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In Warande ervaart u de vrijheid van het buitenleven met alle 

belangrijke voorzieningen binnen handbereik. Het stadsdeel 

krijgt haar eigen multifunctionele accommodatie (MFA)  met 

basisschool, kindcentrum en ruimten voor wijk- en buurtac-

tiviteiten. Deze MFA vervangt de nu nog bestaande tijdelijke 

huisvesting van scholen en kinderopvang. In  2016 vestigt 

zich een supermarkt. Voor shoppen, cultuur en uitgaan  biedt 

het levendige stadscentrum, maar ook BataviaStad Fashion 

Outlet volop gelegenheid. 

In de wijk zelf ligt een aantal fraai aangelegde parkbossen, 

met wandelpaden, picknickbanken en speelgelegenheden.  

Vanuit Warande  fietst u binnen tien minuten naar de 

Lelystadse kust:  het Marker- en IJsselmeer biedt volop gele-

genheid tot  zeilen, surfen, zwemmen, vissen of recreëren. 

Met vijf jachthavens en twee stranden en diverse terrasjes is 

het goed toeven in Lelystad.  

Warande: waar keuzevrijheid en  
natuur centraal staan
Lelystad ligt niet ver van de Randstad, maar alles is er anders.  
Lelystad ademt vrijheid en ruimte. Warande is Lelystads jongste woonwijk waar plaats is 
voor nog eens 8.500 woningen. In een uitzonderlijk groene en waterrijke omgeving kan de 
provinciehoofdstad van Flevoland hier gefaseerd groeien naar minimaal 80.000, maar in de 
verre toekomst mogelijk 100.000 inwoners.  Warande grenst aan het uitgestrekte bosgebied 
Hollandse Hout. Op korte afstand ligt het na tuurgebied De Oostvaar dersplassen. Warande is niet 
zomaar een woonwijk: het is een woonlandschap dat de stad met de natuur verbindt. 

Lelystad geeft lucht!

Lelystad is omgeven door grote bossen en natuurgebieden, 

zoals Oostvaardersplassen, Zuigerplasbos, Overijsselse 

Hout, Gelderse Hout, Larserbos, Knarbos. Uniek is Natuur-

park Lelystad, waar met uitsterven bedreigde hoefdiersoorten 

kunnen worden bekeken in hun eigen natuurlijke omgeving. U 

vindt er o.a. Przewalskipaarden, Pater Davidherten, elanden, 

wisenten en rendieren. 

De ligging aan het Marker- en IJsselmeer biedt talloze 

moge lijkheden om te recreëren op of aan het water. Een 

verademing na een drukke werkweek. 

De stad van rust, ruimte, groen en water, maar ook van stedelijke dynamiek en ondernemerszin. 
Kwaliteiten die voor de Lelystede ling heel gewoon, maar voor de buitenstaander als verrassend 
worden ervaren. 
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Prachtige woningen in 

elke prijsklasse

In Warande vindt u prachtig gelegen en betaalbare rijwo-

ningen, twee-onder-één-kappers of vrijstaande woningen.

“Het was een bewuste keuze voor ons om te kijken 

naar een nieuwbouwhuis in Lelystad”
www.woneninlelystad.nl/mooilelystad

Kijk voor een overzicht van het nieuwbouwaanbod op www.woneninlelystad.nl

Klik om het filmpje te bekijken

Wonen in Warande

In maart 2009 startte de verkoop van de eerste woningen en beschikbare particuliere 
bouwkavels in Warande. De bouwstart van Warande viel nagenoeg samen met een crisis op 
de woningmarkt. Dit heeft het tempo van de woningbouw in Warande en daarmee van de groei 
van Lelystad vertraagd. Toch zijn inmiddels de eerste 300 woningen gerealiseerd. De eerste 
bewoners hebben zich gesetteld en vormen eigen buurtgemeenschappen. De pioniersgeest 
waarmee Lelystad is opgebouwd, heerst nog steeds; ook bij de bewoners van Warande.  

Traditioneel, modern, 

alles kan

Of u nu een klassieke woning of een modern huis wilt 

bouwen, het kan allemaal. Het grote verschil ten opzichte van 

een ‘normale nieuwbouwwijk’ is dat u niet alleen de woning 

en het interieur grotendeels zelf bepaalt, maar ook de opper-

vlakte van de kavel en de plek waar u uw woning op de kavel 

wilt bouwen. 

