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Voorwoord
Flevoland is de jongste provincie van Nederland, maar 
haar geschiedenis gaat duizenden jaren terug in de tijd. 
Veel verder dan de drooglegging van de Noordoost-
polder. Deze rijke historie, nog voordat er sprake was 
van een polder, is de aanleiding voor deze Atlas van 
Flevoland. Een overzichtswerk dat de historie onder 
de waterspiegel blootlegt, de natuurlijke loop van 
onze flora en fauna weergeeft en de ontwikkeling van 
de provincie zelf verbeeldt. Kortom de identiteit van 
Flevoland in een fraai (digitaal) boekwerk.

In Flevoland wonen, werken en recreëren inmiddels 
ruim 400.000 mensen. Wij zijn een provincie die  
haar bestaan dankt aan pioniers, bij wie de pioniers-
mentaliteit van aanpakken in het DNA zit. Dit heeft de 
voorbije decennia geleid tot een scala aan innovatieve 
projecten in onze provincie. Samen met onze inwoners 
werken we aan het realiseren van idealen. 

Met deze atlas delen we de kennis die Flevoland rijk is. 
Ik vind het belangrijk dat deze kennis beschikbaar is 
voor iedereen. Daarnaast geeft de atlas een goed beeld 
van uw eigen woon-werk omgeving die u daardoor beter 
leert kennen, begrijpen en waarderen. 

Deze atlas is samen met veel andere partijen gemaakt.  
Zij hebben meegedacht over en meegewerkt aan de kaar-
ten en de verhalen; welke verhalen moeten de kaarten 
vertellen, hoe krijgen we dat verzameld en begrijpelijk 
verteld? In het bijzonder wil ik daarom de medewerkers 
van Batavialand, ADC, Must, de Flevolandse gemeenten, 
Waterschap Zuiderzeeland, Provincie Flevoland, stichting 
Flevo-Landschap, Landschapsbeheer Flevoland, Staats-
bosbeheer, Kelvin Wilson, Joost Stokhof en Menno van 
der Veen bedanken voor hun bijdrage. 

Mede dankzij hen ligt er nu een atlas, waarmee we ze-
ker ook de nieuwe generatie en nieuwkomers hopen te 
bereiken. Zij zijn immers onze toekomst. Daarom is deze 
atlas te vinden bij onder meer basisscholen, musea en 
bibliotheken. Natuurlijk is er in dit digitale tijdperk ook 
een versie online beschikbaar. Deze is te vinden via de 
websites flevoland.nl en via omgevingsvisieflevoland.nl.
Ik wens iedereen veel leesplezier!

Met vriendelijke groet,

Leen Verbeek
Commissaris van de Koning in de provincie Flevoland

http://flevoland.nl
http://omgevingsvisieflevoland.nl
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Atlas van Flevoland
 INLEIDING

Voor u ligt de atlas van Flevoland. Door we-
reldwijde trends gaan veel plekken steeds 
meer op elkaar lijken. Hierdoor neemt de 
eigenheid af. We willen dat Flevoland zich 
hieraan onttrekt en zijn eigen verhaal blijft 
vertellen.

Dit document is een inspiratiedocument;  
een visuele weergave van de totstandko-
ming van Flevoland en de rijkdommen die 
zij als gebied te bieden heeft. Dit docu-
ment kan u helpen bij het ontwikkelen van 
ruimtelijke plannen, waardoor Flevoland 

Flevoland is geworden en doorontwikkeld. 
De kaarten bieden informatie over de Flevo-
landse situatie met patronen, systemen en 
structuren waarop u kunt voort borduren of 
anticiperen. 
 
Het doel van de atlas is om achtergrond-
informatie te ontsluiten waardoor idealen 
van inwoners en ondernemers kwaliteiten 
kunnen toevoegen aan ‘Het Verhaal van  
Flevoland’.
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Atlas van Flevoland
  LEESWIJZER

De atlas is ingedeeld in vijf delen. Ieder deel begint 
met een getekend beeldessay van Joost Stokhof. 
Gedurende 7 dagen reisde kunstenaar en illustrator 
Joost Stokhof rond door Flevoland. Gedurende die tijd 
ging hij op zoek naar sporen uit het verleden, verge-
zichten in het heden en aanwijzingen voor de toe-
komst. Deze collectie momenten legde hij vast in een 
serie pentekeningen die hij combineerde met teksten 
geïnspireerd op het landschap. Een selectie hiervan 
vindt u in deze atlas.

1. HISTORIE 
Het getekende land

TIJDLIJN
Van ontstaan Urk naar Flevomeer

DEEL I

DEEL II

DEEL III

DEEL IV 

DEEL V

TIJDLIJN
Van Flevomeer naar Zuiderzee

TIJDLIJN
Van getekend naar geleefd land

6. LOGISTIEK
Flevoland als 

draaischijf 

9. NATUUR & ECOLOGIE 
Grootse natuur rondom je huis

10. PIONIEREN
Ruimte voor experiment

11. CIRCULAIRE ECONOMIE
Het sluiten van kringlopen

12.  DE DAGELIJKSE BEWEGING
Het geleefde land

2. LANDSCHAP
Het raamwerk van Flevoland 

3. ERFGOED & ARCHEOLOGIE
Het onzichtbare Flevoland zichtbaar

4. LANDBOUW & VISSERIJ 
Flevoland als 

innovatieve producent

5. ENERGIE 
Flevoland als 

groene centrale 

7. RUST & RUIMTE
Flevoland biedt rust & stilte 

8. RECREATIE & TOERISME
Leef en beleef 

het Flevolandse verhaal
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Meer weten over een onder-
werp? Hier vindt u links naar 
verdiepende informatie

 Ieder thema sluit af met een 
pagina met foto’s

Thematische hoofdkaart 
waarin een verhaal over  
Flevoland wordt uitgelicht

Legenda van de 
hoofdkaart

Korte toelichtende tekst 
over de hoofdkaart 

Als aanvulling op de hoofdkaart 
worden op de pagina’s daarna enkele 
aspecten uitgelicht in deelkaartjes en 
eventueel grafieken

Titel van een van de twaalf thema’s 
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Atlas van Flevoland
  LEESWIJZER

De kaarten in deze Atlas Flevoland vertellen samen het 
verhaal van de provincie en zijn een handig hulpmid-
del om meer informatie te vinden over allerhande 
onderwerpen die de fysieke leef  omgeving raken.  
De atlas zelf is een moment opname.  

Per onderwerp is aangegeven waar u de meest actuele 
informatie vindt op kaart en in statistieken. Daarnaast 
kunt u informatie vinden op twee websites van de Pro-
vincie Flevoland: Atlas Flevoland en Feitelijk Flevoland.

Op de website Atlas Flevoland van de Provincie Flevoland 
vindt u een schat aan actuele kaarten. Deze kunt u tevens op 
elkaar leggen en naar eigen inzicht combineren.  
U kunt ook kijken op kaart.flevoland.nl/portaal.

Wilt u zelf aan de slag met  
geodata? 

Provincie Flevoland stelt een aantal datasets met 
geo-informatie beschikbaar. Deze datasets zijn te 
vinden op het Nationaal georegister. Het Nationaal 
georegister is de catalogus van geodatasets in  
Nederland. Voor Europa is het de toegangspoort naar 
de nationale INSPIRE-data. Ook de provincies maken 
hun provinciale geo-informatie op een duidelijke  
en gestructureerde wijze vindbaar via het Nationaal 
georegister. Heeft u moeite met het lezen of begrij-
pen van de kaart(en)? Neem dan contact op met  
ons via geo@flevoland.nl.

https://kaart.flevoland.nl/atlas/
http://kaart.flevoland.nl/portaal
http://www.nationaalgeoregister.nl
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Op de website Feitelijk Flevoland vindt u de 
allerlaatste statistieken, factsheets en een 
database over uiteenlopende onderwerpen.

https://feitelijkflevoland.nl/
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De voorlaatste ijstijd, het Saalien, begon ongeveer 240.000 jaar geleden en duurde 
meer dan honderdduizend jaar. In die periode waren grote delen van Europa, inclu-
sief het noorden van Nederland, bedekt door een ijslaag van tweehonderd meter dik. 
Het ijs voerde keien, grind, zand, klei en leem met zich mee. Een mengsel van dit  
materiaal wordt keileem genoemd. Dit keileem werd door gletsjers in Nederland  
afgezet en op sommige plekken hoog opgestuwd. Zo ontstonden de keileembulten 
van Gaasterland, Texel, Wieringen, Urk, De Voorst en Schokland.

smolten, de zeespiegel steeg en het gebied tussen de 
Britse eilanden en de Lage Landen overstroomde.  
Zo ontstond de Noordzee. Ongeveer negenduizend jaar 
geleden stond de zeespiegel op circa twintig  
meter onder het huidige NAP. In deze periode vormden 
zich langs de Hollandse kust strandwallen, dat wil zeg-
gen langgerekte zandbanken die boven de zeespiegel 
uitstaken. Deze strandwallen werden doorsneden door 
zeegaten. Via deze zeegaten kon zeewater tot diep in 
het binnenland doordringen. Achter de strandwallen  
ontstond zo een getijdengebied, bestaande uit 
wadden, slikken en kwelders. Door de voortgaande 
zeespiegelstijging steeg ook het grondwaterpeil,  
waardoor zich aan de randen van de wetlands een 
veenlaag vormde. 

Naarmate de zeespiegel steeg werd steeds meer  
zeeklei afgezet in het getijdengebied achter de  
strandwallen. In dit zeekleigebied ontstonden kre-

Van de grondvesten van Urk naar Flevomeer 
  TIJDLIJN

ken. Het water dat door deze kreken stroomde voerde 
sediment met zich mee, dat voor een deel langs de 
oevers werd opgeworpen. Zo ontstonden oeverwallen. 
Dat deze relatief hoog gelegen gebieden zeer geschikt 
waren voor menselijke bewoning bleek na het droog-
vallen van Oostelijk Flevoland in 1957. In de bodem van 
de jonge polder werden de resten ontdekt van  
een tot dan toe onbekende prehistorische cultuur. Deze 
cultuur werd vernoemd naar het huidige Swifterbant, 
een dorp in de buurt van de eerste vindplaatsen. De 
Swifterbantcultuur is gedateerd van 5500 tot 3400 v. 
Christus.

De Swifterbantmensen woonden vermoedelijk vanaf 
het vroege voorjaar tot in de herfst in kleine groepen 
aan de oevers van de kreken. In de winter leefden zij in 
nederzettingen op hoger gelegen plekken ten oosten 
van het getijdengebied, zoals bij Schokland. De wet-
lands waren rijk aan wild, vis en eetbare planten. Voor 
de visvangst werd gebruik gemaakt van visweren en 
fuiken, waarvan er enkele bij Almere zijn aangetroffen. 
De vondst van peddels duidt erop dat de Swifterbant-
mensen zich verplaatsten met boomstamkano’s.

In een later stadium van hun bestaan hielden de  
Swifterbantmensen vee; vooral varkens maar ook  
runderen. In 2007 werden bij opgravingen in de buurt 
van Swifterbant zelfs kleine graanakkers gevonden. 

Na het Saalien volgde een warmere periode, het 
Eemien. De ijskappen smolten en de zeespiegel steeg. 
In het noordwesten van Nederland (Noord-Holland, 
Flevoland en IJsselmeer) lag destijds een grote binnen-
zee, de Eemzee. 

Ongeveer 120.000 jaar geleden brak een nieuwe ijstijd 
aan: het Weichselien. Tijdens deze laatste ijstijd bereikte 
het landijs Nederland niet. Doordat veel van het water 
op aarde vastzat in enorme ijskappen, lag de zeespie-
gel 120 meter lager dan tegenwoordig. Tienduizenden 
jaren waren de Lage Landen, de Britse eilanden en het 
gebied dat nu de Noordzee is uitgestrekte steppen. 
Hier graasden mammoeten, reuzenherten en wolharige 
neushoorns. Op deze dieren werd gejaagd door zowel 
Neanderthalers als vroege moderne mensen.

Elfduizend jaar geleden werd het klimaat in het  
grootste deel van Europa weer zachter. De ijskappen 



14

Deze akkers zijn 6.000 tot 6.300 jaar oud. Er werd 
emmertarwe en naakte gerst op verbouwd. Dat deze 
gewassen daadwerkelijk werden geteeld kan worden 
afgeleid uit de vondst van onkruiden die alleen op 
akkers voorkomen. De grond van één van de akkers was 
bewerkt met een hak. De vondst van maalstenen duidt 
erop dat de graankorrels werden verwerkt tot meel.
In 2010 werd bij een opgraving ten zuiden van Swif-
terbant het skelet gevonden van een vrouw die bijna 
zevenduizend jaar geleden werd begraven. Ze werd Mi-
chelle genoemd, naar één van de archeologen die haar 
hebben gevonden. Het lichaam van Michelle is één van 
de oudste die ooit in de bodem van Nederland zijn aan-
getroffen. Doordat de Noordzee vrij ondiep was, werd 
er in toenemende mate zand naar de kust getranspor-
teerd. Dit leidde ertoe dat de strandwallen langer en 
breder werden. De Hollandse kust begon zich te sluiten, 
met als gevolg dat de achterliggende wetlands verzoet-
ten. Dit werkte grootschalige veenvorming in de hand. 
Het veen werd gevormd uit resten van planten als bies, 
wilde gagel, riet en els. Er ontstond een laagveengebied 
dat zich uiteindelijk zou uitstrekken van Zeeland tot 
Friesland.

