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Lelystad, een stad om te ontdekken en 
te beleven. Met een mooie combinatie 
van stedelijke cultuur en indrukwekkende 
natuur. Neem bijvoorbeeld Marker Wad-
den, onderdeel van Nationaal Park Nieuw 
Land. Een waar natuurparadijs voor vissen 
en vogels én een heerlijke plek voor een 
wandeling op het eiland. Wist u trouwens 
dat Lelystad voor 70 procent uit water 
bestaat? Met vijf jachthavens, meer dan 
drieduizend ligplaatsen voor zeil- en  
motorjachten en diverse stranden is Lely- 
stad een echte watersportstad. 

De musea Aviodrome en Batavialand zijn 
populair bij jong en oud. Ons prachtige 
theater De Agora, cultureel centrum De 
Kubus en poppodium Corneel bieden een 
gevarieerd aanbod aan kunst en cultuur. 
En er zijn jaarlijks tal van evenementen in 
onze stad zoals de Hiswa en de Nationale 
Oldtimer Dag. Shoppen of een terrasje  
pakken kan natuurlijk ook, in ons eigentijd-
se Stadshart, het gezellige Bataviakwartier 
of één van de andere verrassende locaties. 
Naast hotels en bosrijke campings, heeft 
Lelystad een gevarieerd aanbod van bed & 
breakfast voorzieningen om uw verblijf te 
verlengen.

Ter inspiratie ontvangt u dit gratis maga- 
zine. Het biedt u alles wat u nodig heeft 
voor een fijne tijd in Lelystad. Beleef, fiets, 
wandel, geniet en ga op avontuur. Ik wens 
u een plezierige tijd!

Mieke Baltus 
Burgemeester van Lelystad

Welkom in Lelystad

Navigeer naar:

Lelystad 
Maak kennis met de Hoofdstad van de Nieuwe Natuur

Man-made land 
Ontstaan uit water. Door mensenhanden gemaakt

Fiets, Wandel, Geniet 
De mooiste wandel- en fietsroutes
 
Speel
De leukste uitjes voor kids

Ga op avontuur   
Ga jij op avontuur? Welke activiteit past het best bij jou?

Kunst, land art, street art     
Lelystad heeft tal van mooie kunstwerken om te bewonderen

Culinair        
Ontdek de smaak van Lelystad 
 
Camp & Surf    
Om te surfen hoef je niet naar Hawaii

Rust 
Overnachten in een boomhut of zeecontainer

Bataviakwartier   
De kust van Lelystad heeft het allemaal

Natuurpark 
Bijzondere dieren in een natuurlijke omgeving

Klim 
Een avontuurlijke dag klimmen in Het Belevenissenbos

Stadshart
Een levendig uitgaansgebied met bijzondere architectuur

Nieuwe natuur 
Je bevindt je hier letterlijk op de bodem van de voormalige    
Zuiderzee.

Vervoer
Alternatief vervoer om je in en rond de stad voort te bewegen
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Afstand vanaf grote steden
Groningen 130 km
Zwolle  52 km
Amsterdam 60 km
Utrecht  65 km

Klik en ontdek 
onze toeristische 
highlights

https://youtu.be/BR0ef_UmKew
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Overal waar je in Lelystad kijkt, vind 
je natuur. Van heel grote natuurge-
bieden zoals Nationaal Park Nieuw 
Land tot stadsbossen, grenzend 
aan de ruim opgezette woonwijken.  
Maak kennis met Lelystad, de hoofd-
stad van de nieuwe natuur.

Wandelen in het groen
Lelystad is ontstaan op de tekentafel. 
Het moest vooral een stad worden waar 
het prettig wonen is. Daarom vind je er 
ook zoveel eengezinswoningen met 
diepe tuinen. In Lelystad is de natuur 
altijd dichtbij. Vanuit iedere woon-
wijk wandel of fiets je zo het groen in, 
richting de vele parken en stadsbossen. 
Aan de noordoostzijde vind je een van 
de oudste bossen van de stad: het 
Zuigerplasbos. Met aangrenzend Het 
Belevenissenbos voor gegarandeerd 
water- en speelplezier. Een uniek 
gebied, ontstaan vanwege de zandwin-
ning voor de opbouw van de stad.

Unieke natuur
Of neem het Hollandse Hout, ten zuid-
westen van de stad. Grenzend aan de 
gelijknamige villawijk en natuurgebied 
de Oostvaardersplassen. Dit bijzondere 
natuurgebied ontstond spontaan na de 
inpoldering van Flevoland. Ook uniek: 
Natuurpark Lelystad. Hier leven wroe- 
tende zwijnen, imposante wisenten 
en een kudde grazende przewalski-
paarden in een parkachtige omgeving. 

Marker Wadden 
Nog altijd ontstaat er nieuwe natuur in 
en rond Lelystad. Met de splinter- 
nieuwe Marker Wadden als blinkend 
voorbeeld. Echte, woeste natuur op 
de bodem van het Zuiderzee. Het kan! 
En is een genot om – uiteraard met de 
boot - te bezoeken.

Cornelis Lely
Lelystad is ontstaan uit water. Dankzij 
de aanleg van de Afsluitdijk (1932) 
veranderde de Zuiderzee in het 
IJsselmeer. Bedoeld als hoofdstad 
van de IJsselmeerpolders en daarom 
vernoemd naar de geestelijk vader van 
het Zuiderzeeproject: Cornelis Lely. Hij 
presenteerde al in 1891 zijn plan om de 
Zuiderzee af te sluiten. 

Ga het water op
De band met het water is nog altijd 
ijzersterk. Lelystad ligt ruim 4 meter 
onder de zeespiegel. Met een bodem 
vol scheepswrakken, kilometers dijk, 
sluizen en een gemaal. Of je nu wilt 
suppen, kiten, surfen of zeilen: het kan 
allemaal. De wind is altijd goed in Lely- 
stad. Niet zo gek dus dat die nieuwe 
stad het decor is voor grote water-
sportevenementen zoals de Dutch 
Water Week. De Bataviahaven biedt 

alle faciliteiten voor mooie bootshows 
zoals de HISWA te water. Bataviahaven 
is werkelijk een walhalla voor iedere 
watersporter. De ideale plek om de zon 
onder te zien gaan, flanerend over de 
boulevard vol gezellige terrasjes. 

Kunst in de buitenlucht
Het vele water en het groen inspireren 
ook kunstenaars. In deze jonge stad 
vind je niet alleen kunst aan de muur, 
maar juist ook in de buitenlucht. Zo zijn 
er verspreid door de stad, maar liefst 11 
prachtige kunstwerken van internatio-
naal bekende kunstenaars. De nieuwe 
natuur is het verbindende thema. 

Land Art
Het Observatorium van Robert Morris 
is het eerste landschapskunstwerk van 
Flevoland. Het kunstwerk verwijst naar 
prehistorische plekken waar de zon en 
de planeten geobserveerd werden, 
zoals Stonehenge in Engeland. 

Lelystad.

In Lelystad is de 
natuur altijd 
dichtbij

Belevenissenbos
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Hurkende man
Op de strekdam bij de Houtribsluizen, 
grenzend aan watersportstrand 
Bataviastrand, staat het metershoge 
kunstwerk van Anthony Gormley: 
Exposure. Deze markante 26 meter 
hoge stalen reus tuurt eeuwig vanuit 
het Bataviastrand in Lelystad richting 
het Marker- en IJsselmeer.

Pioniersgeest
Vooruitkijken. Lef hebben. Het anders 
doen. Zo is Lelystad ontstaan. Dankzij 
mensen die het avontuur niet schuw-
den. Je moet maar durven: een hele 
provincie opbouwen uit het water! 
Dijken, sluizen, gemalen, woonwijken, 
voorzieningen en natuur: werkelijk 
alles werd bedacht op de tekentafel. 
Uiteindelijk waren het de mensen die 
de samenleving opbouwden. De eerste 
scholen, sportverenigingen en clubjes: 
het waren de inwoners die samen de 
schouders eronder zetten. 

