
MEERJARENPLAN 
NIEUWE NATUUR
Dit meerjarenplan komt voort uit het Perspectief Bestemming Flevoland 
2030 (PBFL2030). In het PBFL2030 hebben we de visie, ambitie, doelen en 
ontwikkelopgaven voor de toeristische sector van Flevoland tot 2030 vastgelegd. 
Uitgangspunt is dat alle Flevolanders profiteren van toerisme. Dit vraagt om een 
betere positionering en ontwikkeling van Flevoland als toeristische bestemming 
én goede samenwerking binnen en buiten de sector. In het PBFL2030 is het 
verhaal van bestemming Flevoland uitgewerkt in Flevoland Nieuw Land met vier 
storylines: Nieuwe Natuur, Watererfgoed, Agro & Food en Vernieuwend Ontwerp. 
Dit meerjarenplan beschrijft hoe de storyline Nieuwe Natuur bijdraagt aan 
de ambities, doelen en ontwikkelopgaven, inclusief benoeming van concrete 
projecten en samenwerkingen. Het meerjarenplan biedt de sector een handvat 
om vanuit het gezamenlijke verhaal gericht programmatisch samen te werken en 
kansen te benutten.



KANSRIJKE ICONEN
• NP Nieuw Land 
• Horsterwold
• Bijzondere dieren en vogels
• Marker Wadden

De natuur van Flevoland is ontstaan achter de tekentafel en uitgegroeid tot 
ruige nieuwe wildernissen. In de grootse wetlandgebieden, loofbossen en het 
weidse water gaat de natuur haar eigen gang. In deze ‘man made natuur’ 
leven veel soorten vogels, zoals de buizerd, torenvalk, lepelaar en blauwborst. 
Trekvogels komen hier in het voorjaar om te broeden en ook onze ‘big five’ 
beweegt zich door de ongerepte natuur. Ontdek het konikpaard, edelhert, 
heckrund, de zeearend en de vos. De ruige natuur blijft zich uitbreiden, dus wie 
weet hoe de Nieuwe Natuur er in de toekomst uitziet. 

ON BRAND AANBOD
• Natuurpark Lelystad
• Recreatiebossen en -meren

ONZE AMBITIE
Onze ambitie voor de storyline Nieuwe Natuur op weg naar 2030 is de nieuwe 
natuur van Flevoland overal voelbaar en zichtbaar maken, vanaf het land 
én water: van de iconische natuurgebieden tot groen en water in de steden 
en dorpen. We versterken de bestaande natuur en creëren nieuwe natuur. 
In Flevoland krijgt natuur de ruimte, trekt de natuur bezoekers en weet de 
natuur altijd te verrassen. De focus ligt hierbij op de doorontwikkeling van 
de iconen, route-ontwikkeling mét voorzieningen en het vergroten van het 
verblijfsaanbod in de natuur.

PROGRAMMATEAM*
• Provincie Flevoland (PF)
• VisitFlevoland (VF)
• Gemeente Almere (AM)
• Gemeente Lelystad (LS)
• Gemeente Noordoostpolder (NOP)
• Gemeente Zeewolde (ZW)

*Het Programmateam is de regisseur van het meerjarenplan: het informeert de 
achterban, activeert samenwerkingen en heeft het overzicht. De kernpartners zijn 
organisaties & ondernemers die behoren tot de iconen en/of het on brand aanbod en 
bewust een bijdrage willen leveren aan de doorontwikkeling van de storyline. Samen met 
het Programmateam werken zij aan de projecten.

KERNPARTNERS
• NP Nieuw Land (NPNL)
• Staatsbosbeheer (SBB)
• Flevolandschap (FL)
• Rijkswaterstaat (RWS)

ONS VERHAAL OVER NIEUWE NATUUR



• (Door)ontwikkelen beleving en producten NP Nieuw land 

• Ontwikkelen en benutten programma Gastheer van het Landschap - NP 
Nieuw Land

• Versterken (thematische) wandel- en fietsroutes w.o opwaarderen 
Zuiderzee-icoonroute

• Benutten Floriade 2022 en natuuretalages

• Benutten activiteiten rondom Themajaar ‘Ode aan het Landschap 2021’

• Uitbreiden marketing over Nieuwe Natuur o.a. doelgroepcampagnes

• Verbeteren digitale bereikbaarheid en vindbaarheid

• Ontwikkeling TOPS Lelystad: realisatie TOP Natuurpark/Lelystadse Boer

• Faciliteren vogelaars/natuurforsers d.m.v. vogelkijkhutten e.d.

