
FLEVOLAND  
DUIDELIJK ANDERS

SLECHTS 20 MINUTEN VAN AMSTERDAM  DE PERFECTE  
BESTEMMING VOOR EEN DAGJE UIT OF EEN KORTE VAKANTIE  
4 METER ONDER ZEENIVEAU (NAP)



2

FLEVOLAND 
DUIDELIJK ANDERS



3

Je moet maar durven, een hele provincie 
opbouwen uit het niets. Toch is Flevoland zo 
ontstaan: man-made land, dik vier meter onder 
zeeniveau, beschermd door kilometers dijk. 
En Flevoland is nooit af. Dat komt door die 
twintigste-eeuwse grond onder de voeten. 
Dat doet iets met de mensen die hier wonen. 
Nergens is meer ruimte voor nieuwe ideeën dan 
hier. Want Flevolanders weten: the sky is the limit. 

De drie polders van Flevoland vormen samen  
het allergrootste stuk man-made land ter 
wereld. De eilanden die al in de Zuiderzee lagen 
(Schokland en Urk) zijn bij de inpoldering opgeno-
men in het nieuwe land. Hier ontstaan dingen die 
ergens anders ondenkbaar zijn. Zoals een schaats-
baan van drie kilometer kunstijs, zo maar in de open 
lucht. Om de wind te breken, bouwen we gewoon 
windmolens. En moet er een dijk versterkt worden, 
dan doen we dat op een heel nieuwe manier. 

GEWOON DÓÉN
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Alles is aan de tekentafel ontstaan. De strakke 
landbouwgronden. De rechte wegen. De vaarten. 
En ook de natuur. De bedachte natuurgebieden zijn 
wilde polder geworden. Bijvoorbeeld het grootste  
wetlandgebied in het Nationaal Park Nieuw Land 
of het grootste aaneengesloten loofbos van  
Nederland. In het weidse water dat Flevoland om-
ringt maken we nu de Marker Wadden. Zo trekken 
we meer vissen en vogels naar het Markermeer. We 
zien dat daar de natuur nu al haar eigen gang gaat. 

BEDACHT LAND, WILD LAND
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Als de tulpen- en koolzaadvelden bloeien, 
kleurt Flevoland kakelbont. Ons local food 
gaat de hele wereld over. En tussen de velden 
realiseren mensen hun idealen. Bijvoorbeeld 
door het maken van eigenzinnige en soms zelfs 
eetbare landgoederen. Wat we willen, maken 
we zelf. Zo doen we dat in Flevoland.

GROENE IDEALEN 
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Niet één landschap in Nederland ademt zo de  
twintigste eeuw als Flevoland. De eigentijdse  
poldersteden zijn deels architectuurmusea, waar 
wereldberoemde architecten als Rem Koolhaas aan 
meebouwden. Experimentele designers laten hun  
werk hier zien. En nergens ter wereld kun je op één  
dag zoveel spectaculaire landschapskunst ontdekken. 
De provincie vernieuwt aan een stuk door. De havens 
en het vliegveld moderniseren, de Floriade is in aan-
bouw en mensen bouwen zelf hun huizen. Hier is zelfs 
de ruimte om met elkaar je eigen wijk te maken.

Flevoland, op de bodem van de vroegere Zuiderzee, lijkt op 
niets dat al bestaat. Flevoland is duidelijk anders. Toch herken 
je dat meteen als je de provincie binnenrijdt. De heldere lijnen, 
die ruimte, dat moderne; dit kan alleen maar Flevoland zijn.

FLEVOLAND 
ONVERGELIJKBAAR LAND

100% NU



Nergens ter wereld kun je op 

één dag zoveel spectaculaire 

landschapskunst ontdekken
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De geschiedenis van Flevoland is uniek. Waar vind je nu een gebied 
dat 100 jaar geleden nog zee was. Flevoland is het resultaat van het 
grootste inpolderingstraject ter wereld.

HOE HET BEGON...
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Meer over de geschiedenis van Flevoland vind je op visitflevoland.nl



ZIE
De leukste tips van locals. Dit móet je echt 
gezien hebben. Natuurlijk lukt het je ook om 
zonder hulp een top tijd te hebben in Flevoland. 
Maar hoe fijn is het als iemand je even op weg 
helpt? Daarom hier activiteiten of plekken die 
je niet mag missen als je in Flevoland bent.

DELTAWERK//
EEN KUNSTWERK VAN FORMAAT

Ooit bulderde het water door de Deltagoot. 
Dit reusachtige golfbassin in het Waterloopbos bij 
Marknesse diende als testlocatie voor de Deltawerken. 
Nu is het omgevormd tot een imposant eerbetoon aan de 
onderzoeken die in dit bos zijn uitgevoerd. 
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ALMERE NR 1 
ARCHITECTUURSTAD

DUIK IN DE RIJKE 
HISTORIE VAN 
FLEVOLAND

KOM LANGS OP NEDERLANDS’ 
NIEUWSTE ONBEWOONDE EILAND 

Met een natuurhaven, 
vogelijkhutten en een strand 
is het eerste eiland van Marker 
Wadden een heerlijke plek om 
uit te waaien, te wandelen en 
om vogels te spotten. Er is nog 
geen veerdienst, maar je kunt 
Marker Wadden wel met eigen 
boot of charter bereiken. 

