavialand bestaat uit een buitenlocatie;
de werf met aan de steiger de reconstructie van
VOC-schip de Batavia. En een binnenlocatie; het
museum met haar tentoonstellingen en presentaties. Batavialand is een leuke, leerzame en vooral
interactieve dag uit voor het hele gezin.
www.batavialand.nl
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Nationaal Luchtvaart-Themapark Aviodrome:
Aviodrome is een dynamisch luchtvaartthemapark bij Lelystad Airport met een zeer
grote collectie historische vliegtuigen. Het park
heeft een binnenexpositie van ongeveer 6000 m²,
een grootbeeld filmtheater en een groot buitenterrein. Hierop bevinden zich diverse historische
luchtvaartgebouwen en vliegtuigen, zoals de
legendarische Lockheed Constellation.
www.aviodrome.nl
Werkeiland: Dit is de plek waar het voor Lelystad
in 1949 allemaal is begonnen: Werkeiland. Op het
voormalige ‘Perceel P’ ervaar je het historisch
startpunt van het nieuwe land van Flevoland. Ga
terug in de tijd en wandel langs de oude arbeidershuisjes, de dukdalf en het Gemaal Wortman:
het is net een openluchtmuseum met alle historie
die Werkeiland ademt. Neem ook een kijkje bij de
sluizen: hier zie je pas echt goed hoe ver Lelystad
onder zeeniveau ligt. www.werkeilandlelystad.nl
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Batavia Stad Fashion Outlet: Ontdek Batavia Stad
Fashion Outlet, een unieke beleving met meer
dan 150 winkels, relaxte cafés en heerlijke restaurants. Ruim 250 internationale modemerken,
altijd met 30-70% korting. www.bataviastad.nl
Woonboulevard Palazzo: Aan de rand van
Lelystad is woonboulevard Palazzo gevestigd.
Woonwinkels, keukenspecialisten, sanitairspecialisten, bouwmarkten, tuincentra en nog veel meer
aanbod om woondromen waar te maken.
www.palazzolelystad.nl
Stadshart: Direct naast het Centraal Station ligt
het Stadshart van Lelystad. De perfecte plek voor
de dagelijkse boodschappen, van kleine speciaalzaken tot grote winkelketens. Er is elke zaterdag
van 9.00 tot 16.00 uur markt. www.stadshart.nl
Lelycentre: Gebouwd eind jaren zestig en nog
steeds gebruikt voor de dagelijkse boodschappen.
Naast supermarkten en drogisterijen, zijn er ook
kledingwinkels en winkels in luxe producten. Er is
elke dinsdag van 8.30 tot 13.00 uur markt.
www.lelycentre.com
Buurtwinkelcentra: Lelystad heeft in totaal acht
buurtwinkelcentra van beperkte omvang in de
wijken: Kamp, Voorstraat, Voorhof, Jol, Botter,
Tjalk, Kempenaar en Lelystad Haven. In deze centra zijn naast een supermarkt vaak ook wat andere winkels en horeca gelegenheden te vinden.
Lelypas: Een unieke combinatie van een cadeauen loyaltykaart. Spaar en verzilver punten bij
verschillende ondernemers in Lelystad.
www.lelypas.nl
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Agora Theater: Een indrukwekkend, kleurrijk
gebouw met een veelzijdig aanbod. Het theater
heeft twee prachtige zalen.
www.agora-lelystad.nl

UITGAAN

THEATERS EN PODIA

De Kubus: Het hele jaar door een gevarieerd
kunstaanbod met onder andere muziek, dans,
beeldende vorming, ballet, fotografie en toneel.
In de knusse theaterzaal (250 zitplaatsen) worden
kleinere theaterproducties, kindervoorstellingen,
experimenteel toneel en koffieconcerten
verzorgd.
www.dekubuslelystad.nl
Corneel: Corneel is het poppodium van Lelystad
en met een capaciteit van 400 bezoekers het
grootste poppodium van de provincie Flevoland.
Door de brede programmering van concerten,
dance- en dansavonden bekleedt Corneel een
unieke positie in het Lelystadse culturele en
uitgaanscircuit.
www.corneel.nl
Theater Posa: Een klein en intiem vestzaktheater met een divers programma aan (klein)kunst.
Theater Posa is een culturele broed- en ontmoetingsplaats voor echte kunstliefhebbers.
www.theaterposa.nl