Ongeveer 2500 jaar geleden waren de meeste zee-
gaten aan de westkust gesloten, met uitzondering van 
de riviermondingen van Schelde, Maas, Rijn en Oer-IJ. 
De noordelijke kust van het huidige Nederland sloot 
zich niet, mede doordat de strandwal bij Texel hier de 
aanvoer van zand blokkeerde. In het noorden bleef dan 
ook een getijdengebied bestaan. Ook in het huidige 
IJsselmeergebied werd minder sediment aangevoerd 
dan aan de Hollandse en Zeeuwse kusten. Op de diep-
ste plekken ontstonden grote meren, die via het Oer-IJ 

afwaterden op de Noordzee. Het huidige Flevoland 
bestond twee duizend jaar geleden al voor een deel uit 
water. In de polderbodem zijn uit deze periode tot  
dusverre weinig sporen van menselijke aanwezigheid 
aangetroffen.



116.000
v.C.

128.000
v.C

240.000
v.C
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Het eerste geologische reservaat van Nederland, gelegen 

in het Urkerbos en genoemd naar amateur-geoloog  

P. van der Lijn, biedt bescherming aan keileemgronden 

en Scandinavische zwerfstenen uit de voorlaatste ijstijd. 

(bron foto: Hunebedcentrum, Bronnegerstraat)

Paleogeografische kaart van  

Nederland en de Noordzee tijdens  

de maximale uitbreiding van het 

Saalien. De Scandinavische en  

Engelse ijskappen zijn waarschijnlijk 

niet met elkaar verbonden. De Rijn  

en de Thames stromen zuidwaarts  

naar Het Kanaal. (© TNO-NITG) 

Paleogeografische kaart van het 

Eemien in Nederland en directe omge-

ving tijdens de maximale uitbreiding 

van de zee. Het westen en noorden 

van Nederland worden door de zee 

overstroomd en in de glaciale bekkens 

van Noord-Holland en het IJsselmeer 

wordt klei afgezet. De Rijn vult het  

glaciale dal van de IJssel en mondt uit 

in het IJsselmeergebied. (© TNO-NITG)

Reeds in 1948 werden in 

het kerkje op de Middel-

buurt (Schokland) bot-

vondsten van prehistori-

sche dieren tentoongesteld 

(foto Museum Schokland).

Paleogeografische kaart van Nederland en omgeving tijdens 

de fase met maximale ijsuitbreiding van het Weichselien 

(Laat-Peninglaciaal, omstreeks 20.000 jaar voor heden). Het 

Engelse landijs komt tot in het midden van de Noordzee. De 

zuidelijke Noordzee blijft ijsvrij. De Rijn met Maas, Schelde en 

Thames als zijrivieren stroomt door de Straat van Dover zuid-

waarts. In het ijsvrije deel van de Noordzee en het vasteland 

heersen periglaciale omstandigheden en wordt door de wind 

grote hoeveelheden sediment verplaatst. (© TNO-NITG).



500
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5500
v.C
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De resten van de Swifterbantman in  

situ (foto Provinciaal Depot voor  

Bodemvondsten Flevoland).

Bron: Vos, P. & S. de Vries 

2013: 2e generatie palaeo-

geografische kaarten van 

Nederland (versie 2.0). Delta-

res, Utrecht. Rijksdienst voor 

het Cultureel Erfgoed

Gezichtsreconstructie  

van de Swifterbantman 

door archeoloog en 

fysisch antropoloog  

Maja d’Hollosy (foto 

Batavialand, Lelystad).

Het graf van Michelle,  

gemarkeerd door botresten en 

grondverkleuringen, wordt gepre-

pareerd voor expositiedoeleinden, 

2010 (foto Batavialand, Lelystad).

Bron: Vos, P. & S. de Vries 2013: 2e 

generatie palaeogeografische kaarten 

van Nederland (versie 2.0). Deltares, 

Utrecht.  Rijksdienst voor het Cultureel 

Erfgoed

Monument voor een prehistorisch  

grafveld in het Swifterbantgebied,  

13 juli 2018 (foto Provinciaal Depot voor 

Bodemvondsten Flevoland, Lelystad).
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In de Romeinse tijd maakte het huidige IJsselmeergebied deel uit van een  
veenlandschap dat zich uitstrekte van Zeeland tot Friesland. Middenin dit  
laagveengebied lag een groot, ondiep meer. De Romeinen noemden dit meer  
Flevo Lacus of Flevomeer. 

resterende veenland rond het Almere nog kwetsbaarder 
werden voor overstromingen. 

Door de grote stormvloeden van 1170 en 1196  
ontstonden aan de westkust zeegaten en geulen, zoals 
het Marsdiep, het Heersdiep en de Zijpe. Texel,  
Wieringen, Callantsoog en Huisduinen werden eilanden. 
Het IJ, een water dat in directe verbinding stond  
met het Almere, werd steeds breder. Tussen het IJ  
en West-Friesland ontstonden uitgestrekte meren, zoals 
het Schermeer, de Beemster en de Purmer.  
Ook deze meren stonden aanvankelijk in verbinding met 
het Almere en later de Zuiderzee. In de dertiende en 
veertiende eeuw werden de zeegaten en stromen die de 
Beemster en de Purmer met de Zuiderzee verbonden af-
gedamd. Ook aan de zuidelijke en oostelijke oevers van 
het Almere gingen grote stukken land verloren. Uit mid-
deleeuwse kronieken en archeologisch onderzoek blijkt 
dat eind negende eeuw voor de kust van Gelderland 
en Overijssel een groot bewoond schiereiland lag. Dit 
stuk land verbrokkelde gaande weg tot een archipel van 
eilandjes, waarvan rond 1400 alleen Schokland en Urk 
waren overgebleven. Dorpen als Nagele, Marcnesse en 

Het Flevomeer lag waarschijnlijk ten zuiden van de lijn 
Enkhuizen-Stavoren. Het stond via het Vlie, een stroom 
die langs Stavoren noordwaarts liep, in 
verbinding met de Noordzee. De Romeinen gebruikten 
deze natuurlijke waterweg voor het transport van hun 
legers naar het noordwesten van Germanië, het huidige 
Duitsland. Het Flevomeer werd steeds groter en werd 
in de vroege middeleeuwen Almere genoemd. Volgens 
sommige historici betekent dit “aal-mere”; het meer zou 
zijn vernoemd naar de paling die er in overvloed leefde. 
In oude bronnen valt te lezen dat de legendarische 
missionaris Bonifatius in 753 vanuit Utrecht over het 
Almere naar Friesland voer. Er is weinig bekend over de 
bewoners van de veengebieden langs de kust van het 
Almere. Dit komt vooral doordat hun dorpen en akkers 
in de loop der jaren bij stormvloeden compleet zijn weg-
geslagen. Vooral de Allerheiligenvloed van 1 november 
1170 en de Sint Nicolaasvloed van 6 december 1196 leid-
den tot enorme schade. De veendrempel die de kop van 
Holland verbond met Friesland spoelde weg. Hierdoor 
verdween het Creiler Woud, een jachtgebied van de Hol-
landse graven, onder de zeespiegel. Het verdwijnen van 
deze barrière tegen de Noordzee zorgde ervoor dat het 

Van Flevomeer naar Zuiderzee
  TIJDLIJN

Fenehusum waren toen al verdwenen. Daarna ging het 
landverlies door. Van Schokland bleef alleen een reepje 
veenland over, en van Urk slechts de hoge keileembult, 
een stukje laagland en de zogenaamde staart. 

In 1378 moest Herman II, de heer van Kuinre, zijn burcht 
aan het oprukkende water prijsgeven.   
Landinwaarts bouwde hij een nieuw kasteel. Aan de 
zuidoever van het Almere werden het dorp Bidninga-
husum (Biddinghuizen) en het Seaewald (Zeewolde), 
een broekbos langs de Gelderse kust, door het water 
verzwolgen. Bij het droogvallen van Oostelijk Flevoland 
kwamen honderden boomstronken - restanten van een 
verdronken bos - boven water. De enorme schade die 
de stormvloeden veroorzaakten was deels te wijten aan 
de ontginning van de veengebieden rondom het Almere. 
Laagveen bestaat voor driekwart uit water, en verder 
uit resten van dode planten. Om het vruchtbare veen 
geschikt te maken voor landbouw werd het door boeren 
ontwaterd. Dit leidde tot inklinking. Bovendien werden 
de plantenresten door de ontwatering aan de buiten-
lucht blootgesteld, waardoor ze wegrotten. Hierdoor 
daalde het maaiveld nog verder, zodat het land aan de 
oevers van het Almere steeds kwetsbaarder werd voor 
overstromingen. Door het afbrokkelen van de veendrem-
pel tussen Holland en Friesland verbreedde het Vlie tot 
een zeegat. In het Almere ontstond getijdenwerking en 
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zout water uit de Noordzee kon het meer binnenstro-
men. Het vroegere zoetwatermeer was tegen het einde 
van de dertiende eeuw een brakke binnenzee geworden. 
In een oorkonde die in 1272 door koning Waldemar I van 
Zweden werd uitgevaardigd, wordt voor het eerst de 
naam ‘Sudersee’ gebruikt. 

De vorming van de Zuiderzee ging ten koste van  
de boeren die langs de kust woonden en werkten.  
De handel profiteerde echter van de ingrijpende 
landschappelijke veranderingen. Dankzij de Zuiderzee 
kwamen de IJsselsteden Deventer, Zutphen, Zwolle en 
Kampen tot grote bloei. Via de IJssel konden handels-
schepen snel het Duitse Rijnland bereiken. De IJssel 
mondde uit in de Zuiderzee, die toegang gaf tot de 
Noordzee en de Oostzee. In de loop van de veertiende 
eeuw ontstond een internationaal netwerk van han-
delssteden, de Hanze. Belangrijke goederen die tussen 
de Hanzesteden werden verhandeld waren graan, hout, 
huiden en zout. Het voornaamste handelsschip uit die 
tijd was de kogge. 

Amsterdam begon zich in de loop van de vijftiende 
eeuw te ontwikkelen tot havenstad van Europees  
belang. Amsterdamse schippers vervoerden laken,  
haring, zeep, kaas, boter en wijn naar de havens van 
het Oostzeegebied en brachten graan en hout mee 
terug. Deze producten werden vervolgens vanuit  
Amsterdam naar andere delen van Europa verscheept. 
Bij het transport werd onder meer gebruik gemaakt  
van fluitschepen. De handel tussen Amsterdam en het 
Oostzeegebied was zo belangrijk dat deze ook wel de 
‘Moedernegotie’ werd genoemd. 

De Zuiderzee dankt haar naam aan de laatmiddeleeuw-
se vrachtvaarders, die met hun koggeschepen overzee-
se handel dreven. Hun wereld bestond uit een zuidelijk 
vaargebied, de binnenzee van de Lage Landen met 
als belangrijkste havenstad Kampen. Vervolgens was 
er de Noordzee met een westelijke route naar Brugge 
en Londen. Maar de voornaamste vaarroute liep om 
Denemarken naar de Oostzee, waar onder meer graan, 
dierenhuiden en bijenwas werd ingeslagen. Deze  
Ommelandsvaart was de economische slagader van 
ons land tot ver in de 18e eeuw. 

De oorsprong van de Zuiderzee moet gezocht worden 
rond het begin van de jaartelling, toen Nederland  
bestond uit een uitgestrekt veengebied achter een 
min of meer gesloten kust van duinen en wadden. 
Ter hoogte van het huidige IJsselmeer en Marker meer 
moet een uitgestrekt zoet meer hebben gelegen dat 
door de Romeinen Lacus Flevo werd genoemd. Ook al 
is de omvang van dit meer onbekend, zeker is dat het 
gedurende de middeleeuwen groter werd en steeds 
meer onder mariene invloed kwam. Hier spelen het 
ontstaan van zeegaten, zoals het Vlie en het Marsdiep, 
maar ook menselijk ingrijpen in het landschap een 
rol. Middeleeuwse ontginningen hebben met diver-
se stormvloeden als katalysator er mede toe geleid 
dat grote delen van het veengebied achter de kust 
verdronk en erodeerde. Ook veranderde de waterhuis-
houding van de Nederlandse rivieren, waarbij de IJssel 
in de 15e eeuw praktisch verzandde. Dit betekende de 
omslag naar een nagenoeg volledig zoute binnenzee. 
Deze vond aan de oostzijde haar begrenzing bij de 
hoger gelegen dekzandruggen en keileemplateaus.  
De westelijke grens is zwaar bevochten: de dijkenbouw 

begint in de 13e eeuw en kenmerkt zich door vele dijk-
doorbraken en landverlies. Na 1600 heeft de Zuiderzee 
haar maximale omvang en deze verandert in feite pas 
vanaf de eerste inpolderingen in de 20e eeuw.
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Op deze kaart van Christian Sgroten 

uit 1573 geven de ondiepten in de 

Zuiderzee aan waar tijdens de mid-

deleeuwen land verloren is gegaan. 