Ruimte
Die typische pioniersmentaliteit is ook 
tientallen jaren na de drooglegging nog 
steeds voelbaar. Volwassen geworden 
– na een roerige jeugd – en uitgegroeid 
tot een provinciehoofstad met meer 
dan 80.000 inwoners. Met nog altijd  
volop groen, een aantrekkelijke kust, 
ruim opgezette woonwijken en vooral… 
de ruimte. Om te wonen, maar ook te 
ontspannen en te genieten. Een groene, 
trotse stad met de blik vooruit.

Lelystad groeit door

Lelystad is de hoofdstad van de 
provincie Flevoland. Wist je dat de 
gemeente Lelystad 765 vierkante 
kilometer groot is en voor maar 
liefst 534 vierkante kilometer uit 
water bestaat? Centraal gele-
gen in het land, met uitstekende 
verbindingen over water en land 
naar alle delen van Nederland.

Denken in mogelijkheden, dat ken-
merkt Lelystad. De stad groeit de
komende jaren door tot 100.000 
inwoners in 2040. Een jonge, 
zelfbewuste stad waar het prettig 

wonen en werken is. Maar vooral: 
met genoeg mogelijkheden voor 
recreatie en natuurbeleving in de 
hoofdstad van de nieuwe natuur. 

  
  

Exposure,

Waai uit.
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Perceel P. Het Werkeiland midden in het IJsselmeer. Dat 
markeerde hét begin van Lelystad. Ontstaan uit water. 
Door mensenhanden gemaakt. Ruim 70 jaar later is de 
band met water nog steeds oersterk. 

Stoere werkmannen
Lelystad: een stad die vanuit het niets werd opgebouwd. 
Door stoere werkmannen die het avontuur niet schuwden. 
Deze pioniers legden op Het Werkeiland een bouwput aan 
voor het gemaal Wortman. Onmisbaar voor het droogmaken 
van oostelijk Flevoland. 

Eiland in het IJsselmeer
De polder viel officieel droog in juni 1957. Tot die tijd leef-
den de dijk- en polderwerkers in houten barrakken. Een 
geïsoleerd bestaan, zo op een eiland midden in het IJs-
selmeer. Het eiland werd per schip bevoorraad en vrouwen 
gingen iedere zaterdagochtend met de boot naar Harderwijk 
om boodschappen te doen. 

Stenen kamp
Het tweede kamp was van steen. Dat staat nu nog steeds 
grotendeels overeind. In de wijk Lelystad-Haven, waar 
het Werkeiland tegenwoordig deel van uitmaakt. De oude 
werkhaven is nu een jachthaven. 

Eerste bewoners
In september 1967 kregen de eerste bewoners van de wijken 
de Marderhoek en de Middelgronden (Zuiderzeewijk) de 
sleutel van hun gloednieuwe woning. Grote eengezinswo-
ningen met een ruime tuin, in ruim opgezette wijken met veel 
groen. 

Gemaal Wortman
Gemaal Wortman is het oudste gebouw van Lelystad. Het 
werd in 1956 tegelijk met twee andere gemalen in werking 
gesteld en samen hebben ze in negen maanden heel oostelijk 
Flevoland leeggepompt. De architectuur van het gebouw is 
verweven met beeldende kunst. Zo vind je op de gevel een 
beeldhouwwerk van een vrouw die een kind afstaat aan een 
sterke man. Dit symboliseert de zee die het jonge land over-
draagt aan de mens, die het land gaat bewerken en bewonen. 
Ook binnenin het gemaal vind je kunst: een wandschildering 
die de zee en een op het nieuwe land uitgestoken vlag 
uitbeeldt. Zo wordt het verhaal van Flevoland via kunst en 
architectuur nog generaties lang doorverteld.

Rijke historie ondanks piepjong land
Lelystad werd volwassen. Met volop groen, ruimte en water 
de ideale plek om heerlijk te wonen, werken en recreëren. 
Ontdek het zelf. Piepjong land op de voormalige zeebodem. 
Laat je verrassen!

Man-made land

1

Het Werkeiland

https://visitlelystad.nl/locatie/gemaal-wortman/
https://visitlelystad.nl/geschiedenis/
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Fiets, Wandel, Geniet

Fietsroute: De groene rand van Lelystad: 
6 bossen én een natuurpark!
Afstand: 47 km

Lelystad is geheel omringd door natuur, groen en bossen. Je 
fietst vanuit het ene bos zo het andere bos in! En alle bossen 
hebben hun eigen karakter en een natuurlijke leefomgeving 
voor planten en dieren. Hoogtepunt van deze fietsroute is het 
Natuurpark, waar je zo een eland kan spotten.  

De stadsbossen zoals het Zuigerplasbos en het Gelderse 
Hout zijn helemaal ingericht op recreatie en natuurbeleving 
dichtbij de stad. Het zijn afwisselende gebieden met veel 
open plekken en fiets- en wandelpaden. Ook het Visvijver-
bos behoort tot de schil van bossen rond Lelystad. Met deze 
routes fiets je door alle 6 prachtige bossen én het Natuur-
park.

Start
TOP Boer en Bos, Vlotgrasweg 11, 8219 PP Lelystad

Dit ga je zien
Natuurpark Lelystad | Gelderse Hout | Overijsselse Hout | 
Het Belevenissenbos/Zuigerplasbos | Hollandse Hout | Toms 
Creek | Boerkok

Fietsroute: Highlights van Lelystad

Afstand: 56 km

Fietsen langs de allermooiste en leukste bezienswaar-
digheden van Lelystad. Met deze fietsroutes kom je dat 
allemaal tegen: de wilde diersoorten in het Natuurpark 
Lelystad, historische vliegtuigen, bekende modemerken in 
Batavia Stad Fashion Outlet, de veerdienst naar de nieuwe 
aangelegde natuureilanden Marker Wadden, kunstwerk 
Exposure (de hurkende man) en genieten van alle bijzondere 
architectuur van de stad. Geniet tussendoor op een terras bij 
een van de gezellige horeca en ga wat drinken of geniet van 
een heerlijke lunch. 

Wil je alle highlights zien? De route is prima op te delen in 2 
dagen. Stap op de fiets en ontdek het bijzondere Lelystad!

Start
TOP Oostvaardersplassen, Kitsweg 1, 8218 AA Lelystad

Dit ga je zien
Knardijk en Knarbos Oost | Aviodrome | Natuurpark Lelystad 
| Toms Creek | Architectuur in Stadshart o.a. Agora Theater 
| Exposure | Batavia Stad Fashion Outlet | Batavialand: Bata-
viawerf en VOC-schip de Batavia | Marker Wadden

Fietsen
Heerlijk fietsen door het groen, langs 
het water en door het centrum?
Met het systeem van gescheiden 
fietspaden is Lelystad de ideale stad 
om per fiets te ontdekken. Fiets 
bijvoorbeeld in een half uurtje al van 
de Oostvaardersplassen naar Batavia 
Stad Fashion Outlet.

Wandelen
Lelystad staat bekend om haar unieke 
natuurlijke karakter. Van ontspannen 
bossen en parken tot de ruige natuur 
van de Oostvaardersplassen, met 
alles daar tussenin. Lelystad is de 
ideale plek voor een wandeling door 
het groen.

Wandelen: Audiotour de wondere wereld 
van de Oostvaardersplassen
Afstand: 7 km

De audiotour “Nationaal Park Nieuw Land - de wondere 
wereld van de Oostvaardersplassen” is vanaf nu te belui- 
steren via de izi travel app. Deze informatieve wandeltocht 
is ontwikkeld in het kader van het themajaar ‘ode aan het 
Landschap’.

De izi travel app is te downloaden via de app stores. Via het 
kopje ‘ik ga naar’ zoekt u op ‘de Oostvaardersplassen’. Veel 
wandel- en luisterplezier gewenst!