• Verbeteren bewegwijzering wo de bruine bebording)

• Ontwikkellocatie Horsterwold: ontwikkeling eco-lodges

• Vernieuwing bezoekerscentrum De Trekvogel

• Vernieuwing Centrumgebied Natuurpark Lelystad, incl. otterverblijf

• Realiseren van een sloepennetwerk in Almere en Zeewolde

• Ontwikkelen doorkijkpanelen

• Ontwikkelingen Knardijk (routes, infoborden en voorzieningen)

KORTE TERMIJN 

PRIORITEITEN PER TERMIJN
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= Beschikbaarheid

AAN WELKE ONTWIKKELOPGAVEN LEVERT DIT PROJECT EEN BIJDRAGE?

= Beleving = Bekendheid = Bereikbaarheid = Betaalbaarheid = Idee
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2025

= Beschikbaarheid

AAN WELKE ONTWIKKELOPGAVEN LEVERT DIT PROJECT EEN BIJDRAGE?

= Beleving = Bekendheid = Bereikbaarheid = Betaalbaarheid = Idee

• NP Nieuw Land poortontwikkeling 

• Versterken van de programmering, educatie en promotie 

• Stimuleren en faciliteren vestiging dag- en verblijfsrecreatie in/rond 
natuur met focus op avontuurzoeker en stijlzoeker)

• Benutten aanbod Schokland: nieuwe natuur Schokland en nieuw 
bezoekerscentrum Schokland

• Professionalisering gastvrijheid o.a. door House of Hospitality, opleiden 
gastheren en in de bezoekerscentra

• Fiets-, wandel- en vaarroutes ontwikkelen en bestaande structuren 
versterken, wo Tulpenroute Flevolandbreed, Zuiderzee-icoonroute, 
routes in en naar NP Nieuw Land, bootreis Marker Wadden, 
wandelknoopuntennetwerk en mountainbikeroutes

• Versterken toeristische basisvoorzieningen rondom nieuwe natuur o.a. 
opgenomen in Lelystad Next Level

• Verkenning new nature experience vanuit Lelystad Next Level

• Verbinden iconen d.m.v. doorverwijzen naar elkaar en omliggend 
aanbod en voorbeeldroutes combi-tickets

• Uitbreiden en benutten cross-overs tussen nieuwe natuur, sport, cultuur 
en onderwijs

• Ontwikkeling activiteitencluster Kuinderbos

• Ontwikkeling TOPS Lelystad: Verplaatsing TOP naar poortgebied 
Oostvaardersplassen Lelystad

• Ontwikkellocatie Horsterwold: ?

• Ontwikkeling rangerstation (bezoekerscentrum) Horsterwold
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MIDDELLANGE TERMIJN 



Creatives
Voorheen: Nora

Achievers
Voorheen: Paul

• Diverse ontwikkelingen NP Nieuw Land: 

• Marker Wadden / Kustvisie

• Natuur- en recreatieontwikkeling Oostvaardersoevers

• Lepelaarsplassen

• Ontwikkelen Knardijk als groene en verbindende route tussen natuur 
o.a. door ontwikkeling Knardijk Belvedere en Kop van Knardijk

• Beter verbinden van diverse natuurgebieden

2030

FINANCIERINGS-
MOGELIJKHEDEN

• LEADER 

• Fonds verhoging 
belevingswaarde
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= Beschikbaarheid

AAN WELKE ONTWIKKELOPGAVEN LEVERT DIT PROJECT EEN BIJDRAGE?

= Beleving = Bekendheid = Bereikbaarheid = Betaalbaarheid = Idee

De doelgroepen komen voort uit het PBFL2030 en een uitgebreide 
aanbodsanalyse van VisitFlevoland. Ook is dit getoetst bij het NBTC, 
het Programmateam en de kernpartners. Het perspectief richt zich 
op bezoekers uit Flevoland, Nederland en het buitenland, met een 
vrijetijdsmotief voor hun bezoek.
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LANGE TERMIJN 


