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Geachte heer/mevrouw,
Met deze brief informeren wij u over de afronding van het park Het Waterschip.
In maart 2015 wordt het laatste deel van dit park afgerond. De naam van het park verwijst naar het in
de bodem liggende geconserveerde scheepswrak, in het midden van het park. Het geplaatste
informatiebord ( zie de tekst in kader onderaan deze brief) vertelt de geschiedenis van het schip en
het op basis daarvan gemaakte ontwerp.
De steile zijden, die eerst tijdelijk zijn ingezaaid, gaan nu bestraat worden met donkere basaltkeitjes.
Dit alles heeft te maken met de symboliek van de heuvels. Zij stellen golven voor. Met op de
bovenrand de kuif van de golf, uitgevoerd in siergras.
De werkzaamheden zullen eind april afgerond zijn. U zult hier verder weinig overlast van ondervinden.
De heuvels die bekleed gaan worden, zullen door bouwhekken afgeschermd worden. Het is belangrijk
dat deze afscherming wordt nageleefd en dat niemand binnen de bouwhekken komt. Wij verzoeken u
daar mede op toe te zien. De bestrating is in het begin kwetsbaar, want deze moet eerst uitharden.
Meer weten?
Mocht u nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen met de heer W. Krijt, projectleider bij de
afdeling Ingenieursbureau en Projectmanagement van de gemeente Lelystad. Dit kan telefonisch op
nummer 14-0320 of per mail op gemeente@lelystad.nl .
Met vriendelijke groet,
Namens het college van de gemeente Lelystad
Ellen de Jong,
Projectmanager Warande,
Ingenieursbureau en Projectmanagement

Park ‘Het Waterschip’
Zoals bij velen bekend klotste vroeger de Zuiderzee op de plek waar u nu staat. Belangrijke aanwijzingen daarvoor zijn nog
steeds te vinden in de bodem: kleigrond waar van alles in verstopt ligt. Door heel Flevoland liggen er als schatten in de grond
verschillende soorten scheepswrakken begraven. Oude schepen die vroeger tijdens ruw weer op de Zuiderzee zijn
gezonken.
Onder park Het Waterschip ligt ook een scheepswrak in de bodem. Naar alle waarschijnlijkheid een Overijsselse praam: een
zeilend Overijssels vrachtschip. Het schip dat in Warande ligt vervoerde grind toen het zonk tijdens een zware noordwester
storm…
In het ontwerp van het park komt de ruige zee ten tijde van het zinken van het schip tot leven: verschillende golven (strak
vormgegeven heuvels van grond met een flauwe en een steile kant) laten het park leven en nemen ons mee terug in de tijd.
Sommige golven hebben ‘schuimkragen’ in de vorm van siergrassen die met hun witte pluimen de wind vangen.
De zee is geweken en wat rest is het golvende land, maar de schatten van de zee zijn niet ver weg: tussen deze golven ligt
de praam, beschermd door zand, veilig in de bodem…