Start
Buitencentrum Oostvaardersplassen, Kitsweg 1, 8218 AA 
Lelystad

Dit ga je horen en zien
“Nationaal Park Nieuw Land - de wondere wereld van de 
Oostvaardersplassen” biedt tal van informatie, foto’s en een 
quiz. Aan bod komen onder andere de geschiedenis, het 
heden en de toekomst van het gebied en diverse informatie 
over de fauna en flora.

Wandelen: Zuigerplasbos
Afstand: 13 km

Een heerlijke wandeling door het Zuigerplasbos, een 
natuurgebied van 290 hectare aan de noordrand van Lely- 
stad. Tijdens de drooglegging van Oostelijk Flevoland ont-
stond de Zuigerplas door zandwinning voor de IJsselmeer-
dijk en Houtribsluizen. De eerste aanplant van het bos vond in 
1964 plaats. Omdat het Zuigerplasbos aan de bebouwing van 
Lelystad grenst, is er vanaf het begin volop ruimte gemaakt 
voor recreatie. En met succes. Zo is er rond de plas een 
parkachtig geheel ontstaan met daaromheen bos.

Start
Bushalte Batavia Stad, Lelybaan, 8242 PN Lelystad

Dit ga je zien
Batavialand | Zuigerplasbos (rondje om de Zuigerplas) | Bata-
via Stad Fashion Outlet

https://visitlelystad.nl/wandelroutes/
https://visitlelystad.nl/fietsroutes/
https://visitlelystad.nl/locatie/audiotour-nationaal-park-nieuw-land-de-wondere-wereld-van-de-oostvaardersplassen/
https://visitlelystad.nl/route/wandelroute-zuigerplasbos/
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Kinderen zullen zich in Lelystad beslist niet vervelen. De 
stad biedt meer dan voldoende avontuur en vertier voor 
jonge bezoekers. Het maakt niet uit of je van natuur of 
juist van musea houdt, of je graag gaat klimmen en klau-
teren of dat je liever naar het strand gaat, Lelystad heeft 
het allemaal. Ook op regenachtige dagen is er genoeg te 
doen. Ga bijvoorbeeld tegen elkaar racen op de kartbaan 
of ga juist lekker een paar uurtjes naar de bioscoop tot-
dat die regenbui voorbij is. Hieronder vind je nog twee 
suggesties voor leuke uitjes.

Aviodrome
Luchtvaartmuseum Aviodrome is het grootste museum voor 
lucht- en ruimtevaart van Nederland. Je vindt er de expositie 
‘100 jaar luchtvaart in Nederland’, waarin je alles over vliegen 
ontdekt. Je ziet bijvoorbeeld het allereerste vliegtuig dat ooit 
heeft gevlogen, maar ook een moderne Boeing 747, waar je 
welkom aan boord bent.

Niet alleen kijken, vooral ook doen
Je ontdekt Aviodrome niet door alleen maar te kijken, maar 
vooral ook door te doen. Wat denk je van zelf de wereld over 
vliegen in een flight simulator? Of verlaat als astronaut de 
aarde zelfs helemaal voor een kijkje in de ruimte. Blijf je toch 
liever veilig met beide benen op de grond? Ook dan wordt 
het nog spannend met de zenuwslopende 4D-film Skymania.

Heel veel vliegtuigen
Je vindt meer dan 100 vliegtuigen bij Aviodrome. En allemaal 
zijn ze anders: van hele oude vliegtuigen die nog van hout 
werden gemaakt tot aan straaljagers en ruimtecapsules. 
Vergeet niet om ook een kijkje te nemen binnenin een paar 
van die vliegtuigen. Wil je echt alles weten over de lucht- en 
ruimtevaart, ga dan met een gids mee voor een leuke rond- 
leiding.

Word piloot én een held
Bij Aviodrome zijn er ook helicopters en zelfs een gyrocopter. 
Wil je weten wat een gyro-dinges is? Kom het zelf ontdekken! 
Wil jij leren hoe je een helicopter bestuurt? Dat kan hier! En 
om te testen of je een goede piloot bent, ga je een reddings- 
missie uitvoeren en als je het goed doet, ben jij de held van de 
dag. 

Jumpsquare 
Regent het en zoek je iets om binnen te doen? Of heb je 
gewoon zin om te springen? Ga dan naar Jumpsquare. Daar 
hebben ze meer dan 2.000 vierkante meter aan trampolines 
en andere springattributen.

Wat is jumpen?
Jumpen is springen op trampolines, waarbij je zelf bepaalt 
hoe hoog of hoe gek je de lucht in gaat. Bij jumpen draait het 
om stunten, lef en creativiteit. Je kunt het springen bijvoor-
beeld ook combineren met een balspel, om het nog uit- 
dagender te maken. 

Veel meer dan alleen trampolines
Er zijn niet alleen heel veel trampolines, Jumpsquare heeft 
ook de hoogste ‘walk on-wall’ van Europa. Hoe hoog spring 
jij tegen de muur naar boven? Daarnaast is er een BigAirBag 
om je in te laten vallen, kun je balanceren op een gespannen 
lijn, mag je elkaar uitdagen voor een spelletje dodgeball en 
kun je het gevecht met elkaar aangaan op de battlebeam. 
Maar pas op wie je uitdaagt, want winnen is niet gegaran-
deerd…

Veilig en nog gezond ook!
Moet je je ouders nog overhalen om naar Jumpsquare te 
gaan? Vertel ze dan dat jumpen eigenlijk gewoon sporten is 
en dat het heel goed voor je conditie is. Maar het is ook veilig, 
want de Jump Masters letten bij ieder onderdeel op jouw 
veiligheid, geven je tips voor nog gavere sprongen.

De leukste uitjes voor kids

Speel.

Aviodrome

3
4

Klik en ontdek  
alle uitjes voor
kids

https://visitlelystad.nl/aviodrome/
https://visitlelystad.nl/locatie/jumpsquare-lelystad/
https://visitlelystad.nl/kinderactiviteiten/
https://visitlelystad.nl/aviodrome/
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Ga op avontuur

5
6

Ben je sportief en avontuurlijk 
aangelegd? Dan kun je je in Lely- 
stad flink uitleven. Er zijn diverse 
mountainbikeroutes en als je van 
watersporten houdt, dan kun je 
bijvoorbeeld gaan surfen, suppen of 
kitesurfen. Maar je kunt ook de stad 
per step verkennen of iedereen te 
snel af zijn op de kartbaan. Kies de 
sport en het avontuur dat bij jou past! 
Hiernaast hebben we er een paar 
voor je uitgelicht.

Toms Creek
Is vissen jouw sport? Dan moet je 
beslist een keertje naar Toms Creek, 
een groot vispark midden in de natuur 
aan de rand van Lelystad. Of je nu een 
beginner of een ervaren hengelaar 
bent, je waant je hier in een visserswal-
halla met wel 15 verschillende visvijvers 
op een terrein van 8 hectare groot. Niet 
alleen het terrein is groot, maar de vis-
sen zelf ook: er zijn vissen bij van maar 
liefst 2 meter lang! Toms Creek noemt 
dit vispark niet voor niets een Fishing 
Adventure…

Wat ga jij vangen?
Je vindt bij Toms Creek forelvijvers, 
avonturenvijvers, kwie kwie zwamps 
en een karpervijver. Maar ook vijvers 
met aansprekende namen, zoals de 
Big Game, Carp Creek, Catfish Creek 
en Monster Creek. Wat ga jij vandaag 
vangen, steur, karper, meerval of (zalm)
forel? 

Balls and Arrows 
Lelystad heeft het grootste combat-
park van Nederland. Als je van paint-
ballen en airsoften houdt, dan moet je 
beslist een keer bij Balls and Arrows 
zijn geweest. Test jouw vaardigheden 
als scherpschutter op het 15 hectare 
grote terrein vol mooie schuilplaatsen 
en zorg dat je je vrienden te snel én te 
slim af bent. Bij Balls and Arrows spelen 
groepen van alle groottes een span-
nend en uitdagend spel. Is dat je nog 
niet avontuurlijk genoeg? Kies dan voor 
schieten met een handboog, kruisboog 
of luchtdrukgeweer.