BIOSCOOP
Agora Theater: De oranje diamant in het hart van
Lelystad vertoont een gevarieerd filmprogramma:
actuele bioscoopfilms en familiefilms. Beleef
film in Lelystad! Kijk voor het actuele aanbod op:
www.agora-lelystad.nl/film
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WV Het Bovenwater: Het binnenmeer Het Bovenwater is een mooie en veilige plaats nabij de
Oostvaardersplassen waar geen gemotoriseerde
vaartuigen zijn toegestaan. De watersportvereniging beschikt over een prachtig terrein met
goede faciliteiten. Houd er rekening mee dat het
Bovenwater het beste te bereiken is met de auto
of de fiets. www.wvbovenwater.nl

WATERSPORT

ZEILEN, SURFEN EN KANOËN

Surfschool Paradiso Lelystad: Deze surfschool
is te vinden aan het Bovenwater in Lelystad. Volg
hier surflessen en catamaranlessen en huur
gelijk het benodigde materiaal. Daarnaast is er
verhuur van waterfietsen, kano’s en skelters.
Houd er rekening mee dat Paradiso het beste te
bereiken is met de auto of de fiets.
www.surfschoolparadiso.nl
Kanovereniging Lelystad: Kennismaken met
het kanoën? Bij Kanovereniging Lelystad aan het
Bovenwater worden er op vrijdagavond en maandagochtend kanotochten georganiseerd. Proefvaren kan zonder kosten met de verenigingskano’s.
www.kanovereniginglelystad.nl
Zeilschool Pyxis Mare: Zowel voor beginnende
als gevorderde zeilers heeft zeilschool Pyxis Mare
cursussen beschikbaar. Het is een gezellige zeilschool voor kajuitjachtzeilen die vanuit Lelystad
het IJsselmeer, Markermeer, de Waddenzee en
de Noordzee opvaren. www.zeilschoolpm.nl
Zeil- en Trouwschip Bounty: Dit dwars getuigde
schip biedt een unieke zeilbelevenis voor jong en
oud, voor groepen als ook individuele zeilliefhebbers. Ervaar op een luxe manier hoe men vroeger
in de oude VOC-tijd heeft gezeild.
www.zeilschipbounty.nl
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Allround schepenverhuur Oxalex: Oxalex biedt
voor elke gelegenheid een passend schip voor
groepen van 2 tot 500 personen. www.oxalex.nl
Naupar nautische partners: Een samenwerking
van verschillende zeilrederijen met een vloot van
101 unieke traditionele zeilschepen.
www.naupar.nl

JACHTHAVENS
Bataviahaven: Een passantenhaven en tevens
de thuishaven van de prachtige zeilende chartervloot van Naupar. Op loopafstand van Batavia
Stad Fashion Outlet en van verschillende musea.
De haven beschikt over alle moderne faciliteiten.
www.bataviahaven.nu
Deko Marine: Deze jachthaven heeft 400 ligplaatsen. De haven beschikt over boxen van 9 tot en
met 17,5 meter. www.deko.nl
Flevo Marina: Deze jachthaven heeft 1000 ligplaatsen, waar schepen van 6 meter tot maximaal
25 meter lengte en vier meter diepgang moeiteloos terecht kunnen. Houd er rekening mee dat
Flevo Marina het beste te bereiken is met de auto
of de fiets. www.flevomarina.com
Houtribhaven: Ten noordoosten van de Houtribsluizen ligt de Houtribhaven. Het is een verenigingshaven met 585 vaste ligplaatsen voor
schepen van 5 tot 15 meter. www.wvlelystad.nl
Jachthaven De Noordvaarder: Direct achter
de Noordersluis in Lelystad ligt jachthaven ‘De
Noordvaarder’, met ligplaatsen voor schepen tot
17 meter. www.denoordvaarder.nl
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Jachthaven Lelystad Haven: Dit is de thuishaven
voor grote traditionele schepen en diverse andere
schepen- en watersportbedrijven. Het biedt
plaats aan ongeveer 550 schepen.
www.lelystadhaven.nl