Virtuele maquette met 

kavelcalculator

Om de toekomst van Warande en de woonmogelijkheden in 

de wijk goed in beeld te brengen, heeft de gemeente Lelystad 

een virtuele maquette ontwikkeld. Op die maquette kunt u 

de door u gewenste kavel kiezen en zelf de breedte, dus de 

oppervlakte daarvan, bepalen. Bij het verschuiven van de 

kavelgrenzen loopt de kavelprijs in beeld mee. U weet dus 

meteen wat de kavel u kost. 

De virtuele maquette is er in een ‘lichte’ én in een zwaardere 

versie met meer functionaliteiten. De ‘lightversie’ is vanaf elke 

pc te bekijken. Om de uitgebreide versie  te kunnen bekijken 

heeft u een computer nodig met voldoende geheugen en een 

geschikte videokaart. Heeft u die niet, maak dan een afspraak 

met de Kavelwinkel in het Stadhuis, tel. 0320-278555 of via 14 

0320. De medewerkers laten u graag alle mogelijkheden zien.  

Ga naar www.woneninlelystad.nl/kavels/warande. Kijk rond in de virtuele maquette of bekijk de animatie die daarvan gemaakt is. 

Ultieme keuzevrijheid 
met Pluk-je kavel 

Zelf een kavel kiezen en de afmetingen bepalen, dat kan in Warande! Er worden letterlijk ‘plukjes 
kavels’ aangeboden aan wie maar wil. U bepaalt zelf welke kavel u wilt ‘plukken’. U heeft daarbij 
de mogelijkheid om de kavel groter en breder, of juist smaller te maken.  Zo komt Warande aan 
de wens om uw droomhuis te realiseren tegemoet. 

Straatbeeld

k  i  n  g  s  i  n  g  e  l    1  1    |    9  2  0  3    j  c    |    d  r  a  c  h  t  e  n    |    0  5  1  2  -  5  8  4  6  5  7    |    i  n  f  o  @  v  a  n  m  a  n  e  n  e  n  z  w  a  r  t  .  n  l

1430 - O4 |   | 18-7-2014
o  p  d  r  a  c  h  t  g  e  v  e  r   Ready for Living Projectontwikkeling | p  r  o  j  e  c  t   Bouw 21 woningen te Lelystad

http://www.woneninlelystad.nl/mooilelystad
http://www.woneninlelystad.nl/kavels/warande
http://www.woneninlelystad.nl/kavels/warande
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Samen met anderen uw 

eigen woning bouwen

Hoe spannend is het om samen met anderen uw eigen 

woning te creëren, zelf te bepalen wat de indeling van uw 

woning wordt en welke materialen gebruikt worden. Met 

elkaar bouwen aan uw eigen droomhuis en woongenot.  Het 

is een uitdagend proces dat vraagt om doorzettingsvermogen 

maar ook leidt tot prachtige resultaten. De gemeente Lelystad 

heeft en geeft daar volop de ruimte voor. 

In Warande kunt u samen met anderen uw eigen woonproject 

starten, ofwel bouwen in collectief particulier opdrachtgever-

schap (CPO).

Voordelen van 

samen bouwen
 
Samen bouwen levert op vele manieren voordelen op, zoals 

keuzevrijheid, sociale cohesie, een goede prijs/kwaliteit ver-

houding, onderscheidend ten opzichte van andere woning-

bouw bijvoorbeeld qua architectuur, inrichting, gebruik en/of 

beheer van de buitenruimte. 

Financiële overwegingen kunnen een goede motivatie zijn om 

deel te nemen aan CPO. Onderzoek en ervaring laten zien 

dat de kostprijs van CPO-projecten vaak 10 tot 20% beneden 

de marktwaarde ligt. Bij zelfbouw bepalen mensen zelf waar 

zij hun geld in steken en welke kwaliteit zij wensen. Kortom: 

met CPO bouw je samen aan je eigen huis met meer kwaliteit 

en vaak tegen minder kosten!

aan woondromen

Ons bouwproject

Informatieboekje
 
Lelystad helpt mensen graag op weg. Met de uitgave van ‘Ons 

bouwproject’- samen bouwen in Lelystad’ geeft de gemeente 

inzicht in het proces van collectief particulier opdrachtgever-

schap. 

Het informatieboekje gaat in op de verschillende stappen 

en fasen die doorlopen moeten worden, wil je – samen met 

anderen- je woonwensen werkelijkheid laten worden. 