Kartcentrum Lelystad
Doe je helm op. Start je motor. En .. weg 
ben je! Kartcentrum Lelystad is een uit-
dagende en technische buitenkartbaan 
van 735 meter lang met supersnelle 
karts. De karts kun je 6 dagen per week 
huren, zowel voor kinderen als voor 
volwassenen. Ben je zelf niet aan het 
racen? Dan volg je de verrichtingen 

op de baan via de schermen in het 
restaurant. Zo is het ook voor jou span-
nend terwijl je van een drankje geniet. 

Het ultieme racegevoel
Ben je avontuurlijk aangelegd? Huur 
dan een kart, neem de bochten zo 
scherp mogelijk, ga driften en race met 
100 kilometer per uur over de baan. 

Kitesurfen in Lelystad
Het Bataviastrand, gelegen aan de 
Markerstrekdam, is zeer populair bij 
kitesurfers en wel om twee redenen: de 
wind heeft hier geen last van obstakels 
en is dus altijd schoon en het strand is 
speciaal ingericht voor watersporters, 
zodat je geen rekening hoeft te houden 
met zwemmers (het is geen zwem-
water. Wel zijn niet-watersporters 
er natuurlijk welkom, om te genieten 
van alle spectaculaire stunts én van 
kunstwerk Exposure. Kitesurfliefheb-
bers kennen Bataviastrand ook wel 
onder de naam Hoekipa Dijk, vernoemd 
naar kitesurf hotspot Hookipa Beach 
op Hawaii. 

Mountainbiken
Midden in de natuur en op steenworp 
afstand van het Markermeer ligt een 
van de langste en meest spectaculaire 
MTB-routes van Nederland. Met 31 
kilometer en een eindeloze opeenvol-
ging van schotterpaden, singletracks, 

klimmetjes, afdalingen, pumptracks 
en kombochten is deze route zowel 
uitdagend als afwisselend. En, niet 
onbelangrijk, onderweg geniet je van 
de prachtige bosrijke omgeving. Heb je 
geen eigen mountainbike? Of wil je die 
van jou aan het eind van je rit schoon-
spuiten? Ga dan voor een huur-MTB of 
maak gebruik van een hogedrukreiniger 
van camping Buytenplaets Suydersee, 
dat op de route is aangesloten. 

Of je nu een binnensporter of een buiten-
sporter bent, er is in Lelystad voldoende 
variatie om actief en sportief bezig te zijn. 
Wat te denken van het trotseren van een 
klimmuur, leren zeilen of op je mountain-
bike dwars door de Lelystadse natuur 
denderen? Bekijk de diverse mogelijk-
heden en kies waar jij vandaag zin in hebt.
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Karski & Beyond en Bier en Brood

Je hoeft niet ver te lopen om kunst te zien in Lelystad. 
In het Stadshart en winkelcentrum ’t Lelycentre zie je 
de ene na de andere muurschildering. Volg de route 
om ze allemaal te zien. Ook de basalten zuil met hoog 
daarbovenop het standbeeld van Cornelis Lely is niet te 
missen. Net buiten de stad vind je het Observatorium, 
het eerste landschapskunstwerk van Flevoland. Dit 
kunstwerk verwijst naar prehistorische plekken waar de 
zon en de planeten geobserveerd werden, zoals Stone-
henge in Engeland. Houd je van kunst, bezoek dan zeker 
de onderstaande suggesties.

Exposure
Vlak naast het Bataviastrand zit een hurkende man. Zijn naam 
is Exposure en hij is een markante stalen reus van 26 meter 
hoog, die eeuwig richting het Markermeer tuurt. Je ziet hem 
al van veraf en herkent in hem een transparante menselijke 
vorm. Hoe dichterbij je komt, hoe abstracter en indrukwek-
kender dit kunstwerk wordt. Bekijk hem vanaf hoe ver je wilt, 
je zult altijd een hurkende man in hem zien.

Waarom hij hurkt
In zijn hurkende houding balanceert Exposure op de grens 
van land en water. De maker van Exposure, Antony Gormley, 
raakte gefascineerd door de maakbaarheid van de nieuwe 
polder. Hij zag een landschap met een patroon van rechte lij-
nen van kanalen, akkers en windmolens. De hoogspannings- 
masten in het polderlandschap vormen de inspiratie voor 
het lijnenspel van de stalen constructie van dit bijzondere 
kunstwerk.

Zuil van Lely 
Midden in het stadshart van Lelystad vind je de hoogste ba-
salten zuil ter wereld. Bovenop deze zuil staat een standbeeld 
van Cornelis Lely, de grondlegger van Lelystad. Een bezoek 
aan Lelystad is niet compleet zonder hem te bekijken. En ach, 
als je in het centrum gaat winkelen, dan kun je hem sowieso 
niet missen.

Wie was Lely?
Ingenieur Cornelis Lely (1854 – 1929) was het brein achter de 
IJsselmeerpolders en de naamgever van Lelystad, de hoofd-
stad van Flevoland en daarmee van de jongste provincie van 
Nederland. Zonder hem had je hier nu niet gestaan, maar 
watertrappelend in de Zuiderzee gedobberd. Reden genoeg 
om hem persoonlijk te bewonderen, toch?

De zuil of de man?
Het standbeeld van Cornelis Lely is een tweede gietsel van 
het monument van Lely op de Afsluitdijk. Dit standbeeld staat 
op een zuil van 32 meter, maar vergis je niet: de zuil waar Lely 
op staat, is niet zijn sokkel. De zuil is zelf ook een kunstwerk 
van kunstenaar Hans van Houwelingne en refereert aan de 
basaltstenen die zijn gebruikt om dijken aan te leggen om de 
polder droog te leggen en te beschermen tegen de zee.

Murals
Wist je dat er in Lelystad maar liefst 11 murals, oftewel muur-
schilderingen, te vinden zijn? Ze zijn gemaakt door zowel 
lokale als internationale kunstenaars. Het centrale thema 
van de murals is ‘De Nieuwe Natuur’. Loop eens door het 
Stadshart en door winkelcentrum ’t Lelycentre, dan zie je ze 
vanzelf, want ze zijn groots en spectaculair.

Street Art Tour
Wil je zeker weten dat je geen enkele muurschildering mist? 
Doe dan de Street Art Tour in de volgorde zoals omschreven 
op visitlelystad.nl/murals. Het is maar een korte fietsroute, in 
een logische volgorde. En vergeet natuurlijk niet om onder-
weg foto’s te maken. Wil je optimaal genieten van de murals? 
Download dan de museum app Smartify. Deze bevat video’s 
van de artiesten die de murals gemaakt hebben, waardoor ze 
echt tot leven komen. 

Kunst, land art, street art
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Culinair

Eten aan de kust
Aan ut Water
Eetcafé @ the beach
Gusto Del Porto
De Brass
Hajé Restaurant de  
Taveerne
Next Restaurant

Restaurant De Cantine
De Rede van Batavia-
haven
410 Lunch & Tapas
ByLemonakis
MJ Café
Club Port Side

Als je in Lelystad bent, dan mag je de lokale restaurants, 
cafés, terrassen en lunchrooms natuurlijk niet missen. Of 
nou ja, een paar ervan, want de stad biedt zoveel keus, 
dat je hier wel weken moet verblijven om ze allemaal een 
keertje te kunnen bezoeken. Bij allen is het culinair ge-
nieten, maar toch hebben we hieronder enkele hotspots 
voor je uitgelicht.

Restaurant De Rede
Restaurant De Rede aan de Bataviahaven biedt een 
gevarieerd menu. Maak je keuze uit de uitgebreide lunch- en 
dinerkaart en kijk tijdens je etentje heerlijk uit over de gezel-
lige haven en de prachtige vergezichten. Wil je nog dichter bij 
het water dineren? Bestel dan je hapje en drankje vanaf het 
terras van De Rede.

