
Airport Garden City
De nationale proeftuin voor gebiedsontwikkeling 

Airport Garden City, dé nationale proeftuin voor 

gebiedsontwikkeling met internationale allure. 

Een nationale voorkeurslocatie voor duurzame 

bedrijfshuisvesting, grootschalige leisure, in-

novatieve landbouw, robuuste natuur en nieu-

we ruimtelijke (vastgoed)concepten. Met deze 

ambitie wil Ontwikkelingsmaatschappij Airport 

Lelystad Almere (de NV OMALA) tussen nu en 

2030 gezicht geven aan een 660 hectare groot 

gebied in het hart van Flevoland.

De directe ligging aan de snelweg A6 en Lelystad Airport evenals 
de komst van de Hanzespoorlijn (Zwolle-Lelystad) maken Airport 
Garden City tot een uitstekende uitvalsbasis voor bedrijven uit 
binnen- en buitenland. Airport Garden City en OMALA zijn een 
initiatief van de gemeenten Lelystad en Almere en de provincie 
Flevoland.

Het totale plangebied beslaat circa 660 ha, momenteel grotendeels 
in gebruik als landbouwgrond. De noordelijke hoek van het gebied 
is reeds ingericht als bedrijventerrein en staat bekend onder de 
naam Larserpoort. Airport Garden City wordt de komende 20 jaar 
in twee fasen gerealiseerd. In die periode worden duizenden banen 
gecreëerd in wat nu nog landbouwgebied is. 
Tot en met 2031 is 215 hectare beschikbaar als uitgeefbaar ter-
rein. Voor de eerste 90 hectare is een geldig bestemmingsplan van 
kracht. Dit bestemmingsplan biedt de volgende kaders:
• Ruime bouwhoogte (12-30 meter)
• Ruime milieucategorisering (tot 3.2 / 4.1);
• Ruime bebouwingspercentages (tot 100 %);
• Maatvoering en inrichting kavels naar eigen wens;
• Ruimte voor eigen architectuur;
• Mogelijkheden voor  multifunctioneel gebruik (functiestapeling);
• Veel groen;
• Veel mogelijkheden vioor (functioneel) water;
• Actief parkmanagement;
• Kantoorfunctie tot maximaal 70 % van de totale bedrijfs-
 oppervlakte;
• Directe toegang tot snelweg A6, provinciale weg en luchthaven  
 Lelystad. 

CONTACT
NV OMALA
Ontwikkeling Maatschappij Airport Lelystad Almere
Pelikaanweg 44
8218 PG Lelystad
0320 -820216 / 020 – 8200805
www.omala.nl
info@omala.nl

CONTACT
Gemeente Lelystad
Afdeling Economie & Vastgoedontwikkeling
Postbus 91
8200 AB Lelystad
14 0320 
www.lelystad.nl/ondernemen
gemeente@lelystad.nl of 
economischezaken@lelystad.nl
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