
Vakmensen

Natuurpark LELYSTAD 
Starten bij 
HAJÉ de Waterlely
Vlotgrasweg 11
8219 PP Lelystad

Locatie zeer kort samengevat:
OV  :★ ★
Auto  :★ ★ ★ ★ ★ 
Parkeren :★ ★ ★ ★ ★ 
Loop afstand :★ ★ ★ ★ ★ 
Toiletten :★ ★ ★ ★ ★ 
Rollator :★ ★ ★ 
Rolstoel :★ ★ ★ 
Rollator en rolstoel kunnen niet in de boot en auto!

Op donderdag 15 juni 2023 verblijven wij op drie locaties.

Het ochtend programma vindt plaats in de Waterlely. De locaties gebruiken dezelfde parkeerplaats. 
Na de lunch in het restaurant van Hajé gaan we in twee groepen varend of rijdend het natuurpark 
Lelystad van Het Flevo Landschap bezoeken onder leiding van gidsen.

Bereikbaarheid
Het Hajé Natuurpark restaurant is met OV slecht bereikbaar. Wij vragen dan ook bij aanmelding aan 
de autorijders of zij bereid zijn om eventueel mensen op te halen bij bushalte Natuurpark. En hopen 
die te koppelen aan degenen die met OV komen. 

Met OV neemt u vanaf NS-station Lelystad busstation perron C OV Regio IJsselmond bus 148 
richting Harderwijk. En vanaf NS-station Harderwijk busstation perron B de bus 148 van OV Regio 
IJsselmond richting Lelystad. Na deze halte is het nog ongeveer 20 minuten lopen. 
Zie www.9292ov.nl voor de dienstregeling.

Met de auto komend over de A6 (Almere- Emmeloord) neemt u Afslag 10 Lelystad en vervolgnes de 
N302 op richting Harderwijk. Dit is de Laserweg. Bij het eerste kruispunt gaat men linksaf de 
Meerkoetenweg op en dan steeds maar doorrijden naar de parkeerplaats. Komend over de A28 
(Amersfoort-Zwolle) neemt u Afslag 13 Lelystad.

Blijf nu de N302 richting Lelystad volgen. Nadat u links het vliegveld Lelystad gezien heeft gaat u bij 
het kruispunt rechtsaf de Meerkoetenweg op en dan steeds maar doorrijden naar de parkeerplaats. 

De Waterlely
De Waterlely is een bijzonder gebouw op vijf minuten lopen van Hajé restaurant Natuurpark. Het 
idee voor deze zaal is bij Flevo-landschap eerst ontstaan als prieeltje en is uitgegroeid tot paviljoen. 
Heeft een eigen terras op het water. De glazen wand biedt een spectaculair uitzicht op het 
Natuurpark, dat de Waterlely aan alle kanten omringt.

Hajé restaurant Natuurpark is gelegen in het hart van Natuurpark Lelystad. Ontdek het Natuurpark te 
voet of ga mee met één van de vele excursies van het Flevo-landschap. Kom vervolgens compleet 
tot rust op het terras aan het water en geniet van het spectaculaire uitzicht op de omliggende 
natuur en de dieren. Omringd door de natuur kunt u zich geen betere ontmoetingsplek voorstellen 
dan Hajé Natuurpark. 

NATUURPARK LELYSTAD 

http://www.9292ov.nl


Vakmensen NATUURPARK LELYSTAD 

Natuurpark Lelystad
In Natuurpark Lelystad leven bijzondere dieren in een natuurlijke omgeving. Wij gaan in groepen 
onder leiding van een gids het park verkennen met de boot of de excursiewagen.
Wat dacht u ervan om oog in oog te komen staan met een kudde galopperende przewalskipaarden, 
imposante edelherten of wroetende zwijnen? Wel eens een eland of wisent in het echt gezien? Ooit 
ooievaars zien broeden in een hoge boom? Of Pater Davidsherten zien ravotten? Het is allemaal 
mogelijk in Natuurpark Lelystad. Het is soms wel even zoeken, de dieren leven in zeer ruime 
gebieden.

Het park, is zo ingericht dat bezoekers zich er thuis voelen en al snel in de ban komen van het 
boeiende leven van de dieren. Kilometers lange fiets- en wandelpaden slingeren door het bosrijke 
terrein, waardoor een wandeling of fietstocht een ontdekkingstocht door de natuur is. 

Natuurrijk gebied
Het park is een zeer natuurrijk terrein met een afwisselend waterrijk en parkachtig landschap. Er 
leven met uitsterven bedreigde diersoorten zoals wisenten, Przewalskipaarden, otters, bevers en 
Pater Davidsherten. Ook minder bedreigde diersoorten zoals wilde zwijnen, edelherten, elanden en 
ooievaars zwerven er rond. Natuurlijk ontbreekt de ‘echt wilde’ fauna niet. Overal in het park zijn 
reeën, konijnen, vossen, wezels, hermelijnen en bunzingen waar te nemen. De vogelbevolking in dit 
afwisselende landschap, met vooral loofhout, is bijzonder rijk. In Natuurpark Lelystad wordt met 
succes meegewerkt aan diverse fok- en herintroductieprogramma’s van 
natuurbeschermingsorganisaties in binnen- en buitenland. Natuurpark Lelystad is internationaal 
bekend geworden door herintroductie van Przewalskipaarden in Mongolië en wisenten in Rusland en 
Letland.

Sommige diersoorten zijn zo zeldzaam geworden dat ze nauwelijks op eigen kracht kunnen 
voortbestaan, laat staan dat ze nieuwe gebieden kunnen bereiken. Tegenwoordig worden sommige 
terreinen gelukkig weer als leefgebied geschikt gemaakt. Soms worden hier gefokte exemplaren, 
bijvoorbeeld van de otter en bever, losgelaten om op die manier de soort een nieuwe kans te geven. 
Natuurpark Lelystad werkt actief mee aan diverse fok- en herintroductieprogramma’s. En met succes. 
Dat de introductie van de bever in de Biesbosch slaagde, is deels te danken aan Natuurpark Lelystad. 
De bevers in het Natuurpark plantten zich voorspoedig voort en waren een welkome aanvulling voor 
de moeizaam startende populatie in de Biesbosch. Bovendien heeft de bever, door te ontsnappen, 
zichzelf in Flevoland uitgezet. Dankzij deze ontsnapte dieren leven er nu al meer dan 140 bevers in 
alle vrijheid op diverse plekken in Flevoland.

Meld je hier aan

https://p.easydus.com/project/7e5cda97-6847-40ab-a444-1be7b5588f6b/form/1?sig=fea53c4fa288f8689a1c1e86b74dce862eae5be9665cf7e476619fb5adb9fb1e
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