Restaurant Grand Café Applaus
Restaurant Grand Café Applaus bevindt zich in het Agora 
Theater. Je kunt hier terecht voor een heerlijk broodje of 
salade voor de lunch, al dan niet op het zonnige terras. Maar 
ook voor een uitgebreide borrel of cocktail en een 5-gangen 
suprisemenu ben je hier op de perfecte plek. De dinerkaart 
bevat overwegend mediterrane gerechten, die vanaf de 
basis en met verse ingrediënten worden bereid. 

Hajé Restaurant Natuurpark
Op slechts vijf minuten van de snelweg  en toch midden in 
het hart van Natuurpark Lelystad vind je Hajé Restaurant 
Natuurpark. Op het terras aan het water kom je volledig tot 
rust, terwijl je geniet van het spectaculaire uitzicht op de 
omliggende natuur. Vanaf hier kun je het Natuurpark te voet 
verkennen, op eigen gelegenheid of met één van de vele 
excursies van het Flevo-landschap. Hajé kookt met verse en 
pure ingrediënten.

Onze Kas
Onze Kas is een combinatie van een bed & breakfast met 
een horecagelegenheid in een echte kas. In deze zo passend 
genoemde HorecaKas kun je in een zee van licht en ruimte 
gezellig iets eten en drinken. Je gaat naar de HorecaKas 
voor ontbijt, koffie/thee, lunch of borrel. Ben je op stap met 
kinderen? Zij kunnen zich in de speelhoek of in de speeltuin 
heerlijk vermaken.

Boerkok
Boerkok laat je graag proeven dat Flevoland op culinair 
gebied veel te bieden heeft. Je maakt er namelijk kennis 
met het Flevolandse voedsellandschap: proef de groenten 
van eigen land en de vis uit Urk en smul van de smakelijke 
producten van de burenboeren van Boerkok. Vooral de verse 
polderfrieten zijn een grote aanrader.

Van der Valk Hotel Lelystad
Dit is letterlijk een gloednieuw hotel-restaurant. Je kunt er 
terecht voor ontbijt, lunch en diner en de keuken serveert 
zowel de welbekende nostalgische Van der Valk gerechten 
als ook internationale gerechten. Deze locatie van de lande- 
lijke Van der Valk keten ligt pal naast de A6 en beschikt over 
twee verschillende restaurants: een à la carte restaurant en 
een live cooking restaurant.
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Natuurpark Lelystad

Klik en ontdek
de culinaire spots
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Camp & Surf Interview

Snoeiharde wind uit de juiste hoek. 
Hoge golven. Een eindeloze horizon. 
In Lelystad kan het! Ga naar het 
nieuwste watersportstrand Bata-
viastrand (ook wel Hoekipa Dijk) in 
Lelystad, direct aan het Markermeer. 
Sluit de dag af met een barbecue 
en duik vervolgens zo je camper in. 
‘Hier heb je iedere dag een vakantie-
gevoel’, zegt eigenaar Mark Snel van 
Camp & Surf Markermeer. 

Heel goede wind
Jarenlang was deze plek het best be-
waarde geheim van Lelystad. ‘Toen het 
strand er nog niet lag, surfte ik hier altijd 
al. Omdat ik wist hoe goed de wind daar 
is. Ja, het is écht een unieke plek. De 
gemiddelde windsnelheid is nagenoeg 

gelijk aan die van het Noordzeestrand. 
Het water is diep, waardoor je geen 
waterplanten hebt. En omdat het zo 
diep is, zijn de golven er ook hoger. Dus 
als je van sprongen maken houdt….’, 
lacht Mark. ‘Ik zie regelmatig kitesurfers 
net zo hoog als de Exposure springen. 
En ja, dat is hoog!’ 

Lelystad hotspot voor water-
sporters
‘Dit water is geweldig voor iedereen 
die van surfen en andere watersporten 
houdt. Dat weten ze inmiddels in de 
rest van het land, en daarbuiten, ook.’ 
Organisatoren van bekende water-
sportevenementen laten volgens Mark 
de bekende plekken in Friesland en 
Zeeland links liggen. ‘De organisatie van 

de Regio Cup Zuid gaat voortaan naar 
Lelystad vanwege de gunstige omstan-
digheden en de centrale ligging.’ 

Vrijheid
Voor Mark is Camp & Surf Markermeer 
een droom die uitkomt. ‘Ik heb er altijd 
van gedroomd om het surfen en de 
vrijheid die daarbij hoort, door te geven. 
Een camper is vrijheid, net als surfen. 
Best veel surfers zijn zzp’er en leiden 
met hun camper een nomadenbestaan, 
om zo werk en passie te combineren. 
‘Sommige mensen nemen hun moun-
tainbike mee om Lelystad te verkennen. 
Er zijn er ook die zo enthousiast over 
deze plek zijn, dat ze hier komen wonen. 
Zodat ze iedere dag het water op kun-
nen. Gaaf vind ik dat!’ 

Optimaal natuur beleven
Lelystad staat dus inmiddels goed op 
de kaart als watersportplek. Tot groot 
genoegen van de ondernemer. ‘Er is 
geen optimalere vorm van natuurbele- 
ving dan de watersport. Je speelt met 
de elementen. Je ligt in het water, ziet 
hoe vogels over je heen vliegen, soms 
springt er een vis over je plank en je 
voelt de wind in je gezicht. Heerlijk! Er is 
geen fijner gevoel dan dat!’ 

18

Ontdek Lelystad als water-
stad
Met een kustlijn van maar liefst 17 
kilometer, 7 jachthavens met meer 
dan 3.000 ligplaatsen, verschillende 
stranden aan het Markermeer en einde-
loos open water heeft Lelystad alles 
voor een geweldige dag op het water. 
Het Bataviastrand aan het Markermeer 
is een watersportstrand, zwemmen kan 
bij het Houtribhoekstrand aan het IJs-
selmeer. Daar is het heerlijk zwemmen, 
net als het strand aan het Bovenwater. 
Of je nu lekker je handdoekje neerlegt 
om te zwemmen en te zonnen, of gaat 
vissen, (kite)surfen, suppen, varen of 
zeilen…. het kan in Lelystad. Precies op 
de plek waar tientallen jaren geleden 
nog de ruige Zuiderzee kolkte, is het 
heerlijk ontspannen op en aan het 
water. 

https://visitlelystad.nl/locaties/watersport/
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Rust.

3 bijzondere overnachtingsplekken

1. Natuurhuisje op het nieuwste eiland van  
Nederland: Marker Wadden.

2. In een prehistorisch huis in Natuurpark 
Lelystad. Lekker back to basic slapen op een 
stromatras. Tip: neem warme kleding en een 
goede slaapzak mee. 

3. Onze Kas: een moderne bed & breakfast in 
Lelystad. Landelijk gelegen, inclusief zwembad 
en grenzend aan een uitgestrekt wandelgebied. 

Bijzonder overnachten op de voormalige zeebodem? 
Dan ben je bij Buytenplaets Suydersee aan het goede 
adres. Midden in het groen, aan de rand van Lelystad tref 
je deze unieke camping. Of je nu kiest voor een boomhut, 
een zeecontainer vol graffiti of een rioolbuis (ja, echt!): 
een ervaring om nooit meer te vergeten. 

Pipowagen en houten Iglo
Zodra je de slagboom doorgaat, wandel je al langs bijzondere 
accommodaties. Een pipowagen, gipsy wagen, een houten 
iglo, een rioolbuis, tuinhuisje, safaritenten in jaren 70, 80 en 
90-stijl en een tipitent. Her en der slingeren skelters rond, 
waar de jongste gasten naar hartenlust mee kunnen spelen. 
Een vuurplaats om gezellig samen te zitten. En vooral: groen. 
Veel groen. 