VISSEN
Speciale visplaatsen: Op verschillende plekken
in Lelystad zijn speciale visplaatsen aangelegd,
De servicebalie in het stadhuis heeft een aparte
visfolder met informatie over vergunningen en
regels.
Toms Creek Fishing Adventure: Meerdere vijvers,
verschillende vissoorten en horecavoorziening.
Een plek omringd door natuur om te genieten van
de rust en tegelijkertijd de spanning die het vissen met zich meebrengt. Een vispas is niet nodig.
Houd er rekening mee dat Toms Creek het beste
te bereiken is met de auto of de fiets.
www.tomscreek.nl

STRANDEN
Bovenwater: Aan de recreatieplas ligt een smal
zandstrand dat over gaat in een ligweide. Parkeren is hier gratis.
Houtribhoekstrand: Veilig zwemmen in het IJsselmeer en zonnen op het opgespoten strand.
Voor kleine kinderen is een gedeelte afgezet met
een ballenlijn. Bij het strand is gratis parkeren
mogelijk.
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Sportbedijf De Koploper: Volop zwemplezier met
een recreatiebad, een wedstrijdbad, een instructiebad en een doelgroepenbad. Verder heeft het
sportcentrum veel verschillende sportvoorzieningen zoals squashen en een klimmuur.
www.sportbedrijf.nl

SPORT EN RECREATIE

ZWEMMEN

GOLF
Golf Event Center: Er is een 18-holesbaan (par
72) voor de ervaren golfers die in het bezit zijn van
hun GVB. Houd er rekening mee dat Golf Event
Center het beste te bereiken is met de auto.
www.gcflevoland.nl
Golfschool Flevoland: Van de beginnende tot
gevorderde golfer, van baanpermissie tot single
handicap. De PGA gecertificeerde golfprofessionals zorgen met hun jarenlange ervaring voor
optimale resultaten en plezier.
www.golfbaanbuitenhof.nl

PAINTBALL
Balls and Arrows paintball Lelystad: Voor zowel
grote als kleine groepen zijn er paintballvelden
op het terrein van ruim 15 ha. Nog niet genoeg
geschoten? Krijg onder begeleiding de beginselen
van de schietsport onder de knie op de handboog-, kruisboog- of luchtdrukgeweerbaan.
www.ballsandarrows.nl
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BOWLING
Bowlingcentrum Lelystad: combineer een
middag bowlen met lekker dineren in Bowlingcentrum Lelystad. Er zijn verschillende arrangementen te boeken.
www.bowlingcentrum.nl/lelystad

SPEELPARADIJS
Ballorig Lelystad: In het overdekte speelparadijs van Ballorig kunnen kinderen lekker spelen,
klimmen en klauteren op de vele toestellen en
attributen. www.ballorig.nl/lelystad

RUITERSPORT
Manege Lelystad: Deze 4-sterren manege biedt
mogelijkheden voor jong en oud. Lelystadse bossen zijn voorzien van diverse ruiterpaden.
www.manegelelystad.nl
Paardensportcentrum X-tern: Deze kleinschalige 2-sterren manege zit aan de rand van het
Hollandse Hout, ideaal voor een stevige buitenrit.
www.pscxtern.nl

TENNIS
Buiten tennissen: Lelystad heeft drie tennisverenigingen met buitenbanen: ITL, LTVL en TV
Poseidon. Deze zijn beschikbaar voor leden of
voor een gratis proefles.