Bron: Christiaan Sgroten, Delineatio 

Sinus Meridionalis Maris, Vulgo De 

Zuyder Zee; Phrisia occidentalis,  

et Watterlandia (1573).

Stobben van een verdronken bos 

in Oostelijk Flevoland, 7 mei 1957 

(foto Batavialand, Lelystad).

Nederland in de Romeinse Tijd met een eiland 

in het Flevo Lacus. Kopergravure uitgegeven 

in 1697, gebaseerd op een kaart van Menso 

Alting (1541-1612) (foto Universiteitsbibliotheek 

Utrecht).

966
Eerste vermelding 

Urk: “een zeker eiland 
in Almere, dat Urch 

genoemd wordt”

Reconstructiekaart van het 

ontstaan van de Zuiderzee 

naar inzichten tot in de eerste 

helft van de negentiende eeuw, 

gepubliceerd door J.G. Ottema 

in 1845 (foto Batavialand, 

Lelystad).
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Kopergravure van het gewest Holland  

(met Zuiderzee), gemaakt door Geerard Coeck,  

en uitgegeven door Johannes Jansonius, 1636 

(foto Batavialand, Lelystad).1

660 - 1792
Urk en Schokland  

behoren tot Amsterdam

De Zuiderzee en waterrijk Noord-Holland 

volgens Lucas Waghenaer, 1583-1590  

(foto Zuiderzeemuseum, Enkhuizen).

Tekening van een kogge in het 

vijftiende-eeuwse Digestum 

vetus van Kampen (foto  

Gemeentearchief Kampen).

VOC-retourschip ‘Batavia’  

afgemeerd in Lelystad, 2012  

(foto Batavialand, Lelystad).
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Van Zuiderzee naar gepland land
  TIJDLIJN

Stormvloeden en overstromingen bleven slachtoffers 
maken. Met name het eiland Schokland werd regelmatig 
getroffen door het opkomende zeewater. Grote stukken 
land werden dan weggeslagen, waardoor het eiland 
steeds kleiner werd. Tijdens de stormvloed van 1825 
werd Schokland geheel overspoeld en niet lang daarna 
ontruimd. Ideeën om de Zuiderzee geheel of gedeel-
telijk in te sluiten, ontstonden al in de zeventiende 
eeuw. Maar de technische kennis om deze plannen uit 
te voeren was op dat moment nog niet aanwezig. Pas in 
de loop van de negentiende eeuw werden deze plannen 
concreet. Hiervoor werd in 1886 de Zuiderzeevereniging  
opgericht. Deze organisatie onderzocht de haalbaarheid 
van de drooglegging en stelde Ir. Cornelis Lely aan om 
het plan te tekenen. Uiteindelijk werd in 1916, na een 
stormvloed die meer dan 50 levens kostte, definitief 
besloten om de Zuiderzee af te sluiten. Twee jaar later 
werd de Zuiderzeewet aangenomen en daarmee konden 
de werkzaamheden beginnen.

De Afsluitdijk is de bekendste en meest in het oog 
springende dijk van de Zuiderzeewerken, maar de spits 
werd afgebeten met het aanleggen van de Amsteldiep-
dijk in 1924. Deze dijk verbond het eiland Wieringen 
met de Kop van Noord-Holland. De aanleg vormde 
een goede aanzet en oefening voor de grote oversteek 
naar het Friese vasteland.  In 1927 was men klaar voor 
de grootste klus; de aanleg van de Afsluitdijk. Er werd 

vanuit vier locaties aan gewerkt: de beide oevers en 
de werkeilanden Breezand en Kornwerderzand die 
speciaal voor deze werkzaamheden werden aangelegd. 
Duizenden arbeiders, afkomstig uit heel Nederland, 
werkten mee aan de bouw. Het bracht werkgelegen-
heid in een periode van economische neergang. In 
1932 werd de Vlieter, het laatste gat in de dijk gedicht 
en datzelfde jaar kreeg het water een nieuwe naam: 
het IJsselmeer. 

De eerste polder die droogviel was de Wieringermeer-
polder in 1930. Daarna volgde de Noordoostpolder 
(NOP) in 1942, de oostelijke Flevopolder in 1957 en de 
zuidelijke Flevopolder in 1968. Er was nog een vijfde  
polder gepland, de Markerwaard, maar deze is er 
nooit gekomen. De dijk is wel aangelegd. Die verbindt 
Lelystad met Enkhuizen. Tijdens de Tweede Wereld-
oorlog was de Noordoostpolder een aantrekkelijke 
plek om te werken. Het pas drooggelegde land moest 
klaargemaakt worden voor de graanproductie. Duizen-
den arbeiders uit heel Nederland trokken er heen en 
woonden in zogenaamde barakkenkampen. De Duitse 
bezetter vond het belangrijk dat de agrarische gron-
den zo snel mogelijk graan opleverden. Daarom waren 
de polderwerkers lange tijd vrijgesteld van arbeid in 
Duitsland. Het gebied kreeg dan ook de bijnaam het 
Nederlands Onderduikers Paradijs.
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1859
Ontruiming Schokland

1886
Oprichting Zuiderzee-

vereniging

1825
Stormvloed

 

1901
Woningwet

1918
Wet tot afslui-

ting van de 
Zuiderzee

1916
Stormvloed

1919
Oprichting  

Zuider zeeraad

1917
Nederlands Instituut  

voor Ruimtelijke Ordening 
en Volkshuisvesting 

(NIROV)
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1923
Eerste Ruil-

verkavelingswet

1927
Proefpolder Andijk

Als proef voor het inpolderen en 
het in cultivering brengen van een 

voormalige zeebodem.

1924
Aanleg Amsteldiepdijk 

Als voorbeeld voor de Afsluitdijk

1928
Natuurschoonwet

1936
Start aanbe-

steding dijken 
voor NOP

1939
Urk is geen 
eiland meer

1933
Landbouwcrisiswet

1930
Randstad

Naamgeving van de Rand-
stad door Albert Plesman  

(KLM-oprichter) na een 
vlucht over Holland

1927 - 1932
Drooglegging polder 

1933
CIAM4: The Functional City
Scheiding van stedelijke 
functies wonen, werken, 

verkeer en recreatie

1928 - 1959
Congres International  

d’Architecture Moderne (CIAM): 
Architectuur als een sociale en 

economische daad in plaats  
van esthetisch (Verklaring  

van La Sarrraz)

1933
Centrale-Plaatsentheorie  

van Christaller

1927 - 1932
Bouw Afsluitdijk
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1942
NOP is drooggelegd

1953
Watersnoodramp

1949
Opheffing Zuiderzee-

vereeniging

1943
Werkgroep voor het Landschap  

der Zuiderzeepolders

1952
11.000 aanmeldingen 

voor 1.500 boerderijen 
NOP

1956
Voltooiing Knardijk

1955
Start drooglegging  
Oosteljk Flevoland

1959
Adviescommissie 
voor de inrichting 
van de Zuiderzee-

polders

1957
Oostelijk Flevoland

drooggelegd

1959-1998
Werkgroep Beplan-

tingen

1954
Nagele - Noordoostpolder

Ruimtelijke ordeningsbeleid
Ontwikkeling door de jaren heen

 - Decentralisatie industrie
 - Kleine industriele centra: middelpunt gebied 
van ca. 6 km

Welvaartsplan Noord-brabant

 - In 1980 een miljoen extra mensen in westen
 - Conurbaties 2x Noord en Zuid

Nota Westens des Lands

1949 1958

 - Ring van losse steden
 - Groene Hart
 - Ontwikkelingen aan buitenkant ring

Nota inzake de Ruimtelijke Ordening

 - Gebundelde deconcentratie
 - Groeikernen
 - Bufferzonebeleid

Tweede Nota Ruimtelijke Ordening

1960 1966

 - Trek bevolking uit de stad: wonen en werken 
gescheiden

 - Voortzetting gebundelde deconcentratie
 - Stadsvernieuwing

Derde Nota Ruimtelijke Ordening

 - Aandacht voor leegloop steden
 - Bundeling in stadsgewesten
 - Groeisteden en groeikernen

Verstedelijkingsnota

1973 - 1983 1975

 - Ruimtelijke kwaliteit werd centraal gesteld:  
internationaal concurrentie milieu bedrijvig-
heid

 - Twee mainports met achterlandverbindingen
 - EHS

Vierde Nota Ruimtelijke Ordening

 - Compacte stad benadering
 - RO en relatie vermindering milieubelasting: 
beperken mobiliteitsbehoefte

 - ABC-beleid bedrijven

Vierde Nota Ruimtelijke Ordening Extra

1988 1994

 - Rode en groene contouren
 - Stedelijke netwerken

Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening

 - Decentralisatie RO
 - Water als ordenend principe
 - Internationale concurrentiepositie van Neder-
land

Nota Ruimte

2001 2005

- Concurrentiepositie Randstad
- Stadsparken

Structuurvisie Randstad 2040

 - Topsectoren

Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte

2008 2011

Contramal van het landschap Bestaand stedelijk gebied KnooppuntenREOS netwerk

Niet alleen inzetten op de grote steden, maar 
ook de kleine steden zijn nodig om de econo-
mische ontwikkeling te versterken.

Focus op de vijf grote steden: Amsterdam, Rot-
terdam, Den Haag, Utrecht en Eindhoven

Focus op de veelheid aan netwerken. Daar 
waar de meeste netwerken overlappen ligt het 
REOS-gebied.

BIG 5 Overlappende invloedsferen

1958
Nota Westens des Lands

• In 1980 een miljoen extra  
mensen in westen

• Conurbaties: 2x Noord en Zuid
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Van gepland land naar geleefd land
  TIJDLIJN

De inrichting van de Noordoostpolder is gebaseerd op 
de centrale plaatsentheorie van de Duitse geograaf 
Christaller. Een grote stad, Emmeloord, in het midden, 
met daaromheen een ring van tien dorpen. Een van 
de meest in het oog springende dorpen is Nagele. Het 
werd midden jaren 1950 ontworpen door architecten-
collectief ‘De 8 en Opbouw’. Zij ontwierpen in de stijl 
van het Nieuwe Bouwen; rechte straten, veel licht en 
groen en alles netjes geordend. Bekende namen zijn 
onder andere Gerrit Rietveld en Cornelis van Eesteren, 
die later ook aan Lelystad werkte. De centrale plaatsen-
theorie bleek echter al snel achterhaald en werd in de 
nieuwe polders niet langer toegepast. 

De nieuwe bewoners van het nieuwe land werden 
aanvankelijk gekozen door de overheid. Deze bepaal-
de waar zij moesten wonen en werken. Pas in de jaren 
zeventig, toen er ook steden werden gebouwd in de 
polder, veranderde dit. Voortaan mochten mensen zelf 
beslissen of ze naar Flevoland wilden verhuizen en waar 
zij dan wilden wonen. 

Op Urk na, zijn alle dorpen en steden in Flevoland 
ontworpen op de tekentafel. De grootste steden zijn 
Almere en Lelystad. Almere, waar de eerste woningen in 
1976 werden opgeleverd, staat bekend om haar bijzon-
dere bouwwerken en moderne architectuur. Lelystad, 
waar de eerste bewoners in 1967 hun huizen betrokken, 
wordt gekenmerkt door groengebieden die als groene 

longen tot aan het centrum rijken. Cornelis van Eeste-
ren ontwierp Lelystad als stad voor 100.000 inwoners, 
met een stedenbouwkundige structuur van lange lijnen, 
een strakke functiescheiding en veel ruimte, licht en 
lucht. Gebaseerd op het tuinstad idee. Zijn ontwerp 
werd uiteindelijk niet uitgevoerd, hoewel het uiteinde-
lijke plan van de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders 
(RIJP) er wel degelijk op teruggrijpt.  

De Noordoostpolder en de Wieringermeerpolder 
werden ingericht met een agrarische functie in het 
achterhoofd. De Flevopolder kreeg nog twee functies 
mee: wonen en recreëren. Daarbij was ook ruimte voor 
de ontwikkeling van bedrijventerreinen en industrie. In 
de Flevopolder vind je dan ook grotere steden, zoals 
Almere en Lelystad, met naast woningen ook kantoren 
en industrieterreinen. Maar de Flevopolder kent ook 
veel recreatiemogelijkheden. Zo zijn rondom Bidding-
huizen meerdere campings te vinden en het huidige 
Walibi Holland (ooit gebouwd als Flevohof). Daarnaast 
trekt Batavia Outletcenter ieder jaar veel bezoekers en 
weten steeds meer mensen de landschapskunstwer-
ken van Land Art Flevoland te vinden. Observatorium 
(1977), De Groene Kathedraal (1996) en PIER+HORIZON 
(2016) zijn hier enkele voorbeelden van. Daarnaast kent 
vrijwel iedereen de Oostvaardersplassen en het in 2016 
aangelegde natuurgebied Marker Wadden. 