Volgens European New Towns. Bijzondere 
moderne architectuur? Almere heeft het. 
Veel bekende architecten, zoals Rem Koolhaas, 
Herman Hertzberger en Liesbeth van der Pol 
hebben hier hun kunsten laten zien. 

Sinds de drooglegging zijn in Flevoland 
al 435 scheepswrakken aangetroffen. 
Eén daarvan is de ‘ventjager’ die rond 1710 
ten onder ging. Een absoluut pronkstuk. 
Bekijk het van dichtbij bij Museum 
Batavialand. 
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GINKIESTOCHT URK

MEET THE LOCAL

Hoe leuk is het dat je op Urk een echte Urker 
kunt 'boeken' die met jou in anderhalf uur alle 
ins en outs van dit bijzondere vissersdorp spot!
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DE KAKELBONT 
GEKLEURDE 
TULPENVELDEN
Wist je dat Flevoland één van de grootste tulpengebieden van Nederland is? 
Als je in het voorjaar door Flevoland rijdt, dan kun je het met eigen ogen zien: 
de velden kleuren kakelbont dankzij de kleurrijke tulpenvelden. 
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BLIJF
Bijzonder overnachten. Laat je inspireren. In Flevoland vind je altijd 
wel een leuke plek om te overnachten. Er is enorm veel mogelijk. 
We hebben het allemaal. Van camping tot hotel, van groepsaccommodatie 
tot vakantiehuis, in een B&B of met je boot in de jachthaven. 

SLAAP HOOG IN DE BOMEN
Slapen als een uil. In een boom. Op 4 meter hoogte ziet de wereld er heel anders uit. 
Een overnachting hoog de bomen zul je niet snel vergeten.
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SLAPEN OP EEN 
ONBEWOOND EILAND 

Kom eens overnachten op een kampeervlot. Midden in de 
prachtige, ruige natuur. Wie wil er nu niet ‘s avonds in slaap vallen 
met de geluiden van de natuur als achtergrondmuziek.

DUIZENDSTERREN
HOTEL

Laat het leven aan de vaste 
wal letterlijk even los en slaap 
als een indiaan in een tipi, yurt 
of nomadentent.



DOE Flevoland heeft de ruimte. Ruimte voor cultuur. Ruimte om te 
ontdekken. Ruimte om te genieten. Ruimte voor festivals, bijzonder 
locatietheater en events.

LOWLANDS A campingflight to Lowlands Paradise. 
staat garant voor een flinke dosis muziek, 
maar ook literatuur, film, cabaret, ballet, 
theater en strip. Don’t miss it!

#THEATERSPEKTAKEL

Flevolanders zijn innovatief. Ze maken 
graag gebruik van de mogelijkheden die 
dit man-made land biedt. Improviseren 
met de ruimte zorgt ervoor dat een 
aantal theatergezelschappen prachtig 
locatietheater aanbiedt.



Vanaf het voorjaar van 2022 
is Almere hét podium van de 
expo Floriade Almere 2022. 
Zes maanden lang staat een 
gebied midden in de stad in het 
teken van de groene stad van de 
toekomst. 

FLORIADE ALMERE 2022
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URK IN WINTERSFEREN
Het oude dorp van Urk herleeft tijdens 
het evenement Urk in Wintersferen. 
De knusse straten en nauwe steegjes zijn 
sfeervol verlicht en brengen je terug in 
de tijd van kwakzalvers, veldwachters 
en klederdracht. Bovendien vind je hier 
diverse figuranten, kraampjes en sketches 
uit het Urk van 100 jaar geleden. Ook zijn 
er diverse pleinen ingericht met oude 
ambachten, figuranten en marskramers.

WILDEBURG Wildeburg; het meest eigenwijze 
festival van Nederland.
Het festival Wildeburg is drie dagen lang 
kamperen en genieten van muziek en 
creatieve waanzin. 

Een overzicht van alle evenementen in Flevoland vind je op visitflevoland.nl
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BEELD J. vd Linden (foto beneden pagina 4), Batavialand (overige foto’s pagina 9), 
Geert van der Wijk (foto Almere pagina 11), Pluim fotografie (foto onder pagina 11), 
Fotostudio Wierd (foto boven pagina 14).  
CONTENT Visit Flevoland VORMGEVING ComSi.nl

COLOFON

KLAAR OM FLEVOLAND TE VERKENNEN?  
GA NAAR VISITFLEVOLAND.NL  
EN LAAT JE INSPIREREN!

Wij voorzien je graag van actuele persinformatie over Flevoland. 
Je kunt bij ons terecht voor informatie over foto’s, filmopnames, 
activiteiten en programma suggesties voor persreizen. 

Neem contact met ons op via mail: info@visitflevoland.nl of 
telefonisch via +31(0)320 28 67 55.

VISIT FLEVOLAND

FLEVOLAND
AMSTERDAM

SCHIPHOL AIRPORT

AFSTAND TOT FLEVOLAND

Binnen Nederland
Amsterdam 33 km
Luchthaven Schiphol 44 km

Buiten Nederland
Keulen 248 km
Berlijn 643 km
Antwerpen 164 km
Brussel 206 km



HET RAVELIJN 50, 8233 BR  LELYSTAD VISITFLEVOLAND.NL