Romantisch overnachten
Het kleine tentjesveld lijkt op het eerste gezicht een gewoon 
kampeerveld, omsloten door een grote, dichte bomenrij. En 
precies daar hangen, verscholen in het groen, drie boomhut-
ten. Om romantisch met zijn tweetjes te overnachten, of als 
gezin. Midden in een groene oase, vol kwetterende vogels en 
met een fantastisch uitzicht. 

Blij verrast
‘Mensen komen uit alle delen van het land – en ook gere-
geld uit België en Duitsland – helemaal hiernaartoe om één 
nacht in een boomhut te slapen. Dat vind ik nog steeds gek 
om te horen’, lacht eigenaar Piet Roskam. ‘Vervolgens zijn 
onze gasten blij verrast als ze aankomen. “Wat zijn de bomen 
groot!”, hoor ik ze vaak zeggen. Mensen denken toch nog 
vaak dat de polder vlak en kaal is, maar niets is minder waar!’

Volop natuur
De verrassing is nóg groter, merkt Piet, als zijn gasten er 
vervolgens op uit trekken om lekker te gaan fietsen of wan-
delen naar Marker Wadden, de Oostvaardersplassen, Het 
Belevenissenbos en Natuurpark Lelystad. De camping ligt al 
midden in het groen, grenzend aan het Stiltebos, maar deze 
natuurgebieden maken het dus nog mooier. ‘Je komt het bos 
niet meer uit, zoveel groen is hier. Ik vind het leuk om mensen 
wegwijs te maken en ik vertel ze graag het verhaal van Flevol-
and. Dat maakt deze plek uniek.’ 

De top 3 van Buytenplaets Suydersee

1. Graffiti zeecontainer
Eigentijds, stoer en robuust. Een van deze containers 
diende als opslag op de NDSM Werf in Amsterdam. 
Gecombineerd met een ‘lounge-container ‘is het hier
heerlijk relaxen. Dankzij graffitikunstenaar Remon 
Koreman uit Lelystad is het één geheel geworden. 

2. De boomhut
Klim naar boven, geniet van een koud drankje op de 
veranda en stap zo je boomhut in. Vanuit het com-
fortabele bed kijk je -dankzij de ramen tot aan de grond-  
zó tegen een groene muur aan. Word ’s ochtends 
wakker van vogelgezang en geniet met zijn tweetjes (of 
vieren) van een ontbijt op grote hoogte. 

3. In een rioolbuis
Een rioolbuis, afgesloten door tentdoek. Lekker basic. Zo 
ervaar je namelijk het échte kampeergevoel. Het steiger-
houten bed vorm je zo tot een zitje. Zin om te barbe-
cueën? Dat doe je geheel in stijl… op een bbq-rioolbuis! 

Boomhut of zeecontainer 
Interview
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Bataviakwartier

Of je nu van cultuur houdt, van 
flaneren over de boulevard, naar het 
strand wilt of gek bent op shoppen: 
de kust van Lelystad heeft het alle-
maal. Daarnaast is Bataviakwartier 
hét startpunt om de Nieuwe Natuur 
te ontdekken. Wij delen de vier tofste 
hotspots in Bataviakwartier. Wees 
gerust: kiezen hoeft niet. Je kunt ze 
makkelijk in één dag bezoeken.

Batavialand
Ga even terug in de tijd: 7.000 jaar 
om precies te zijn. Leer alles over het 
leven op de grens van water en land. 
In museum Batavialand draait het om 
het houden van droge voeten. Kinde-
ren mogen zelf de sluizen bedienen en 
dijken bouwen. Buiten op de werf kun je 
een ambacht leren of ga mee met een 
rondleiding op de replica van het VOC-
schip De Batavia. 

Batavia Stad Fashion Outlet
Houd jij van shoppen? Dan kun je je hart 
ophalen in Batavia Stad Fashion Outlet.  
Het sfeervolle zeventiende-eeuwse 
vestingstadje op nieuw land is maar 
liefst 31.000 vierkante meter groot. Je 
vindt hier stijlvolle collecties van zo’n 
250 (inter)nationale merken. Niet alleen 
kleding, ook sieraden, chocolade en 
keukenspullen. Strijk tussendoor gerust 
even neer in een van de hippe cafés of 
sfeervolle restaurants. 

Batavia Haven
Kijk je ogen uit in Batavia Haven. Wandel 
over de boulevard met diverse restau-
rants. Geniet van een kop koffie met 
iets lekkers, een uitgebreide lunch of 
een lekker diner. Tuur over het water. 
Je kunt zover kijken als je wilt. Zie hoe 
de zon ondergaat. Kom tot rust in deze 
moderne, maar toch sfeervolle haven. 
Batavia Haven is de poort tot Nationaal 
Park Nieuw Land. Vanaf hier vertrek 
je met de boot naar Marker Wadden. 
Of kies voor een dagje varen met de 
bruine vloot.
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Klik om de video af te spelen

Klik en ontdek
Bataviakwartier

https://youtu.be/pvYqLmHNzqY
https://youtu.be/pvYqLmHNzqY
https://visitlelystad.nl/locatie/bataviakwartier-lelystad/
https://visitlelystad.nl/locatie/erfgoedpark-batavialand/
https://visitlelystad.nl/locatie/batavia-stad-fashion-outlet/
https://visitlelystad.nl/locatie/bataviahaven/
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Natuurpark Lelystad Interview

Zomaar oog in oog komen te staan 
met een wisent, otter, wild zwijn, 
eland of Przewalskipaard? Dat kan 
in Natuurpark Lelystad. Hier leven 
bijzondere dieren in een natuurlijke 
omgeving. Het is dé plek om uren-
lang te struinen, tot rust te komen, de 
mooiste foto’s te maken of gewoon 
voor een gezellige wandeling met je 
gezin. 

Struinen en roetsjen
Natuurpark Lelystad is gerust uniek te 
noemen. Nergens anders in Neder-
land leven zoveel grote dieren in een 
natuurlijke omgeving. Met meer dan 10 
kilometer aan wandel- en fietspaden, 

plus verschillende struinpaden (gras- 
en schelpenpaden), kun je er lekker 
ronddwalen. Geniet van de parkachtige 
sfeer met het vele groen, waar vogels 
er naar hartenlust op los kwetteren. 
Strijk neer in het restaurant voor een 
kop koffie met iets lekkers of voor een 
lunch. Klim, spring of roetsj in de avon-
tuurlijke speeltuin. 

Voor jong en oud
Een bezoekje aan Natuurpark Lelystad 
is voor jong en oud gegarandeerd een 
succes. Er is slechts één maar. ‘We 
kunnen je alleen niet garanderen dat 
je op ieder moment van de dag alle 
grote hoefdieren ziet’, vertelt com-

municatieadviseur Rolf Hendriks van 
Het Flevo-landschap. ‘De verblijven 
van de dieren zijn namelijk zo groot dat 
ze natuurlijk gedrag vertonen en zich 
heerlijk kunnen verstoppen. Zelfs wij 
zien ze niet altijd. Zie je een soort niet? 
Een goede reden om terug te komen. 
Want elke dag is het park anders en zie 
je nieuwe dingen.’ 

Walhalla voor dieren
Het park telt niet alleen gehouden 
dieren, maar ook veel wild. Achter het 
bezoekerscentrum kunnen kinderen 
in de ondiepe watertuin (op een groot 
raster) met een emmer of schepnetje 
kikkers en larven vangen. Hier vind je 
verschillende soorten libellen, kikkers 
en salamanders. Andere wilde dieren in 
het park zijn bijvoorbeeld paling, snoek, 
rivierkreeft, zoetwatermossel, vos en 
egel. Het park is door zijn afwisselende 
landschap enorm vogelrijk: je vindt hier 
de ooievaar, grote zilverreiger, roer-
domp en wielewaal.