Bewoners en bezoekers kunnen de provincie op 
verschillende manieren bereiken. Door middel van 
snelwegen, provinciale wegen, een uitgebreid netwerk 
van fietspaden, per boot, er zijn verschillende spoor-
trajecten waaronder de Hanzelijn en de Flevolijn. Sinds 
1973 is er ook een vliegveld in onze jongste provincie, 
wat moet uitgroeien tot een van de grotere regionale 
vliegvelden van Nederland. 
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1963
Aanleg Houtribdijk 

1962
Oprichting Rijks-
dienst voor de 

IJsselmeerpolders 
(RIJP)

1968
Drooglegging 

Zuidelijk Flevoland

1962
Eerste bewoners 

Swifterbant

1963
Eerste bewoners 
Biddinghuizen

1962
Eerste bewoners 

Dronten

1962
Gemeente NOP bij 

wet ingesteld

1961
Drooglegging 

Zuidelijk Flevoland

1967
Eerste bewoners Lelystad

1960
Nota inzake de RO

• Ring van losse steden
• Groene Hart

• Ontwikkeling aan  
buitenkant ring

1961
Boswet

1968
Rijkswegenplan

Ruimtelijke ordeningsbeleid
Ontwikkeling door de jaren heen

 - Decentralisatie industrie
 - Kleine industriele centra: middelpunt gebied 
van ca. 6 km

Welvaartsplan Noord-brabant

 - In 1980 een miljoen extra mensen in westen
 - Conurbaties 2x Noord en Zuid

Nota Westens des Lands

1949 1958

 - Ring van losse steden
 - Groene Hart
 - Ontwikkelingen aan buitenkant ring

Nota inzake de Ruimtelijke Ordening

 - Gebundelde deconcentratie
 - Groeikernen
 - Bufferzonebeleid

Tweede Nota Ruimtelijke Ordening

1960 1966

 - Trek bevolking uit de stad: wonen en werken 
gescheiden

 - Voortzetting gebundelde deconcentratie
 - Stadsvernieuwing

Derde Nota Ruimtelijke Ordening

 - Aandacht voor leegloop steden
 - Bundeling in stadsgewesten
 - Groeisteden en groeikernen

Verstedelijkingsnota

1973 - 1983 1975

 - Ruimtelijke kwaliteit werd centraal gesteld:  
internationaal concurrentie milieu bedrijvig-
heid

 - Twee mainports met achterlandverbindingen
 - EHS

Vierde Nota Ruimtelijke Ordening

 - Compacte stad benadering
 - RO en relatie vermindering milieubelasting: 
beperken mobiliteitsbehoefte

 - ABC-beleid bedrijven

Vierde Nota Ruimtelijke Ordening Extra

1988 1994

 - Rode en groene contouren
 - Stedelijke netwerken

Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening

 - Decentralisatie RO
 - Water als ordenend principe
 - Internationale concurrentiepositie van Neder-
land

Nota Ruimte

2001 2005

- Concurrentiepositie Randstad
- Stadsparken

Structuurvisie Randstad 2040

 - Topsectoren

Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte

2008 2011

Contramal van het landschap Bestaand stedelijk gebied KnooppuntenREOS netwerk

Niet alleen inzetten op de grote steden, maar 
ook de kleine steden zijn nodig om de econo-
mische ontwikkeling te versterken.

Focus op de vijf grote steden: Amsterdam, Rot-
terdam, Den Haag, Utrecht en Eindhoven

Focus op de veelheid aan netwerken. Daar 
waar de meeste netwerken overlappen ligt het 
REOS-gebied.

BIG 5 Overlappende invloedsferen

1969
Opening 

Hollandse Brug

1969
Opheffing  

Zuiderzeeraad

1970
Ketelbrug in 

gebruik

1976
Aanleg  

Houtribdijk 

1976
Eerste bewoners 

Almere Haven

1977
Observatorium  
(Robert Morris)

1975
Verstedelijkingsnota

• Aandacht leegloop steden
• Bundeling in stadsgewesten
• Groeisteden en groeikernen

Ruimtelijke ordeningsbeleid
Ontwikkeling door de jaren heen

 - Decentralisatie industrie
 - Kleine industriele centra: middelpunt gebied 
van ca. 6 km

Welvaartsplan Noord-brabant

 - In 1980 een miljoen extra mensen in westen
 - Conurbaties 2x Noord en Zuid

Nota Westens des Lands

1949 1958

 - Ring van losse steden
 - Groene Hart
 - Ontwikkelingen aan buitenkant ring

Nota inzake de Ruimtelijke Ordening

 - Gebundelde deconcentratie
 - Groeikernen
 - Bufferzonebeleid

Tweede Nota Ruimtelijke Ordening

1960 1966

 - Trek bevolking uit de stad: wonen en werken 
gescheiden

 - Voortzetting gebundelde deconcentratie
 - Stadsvernieuwing

Derde Nota Ruimtelijke Ordening

 - Aandacht voor leegloop steden
 - Bundeling in stadsgewesten
 - Groeisteden en groeikernen

Verstedelijkingsnota

1973 - 1983 1975

 - Ruimtelijke kwaliteit werd centraal gesteld:  
internationaal concurrentie milieu bedrijvig-
heid

 - Twee mainports met achterlandverbindingen
 - EHS

Vierde Nota Ruimtelijke Ordening

 - Compacte stad benadering
 - RO en relatie vermindering milieubelasting: 
beperken mobiliteitsbehoefte

 - ABC-beleid bedrijven

Vierde Nota Ruimtelijke Ordening Extra

1988 1994

 - Rode en groene contouren
 - Stedelijke netwerken

Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening

 - Decentralisatie RO
 - Water als ordenend principe
 - Internationale concurrentiepositie van Neder-
land

Nota Ruimte

2001 2005

- Concurrentiepositie Randstad
- Stadsparken

Structuurvisie Randstad 2040

 - Topsectoren

Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte

2008 2011

Contramal van het landschap Bestaand stedelijk gebied KnooppuntenREOS netwerk

Niet alleen inzetten op de grote steden, maar 
ook de kleine steden zijn nodig om de econo-
mische ontwikkeling te versterken.

Focus op de vijf grote steden: Amsterdam, Rot-
terdam, Den Haag, Utrecht en Eindhoven

Focus op de veelheid aan netwerken. Daar 
waar de meeste netwerken overlappen ligt het 
REOS-gebied.

BIG 5 Overlappende invloedsferen

1973-1983
Derde Nota Ruimtelijke Ordening

• Trek bevolking uit de stad
• Woon/werk gescheiden
• Voortzetting gebundelde  

deconcentratie
• Stadsvernieuwing

Ruimtelijke ordeningsbeleid
Ontwikkeling door de jaren heen

 - Decentralisatie industrie
 - Kleine industriele centra: middelpunt gebied 
van ca. 6 km

Welvaartsplan Noord-brabant

 - In 1980 een miljoen extra mensen in westen
 - Conurbaties 2x Noord en Zuid

Nota Westens des Lands

1949 1958

 - Ring van losse steden
 - Groene Hart
 - Ontwikkelingen aan buitenkant ring

Nota inzake de Ruimtelijke Ordening

 - Gebundelde deconcentratie
 - Groeikernen
 - Bufferzonebeleid

Tweede Nota Ruimtelijke Ordening

1960 1966

 - Trek bevolking uit de stad: wonen en werken 
gescheiden

 - Voortzetting gebundelde deconcentratie
 - Stadsvernieuwing

Derde Nota Ruimtelijke Ordening

 - Aandacht voor leegloop steden
 - Bundeling in stadsgewesten
 - Groeisteden en groeikernen

Verstedelijkingsnota

1973 - 1983 1975

 - Ruimtelijke kwaliteit werd centraal gesteld:  
internationaal concurrentie milieu bedrijvig-
heid

 - Twee mainports met achterlandverbindingen
 - EHS

Vierde Nota Ruimtelijke Ordening

 - Compacte stad benadering
 - RO en relatie vermindering milieubelasting: 
beperken mobiliteitsbehoefte

 - ABC-beleid bedrijven

Vierde Nota Ruimtelijke Ordening Extra

1988 1994

 - Rode en groene contouren
 - Stedelijke netwerken

Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening

 - Decentralisatie RO
 - Water als ordenend principe
 - Internationale concurrentiepositie van Neder-
land

Nota Ruimte

2001 2005

- Concurrentiepositie Randstad
- Stadsparken

Structuurvisie Randstad 2040

 - Topsectoren

Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte

2008 2011

Contramal van het landschap Bestaand stedelijk gebied KnooppuntenREOS netwerk

Niet alleen inzetten op de grote steden, maar 
ook de kleine steden zijn nodig om de econo-
mische ontwikkeling te versterken.

Focus op de vijf grote steden: Amsterdam, Rot-
terdam, Den Haag, Utrecht en Eindhoven

Focus op de veelheid aan netwerken. Daar 
waar de meeste netwerken overlappen ligt het 
REOS-gebied.

BIG 5 Overlappende invloedsferen

1979
Wet 

Milieubeheer

1972
Gemeente Dronten bij 

wet ingesteld

1973
Lelystad Airport 

officieel vliegveld

1971
Opening agra-

risch themapark 
Flevohof
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Ruimtelijke ordeningsbeleid
Ontwikkeling door de jaren heen

 - Decentralisatie industrie
 - Kleine industriele centra: middelpunt gebied 
van ca. 6 km

Welvaartsplan Noord-brabant

 - In 1980 een miljoen extra mensen in westen
 - Conurbaties 2x Noord en Zuid

Nota Westens des Lands

1949 1958

 - Ring van losse steden
 - Groene Hart
 - Ontwikkelingen aan buitenkant ring

Nota inzake de Ruimtelijke Ordening

 - Gebundelde deconcentratie
 - Groeikernen
 - Bufferzonebeleid

Tweede Nota Ruimtelijke Ordening

1960 1966

 - Trek bevolking uit de stad: wonen en werken 
gescheiden

 - Voortzetting gebundelde deconcentratie
 - Stadsvernieuwing

Derde Nota Ruimtelijke Ordening

 - Aandacht voor leegloop steden
 - Bundeling in stadsgewesten
 - Groeisteden en groeikernen

Verstedelijkingsnota

1973 - 1983 1975

 - Ruimtelijke kwaliteit werd centraal gesteld:  
internationaal concurrentie milieu bedrijvig-
heid

 - Twee mainports met achterlandverbindingen
 - EHS

Vierde Nota Ruimtelijke Ordening

 - Compacte stad benadering
 - RO en relatie vermindering milieubelasting: 
beperken mobiliteitsbehoefte

 - ABC-beleid bedrijven

Vierde Nota Ruimtelijke Ordening Extra

1988 1994

 - Rode en groene contouren
 - Stedelijke netwerken

Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening

 - Decentralisatie RO
 - Water als ordenend principe
 - Internationale concurrentiepositie van Neder-
land

Nota Ruimte

2001 2005

- Concurrentiepositie Randstad
- Stadsparken

Structuurvisie Randstad 2040

 - Topsectoren

Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte

2008 2011

Contramal van het landschap Bestaand stedelijk gebied KnooppuntenREOS netwerk

Niet alleen inzetten op de grote steden, maar 
ook de kleine steden zijn nodig om de econo-
mische ontwikkeling te versterken.

Focus op de vijf grote steden: Amsterdam, Rot-
terdam, Den Haag, Utrecht en Eindhoven

Focus op de veelheid aan netwerken. Daar 
waar de meeste netwerken overlappen ligt het 
REOS-gebied.
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bij wet ingesteld
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wet ingesteld
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Eerste woningen 

Almere Stad

1982
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Zeewolde + gemeente 
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1985
Oprichting 

Bataviawerf 

1983
Recreatiebasis-
plan Flevoland

1985
Opening  

Stichtse Brug

1986
Provincie Flevoland 

bij wet ingesteld
1982

Prijsvraag  
‘De Fantasie’ 

Almere

1988
Vierde Nota Ruimtelijke 

Ordening
• Ruimtelijke kwaliteit centraal

• Internationaal concurrerend milieu 
bedrijvigheid

• Twee mainports met  
achterlandverbindingein

• EHS

1987
Opening Flevolijn 
Weesp - Almere - 

Lelystad

1996
De Groene Kathe-

draal (Marinus 
Boezem)

1999
Nota Belvedère

1997
Polderland Garden 

of Love and Fire 
(Daniel Liebeskind)

1993
Lelystad Airport 

eigendom  
Schiphol Group

1990
Introductie EHS 

(Ecologische Hoofd-
structuur)

1998
Werkgroep 

Beplantingen

1989
Opheffing Rijksdienst 
voor de IJsselmeer-

polders (RIJP)

1994
Flevohof wordt  

Walibi Flevo

1995
Visie Stads-

landschappen

1995
Schokland wordt 
Werelderfgoed

1998
Plan stadscen-
trum Almere

1994
Vierde Nota Ruimtelijke 
Ordening Extra (VINEX)

• Compacte stad benadering
• RO en milieu: beperken mobiliteitsbehoefte

• ABC-beleid bedrijven

Ruimtelijke ordeningsbeleid
Ontwikkeling door de jaren heen

 - Decentralisatie industrie
 - Kleine industriele centra: middelpunt gebied 
van ca. 6 km

Welvaartsplan Noord-brabant

 - In 1980 een miljoen extra mensen in westen
 - Conurbaties 2x Noord en Zuid

Nota Westens des Lands

1949 1958

 - Ring van losse steden
 - Groene Hart
 - Ontwikkelingen aan buitenkant ring

Nota inzake de Ruimtelijke Ordening

 - Gebundelde deconcentratie
 - Groeikernen
 - Bufferzonebeleid

Tweede Nota Ruimtelijke Ordening

1960 1966

 - Trek bevolking uit de stad: wonen en werken 
gescheiden

 - Voortzetting gebundelde deconcentratie
 - Stadsvernieuwing

Derde Nota Ruimtelijke Ordening

 - Aandacht voor leegloop steden
 - Bundeling in stadsgewesten
 - Groeisteden en groeikernen

Verstedelijkingsnota

1973 - 1983 1975

 - Ruimtelijke kwaliteit werd centraal gesteld:  
internationaal concurrentie milieu bedrijvig-
heid

 - Twee mainports met achterlandverbindingen
 - EHS

Vierde Nota Ruimtelijke Ordening

 - Compacte stad benadering
 - RO en relatie vermindering milieubelasting: 
beperken mobiliteitsbehoefte

 - ABC-beleid bedrijven

Vierde Nota Ruimtelijke Ordening Extra

1988 1994

 - Rode en groene contouren
 - Stedelijke netwerken

Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening

 - Decentralisatie RO
 - Water als ordenend principe
 - Internationale concurrentiepositie van Neder-
land

Nota Ruimte

2001 2005

- Concurrentiepositie Randstad
- Stadsparken

Structuurvisie Randstad 2040

 - Topsectoren

Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte

2008 2011

Contramal van het landschap Bestaand stedelijk gebied KnooppuntenREOS netwerk

Niet alleen inzetten op de grote steden, maar 
ook de kleine steden zijn nodig om de econo-
mische ontwikkeling te versterken.