Voorbeelden van groepsbouwen in Warande zijn: het Drijvend 

Wonen en de bouw van 10 woningen aan de Zevensterstraat.

http://www.lelystad.nl/Warande/CPO-Lelystad.pdf
http://www.lelystad.nl/Warande/CPO-Lelystad.pdf
http://www.arkenbouw.nl/projectbouw/nieuwbouw/oeverzegge-lelystad
http://www.arkenbouw.nl/projectbouw/nieuwbouw/oeverzegge-lelystad
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Warande, waar anders
www.woneninlelystad.nl

Klik om de animatie te bekijken

http://goo.gl/UX5lNB
http://goo.gl/UX5lNB
http://goo.gl/UX5lNB
http://www.woneninlelystad.nl
http://goo.gl/UX5lNB
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Beeldregieplan

Voor het eerste deelgebied, waarvan de bouw in 2009 

is begonnen is een  globaal en flexibel beeldregieplan 

opgesteld. Dit plan regelt voor geheel Deelgebied 1 (de 

eerste 1.500 woningen) de welstandkaders. Alle bouwplannen 

worden aan dit plan getoetst. Er is een welstandscommissie 

die dit beoordeelt. 

Hoofdstructuur en dragers

De basis van het landschap in Warande wordt gevormd door 

een raster van lanen, vaarten en plassen, bossen en parken. 

De lanen zijn de landschappelijke dragers van Warande en 

kennen een formele inrichting. De bomenrijen met brede 

gazons zijn bepalend voor de uitstraling.

Ontwikkeling van Warande gebeurt 
planmatig en in fases
Warande biedt ruimte voor de bouw van ca. 8.500 woningen. Over de opzet van de wijk Warande 
is tevoren goed nagedacht. Basis is het Ontwikkelingsplan Warande. Daarin is de hoofdstructuur 
van de aan te leggen en in te richten wijk vastgelegd. Vervolgens is de wijk in delen opgeknipt 
zodat uitvoering gefaseerd kan plaatsvinden. Warande kent in totaal meerdere deelgebieden 
die elk weer zijn onderverdeeld in deelplannen. Elk deelgebied en elk deelplan krijgt zijn eigen, 
unieke uitstraling.

Een tweede belangrijke drager van het landschap zijn de 

vaarten en de plassen. Water speelt een belangrijke rol in 

Warande. Enerzijds voor de beleving in de wijk, anderzijds als 

buffer voor de opvang van regenwater. Twee haaks op elkaar 

staande waterassen verbinden de twee grote waterplassen. 

Zij maken het mogelijk doorzichten te beleven over de hele 

lengte van het gebied, en maken daarmee de schaal van het 

landschap voelbaar. Tevens creëren de vaarten en plassen 

specifieke omstandigheden waarmee woningbouw in een 

bijzondere omgeving zich kan onderscheiden met een speci-

fieke leefomgeving. 

Het derde essentiële structuurelement is een pallet van bos-

percelen en parken dat als een lappendeken over Warande 

ligt. De zogenaamde parkbossen verschillen onderling in 

karakter en sfeer en geven de woongebieden een eigen iden-

titeit. In Deelgebied 1 worden drie parkbossen ingericht met 

elk een eigen karakter. Langs de Torenvalktocht ligt het reeds 

ontworpen en uitgevoerde Romantisch parkbos. Ten westen 

van deelplan 1 komt een tweede parkbos. Het derde parkbos 

wordt gerealiseerd in de noordrand van deelgebied 1, langs 

de Larserdreef. De inrichting en soortkeuze in de parkbossen 

wordt bepaald tijdens het ontwerpproces.  
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Inrichting openbare ruimte

Wegenstructuur en 

openbaar vervoer

De Larserdreef en de geplande verlenging van de Wester-

dreef vormen de gebiedsontsluitingswegen van Warande. 

Woonstraten zijn er in verschillende varianten, de meest 

voorkomende is de smalle woonstraat met incidenteel 

langspar keren en de bredere woonstraat met haaks parkeren. 

Warande krijgt een vrij liggend fietspadennetwerk zoals dat in 

Lelystad gebruikelijk is.

Warande is aangesloten op het stedelijk openbaar vervoer. 

Deelgebied 1 wordt ontsloten met bussen die gebruik maken 

van de toegangswegen. In de toekomst wordt de buslijn ver-

lengd tot aan de nog te bouwen Multifunctionele 

Accommodatie en supermarkt.

Hondenbeleid

In Warande is een parcours van hondenuitlaatroutes gepland. 