FIETSEN
TOP: Staat voor Toeristisch overstappunt. Het
startpunt met parkeergelegenheid van waaruit
u kunt wandelen of fietsen langs bewegwijzerde
routes bevindt zich bij het bezoekerscentrum
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Fietsknooppuntennetwerk: Lelystad is aangesloten op het landelijke fietsknooppuntennetwerk,
wat betekent dat routes heel makkelijk zijn samen te stellen. De folders zijn gratis beschikbaar
bij de infobalie van het Stadhuis en Batavia Stad
Fashion Outlet.

SPORT EN RECREATIE

Oostvaardersplassen Lelystad. Zo ontdekt u
gemakkelijk de mooiste plekken van Lelystad.
www.visitflevoland.nl/tops

Fietsverhuur: Lelystad heeft verschillende adressen voor fietsverhuur:
• Rijwielshop Van Keulen bij station,
Stationsplein 10, T: +31 320 412023 (alleen als
u lid bent van OV-fiets: www.ov-fiets.nl)
• Apollo TOP-Fiets Hotel (alleen bij
overnachting) Lelystad, Agoraweg 11,
T: +31 320 242444
• Bezoekerscentrum Natuurpark Lelystad
(alleen gebruik in het park), Vlotgrasweg 11,
T: +31 320 286130

WANDELEN
Algemene wandelroutes: De vele bossen en
waterrijke gebieden van Lelystad trekken veel
wandelaars. In de natuurgebieden en bossen
van Staatsbosbeheer, Het Flevo-landschap en de
gemeente Lelystad bevinden zich diverse wandelroutes.
Waterwandelweg: Een aantrekkelijke wandelroute met uitzicht over het Markermeer die
Bataviakwartier en Werkeiland met elkaar verbindt. Langs de wandelroute staan informatieborden met het verhaal over de strijd tegen het water
en het ontstaan van Lelystad.
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KARTEN
Kartcentrum Lelystad: Een kartbaan van
735 meter lang, zeven meter breed en veel
uitdagende bochten: het mooiste kartcircuit van
Nederland. Dan is het ook nog eens in de openlucht wat echt het gevoel van een Grand
Prix geeft.
www.kartcentrum-lelystad.nl

RONDVLUCHTEN
Lelystad Airport: Er is nu al veel te beleven op
en rondom Lelystad Airport: lesvluchten, rondvluchten en tal van andere activiteiten.
www.lelystadairport.nl
Overige rondvluchten: Lelystad heeft meerdere
adressen voor rondvluchten.
• Flight Center Lelystad
www.flightcenterlelystad.nl
• Heli-Holland www.heliholland.nl
• HeliCentre www.helicentre.eu
• Singles & Twins www.singlesandtwins.nl
• Wings Over Holland www.wingsoverholland.nl
• Zelfvliegen www.zelfvliegen.nl

EXCURSIES
Prehistorische nederzetting Swifterkamp:
Groepen volwassenen en kinderen kunnen
in Natuurpark Lelystad beproeven hoe het
eraan toeging in de Nieuwe Steentijd: de tijd dat
jager-verzamelaars geleidelijk overgingen tot het
boerenbestaan. Er zijn mogelijkheden tot een
meerdaags verblijf. www.swifterkamp.nl
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EXCURSIES