Focus op de vijf grote steden: Amsterdam, Rot-
terdam, Den Haag, Utrecht en Eindhoven

Focus op de veelheid aan netwerken. Daar 
waar de meeste netwerken overlappen ligt het 
REOS-gebied.

BIG 5 Overlappende invloedsferen
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Ruimtelijke ordeningsbeleid
Ontwikkeling door de jaren heen

 - Decentralisatie industrie
 - Kleine industriele centra: middelpunt gebied 
van ca. 6 km

Welvaartsplan Noord-brabant

 - In 1980 een miljoen extra mensen in westen
 - Conurbaties 2x Noord en Zuid

Nota Westens des Lands

1949 1958

 - Ring van losse steden
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 - Ontwikkelingen aan buitenkant ring

Nota inzake de Ruimtelijke Ordening

 - Gebundelde deconcentratie
 - Groeikernen
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Tweede Nota Ruimtelijke Ordening

1960 1966
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heid
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Vierde Nota Ruimtelijke Ordening

 - Compacte stad benadering
 - RO en relatie vermindering milieubelasting: 
beperken mobiliteitsbehoefte

 - ABC-beleid bedrijven

Vierde Nota Ruimtelijke Ordening Extra

1988 1994

 - Rode en groene contouren
 - Stedelijke netwerken

Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening

 - Decentralisatie RO
 - Water als ordenend principe
 - Internationale concurrentiepositie van Neder-
land

Nota Ruimte
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- Concurrentiepositie Randstad
- Stadsparken

Structuurvisie Randstad 2040

 - Topsectoren

Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte

2008 2011

Contramal van het landschap Bestaand stedelijk gebied KnooppuntenREOS netwerk

Niet alleen inzetten op de grote steden, maar 
ook de kleine steden zijn nodig om de econo-
mische ontwikkeling te versterken.

Focus op de vijf grote steden: Amsterdam, Rot-
terdam, Den Haag, Utrecht en Eindhoven

Focus op de veelheid aan netwerken. Daar 
waar de meeste netwerken overlappen ligt het 
REOS-gebied.
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Niet alleen inzetten op de grote steden, maar 
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Focus op de vijf grote steden: Amsterdam, Rot-
terdam, Den Haag, Utrecht en Eindhoven

Focus op de veelheid aan netwerken. Daar 
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Flevoland belichaamt een ideaal dat 
werkelijkheid werd. We zijn de kroon op  
de Nederlandse inpolderingstraditie.  
Veel Flevolanders wonen en werken op het 
grootste kunstmatige eiland ter wereld dat 
naast de Noordoostpolder, het grootste 
deel van onze provincie beslaat. Maar hoe 
is dat zo gekomen en wat ging daaraan 
vooraf? 

Flevolanders zijn trots op het ontwerp van 
onze provincie. Ze houden van het strak 
vormgegeven landschap, dat doet denken 
aan een schilderij van Mondriaan. Het is 
een stevig en herkenbaar bouwwerk waar-
aan Flevoland een groot deel van haar 
identiteit ontleent. 
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1. HISTORIE
Het getekende land

34



35

Flevoland is ontstaan uit idealen; van het bedwingen van de zee, van nieuwe 
ruimte om te werken en te leven. Het is ontworpen op de tekentafel. 

Daar gingen tientallen jaren van schetsen, herontwer-
pen en testen aan vooraf. Ideeën veranderden, plannen 
werden gewijzigd en opnieuw getekend. Steeds werd 
gezocht naar de beste plek om de dijken, steden en 
dorpen te bouwen. Als je alle plannen bovenop elkaar 
legt, dan ontstaat een raamwerk van punten, lijnen 
en vlakken.  Maar niet alles wat bedacht is, is daad-
werkelijk uitgevoerd. Zoals de Markerwaardpolder, 
gepland in het zuid westelijke deel van het IJsselmeer.  
Pas in 2003 werd definitief besloten om deze polder 
niet aan te leggen. Ook werd in de eerste plannen 
uitgegaan van tien kernen in oostelijk Flevoland. Uit-
eindelijk zijn er drie gerealiseerd. Aanpassen, bijsturen, 
herontwerpen en doorgaan. Zo ontstond het Flevoland 
zoals we dat nu kennen. De jongste én grootste droog-
makerij van Nederland. 

1.1 Droogmakerijen in Nederland

  Overig
 Droogmakerijen in Nederland

Meer weten?
• Veranderende Ruimte - Kaarten van het  

Zuiderzeeproject en Flevoland (André Geurts en 
Jan Schilder, 2008)

• Meer dan een dijk. Beschrijving van de ont-
wikkeling en waarden van de Knardijk (Urban 
Synergy, Reitsma  
Stedebouw, Bureau Viridis en Wing, 2017) 

• Het plan van Lely
• Het Zuiderzeeproject in crisistijd
• Flevolands Geheugen

https://docplayer.nl/67755429-Meer-dan-een-dijk-beschrijving-van-de-ontwikkeling-en-waarden-van-de-knardijk.html
https://docplayer.nl/67755429-Meer-dan-een-dijk-beschrijving-van-de-ontwikkeling-en-waarden-van-de-knardijk.html
https://docplayer.nl/67755429-Meer-dan-een-dijk-beschrijving-van-de-ontwikkeling-en-waarden-van-de-knardijk.html
https://docplayer.nl/67755429-Meer-dan-een-dijk-beschrijving-van-de-ontwikkeling-en-waarden-van-de-knardijk.html
https://www.canonvannederland.nl/nl/flevoland/flevoland/het-plan-van-lely
https://www.canonvannederland.nl/nl/flevoland/flevoland/het-zuiderzeeproject-in-crisistijd
https://www.flevolandsgeheugen.nl
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LEGENDA HOOFDKAART
Op de kaart staat een selectie van 
verschillende ontwerpen voor de Zuider-
zee-/IJsselmeerpolders ingetekend.

  Dijk (voorstel)
 Dijk (gerealiseerd)
 Vaart/kanaal (voorstel)
 Rijksweg (voorstel)
 Woonkern (voorstel)
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1848

1.2 Plan Kloppenburg en  
Faddegon 

In 1848 werde het Haarlemmermeer tussen Amsterdam 
en Leiden ingepolderd. In datzelfde jaar kwamen Jakob 
Kloppenburg en Pieter Faddegon Pzn. met het plan 
‘De indijking en droogmaking van de Zuiderzee en het 
IJ’. Het was een ambitieus plan, maar het ontbrak aan 
technisch en waterbouwkundig inzicht. Zo hield het 
plan geen rekening met de afwatering van de IJssel.

1.4 Plan Beijenrinck

Ingenieur Jan Anne Beijerinck was betrokken bij de 
inpoldering van de Haarlemmermeer. Hij oordeelde dat 
het inpoldering van de gehele Zuiderzee een onmo-
gelijke taak was. Een dam tussen Noord-Holland en 
Friesland, haaks op de stroomrichting, zou het nooit 
houden. In opdracht van de Nederlandse Maatschappij 
voor Grond-Krediet tekende Beijerinck een plan uit voor 
het inpolderen van alleen het ondiepe zuidelijke deel 
van de Zuiderzee.

1849

1.3 Plan Van Diggelen

Het plan van ingenieur Benjamin Pieter Gesienus van 
Diggelen hield nadrukkelijk wel rekening met de uit-
voerbaarheid van een mogelijke inpoldering. Het plan 
was zelfs nog ambitieuzer doordat het ook voorzag in 
de inpoldering van delen van de Waddenzee. De IJssel 
kon afwateren via een kanalen-, geulen en randmeren-
stelsel.

1886
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1873

1.5 Plan Stieltjes

Ingenieur Thomas Johannes Stieltjes verbeterde het 
Plan Beijenrinck. Hij paste onder andere het stelsel van 
kanalen voor de afwatering aan. Ook werd het IJ ver-
bonden met de Zuidelijke IJsselmonding door middel 
van een kanaal.

1891

1.6 Plan Lely

In 1886 werd de Zuiderzeevereniging opgericht.  
De vereniging moest de haalbaarheid van het droog-
leggen van de Zuiderzee onderzoeken. Dit onderzoek 
werd geleid door ingenieur Cornelis Lely. Lely maakte 
dankbaar gebruik van het werk dat in voorgaande 
jaren verzet was. Belangrijke verschillen tussen Plan 
Lely en voorgaande plannen was het afdammen van 
de Zuiderzee (Afsluitdijk) en het deels inpolderen van 
dit afgedamde deel. Alleen de delen met kleibodem 
zouden worden ingepolderd. De rest (voornamelijk 
zandbodem) bleef open water, wat zich in korte tijd zou 
transformeren tot een groot zoetwatermeer. In het Plan 
Lely zijn de eerste contouren van de polders te zien, 
zoals wij deze nu kennen.

1892

1.7 Plan Lely-Staatscommissie

In augustus 1891 werd Lely minister van Waterstaat, 
Handel en Nijverheid. In 1892 werd een Staatscommissie 
samengesteld waarin uiteenlopende belangen vertegen-
woordigd waren, die bij een eventuele uitvoering van 
het Plan Lely in het geding waren.  
Een aantal zaken werd nader bepaald zoals de  
situering van de polders. 
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1.9 Structuurplan 1961

De Dienst der Zuiderzeewerken bracht het Structuur-
plan voor de Zuidelijke IJsselmeerpolders uit in 1961. 
Het plan voorzag ook in de aanleg van havens en in 
het midden een hoofdstad van het nieuwe aangelegde 
land: Lelystad. Kort daarna werd de Rijksdienst voor 
de IJsselmeerpolders ingericht (RIJP), verantwoordelijk 
voor de inrichting van de nog aan te leggen polders. 
Oostelijk Flevoland en Zuidelijk Flevoland vielen 
droog in respectievelijk 1957 en 1968. Er werd een start 
gemaakt met de aanleg van de Markerwaard (aanleg 
Oostvaardersdijk en Houtribdijk), maar dit project 
werd niet voltooid. 

1949

1.8 Zuidelijke polders,  
inrichting op hoofdlijnen

In 1918 werd besloten tot de aanleg en inpoldering 
van de Zuiderzee-/IJsselmeerpolders, volgens het Plan 
Lely. Om ervaring op te doen met inpolderen en het 
in cultuur brengen van voormalige zeegronden, werd 
de Proefpolder Andijk (1927) aangelegd. Vervolgens 
werd de Wieringermeerpolder aangelegd, nog voor de 
aanleg van de Afsluitdijk (1932). Na de aanleg van de 
Afsluitdijk werd door de slechte economische situatie 
getwijfeld over verdere inpoldering. In plaats van de 
grote Markerwaard, werd besloten om verder te gaan 
met de ‘Noordoostelijke Polder’ (1942).

In 1949 tekende de Dienst der Zuiderzeewerken een 
inrichtingsplan voor de zuidelijke polders, met een 
sterke agrarisch verzorgende functie van de kernen, 
zoals in de Noordoostpolder.

1961



Links

Het Plan Lely van 1891; Batavialand: 

https://www.flevolandsgeheugen.nl/

page/8800/het-plan-lely-en-de-visse-

rij-1886-1925 
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https://www.flevolandsgeheugen.nl/page/8800/het-plan-lely-en-de-visserij-1886-1925
https://www.flevolandsgeheugen.nl/page/8800/het-plan-lely-en-de-visserij-1886-1925
https://www.flevolandsgeheugen.nl/page/8800/het-plan-lely-en-de-visserij-1886-1925


Bataviastrand bij de Houtribsluizen 

(bron: Melanie Koning)
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2. LANDSCHAP
Het groenblauwe 
raamwerk van Flevoland
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Nergens heeft het landschap zo’n sterke identiteit en herkenbaarheid als in  
Flevoland. De openheid, de groene structuren, het water en de drie dieper  
gelegen polders, omringd door dijken met ieder een eigen inrichting. In de  
Noordoostpolder de ring met assen. Gericht op akkerbouw met kavels van 
300x800 meter en de boerderijen per vier gegroepeerd. In Oostelijk Flevoland de 
groene driehoek, omringd door dorpen. Met in het oosten uitgestrekte bossen. 