Meerdere waterpartijen
Het natuurpark heeft meerdere water-
partijen. Een knipoog naar het verleden: 
de waterplassen vormden zich met het 
afgraven van zand voor de aanleg van 
de A6. ‘Er is tijdens de aanleg van het 
park rekening gehouden met waterrijke 
plekken in het landschap’, legt Rolf uit. 
Als voorbeeld noemt hij de plek waar 

het Pater Davidshert leeft. ‘Dit is een 
waterhert en leeft daarom bewust in 
een gebied met ondiep water. Grote 
kans trouwens dat je zomers alleen de 
kop met gewei boven het water ziet 
uitsteken. De wisent, het wilde zwijn 
en het edelhert vind je vooral langs de 
randen van het park, waar het droger 
is.’ 
 
Nieuw otterverblijf
In het park leven zowel wilde als ge-
houden Europese otters. De gehouden 
otters zijn vaak weesjes of verkeers- 
slachtoffers die niet of niet meer in 
de vrije natuur kunnen overleven. Het 
otterverblijf biedt een grote, natuurlijke 
leefomgeving voor deze dieren. Met 
een beetje geduld (en geluk) kun je ze 
van heel dichtbij zien zwemmen, luieren 
en eten. 

Rolf heeft nog een leuke tip: ‘Kijk vooral 
goed om je heen als je wandelt. Er is 
namelijk meer te zien dan de grote 
hoefdieren alleen. Laat je verrassen 
door de veelzijdige en uitbundige 
natuur van Flevoland!’ 

22

Klik en ontdek
Natuurpark 
Lelystad

https://visitlelystad.nl/natuurpark-lelystad/


Inspiratiem
agazine Visit Lelystad

Klim. Heb je zin in een actieve en avontuurlijke dag in de buiten-
lucht? En hou je van klimmen en klauteren? Kom dan naar 
Het Belevenissenbos in Lelystad. Dit is het grootste  
belevenissenbos van heel Nederland en de toegang is gratis  
(hoewel een vrijwillige donatie zeer op prijs wordt gesteld).

Klimmen en klauteren
Je hoeft je hier geen moment te vervelen, want Het Bele- 
venissenbos is maar liefst 40 hectare groot en bevat ruim 140 
speeltoestellen langs en over het water. Deze speeltoestellen 
zijn lekker uitdagend: klauter bijvoorbeeld via een touwladder 
over het water of klim via een speeltoestel omhoog tegen 
een boom. Doe ook eens een wedstrijdje met je vrienden of 
met je broertje of zusje: wie slingert het snelst aan zijn armen 
via een touw naar de overkant?

Er is veel water in Het Belevenissenbos en door de klei zijn de 
oevers vaak glad. Het wordt dus letterlijk klauteren om weer 
op het droge te komen en je zult vast nat of vies worden. 
Maar dat geeft niet, want bij de ingang van Het Belevenissen-
bos vind je toiletten, omkleedruimtes en douches. En ach, als 
je dan toch al nat bent, dan kun je ook nog even lekker gaan 
zwemmen.

Heb je je eigen crossfiets en wil je graag tegen anderen ra-
cen? Op de 2,5 kilometer lange ATB-track in Het Belevenis-
senbos kun je je vrienden uitdagen tot een wedstrijdje. Of is 
de BMX-baan meer wat voor jou? Deze is 350 meter lang en 
bevat 30 meter aan hoogteverschillen. Ook zonder crossfiets 
kun je laten zien hoe sterk en stoer je bent: ga het avontuur 
aan op de uitdagende stormbaan en de pittige survivalroute.

Niet genoeg aan een dag

Van al dat klimmen en klauteren krijg je natuurlijk honger. En 
ook hebben je spieren zo nu en dan even rust nodig. Neem 
daarom iets lekkers mee van huis en ga gezellig picknicken 
in het bos. Heb je na een dag nog lang niet alles gezien en 
gedaan? Of wil je je skills op de diverse speeltoestellen nog 
verder verbeteren? Blijf dan gewoon een nachtje in het bos 
slapen en vervolg je avontuur de volgende dag.

Hiervoor zijn drie bushcamps aanwezig: kampeerveldjes van 
verschillende grootte, waar je zelf je eigen tent mag opzetten. 
Elk veld heeft een vuurplaats en boomstammen om op te 
zitten en de toiletten en een wasgelegenheid zijn even ver-
derop. Je tent en slaapzak vervoer je vanaf de parkeerplaats 
in een kruiwagen. Je ziet het: kamperen in Het Belevenissen-
bos is alleen aan avonturiers besteed!

Waar en wanneer?
Het speelbos strekt zich uit van de Houtribtocht in het noor-
den tot de Zuigerplas in het zuiden en is een autovrij gebied. 
Kom je met de auto? Parkeer dan op een van de parkeerter-
reinen aan de Veldweg voor je dagje avontuur in de natuur. 
Het Belevenissenbos is dag en nacht vrij toegankelijk, maar 
houd er wel rekening mee dat barbecueën en vuurtje stoken 
niet zijn toegestaan. Ook honden zijn niet welkom, zodat er 
ongestoord geklommen en geklauterd kan worden.

Het Belevenissenbos
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Lekker naar het theater, de film of gewoon gezellig een 
hapje eten. Het theaterkwartier van Lelystad wordt 
een levendig uitgaansgebied. De nieuwe bioscoop en 
leisure centrum Kok Experience, staat pal naast het al 
bestaande Agora Theater, met zijn felle oranje kleur en 
bijzondere architectuur een ware blikvanger in het Stads-
hart van Lelystad. 

Cultureel programma
De oranje diamant, zoals het theater in de volksmond heet, 
heeft een uitnodigende foyer waar roze de boventoon voert. 
Verder zijn er twee intieme kleine (film)zalen en een sfeervol-
le grote zaal. Of je nu van toneel, dans, cabaret, musical 
of andere shows houdt: het aanbod van Agora Theater is 
gerust groot te noemen. In het Stadshart vinden regelmatig 
evenementen plaats zoals LelySTART in september. Of ga 
naar hét grootste poppodium van Flevoland: Corneel en 
bezoek een concert-, dance- of dansavond.

Aansprekende architecten
Met dit markante gebouw drukte architect Ben van Berkel 
(architect van o.a. Erasmusbrug in Rotterdam) zijn stempel 
op het Stadshart van Lelystad. De gemeente koos bewust 
voor aansprekende architecten zoals Van Berkel. Doel? De 
nieuwe stad moest een eigen identiteit krijgen. 

Eigentijdse bioscoop
Een mooi voorbeeld is de nieuwe bioscoop en leisure cen-
trum: Kok Experience. Het eigentijdse ontwerp komt uit de 
koker van architectenbureau Mecanoo. Zes verdiepingen vol 
vertier: een bioscoop met 6 zalen en in totaal 780 zitplaat-
sen, een escaperoom, lasergame arena, café-restaurant en 
kinderspeelparadijs.

 
Bruisend theaterkwartier
Het gebied rondom het Agora Theater verandert de 
komende jaren in een bruisend theaterkwartier, met gezellige 
pleintjes en straten. Waar je even heerlijk kunt ontspannen, 
maar waar het ook prima wonen is. Vanaf het theaterkwartier 
wandel je zo het Stadshart in. Met allerlei winkels om te shop-
pen en genoeg horecagelegenheden om neer te strijken. 
Voor een lekker kopje koffie met iets lekkers, een lunch of 
diner. 

Stadshart
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Nieuwe 
natuur.

Flevoland heeft een eigen nationaal park: Nationaal Park 
Nieuw Land. Het gebied van maar liefst 29.000 hectare 
groot bestaat uit vier natuurgebieden (Oostvaarders- 
plassen, Lepelaarplassen, Marker Wadden en het  
Markermeer) en is het grootste man-made natuurpark 
ter wereld. Nieuw Land dankt zijn bestaan aan het groot-
ste inpolderingstraject ter wereld: de drooglegging van 
Flevoland. Hoewel de mens dan wel de eerste aanzet 
gaf, was het toch echt de natuur die zorgde voor unieke, 
soms on-Nederlandse landschappen. 