Het Flevolandschap: Deze organisatie arrangeert verschillende excursies door Natuurpark
Lelystad, ’t Zand of de Burchtkamp. Onder begeleiding van een gids verneem je veel wetenswaardigheden over deze gebieden en de dieren die
daar leven. www.flevo-landschap.nl
Staatsbosbeheer: Onder begeleiding van een
boswachter kom je in de Oostvaardersplassen
op plekken waar je normaal niet komt. Staatsbosbeheer organiseert regelmatig thematische
excursies. Meer informatie over deze en andere
activiteiten is te vinden in het bezoekerscentrum.
www.staatsbosbeheer.nl
Gastentoer: Vrienden en familie Lelystad
laten zien? Boek dan een gastentoer. Maak in
75 minuten een boeiende rondrit naar wens door
Lelystad, onder begeleiding van een enthousiaste
gids. Vanaf € 55,- boek je al een toer!
www.citymartketinglelystad.nl/gastentoer
Land Art: Nergens ter wereld vind je zoveel Land
Art als in Flevoland. De provincie kent maar liefst
zeven landschapskunstwerken van gerenommeerde architecten, waar Exposure van Antony
Gormley er uiteraard een van is. Benieuwd naar
de rest? Boek een Land Art-excursie en laat je
verrassen. www.destinationart.nl
Historisch Veerschip MS Waddenzee &
tentoonstelling: Vaar mee met het historische
veer ms Waddenzee door het meest bekende inpolderingsproject ter wereld: de Zuiderzeewerken
of ga aan land bij de Marker Wadden en laat je
verwonderen over een van de grootste natuurprojecten van West-Europa.
In het bagage-ruim is een unieke tentoonstelling
over het ontstaan van Flevoland.
Vaartochten: Marker Wadden, Polder Experience
en Het Werkeiland Lelystad.
www.mswaddenzee.com
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OVERNACHTEN

Apollo Hotel Lelystad City Centre: Dit 4-sterren
hotel ligt midden in het centrum van Lelystad en
beschikt over 86 hotelkamers en suites. Alle kamers zijn voorzien van een ruime badkamer met
bad en/of douche. www.hotellelystad.nl,
T: +31 320 242444

OVERNACHTEN

HOTELS

Hotel De Lange Jammer: Overnacht in het
voormalige restaurant van de polderpioniers die
in de jaren vijftig op het Werkeiland werkte. De
zeventien kamers zijn uitgerust met een televisie,
gratis internet, een koelkast, telefoon en een douche of bad. www.delangejammer.nl,
T: +31 320 260415
Hotel Lelystad Airport: Vlakbij de A6 staat het
sfeervolle hotel met 24 kamers en alle moderne
faciliteiten zoals internet, tv en een ligbad.
www.lelyhotel.nl, T: +31 320 216286
NAUPAR, nautische partners: NAUPAR biedt
gevarieerde accommodaties aan op haar vele
schepen. Verzorging is mogelijk op basis van
logies ontbijt, maar ook op basis van half of vol
pension. Ook voor grote groepen heeft NAUPAR
accomodaties. www.naupar.nl, T: +31 88 2525000

BED AND BREAKFAST
B & B Gastenkamers Van der Borg: Aan de fietsroute naar de Oostvaardersplassen biedt Corry
van der Borg een 1-persoonskamer en een tweepersoonskamer. De gastenverblijven delen een
badkamer met toilet en stortdouche. ’s Morgens
maakt de gastvrouw een heerlijk ontbijt.
T: +31 320 219391
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OVERNACHTEN

De Groene Watertuinen, Royal Bed and Breakfast: Ongekende privacy met een 5-sterren allure
en indien gewenst zelfs exclusiviteit als gast. In
de wellness is het goed vertoeven met een verwarmd binnenbad, een sauna, een Turks stoombad, jacuzzi. www.groenewatertuinen.nl, T: +31
320 263310
Door’s Logies: Midden in het biologisch landbouwgebied van Lelystad bevindt zich een typisch
Amerikaanse loghome met twee comfortabele kamers met eigen douche en toilet. Ook is
groepsaccommodatie tot en met 14 personen
mogelijk. www.doorslogies.nl, T: +31 320 233801
Huis van Steen: Ontwaak met uitzicht op het
water met wilde eenden, zwanen en soms hertjes.
Naast bed & breakfast herbergt Huis van Steen
een beeldentuin, galerie en een theehuis. www.
huisvansteen.nl, T: +31 320 280990
Lelymare Logies: Geniet van de rust en ruimte in
een van de drie gastverblijven in de bijgebouwen
van paardenhouderij Lelymare.
www.lelymarelogies.nl, T: +31 320 230950
Waterlodges Hajé: De luxe waterlodges van Hajé
restaurants aan de A6 bieden natuurliefhebbers
een bijzondere verblijflocatie. Hajé heeft twee
waterlodges: de Lepelaar en de Aalscholver.
www.hajerestaurants.com, de Lepelaar T: +31 36
5239340, de Aalscholver T: +31 36 5239273
B & B de Valkenhorst: Drie sfeervolle kamers
met luxe interieur in een rustige omgeving aan de
rand van Lelystad. www.benbdevalkenhorst.nl, T:
+31 320 215614
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Buytenplaets Suydersee: Aan de rand van de
stad, verscholen tussen de bomen, vindt u Buytenplaets Suydersee. Een verrassend groene,
kleinschalige camping met bijzondere overnachtingsvormen als een zeecontainer-lodge of een
rioolbuis. www.buytenplaets-suydersee.nl
T: +31 6 10943935