Hier zijn de kavels 300x1000 meter. En in Zuidelijk 
Flevoland de groene carré van markante lanen met 
grootschalige landbouw en recreatiebos Horster-
wold. Ook de steden Almere en Lelystad kennen hun 
eigen landschappelijke dynamiek. De tuinstad Almere 
heeft meerdere kernen met veel groen. En in Lelystad 
verbinden groene dreven het polderlandschap met 
de stad. Samen vormen deze structuren een gepland 
Mondriaanlandschap. Herkenbaar en bijzonder. 

2.1 Mate van openheid
Bron: Compendium van de Leefomgeving, Wageningen  

Environmental Research (2018)

Zichtbare oppervlakte (ha) 
 Minder dan 1
 1-10
 10-5
 50-100
 100-300
 300-750
 750-1500
 Meer dan 1500
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Meer weten?
• Het landschap van de IJsselmeerpolders - plan-

ning, inrichting en vormgeving (Zef Hemel, 1994)
• De Groene Horizon (Harma Horlings en Anita 

Blom., 2018)
• Atlas Flevoland (klik op: water)
• Bodematlas
• Cultuurhistorische Waardenkaart
• Geoportaal Waterschap Zuiderzeeland
• Our history with water (film)
• Programma Landschap van de Toekomst
• Handboek kernkwaliteiten Flevoland

https://kaart.flevoland.nl/atlas/
https://kaart.flevoland.nl/bodematlas/
https://kaart.flevoland.nl/cultuurhistorie/
https://geo-zzl.opendata.arcgis.com
https://www.worldwateratlas.org/narratives/flevoland-a-world-water-wonder/new-land-flevoland/#we-have-new-land
https://www.flevoland.nl/wat-doen-we/omgeving/landschap-van-de-toekomst
https://www.flevoland.nl/getmedia/25a781a8-d610-4eba-b4f7-544177db0f0e/Handboek-Kernkwaliteiten-Landschapsvisie-Flevoland-dv.pdf
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Waterbouwkundige werken
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 Gemaal/en of sluis
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 Sluis
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Urk

Schokland

Waterloopbos

Bethelkerk

Regenboogbuurt

Floriade

Aviodrome

Kasteel Almere 

1942 NOP

1931 Afsluitdijk

1930 Wieringermeer

1957 Oostelijk-Flevoland

1968 Westelijk-Flevoland

2018 Markerwadden

Knardijk

Muur van Serra

Lang Jammer

Bataviawerf

Hurkende man

Land art
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 Bomenstructuur
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 Voormalige rivierloop
 Stad/hoofdkern
 Dorp
 Groene boszoom/dorpsbos
 Plas 
 Overig bos
 Akkerbouw
 Groen raamwerk/hoofdstructruur
 Open water
 (Schut)sluis
 UNESCO werelderfgoed
 Vaart
 Dorpenring Noordoostpolder
 Verbindende groenstructuur
 Lange lijnen
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Kavel Sloot
Tocht/Gracht
Kanaal
IJsselmeer
Afsluitdijk/Houtribdijk
Dijk Structuur
Gemaal
Sluizen
Kunstwerken
Grondwater Beschermingsgebied
Overgang in Hoofdstructuur
Visplaatsen

 Kavelsloot
Watersysteem

Kavel Sloot
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IJsselmeer
Afsluitdijk/Houtribdijk
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Grondwater Beschermingsgebied
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 Tocht

Watersysteem

Kavel Sloot
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Kunstwerken
Grondwater Beschermingsgebied
Overgang in Hoofdstructuur
Visplaatsen

 Vaart

Watersysteem

Kavel Sloot
Tocht/Gracht
Kanaal
IJsselmeer
Afsluitdijk/Houtribdijk
Dijk Structuur
Gemaal
Sluizen
Kunstwerken
Grondwater Beschermingsgebied
Overgang in Hoofdstructuur
Visplaatsen

 Open water

Watersysteem

Kavel Sloot
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Kunstwerken
Grondwater Beschermingsgebied
Overgang in Hoofdstructuur
Visplaatsen

 Afsluitdijk/Houtribdijk

Watersysteem

Kavel Sloot
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Kunstwerken
Grondwater Beschermingsgebied
Overgang in Hoofdstructuur
Visplaatsen

 Dijk

Watersysteem

Kavel Sloot
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IJsselmeer
Afsluitdijk/Houtribdijk
Dijk Structuur
Gemaal
Sluizen
Kunstwerken
Grondwater Beschermingsgebied
Overgang in Hoofdstructuur
Visplaatsen

 Gemaal

Watersysteem

Kavel Sloot
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Sluizen
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Grondwater Beschermingsgebied
Overgang in Hoofdstructuur
Visplaatsen

 Sluis

Watersysteem

Kavel Sloot
Tocht/Gracht
Kanaal
IJsselmeer
Afsluitdijk/Houtribdijk
Dijk Structuur
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Sluizen
Kunstwerken
Grondwater Beschermingsgebied
Overgang in Hoofdstructuur
Visplaatsen

 Kunstwerk

Watersysteem

Kavel Sloot
Tocht/Gracht
Kanaal
IJsselmeer
Afsluitdijk/Houtribdijk
Dijk Structuur
Gemaal
Sluizen
Kunstwerken
Grondwater Beschermingsgebied
Overgang in Hoofdstructuur
Visplaatsen

 Grondwaterbeschermingsgebied

Watersysteem

Kavel Sloot
Tocht/Gracht
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IJsselmeer
Afsluitdijk/Houtribdijk
Dijk Structuur
Gemaal
Sluizen
Kunstwerken
Grondwater Beschermingsgebied
Overgang in Hoofdstructuur
Visplaatsen
 Overgang hoofdstructuur

Watersysteem

Kavel Sloot
Tocht/Gracht
Kanaal
IJsselmeer
Afsluitdijk/Houtribdijk
Dijk Structuur
Gemaal
Sluizen
Kunstwerken
Grondwater Beschermingsgebied
Overgang in Hoofdstructuur
Visplaatsen Visplaatsen

Watersysteem

Kavel Sloot
Tocht/Gracht
Kanaal
IJsselmeer
Afsluitdijk/Houtribdijk
Dijk Structuur
Gemaal
Sluizen
Kunstwerken
Grondwater Beschermingsgebied
Overgang in Hoofdstructuur
Visplaatsen

2.2 Watersysteem
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Bron: Basisregistratie Gewaspercelen (BRP, 2017)

 Aardappelen
 Bieten
 Uien, winterpeen, witlof
 Appels, peren
 Bloemen
 Graan

Noordoostpolder 
Typische kavelgrootte: 300 x 800 meter

Oostelijk Flevoland 
Typische kavelgrootte: 300 x 1.000 meter

2.3 Mondriaanlandschap 

Zuidelijk Flevoland 
Typische kavelgrootte: 500 x 1.700 meter



Links

Boven: Lage Vaart (bron: Dick Vos)

Onder: Gemaal Lovink (bron: Thijs Quispel)

Rechts

Boven: Luchtfoto polder (bron: Provincie Flevoland)

Onder: IJs op het Veluwemeer (bron: Melanie Koning)
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3. ERFGOED & 
ARCHEOLOGIE
Het onzichtbare Flevoland  
zichtbaar
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Meer weten?
• Cultuurhistorische Waardenkaart
• Bodematlas
• Ondergronds Verbinden: nota duurzaam  

gebruik van de Flevolandse ondergrond  
2013-2017

• Vergane schepen
• Scheepswrakken
• BROloket.nl

Flevoland is de jongste provincie, maar herbergt waardevolle sporen van onze vroeg-
ste geschiedenis. Voor het ontstaan van de Zuiderzee, door de zeespiegelstijging, 
zag Flevoland er heel anders uit. In een boslandschap met vlakke heuvels, beken en 
enkele rivieren leefden jagers-verzamelaars van wat de natuur te bieden had. 

Doordat de zeespiegel langzaam maar gestaag steeg, 
verdronk het bos en veranderde het landschap in een 
groot moeras waar enkele rivieren zich een weg zoch-
ten naar de kust. Langs de oevers van deze rivieren 
woonden de nakomelingen van de jagers- verzamelaars. 
Naast jagen en verzamelen werd ook op kleine schaal 
landbouw en veeteelt bedreven. 
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https://kaart.flevoland.nl/cultuurhistorie/
https://kaart.flevoland.nl/bodematlas/
https://www.flevoland.nl/getmedia/14617da8-49c3-411f-8f42-404712709783/OD_1362276.pdf
https://www.flevoland.nl/getmedia/14617da8-49c3-411f-8f42-404712709783/OD_1362276.pdf
https://www.flevoland.nl/getmedia/14617da8-49c3-411f-8f42-404712709783/OD_1362276.pdf
http://www.verganeschepen.nl
https://www.flevolanderfgoed.nl/home/erfgoed/noordoostpolder-2/scheepswrakken.html
https://www.broloket.nl/ondergrondgegevens
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 Geulen
 Visweer
 Swifterbantcultuur

Ondergrond (3.850 v.C)
 Veen
 Kwelder en riviervlakten
 Getijdenzone
 Strandvlakten en duinvalleien
 Riviervlakten en beekdalen
 Stuwwal
 Donk (rivierduin)

Vindplaatsen
 Laat Paleo - Meso (10.000-5.000 v.C.)
 Laat Meso - Vroeg Neo (5.000-2.000 v.C.)
 Midden/laat Neo - Brons (2.000 - 800 v.C.)
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Boven: Zalmvisser (bron: Kevin Wilson)

Onder: Visweer (bron: Kevin Wilson) 51



Boven: Koggeschepen waren net als vikingschepen uitgerust met een vier-

kant razeil. Het verhoogde platform op het achterschip, het kasteel, diende 

voor navigatie en voor verdediging. Oorlog ter zee werd gevoerd met 

kruisbogen en man tegen man gevechten, waarbij de verhoogde positie 

voordelen bood bij het enteren van een andere kogge. (bron: Kevin Wilson) 

Onder: De Zuiderzeebodem is opgebouwd uit dikke pakketten zand en klei. 

Scheepsresten kunnen op grote diepte voorkomen.  Aan de hand van de  

positie van het scheepswrak in de bodem kunnen de bodemlagen  

gedateerd worden. Hiermee levert de scheepsarcheologie belangrijke  

informatie voor de ontstaansgeschiedenis van de Zuiderzee. (bron: ADC) 52



3.1  Van Flevomeer naar 
Zuiderzee

Aan het begin van onze jaartelling lag er ter hoogte 
van het huidige IJsselmeer en Markermeer een uitge-
strekt zoetwatermeer. De Romeinen noemden het Lacus 
Flevo. Door stormvloeden en het weggraven van land, 
veranderde het zoetwatermeer langzaam in een zoute 
binnenzee; de Zuiderzee. 

In deze binnenzee lagen verschillende eilanden zoals 
Urk en Schokland. En langs de Zuiderzee lagen belang-
rijke handelssteden zoals Hoorn, Enkhuizen, Kampen en 
Harderwijk. Schepen voeren af en aan met onder meer 
graan, dierenhuiden en hout uit Europa en specerijen 
en thee uit Azië. 

De Zuiderzee was niet ongevaarlijk. Ondiepe geulen en 
verraderlijke winden zorgden ervoor dat schepen soms 
zonken. We vinden daarom regelmatig scheepswrakken 
in Flevoland. Naast scheepswrakken liggen onder onze 
provincie ook verdwenen dorpen. Deze plaatsen werden 
in de Middeleeuwen overspoeld door de Zuiderzee.  
Ze hadden namen als Naegele en Fenehuysen. 

Met de komst van Flevoland verdween de Zuiderzee.  
We kijken vanuit de provincie nog steeds uit over het 
water, maar niet meer over de zee. 
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Purmerend

Medemblik

Enkhuizen

Hoorn

Edam

Monnickendam

Weesp

Muiden

Naarden

Amersfoort

Harderwijk

Elburg

Kampen

Zwolle

Hasselt

Vollenhove

Blokzijl

Kuinre

Sloten
Stavoren

Hindelopen

LEGENDA HOOFDKAART

Hanzesteden
 Vaarroutes 1568
 Vaarroutes 1752
 Vaarroutes 1904
 Hanzesteden
 Oude stadskernen

Vindplaatsen
 Verdronken dorpen

 Scheepswrakken

Ondergrond 
 Kust 100 n.C.
 Kust 800 n.C.
 Kust 1.250 n.C.
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Links: Schokland (bron: Provincie Flevoland)

Rechts: Batavialand (bron: Provincie Flevoland) 55
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Flevoland zorgt voor Nederland. Na het  
collectieve trauma van de hongerwinter in 
de Tweede Wereldoorlog voorzag de nieuwe 
vruchtbare bodem van de Flevopolders  
voor ‘Nooit meer honger’ in Nederland.  
Tegenwoordig investeren Flevolanders 
in een netwerk van datagedreven preci-
sielandbouw in de Noordoostpolder. 

