
UITVOERINGSPLAN IJSSELMEERDISTRICT | 2021/2022
Dit uitvoeringsplan komt voort uit het Perspectief Bestemming Flevoland 2030 (PBFL2030) en het meerjarenplan voor het toeristisch district 
IJsselmeer. Het uitvoeringsplan geeft inzicht in de projecten die het komende jaar een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van Flevoland tot een 
unieke en aantrekkelijke toeristische bestemming binnen het district, in lijn met het verhaal van Flevoland als Nieuw Land. Daarmee dragen de 
projecten bij aan het beleefbaar maken van de storylines en aan de toeristische ontwikkelopgaven van Flevoland, zoals genoemd in PBFL2030. NB: 
in de jaarplannen van de storylines wordt ingezoomd op projecten die bijdragen aan aanbodontwikkeling binnen de storylines.

Ontwikkelopgaven

= Beschikbaarheid

= Beleving

= Bekendheid

= Bereikbaarheid

= Betaalbaarheid

Storylines & districten

= Watererfgoed

= Agro & food

= Nieuwe natuur

= Vernieuwend ontwerp

= MRA

= IJsselmeerdistrict

LEGENDA

▶ Voor 2021/2022 ligt de focus op de volgende projecten...

UITGANGSPUNTEN BIJ DE UITVOERING 
Bij de uitvoering van de projecten zijn de volgende uitgangspunten leidend:
• Alle Flevolanders profiteren - Hoe draagt het bij aan welzijn en/of welvaart van de Flevolander? 
• Innovatief – Biedt het project ruimte om te experimenteren en dingen te doen die nog niet 

eerder zijn gedaan? Leidt het tot een nieuw idee of ervaring? En is het project daarmee 
eigenzinnig of gedurfd?

• Duurzaam – Kent het project een duurzame aanpak of invulling?
• Met elkaar – Worden bij dit project partners betrokken? En vindt er uitwisseling plaats binnen en 

tussen de districten en storylines?
• Balans tussen draagkracht gebied en toeristische druk - Wordt bij dit project rekening 

gehouden met de draagkracht van het gebied?

PARTNERS GENOEMD IN WERKSESSIE

Waterschap Zuiderzeeland
Staatsbosbeheer
Landschapsbeheer Flevoland
Staatsbosbeheer
Natuurmonumenten
Waterburgemeester Almere
Gastvrije randmeren

Kijk of je deze partijen nog kunt betrekken 
en waar ze in dit plan nog een plek moeten 
krijgen.



NR. PROJECT KORTE  
OMSCHRIJVING  

BIJDRAGE AAN 
ONTWIKKEL- 

OPGAVEN  
(ZIE LEGENDA)

FASE  
(IDEE,  

VERKENNING, 
PROJECT, IN 
UITVOERING, 
AFGEROND)

TREKKER  
(DIKGEDRUKT)  

+ BETROKKEN 
PARTIJEN

FINANCIERING  
(BENODIGD BUDGET, 

BESCHIKBAAR 
BUDGET EN VANUIT 

WIE)

LOOPTIJD RELATIE MET 
ANDERE 

STORYLINES
(ZIE LEGENDA)

1
Faciliteren realisatie 
overnachtings-
mogelijkheden nabij 
watersportlocaties

? Meer (verblijfs)aanbod voor 
avontuurzoeker en stijlzoeker

Project / in 
uitvoering

Gemeente Lelystad
Gastvrije Randmeren
Camp & Surf (Mark 

Snel)
Citymarketing Lelystad

Er is financiering voor 
campers houtribhoek-

strand beschikbaar 
vanuit gemeente 

Lelystad

Realisatie 
camperplaatsen 
houtribhoek na 

zomer 2021

2

Doorontwikkeling 
diverse binnen- 
en buitendijkse 
verbindingen over 
water

?  
Kwalitatieve routenetwerken 

en voorzieningen

Project Gemeente Almere
Citymarketing Lelystad ? ?

2a
(Door)ontwikkeling 
veerdienst 
Markerwadden

?
 

Duurzame en innovatieve 
vervoersmogelijkheden over 

land en water

In uitvoering Staatsbosbeheer
Natuurmonumenten ? ?

 

2b
(Door)ontwikkeling 
zomerveer Zeewolde 
- Harderwijk

?  
Kwalitatieve routenetwerken 

en voorzieningen

? Gemeente Zeewolde
Gemeente Harderwijk ? ?