OVERNACHTEN

CAMPINGS

Camping ’t Oppertje: Gelegen in het Nationaal
Park Nieuw Land. Met 7 beschutte grasvelden.
Speciaal voor kampeerauto’s zijn er verharde
plaatsen in het gras. Ook zijn er 8 accommodaties
voor de verhuur, sommige met toilet, douche en
verwarming. Rust, ruimte en goed gastheerschap
zijn vanzelfsprekend. www.oppertje.nl
T +31 320 25 36 93
Minicamping De Gaard: Verblijf in de idyllische
boomgaard met oude fruitrassen en wordt gewekt door vrolijk fluitende vogels, midden in het
biologisch landbouwgebied van Lelystad.
www.doorslogies.nl, T: +31 320 233801

BIJZONDERE OVERNACHTINGEN
Boomhutovernachting: Wakker worden tussen
de vogels? Boek een overnachting in een van de
echte boomhutten op Buytenplaets Suydersee.
www.boomhutovernachtingen.nl
BestMarine Waterchalets: De luxe waterchalets
van Flevo Marina drijven in de haven, direct aan
het IJsselmeer en op steenworp afstand van het
strand. Houd er rekening mee dat de BestMarine
Waterchalets het beste te bereiken zijn met de
auto of de fiets. www.bestmarine.nl,
T: +31 6 53758383
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TAXI’S EN OPENBAAR VERVOER
TAXI’S
Taxi direct, T: +31 6 33335451
Taxi Lelystad, T: +31 6 30018662
Vloettax Taxidiensten T: +31 527 616336
(persoonsvervoer en speciaal vervoer)

OPENBAAR VERVOER
Bussen: De stadsbussen in Lelystad rijden
dagelijks verschillende routes door Lelystad. De
meeste buslijnen kennen op weekdagen tijdens
de spits een kwartierdienst en rijden in twee
richtingen. Daardoor is het nooit lang wachten op
de aansluiting. ’s Avonds en in het weekend rijdt
er elk halfuur een bus op de beschikbare routes.
Tevens kent Lelystad directe busverbindingen
naar een aantal gemeenten in de regio. Kijk op
www.arriva.nl voor actuele reisinformatie.
Treinen: Vanuit Lelystad is de rest van Nederland
makkelijk te bereiken met de trein. Binnen 40
minuten zit je in hartje Amsterdam! Zowel in de
richting van Zwolle als Amsterdam vertrekken regelmatig treinen vanaf Lelystad. Houd www.ns.nl
in de gaten voor actuele reisinformatie.
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COLOFON

City Marketing Lelystad
Stadhuisplein 2a
8232 ZX Lelystad
T: +31 320 262404

COLOFON

Eropuit in Lelystad is een uitgave van:

info@citymarketinglelystad.nl
www.citymarketinglelystad.nl
www.facebook.com/lelystad
Fotografie
Axipress
City Marketing Lelystad
Esther Verwindt
Fotostudio Wierd
Gemeente Lelystad
Hans Luiken
Inaxion
Jasper Pluim
Rocky Govani
Michael Keckeis
Staatsbosbeheer
Altijd op de hoogte zijn van wat er te doen is in
Lelystad? Bezoek www.vvvlelystad.nl of neem
contact op via info@vvvlelystad.nl.
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