
De voordelen van werken 
én wonen in Lelystad

Wonen in de stad waar je werkt heeft veel voordelen. Je fietst zo naar je 
werk en houdt meer vrije tijd over. Lelystad heeft veel te bieden: ruimte, 
betaalbare woningen, prachtige natuur en toch de voorzieningen van 
een compacte stad. Lelystad is een bijzonder vriendelijke stad waar je 
heerlijk kunt wonen. Dat blijkt ook uit onderzoek, want het woongenot 

ligt hier gemiddeld hoog. Hier is wonen leven! 

Het jonge stel Marc en Marianne verhuisde van Almere 
naar Lelystad en kozen voor de wijk Buitenhof.

Jeroen en Thea uit het Gooi kozen voor een vrijstaand huis
 in Lelystad, vlakbij het Markermeer. 

  

 



“Niet eerder aan Lelystad gedacht”
In Lelystad is wonen lekker, dat er-
vaart ook het stel Jeroen en Thea uit 
het Gooi. Met de kinderen uit huis 
keken ze toch eens rond naar een 
andere woning. Ze kozen uiteindelijk 
voor een vrijstaand huis in Lelystad. 
“Nooit eerder aan Lelystad gedacht, 
maar toen we dit huis en de plek zagen 
wisten we dat het goed zat.” De 
betaalbaarheid, nabijheid van natuur 
als Markermeer en de Oostvaarders-
plassen en de centrale ligging van de 
stad gaven voor hen de doorslag. 

Woonomgevingen
De woonomgevingen in Lelystad zijn 
heel divers. Zo kun je heel ruim wonen 
in het groen of aan het water, maar er 
zijn ook (nieuwbouw)wijken dichter bij 
het stadshart en het station. Dan heb 
je nog steeds een huis met een ruime 
tuin. Het jonge stel Marc en Marianne 
verhuisde van Almere naar Lelystad 
en kozen voor de wijk Buitenhof. 
Daar lieten ze een ruime tweekapper 
bouwen in jaren ’30-stijl. Samen met 
hun kinderen genieten ze hier van het 
landelijke leven aan de rand van 
de stad. “In dit huis voelt elke dag als 
vakantie.”

Wonen nabij de natuur
Natuur is in Lelystad altijd dichtbij, 
zoals het Natuurpark Lelystad, een 
van de 5 grote bosgebieden, het 

Marker- en IJsselmeer en natuurlijk 
‘De Nieuwe Wildernis’: het natuurge-
bied  Oostvaardersplassen. De nieuw-
bouwwijk Warande grenst hieraan. 
In deze wijk is volop ruimte voor een 
vrijstaand droomhuis op een kavel; 

voor twee-onder-één-kap woningen, 
of mooie en moderne projectwonin-
gen. In Warande worden de komende 
jaren de meeste woningen bijgebouwd. 
Andere bouwlocaties zijn o.a. Schoe-
ner-west, HanzePark, wonen aan de 

Het was liefde op het eerste gezicht! Toen 
we dit huis en de plek zagen wisten we

dat het goed zat.“

“



kust en wonen in het stadscentrum. 
De stad heeft hiermee voldoende 
ruimte om te groeien naar 80.000 tot 
100.000 inwoners. 

Bereikbaarheid
De uitstekende bereikbaarheid van 
Lelystad wordt door steeds meer 
bewoners en bedrijven ontdekt. 
Lelystad maakt deel uit van de Metro-
poolregio Amsterdam en draagt met 
de uitbreiding van Lelystad Airport en 
de aanleg van Flevokust Haven voor de 
binnenvaart in belangrijke mate bij aan 
de economische groei van deze regio. 
Over de weg en per spoor (Flevolijn 
en Hanzelijn) is ook het noorden en 
oosten van het land (Zwolle) goed 
ontsloten. Dat gevoegd bij de centrale 
ligging in Nederland maakt Lelystad 
tot een aantrekkelijke stad om zich te 
vestigen.

Marc en Marianne: 
In dit huis voelt elke dag als vakantie. 

Hier wonen we zó fijn!“

“

Lelystad in het kort
Lelystad heeft momenteel ruim 
76 duizend inwoners en is de 
provinciehoofdstad van Flevo-
land. De stad is vernoemd naar 
Cornelis Lely, de geestelijk va-
der en grondlegger van de Zui-
derzeewerken. In 1967 kwamen 
hier de eerste     mensen wonen. 
Lelystad is in 50 jaar uitgegroeid 
tot een stad met alle nodige voor-
zieningen, zoals onderwijs, een 
ziekenhuis, theater, sportcom-
plexen, verenigingen, winkel- en 
gezondheidscentra, etc. Door de 
gunstige ligging aan het water 
met een kuststrook van maar 
liefst 17 kilometer biedt Lelystad 
ongekende mogelijkheden aan 
watersport en waterrecreatie.  

Website wonen
Nieuwsgierig geworden 
naar de woonmogelijk-
heden van Lelystad? 
Bekijk het complete 
nieuwbouw- en 
kavelaanbod op 
de website: 
www.woneninlelystad.nl



Citytour

Wilt u een nadere kennismaking met onze stad? City Marketing Lelystad biedt voor werknemers van in Lelystad            
gevestigde bedrijven, een citytour aan. Een ± 75 minuten durende busrit brengt u langs de meest interessante                
plekken van Lelystad onder begeleiding van een ervaren gids. De citytour wordt tegen gereduceerde kosten of zelfs 
gratis aangeboden. Ook met specifieke wensen kan rekening worden gehouden. Informeer naar de mogelijkheden via 
City Marketing Lelystad.

Contact
Voor meer informatie over wonen in Lelystad kunt u contact opnemen met de medewerkers van het 

Informatieplein Wonen & Ondernemen in het stadhuis. Zij staan u graag te woord! Het informatieplein voor 
wonen is geopend van maandag t/m vrijdag 09.00 tot 17.00 uur. 

Informatieplein Wonen en Ondernemen • Stadhuisplein 2 • 8232 ZX Lelystad
Tel. 0320-278555 • wonen@lelystad.nl • www.woneninlelystad.nl 

City Marketing Lelystad • Stadhuisplein 2A • 8232 ZX Lelystad 
Tel. 0320 262404

Onze rijtjeshuizen