Nationaal Park 
Icoon van Nationaal Park Nieuw Land is de zeearend. Deze 
grote roofvogel is, net als ontelbare andere vogelsoorten, 
goed te spotten vanuit de diverse vogelhutten. Ook grote 
grazers als edelherten, konikpaarden en heckrunderen zijn 
meestal goed te zien.  Het is het hele jaar door heerlijk wan-
delen en fietsen in de natuur van Nationaal Park Nieuw Land. 
Bovendien worden er jaarrond allerlei excursies en evene-
menten georganiseerd, zoals fotosafari’s, moeraswandelin-
gen, festivals en vogelexcursies. Dus als je van natuur, dieren 
en wildernis houdt, dan kan een bezoek aan Nationaal Park 
Nieuw Land niet ontbreken wanneer je toch in Lelystad bent, 
ongeacht het seizoen.

Oostvaardersplassen Lelystad
De rust, ruimte en voedselrijkdom in Nationaal Park Nieuw 
Land zorgen ervoor dat het aantal verschillende dieren in 
de Oostvaarderplassen nog steeds groeit. Je staat hier oog 
in oog met wilde runderen, paarden en edelherten, die de 
vlaktes in de Oostvaardersplassen doorkruisen. Ontdek het 
contrast tussen de ruige natuur, de gemaakte polder en de 
ruige natuur dicht bij de stad.

De mogelijkheden om van de Oostvaardersplassen te 
genieten zijn bijna eindeloos. Ga bijvoorbeeld zelf op pad 
via één van de vele wandel- en fietsroutes, eventueel vanuit 
een Toeristisch Overstap Punt (TOP). Of volg een audiotour 
tijdens een informatieve wandeltocht. Wil je het gebied liever 
begeleid bezoeken? Laat de boswachter of de natuurgids, je 
dan alles vertellen over de overweldigende flora en fauna die 
je onderweg tegenkomt. 

Genoeg te ontdekken voor kinderen
Ook voor kinderen is er meer dan genoeg te zien en te doen. 
De kleinsten gaan, gewapend met een opdrachtenblad en 
een puntmuts, op zoek naar kabouters langs het Kabouter-
pad. Of juist op zoek naar elfjes op de Elfendeurtjesroute. 
Stoere jongens en meiden worden hulpboswachter en gaan 
met een handboek in hun handen en een hulpboswachtersjas 
aan vol met gadgets op pad om de natuur van de Oostvaar- 
dersplassen te ontdekken.

Marker Wadden
Marker Wadden, het nieuwste stukje Nederland. Je vindt 
de eilanden in het Markermeer, dat in 1976 ontstond door 
de aanleg van de dijk tussen Enkhuizen en Lelystad. In 2021 
waren de eerste vijf eilanden klaar, twee andere zijn nog in 
aanleg. Door de aanleg van natuureilanden met zand, klei en 
slib uit het Markermeer komt hier steeds meer nieuwe natuur 
tot ontwikkeling. Zowel onder als boven water. Marker Wad-
den vormt een natuurparadijs voor vissen en vogels én is een 
heerlijk recreatie-eiland voor mensen.

Marker Wadden is goed bereikbaar. Leg je eigen boot aan in 
de havenmond, boek een chartertocht of neem de veerboot 
en laat je in een half uur naar de eilanden varen. Omdat fiet-
sen of andere vervoersmiddelen niet zijn toegestaan, is het 
heerlijk rustig wandelen op de Marker Wadden. Er zijn wan-
delpaden, vlonderpaden, vogelkijkhutten en een uitkijktoren 
met uitzicht op de prachtige natuur. Na afloop van je wande-
ling, terwijl je wacht op de boot terug naar Lelystad, geniet 
je nog lekker na van de rust en de ruimte op het 800 meter 
lange strand of van een drankje of een ijsje bij het Eilandpavil-
joen. Tip: overnachten kan ook op Marker Wadden.

Nationaal Park Nieuw Land
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Vervoer
Dat je in en rond Lelystad prachtig kunt wandelen en 
fietsen, mag ondertussen duidelijk zijn. Ook dat je met 
diverse veerboten en andere schepen de wateren ron-
dom Lelystad kunt bevaren, kan je niet zijn ontgaan. Maar 
Lelystad biedt nog veel meer manieren om je in en rond 
de stad voort te bewegen. 

E-chopper
Sportief is hij misschien niet, want je hoeft je beenspieren 
niet eens te gebruiken. Hip en stoer is hij zeker wel. En ook 
nog eens milieubewust. We hebben het over de E-chopper, 
een elektrisch aangedreven bromfiets in de stijl van een 
traditionele chopper. Deze huur je bij Toms Creek en je cruist 
ermee met zo’n 25 km/uur via diverse routes van ongeveer 
30 kilometer langs bossen, meren en de mooiste natuurge-
bieden. Je rijdt al een E-chopper als je minimaal 16 jaar oud 
bent en een (scooter)rijbewijs hebt.

Steppen
Een fiets zonder trappers, je kent hem vast wel: de step. Maar 
wacht, niet zo’n step als je vroeger als kind misschien had, 
maar een stoere en lichtgewicht kickbike. Daarmee is het 
prima steppen op zowel asfalt als op verharde bosgrond en 
gravel- of schelpenpaden. Je kunt dus door de stad step-
pen, maar ook langs het water of door de natuur. Je huurt 
deze Kickbikes bij Steppin Lelystad, die ze klaarzet en weer 
ophaalt waar jij maar wilt. Flexibiliteit ten top! Beleef Lelystad 
dus eens per step, het zal je zeker in beweging brengen.

Suppen
Heb je wel eens van suppen gehoord? Het is de afkorting 
voor stand up paddling, oftewel staand op een surfplank je 
met een peddel voortbewegen. Op het water, uiteraard. Bij 
Surfschool Paradiso huur je een board en peddel en krijg je 
de kunst van het suppen tijdens een clinic binnen een uurtje 
onder de knie, waarna je er nog anderhalf uur vrij op los kunt 
peddelen op ’t Bovenwater. Suppen is leuk voor jong en oud 
en een goede workout voor je hele lichaam. Maar zo nu en 
dan lekker even ontspannen op je plank zitten met je benen 
in het water en genieten van het moois om je heen mag 
natuurlijk ook.

Tuktuk
Huh? Ben je opeens in Azië beland? Nee hoor, ook in en rond 
Lelystad kun je tegenwoordig met een tuktuk op pad. Een 
tuktuk is een gemotoriseerde riksja, die meerdere mensen 
kan vervoeren. Met een rijbewijs A of B op zak mag je zelf de 
tuktuk besturen en terwijl je door en rond Lelystad toert,  
kijken je gezin of vrienden vanaf de achterbank hun ogen uit. 
Je mag natuurlijk zelf bepalen waar je naartoe rijdt, maar voor 
je gemak zijn er ook al een paar routes uitgestippeld, met 
ieder hun eigen thema: een historische route, een natuur-
route, een kunstroute en een per voorjaar verschillende 
tulpenroute.

Magazine Lelystad zoveel te doen
Dit magazine is een uitgave van gemeente Lelystad 

en wordt gratis verspreid onder recreatieonderne-

mers en informatiepunten. Dit is een verschijning in 

print en online. Redactie: Visit Flevoland, tekst: Visit 

Flevoland / Flow Media, Concept en opmaak: Visit 

Flevoland, Foto omslag: Jasper Pluim, Fotografie 

inhoud: Visit Flevoland, Fotostudio Wierd, City 

Marketing Lelystad, Jasper Pluim, Batavialand, 

Jumpsquare, Aviodrome. Toms Creek, Kartcentrum 

Lelystad, Elske Hazenberg, Michiel Wijnbergen, Bata-

via Stad Fashion Outlet, Allwrite, Hans Luiken, Whe-

reshegoes, Bert Ooms. Niets uit deze uitgave mag 

worden opgenomen, opgeslagen en/of verspreid op 

welke wijze dan ook zonder voorafgaande toestem-

ming van gemeente Lelystad. Gemeente Lelystad 

is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan 

ook als gevolg van onjuistheden in deze uitgave. 

Klik om de video af te spelen
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