Deze routes zijn vrijwel overal gekoppeld aan groenzones 

langs de hoofdfietsroutes. Er rijdt regelmatig een honden-

poepzuiger langs  om hondenpoep op te ruimen. In twee 

parkbossen is een hondenlosloopveld. Loslopen mag op 

voorwaarde dat de hond onder appél staat. 

Speelvoorzieningen

Speelplaatsen in Warande voldoen aan het speelruimte- 

beleidsplan. In het stedenbouwkundig ontwerp is een aantal 

reserveringen opgenomen voor verschillende soorten speel-

plaatsen. Voor de jongere kinderen zijn al diverse speel-

plekken ingericht.

Warande is zuinig op het milieu 

In het Ontwikkelingsplan Warande is vastgelegd dat de ener-

gievoorziening in Warande duurzaam van opzet zal zijn. 

Warande op biogas

Elke woning in Warande wordt aangesloten op een centraal 

warmtenet van Ennatuurlijk dat draait op biogas. De ener-

gievoorziening zal de uitstoot van CO2 in Warande met vijftig 

procent verminderen ten opzichte van een traditionele wijk. 

Doordat het systeem werkt met lage temperaturen is het 

bo vendien energiezuinig en daarmee kostenbesparend. 

Energiezuinige woningen

In Warande wordt gebouwd met het oog op duurzaamheid. 

Diverse projectontwikkelaars werken in Warande volgens 

moderne energiezuinige technieken. Het resultaat: energie-

zuinige woningen in alle prijsklassen! 

Kunst in Warande

Behalve natuur krijgt ook kunst een prominente plek in 

Warande. Bewoners van Warande worden regelmatig ver-

rast door de kunstprogramma’s en publieksactiviteiten van 

Stichting De Barak. 

Op uitnodiging van De Barak gaan kunstenaars uit het 

hele land op verkenning door de wijk en het veranderende 

landschap aldaar. Hun beleving en ervaringen vertalen de 

kunstenaars in evenementen of (tijdelijke danwel blijvende) 

kunstprojecten.

Dat resulteert in openluchtvoorstellingen, de aanleg van een 

moestuin, een picknicktafel in de vorm van een asterisk, een 

levend huis van wilgentakken (The Plantable Home) en er 

staat nog veel meer op stapel.

Doel van de activiteiten is om de woonwijk in wording een 

culturele identiteit te geven. Dat gebeurt door bewoners actief 

bij de kunstprogramma’s en activiteiten te betrekken. De 

Barak werkt daarbij samen met andere culturele of educatieve 

instellingen in Lelystad, zoals museum NieuwLand Erfgoed-

centrum, De Kubus en met Kindcentrum Warande. Voor meer 

informatie: www.debarak.nl

https://www.facebook.com/video.php?v=366974706792839&set=vb.237001879790123&type=2&theater
http://www.debarak.nl/
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Meer weten over Warande?

Voor meer informatie over Lelystad en/of Warande kunt 
u terecht in het Stadhuis van Lelystad, Daar vindt u 
ook de Kavelwinkel en kunnen ze u alles vertellen over 
wonen in Lelystad. 
Een overzicht van alle woonmogelijkheden en woning-
aanbod vindt u op www.woneninlelystad.nl. Informatie 
over de huidige wijk Warande kunt u vinden op:
www.lelystad.nl/warande. 

Contact

Benieuwd naar de mogelijkheden voor u in Warande? 
Vraag gerust! Kom langs bij de Kavelwinkel in het 
Stadhuis. Bel met 0320-278555 of 14 0320 of e-mail 
naar: kavelwinkel@lelystad.nl

      facebook.com/LelystadWarande
      twitter.com/LelystadWarande

Bezoekadres

Stadhuis Lelystad:
Stadhuisplein 2
8232 ZX Lelystad,
Tel. 14 0320 
gemeente@lelystad.nl

Kavelwinkel:
Stadhuisplein 2A
8232 ZX Lelystad,
Tel. 0320-278555
kavelwinkel@lelystad.nl

Colofon
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Gemeente Lelystad 
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Batavia Stad 
Jasper Pluim 
Fotostudio Wierd

Ontwerp:
Engagement Media BV

Uitgave: gemeente Lelystad

Februari 2015

http://www.woneninlelystad.nl
http://www.lelystad.nl/warande
mailto:kavelwinkel%40lelystad.nl?subject=warande%20brochure
http://facebook.com/LelystadWarande
https://twitter.com/LelystadWarande
mailto:gemeente%40lelystad.nl?subject=warande%20brochure
mailto:kavelwinkel%40lelystad.nl?subject=warande%20brochure