Ook maakt Flevoland ruimte voor nieuwe 
en schone energie in de vorm van wind 
molens van tweehonderd achtenveertig  
meter hoog. Flevoland is de groene  
energiecentrale van Nederland.

Er was ruimte nodig voor tienduizenden 
mensen die een nieuwe plek zochten om te  
wonen. In Flevoland was hiervoor de ruimte.
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4. LANDBOUW 
& VISSERIJ
Flevoland als innovatieve 
producent

61



Flevoland is ontworpen voor de landbouw en is hierin een wereldspeler. Een goede 
waterstand, vruchtbare grond en doordachte verkaveling zorgen voor een hoge  
productiviteit. En de centrale ligging en goede ontsluiting voor snelle distributie naar 
binnen- en buitenland. In eerste instantie via het water, later vooral over de weg. 
Maar de condities zijn niet overal gelijk meer. Door bodemcondities en watertoevoer 
kan de productie per plek wisselen. 

Landbouw en innovatie gaan hand in hand. In Flevoland 
zijn daarom verschillende onderzoeks- en opleidings-
instituten gevestigd die meedenken over ontwikkelin-
gen binnen de sector. Zoals het Wageningen Universiteit 
en Researchcentrum (WUR), de Aeres Hogeschool en de 
Floriade Expo 2022. De kennis die zij hebben, is inmid-
dels ook een exportproduct. En Flevoland is koploper in  

Nederland als het gaat om biologische landbouw. 
Visserij is al van oudsher aanwezig in deze regio.  
Van alle Nederlandse thuishavens, kent Urk de  
meeste actieve kotters. En door een eigen visafslag 
heeft het een sterke nationale en internationale  
marktpositie. 
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Meer weten?
• Omgevingsvisie: Landbouw Meerdere Smaken
• Bodematlas
• Atlas Natuurlijk Kapitaal
• Landelijk Grondgebruik Nederland (LGN)
• Opendata waterschap Zuiderzeeland

https://www.omgevingsvisieflevoland.nl/omgevingsvisie/opgaven/landbouw-meerdere-smaken/
https://kaart.flevoland.nl/bodematlas/
https://www.atlasnatuurlijkkapitaal.nl
https://www.wur.nl/nl/onderzoek-resultaten/onderzoeksinstituten/environmental-research/faciliteiten-tools/kaarten-en-gis-bestanden/landelijk-grondgebruik-nederland.htm
https://geo-zzl.opendata.arcgis.com
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Visserij
 Staande netten 1 sep-14 mrt

 Staande netten 1 feb-31 okt
 Visserij 1 mrt-30 nov
 Visserij 15 okt-30 jun
 Vaarwegen

Voorwaarden landbouw
 Water
 Dijk
 Gemaal
 Inlaat
 Hevel
 Sluis
 Sloot/tocht
 Kanaal

 Bodemdaling
 Akkerbouw/landbouwgrond

 Glastuinbouw
 Landbouw gerelateerd onderwijs
 Initiatief natuurinclusief
 Flevokust haven
 Initiatief energie

LEGENDA HOOFDKAART

De drooglegging is het verschil tussen het maai-
veld (AHN3) en het hoogste peil per peilvlak van het 
meest recente peilvlakkenbestand, met uitzonde-
ring van enkele natuurgebieden. Daar is alleen een 
ondergrens van het peil bekend (bron: waterschap 
Zuiderzeeland).

Diepte beneden maaiveld (m)

 0
 0.5
 0.6
 0.7
 0.8
 0.9
 1
 1.1
 1.2
 1.3
 1.4
 1.5
 2
 5
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4.1 Grondsoorten
Bron: WUR, Alterra, 2006, bewerking MUST

LEGENDA

Nesvaaggronden (kalkrijk)
 Lichte zavel
 Klei

Poldervaaggronden (kalkrijk)
 Lichte zavel (profiel 2)
 Zware zavel (profiel 2)
 Lichte zavel (profiel 5)
 Zware zavel (profiel 5)
 Klei (profiel 2)
 Lichte klei (profiel 2)
 Zware klei (profiel 5)

Meerveengronden
  Op zand zonder humus podzol
 Op zeggeveen, rietzeggeveen of broekveen
 Op veenmosveen

Eerdgronden
 Met mineraal dek 5-8% Lutum + moerige tussenlaag op zand
 Met zavel/kleidek+moerige tussenlaag op zand
 Met zanddek+moerige tussenlaag op zand
 Met moerige bovengrond op zand
 Gooreerdgronden lemig fijn zand

Podzolgronden
 Met humushoudend zanddek, moerige tussenlaag
 Met zavel/klei deklaag, moerige tussenlaag
 Grofzand (veld-podlodzolgrond)

Drechtvaargronden
 Klei (kalkarm)
 Klei (kalkrijk)
 Zavel (kalkrijk)

Diverse gronden
 Waardeveengronden op zeggeveen rietzeggeveen of broekveen
 Waardveengronden op bagger, verslagenveen, gyttja
 Vlierveengronden op zand zonder humupodzol
 Veenafbraakgebied
 Zeer ondiepe keileem, potklei
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4.2 Aantal biologische landbouwbedrijven  
en aandeel per provincie 

Bron: CBS, 2019

Grootte van de groene bol geeft totaal aantal bedrijven weer per  

provincie en kleur provincie geeft percentage biologische bedrijven weer

4.3 Kwelwater (in mm/dag)

Bron: Bodematlas Flevoland
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4.4 Beschikbaarheid zoet grond water (1000mg/l choloride)
Bron: Deltares, 2014

Diepte van de grens tussen zoet en brak grondwater
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4.6 Verbreding landbouw: aantal bedrijven naar soort verbreding 
Bron: CBS, 2016, bewerking MUST
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4.5 Aantal landbouwbedrijven naar bedrijfstypen in Flevoland
Bron: CBS, 2016, bewerking MUST
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4.7 Kerncijfers akkerbouw
Bron: Grond in beweging (2019), WUR, bewerking cijfers CBS (2017)  

SO = Standaard Output

Variabele Flevoland totaal 
gemiddeld

Nederland Totaal

Aantal bedrijven 869 10.685

Areaal per bedrijf (ha) 57 42

Aantal SO (x1.000 euro) per bedrijf 315 162

Aantal SO per hectare (euro) 5.480 3.870
Bron: CBS-Landbouwtelling 2018

4.9 Schaalvergroting van bedrijven in akkerbouw en melkveeteelt 
Bron: Grond in beweging (2019), WUR, bewerking cijfers CBS (2017)
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4.8 Kerncijfers melkveehouderij
Bron: Grond in beweging (2019), WUR, bewerking cijfers CBS (2017)  

SO = Standaard Output

Variabele Flevoland totaal 
gemiddeld

Nederland Totaal

Aantal bedrijven 212 16.331

Areaal per bedrijf (ha) 67 53

Aantal koeien per bedrijf 149 99

Aantal koeien per hectare 2,2 1,8

Aantal SO (x1.000 euro) per bedrijf 630 416

Aantal SO per hectare (euro) 9.370 7.790
Bron: CBS-Landbouwtelling 2018



Links

Boven: Bewateren (bron: Provincie Flevoland)

Onder: Teelt van soja (bron: Provincie Flevoland)

Rechts

Boven: Strokenteelt WUR (bron: Maureen Anema)

Onder: Bewateren van uien (bron: Provincie Flevo-

land) 69



5. ENERGIE
Flevoland als groene 
centrale

70
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Het opwekken van duurzame energie hoort bij Flevoland. Windmolens tekenen  
het landschap en zonne-energie wordt steeds belangrijker. Het netwerk om deze 
elektriciteit te transporteren is aanwezig en goed op orde. Inmiddels kent onze  
provincie zelfs het grootste aandeel hernieuwbare energie per inwoner! 

Maar de provincie staat niet stil en onderzoekt nieuwe  
duurzame energiebronnen. Zo is de aanleg van het 
warmtenet in volle gang. Verschillende wijken in Almere 
en Lelystad zijn er al op aangesloten.  
Ook wordt de potentie van geothermie, oftewel aard-
warmte, nader bekeken. We kunnen met recht zeggen 
dat de rol als producent van hernieuwbare energie de 
provincie Flevoland goed past. 

5.1 Hernieuwbare elektriciteit  
per inwoner (Megajoule/inwoner)
Bron: Klimaatmonitor (RWS, Windstats 2018)

 <150
 150-300
 300-450
 450-600
 > 600

Meer weten?
• Flevolandse Energieagenda
• Nationale energieatlas
• Klimaatmonitor
• Zonatlas Flevoland
• Status zonneparken in Flevoland
• Structuurvisie Zon
• Regioplan Windenergie

https://fea.nl
https://www.nationaleenergieatlas.nl
https://klimaatmonitor.databank.nl
https://www.flevoland.nl/wat-doen-we/energie/zon
https://flevoland.maps.arcgis.com/apps/dashboards/20443ec2c9174e8289070b27670657e9
https://www.flevoland.nl/getmedia/a43c5151-1521-44d6-9017-c4758155bd8a/Structuurvisie-zon-dv.pdf
https://www.flevoland.nl/wat-doen-we/energie/wind
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Gebied
 Water
 Bodem
 Stedelijk gebied
 Bedrijventerrein

Verbinding
 Snelweg 

 Spoor

Warmte bodemopslag capaciteit potentieel,  
open wko systeem (Gigajoule/hectare per jaar)

 2.000-3.000
 3.000-4.000 
 4.000-5.000 

Locatie ontwikkeling windturbines
 Locatie Ontwikkeling Windturbines

 Windturbines
 Wisselstations
 Energiecentrale
 Zonneparken

 Bestaand warmtenet

Energietransport
 380 kV (kilovolt)
 220 kV
 150 kV
 110 kV
 Gasnetwerk
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5.2 Benchmark energieverbruik
Bron: Klimaatmonitor (RWS)

Verkeer en vervoer
Gigajoule/inwoner
36,22
Flevoland

29,54
Nederland

Bron: Berekening RWS | 2017

Woningen
Gigajoule/inwoner
19,00
Flevoland

22,90
Nederland

Bron: Berekening RWS | 2017

Landbouw, bosbouw en visserij
Gigajoule/inwoner
12,84
Flevoland

8,73
Nederland

Bron: Berekening RWS | 2017

Industrie
Gigajoule/inwoner
4,66
Flevoland

29,45
Nederland

Bron: Berekening RWS | 2018

5.3 Totaal gasverbruik woningen, 
temperatuurgecorrigeerd (TJ)
Bron: Klimaatmonitor (RWS), berekening o.b.v. 

gemiddelde alle woningen en aantal woningen, 2019

 <9.000
 9.000-18.000
 18.000-27.000
 27.000-36.000
 >36.000

5.4 Benchmark CO2-uitstoot
Bron: Klimaatmonitor (RWS)

Verkeer en vervoer
Ton/inwoner
2,63
Flevoland

2,15
Nederland

Bron: Berekening RWS | 2017

Woningen
Ton/inwoner
1,27
Flevoland

1,58
Nederland

Bron: Berekening RWS | 2017

Landbouw, bosbouw en visserij
Ton/inwoner
0,86
Flevoland

0,58
Nederland

Bron: Berekening RWS | 2017

Industrie
Ton/inwoner
0,40
Flevoland

2,09
Nederland

Bron: Berekening RWS | 2018
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5.5 Benchmark duurzame opwek
Bron: Klimaatmonitor (RWS)

Zonnestroom
Megajoule/inwoner
1.169
Flevoland

671
Nederland

Bron: Berekening RWS | 2018

Hernieuwbare elektriciteit
Megajoule/inwoner
21.714
Flevoland

3.514
Nederland

Bron: Berekening RWS | 2017

Wind op land hern. elektriciteit
Megajoule/inwoner
20.647
Flevoland

1.378
Nederland

Bron: Berekening RWS | 2018

5.6 Opgesteld vermogen wind  
op land (Megawatt)
Bron: Klimaatmonitor (RWS, 2017)

 <2.500
 2.500-5.000
 5.000-7.500
 7.500-10.000
 >10.000

5.7 Opgesteld vermogen  
zonnepanelen (Kilowattpiek) 
Bron: Klimaatmonitor (RWS, CBS 2018)

 <160.000
 160.000-240.000
 240.000-320.000
 320.000-400.000
 >400.000



Links

Boven: Bouw windmolen (bron: Provincie Flevoland)

Onder: Windturbine in een tulpenveld (bron: Provincie 

Flevoland)

Rechts

Boven: Maxima centrale (bron: Provincie Flevoland,  

Allan Schaap)

Onder: Zonne-eiland Almere (bron: Provincie 

Flevoland)

75



6. LOGISTIEK
Flevoland als draaischijf

76
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Flevoland ligt centraal in Nederland. Via een netwerk van vaarwegen, spoorwegen  
en (snel)wegen is het goed verbonden met het (inter)nationale logistieke netwerk. 
Daardoor is de provincie een interessante vestigingsplek voor bedrijven, met name 
uit de logistieke sector. Maar ook bedrijven uit andere sectoren weten Flevoland 
steeds vaker te vinden. 