3
Realiseren van een 
sloepennetwerk in 
Almere en Zeewolde

Realiseren van een knoop-
puntensysteem op het 

water conform landelijke 
systematiek

  
Thematische en 

afwisselende 
routenetwerken

Project
Provincie Flevoland 

i.s.m. gemeente  
Almere en Zeewolde

?

Grotendeels 
2021, afronding 

vóór vaar- 
seizoen 2022

4 Functieverbreding 
jachthavens Lelystad

Functieverbreding van de 
jacthavens bijvoorbeeld 

met recreatiewoningen op 
het water of kleinschalige 

hotelvoorziening

  
Meer (verblijfs)aanbod voor 

avontuurzoeker en stijlzoeker

Project Ondernemers
Gemeente Lelystad ? ?

5

Vergroten 
voorzieningen-
niveau 
aanlegplaatsen en 
stranden

?

 
Kwalitatieve routenetwerken 

en voorzieningen 
+ 

Voldoende steppingstones 
voor een complete beleving

Verkenning

Gemeente Almere
Gemeente Lelystad

Gemeente Urk
Gastvrije Randmeren

Staatsbosbeheer
Citymarketing Lelystad

? ?



NR. PROJECT KORTE  
OMSCHRIJVING  

BIJDRAGE AAN 
ONTWIKKEL- 

OPGAVEN  
(ZIE LEGENDA)

FASE  
(IDEE,  

VERKENNING, 
PROJECT, IN 
UITVOERING, 
AFGEROND)

TREKKER  
(DIKGEDRUKT)  

+ BETROKKEN 
PARTIJEN

FINANCIERING  
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BUDGET EN VANUIT 

WIE)

LOOPTIJD RELATIE MET 
ANDERE 

STORYLINES
(ZIE LEGENDA)

6

Toevoegen beleving 
en (informatie) 
voorziening 
Zuiderzee icoonroute

Verbeteren (informatie)
voorzieningen langs de 
Zuiderzee-icoonroute.

Palenschermen zijn reeds 
gerenoveerd. Nu bezig 
met aanleg fietspaden 
en wandelpaden en de 

informatiepanelen.

 
Thematische en 

afwisselende 
routenetwerken 

 
Voldoende steppingstones 

voor een complete beleving
+

Kwalitatieve routenetwerken 
en voorzieningen

In uitvoering

Landelijk  
Fietsplatform

Gastvrije Randmeren
Provincie Flevoland

VisitFlevoland
Batavialand

Gemeente Zeewolde

Vanuit 
Stimuleringsregeling 

belevingswaarde

1-1-2020 tot 
31-12-2025    

 

7
Ontwikkeling 
Wavegarden 
Zeewolde

Ontwikkeling kunstmatige 
golf/wave om watersport 

mogelijk te maken
Ontwikkelen toeristische 
beleving van de iconen

Project Ondernemers
Gemeente Zeewolde ? ?

8 Ontwikkeling Rondje 
Flevoland per fiets Over dijken 

 
Thematische en 

afwisselende 
routenetwerken

?

Provincie Flevoland
Waterschap 

Zuiderzeeland
Alle flevolandse 

gemeenten

? ?

9
Integrale aanpak 
waterplanten en 
blauwalgen

Samenhangende aanpak 
van overlast waterplanten 
en bestrijding ontwikkeling 
blauwalgen, bijvoorbeeld 
door verdieping, andere 
inrichting en bevorderen 
doorstroming. Project / 

beheertaak om de meren 
in de zomer bevaarbaar te 

houden. 

 
Kwalitatieve routenetwerken 

en voorzieningen

Project
Rijkswaterstaat

Gastvrije Randmeren
Provincie Flevoland

? ?  

10 IJsselmeeragenda 
campagne erfgoed

Campagne bedoeld om 
bij nieuwe planologische 

ontwikkelingen de cultuur-
historie mee te nemen. In 

deze campagne gaat men 
on tour en in gesprek gaat 
met stakeholders, inclusief 

media aandacht.

 
Gebiedsmarketing op basis 
van Flevoland New Land en 

de storylines en districten

In uitvoering ? ? ?  

11 Voorverkenning 
kustzone Lelystad ? ? In uitvoering

Gemeente Lelystad
Rijksoverheid

Natuurmonumenten

Financiering vanuit 
gemeente Lelystad tot eind 2021