6.1 Europees Transportnetwerk 
(TEN-T)
Bron: Europese Commissie, bewerking MUST

 Kernnetwerk: weg
 Kernnetwerk: spoorweg
 Kernnetwerk: vaarweg
 Uitgebreide netwerk: weg
 Uitgebreide netwerk: spoorweg 
 Uitgebreide netwerk: vaarweg

Meer weten?
• Visie Duurzaam Goederenvervoer Flevoland
• Mobiliteitsvisie Flevoland 2030
• Programma Mobiliteit & Ruimte

Het is belangrijk om de bereikbaarheid over land en 
water te blijven versterken. En dat doet de provincie 
dan ook. Denk aan de spoorwegverbinding die  
Lelystad en Dronten verbindt met Zwolle. Ook de  
komst van Flevokust Haven is een mooi voorbeeld. 
Deze goederenhaven, iets ten noorden van Lelystad, 
verbindt de verschillende vervoersmogelijheden met  
elkaar en de provincie met grote nationale en  
internationale (zee)havens. 

https://www.flevoland.nl/wat-doen-we/wegen-vaarwegen-en-openbaar-vervoer/mobiliteitsvisie/duurzaam-goederenvervoer
https://www.flevoland.nl/wat-doen-we/wegen-vaarwegen-en-openbaar-vervoer/mobiliteitsvisie
https://www.flevoland.nl/getmedia/a9885be9-c47c-4081-8a53-a2f1eff422e0/2179075-v2-Versie-ter-vaststelling-Programma-Mobiliteit-en-Ruimte.PDF
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Vervoer
 3.900-15.000 voertuigbewegingen/dag
 2.200-3.900 voertuig bewegingen/dag
 800-2.200 voertuig bewegingen/dag
 0-800 voertuig bewegingen/dag
 Haven

 
Vaarwegen

 Meer dan 7.000 passages (2016)
 3.000-7.000 passages (2016)
 0-3.000 passages (2016)

Bedrijven met 10 werknemers of meer
 Vervoer en opslag
 Bouwnijverheid
 Productie, distributie en opslag in 

 elektriciteit en aardgas 
 Industrie
 Winning/distributie van water;  

 afval (water), beheer en sanering
 Landbouw, bosbouw en visserij
 Verhuur van roerende goederen en    

 overige zakelijke dienstverlening
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6.2 Aantal vrachtauto’s over hoofdwegen in de provincie Flevoland 
Bron: Provincie Flevoland (2019) 

 
 

 

 
  11 

 

 

2 Vervoer in de provincie Flevoland 

2.1 Verkeersbewegingen 

 Vrachtwagenbewegingen 
Onderstaande figuur toont de hoeveelheid vrachtwagenbewegingen per dag over het 
hoofdwegennetwerk in de provincie Flevoland. Zichtbaar is dat de drukste routes de 
autosnelwegen zijn, maar ook de N50, de Houtribdijk, de N307 (Dronten – Kampen) en 
de N305 worden relatief druk bereden door vrachtauto’s.  

figuur 1 Aantal vrachtauto’s over hoofdwegen in de provincie Flevoland 

 

 
 

 Bron: INWEVA 2017 

70% bestemmingsverkeer, 30% doorvoerverkeer.  
Het aantal vrachtwagenbewegingen in Flevoland bedraagt zo’n 4,1 miljoen per jaar. Dat 
komt overeen met circa 11.500 vrachtwagens per dag. Hiervan vinden er 440 duizend 
ritten plaats binnen de grenzen van de provincie Flevoland, 2,2 miljoen ritten in relatie 
tot een andere provincie in Nederland en 167 duizend ritten in relatie tot het buitenland.  
 
Belangrijk om te vermelden is dat liefst 1,3 miljoen (30%) ritten op jaarbasis geen 
economische relatie hebben met de provincie Flevoland, maar wel de provincie 
doorkruisen. In veel gevallen gaat het hierbij om doorvoerverkeer naar de provincie 
Friesland; in mindere mate gaat het om vervoer in relatie tot Groningen.  
Het meeste doorvoerverkeer rijdt enkel en alleen over de snelwegen (A6 en A27) in de 
provincie Flevoland. Een beperkte hoeveelheid vrachtauto’s doorkruist Flevoland over 
de N-wegen, waarbij de relatie tussen Overijssel en Friesland via de Ramspolbrug (N50) 
het belangrijkst is.  

6.3 Aantal scheepvaartbewegingen over het vaarwegennet in en om Flevoland
Bron: Provincie Flevoland (2019) 

 
 

 

12 
 
 

 

 
 

 

Onderscheid naar doorvoerverkeer op de snelwegen 
• Op de A6 tussen knooppunt Muiden en knooppunt Almere heeft een beperkt aantal 

voertuigen een bestemming en herkomst buiten Flevoland: 335 duizend voertuigen 
op jaarbasis, oftewel 900 vrachtwagens per dag. Er rijden over de Hollandse Brug 
dagelijks 8.383 vrachtauto’s. Het percentage doorvoerverkeer bedraagt dan ook 
10,7%. 

• Op de A27 is het percentage doorvoerverkeer veel hoger. Over de Stichtse Brug 
rijden op dagelijkse basis 8.199 vrachtauto’s, waarvan er 2.878 geen economische 
relatie met Flevoland hebben. Het percentage doorvoerverkeer over deze weg 
bedraagt dan 32%.  

• Tot slot is ook gekeken naar de hoeveelheid doorvoerverkeer op de A6 bij de 
provinciegrens tussen Flevoland en Friesland. Daar rijden dagelijks 6.011 
vrachtauto’s de provinciegrens over, waarvan er 3.604 geen economische relatie 
met de provincie Flevoland hebben. De hoeveelheid doorvoerverkeer op dit traject 
bedraagt daarmee 60%.  

 Scheepvaartbewegingen  
Onderstaande figuur toont het aantal scheepvaartbewegingen per jaar in en om de 
provincie Flevoland. Zichtbaar zijn de hoofdvaarroute Amsterdam – Delfzijl door het 
Marker- en IJsselmeer, en de vaarroute over het Ketelmeer. De vaarroute door de 
Randmeren is van veel minder belang, zo wordt duidelijk uit de figuur. Het aantal 
vaarbewegingen op het provinciale vaarwegennet, is zeer gering.  

figuur 2 Aantal scheepvaartbewegingen over het vaarwegennet in en om Flevoland 

 

 
 

 Bron: Panteia op basis van BIVAS modelrun, Rijkswaterstaat IVS’90 sluisdata  

 

26 

1 

12 

11 

Aantal passages 
binnenvaart (2016)

 meer dan 9.000
 8.000 tot 9.000
 7.000 tot 8.000
 6.000 tot 7.000
 5.000 tot 6.000
 4.000 tot 5.000
 3.000 tot 4.000
 2.000 tot 3.000
 1.000 tot 2.000
 minder dan 1.000

In blauw: sluispassagedata
In zwart: modelmatige data

Aantal voertuigen per 
etmaal (aantal)

 6.400 tot 15.000
 3.900 tot 6.400
 2.200 tot 3.900
 1.300 tot 2.200
 800 tot 1.300
 500 tot 800
 300 tot 500
 150 tot 300
 1 tot 150
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6.5 Herkomst of bestemming van goederen kansrijk voor modal shift en type goederen
Bron: Provincie Flevoland (2019) 

AT
4%

CH
2%

CZ
6%FR

5%

LU
2%

Landbouw-
producten

16%

Voedings-
middelen

18%

Metaal -
producten

6%

Bouw-
materialen

14%

Mest
1%

Chemie
14%

Consumenten-
goederen

30%

DE
80%

 

6.4 Overzicht goederenstromen over de binnenwateren in en om de provincie Flevoland 
Bron: Provincie Flevoland (2019) 

 
 

 

18 
 
 

 

 
 

 

figuur 6 Overzicht goederenstromen over de binnenwateren in en om de provincie Flevoland 

 

 
 

 Bron: Panteia op basis van BIVAS (2016) en sluisdata. 

Bovenstaande figuur geeft inzicht in de omvang van de goederenstromen in en om de 
provincie Flevoland. Zowel geladen, geloste als doorgevoerde tonnen worden op de 
kaart getoond. Met afstand de belangrijkste vaarweg is de vaarroute tussen Amsterdam 
en Lemmer via de Houtribsluizen. Over deze vaarweg wordt jaarlijks 21 miljoen ton aan 
goederen vervoerd. 
 
  

Vervoerd gewicht - Binnenvaart (in kilotonnen)
 100.000 tot 150.000
 50.000 tot 100.000
 25.000 tot 50.000
 10.000 tot 25.000
 5.000 tot 10.000
 2.500 tot 5.000
 1.500 tot 2.500
 1.000 tot 1.500
 500 tot 1.000
 250 tot 500
 100 tot 250
 50 tot 100
 25 tot 50
 10 tot 25
 1 tot 10
 onder 1



81

6.7 Goederennetwerk
Bron: Provincie Flevoland (2016) 

29
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Figuur 7: Streefbeeld goederenvervoer
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6.6 Economische sectoren en hun nationaal  
aandeel in de economie en mate van regionale  
specialisatie in Flevoland 
Bron: Circulaire Atlas Flevoland (RHDHV, 2018)
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6.9 Type goederen in het wegvervoer naar richting
Bron: Provincie Flevoland (2019) 

 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Intraprovinciaal

Nationaal

Internationaal
Voedingsmiddelen

Landbouwproducten

Turf

Olieproducten

Ertsen

Metalen producten

Bouwmaterialen

Meststof fen

Chemicaliën

Overige goederen

komen. De verhuur van roerende goederen komt meer dan 2 keer vaker voor dan het 
gemiddelde van Nederland. Het aantal werknemers is in deze sector ook relatief groot en 
daarmee is de sector economische sterk  in Flevoland.  Ook de landbouw, bosbouw en 
visserij  is relatief sterk aanwezig. Het aantal werknemers in deze sector is relatief gering, 
maar het landgebruik groot en daarmee is deze sector beeldbepalend in Flevoland. 

6.8 Locatiedynamiek Logistiek 2011 - 2018
Bron: College van Rijksadviseurs/STEC (2019)

V
erkenning	X

X
L:	trends,	w

aarom
	en	w

aar

156 157

Nationaal	perspectief:	Zuid-Nederland	dominant	in	locatiekeuze
Binnen Nederland zien we een dominantie van logistieke locatiedynamiek in Zuid-
Nederland. Op basis van langjarig onderzoek van Stec Groep is in onderstaande figuren 
een beeld geschetst van de bovenregionale vestigingsdynamiek in Nederland op 
gebied van logistiek.

In de figuur is weergegeven in welke gemeente bedrijven (in de logistiek) zich vestigen. 
Hierbij is een uitsplitsing gemaakt in de periode tot en met 2010 en daarna. Wat opvalt 
is dat de locatiedynamiek na 2010 veel meer verspreid heeft plaatsgevonden. Logistieke 
hotspots als Moerdijk, Breda, Roosendaal, Tilburg, Waalwijk, Venlo en Venray blijven 

weliswaar dominant, maar ook andere regio’s en plekken pikken een graantje mee 
van de dynamiek in de logistieke sector. We zien onder andere plekken als Eindhoven, 
Tiel/Zaltbommel, omgeving Nijmegen, Apeldoorn en Lansingerland als nieuwkomers 
verschijnen. Overigens is de marktoriëntatie van de vestiging hier een belangrijke rol 
bepalende factor in. Nederland telt inmiddels circa 30 logistieke hotspots. Vestiging 
vindt niet meer alleen plaats in de logistieke knooppunten, maar verspreidt zich 
inmiddels min of meer langs de hoofdcorridor West-Oost.

Figuur 2: Bovenregionale locatiedynamiek logistieke sector (2000-2018)
Bron: Stevc Groep 2019



Links

Vissersboot (bron: Provincie Flevoland)

Rechts

Rijdend op de A6 (bron: Veenenbos en Bosch,  

landschapsarchitecten) 83
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Flevoland is ‘alzijdig’: de provincie ligt cen-
traal en gaat tal van verbindingen aan met  
de steden om haar heen. Amsterdam, maar 
ook Amersfoort en Zwolle. Zij vinden in 
Flevoland een plek van rust en reuring,  
een plek om te ontspannen of om iets te 
beleven. Iets wat voor Flevolanders deel is 
van hun dagelijkse leefomgeving. 

Ook voor ‘andere Flevolanders’ wordt 
ruimte gemaakt. Nieuw land, nieuwe  
natuur. Wie eens een boottocht naar het 
nieuwste stukje Flevoland heeft gemaakt, 
de Marker Wadden, kan alleen maar stil 
zijn van de samengebalde kracht van mens 
en natuur.
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7. RUIMTE
Flevoland biedt  
rust & ruimte

89
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Een groter contrast is bijna niet denkbaar. Vlakbij de dichtbevolkte, felverlichte Rand-
stand ligt Flevoland, waar stilte, ruimte en duisternis nog ruimschoots aanwezig zijn.  
Hier zijn adembenemende vergezichten en de sterren ’s nachts duidelijk zichtbaar.  
In Almere is zelfs een sterren wacht die de hemel boven de provincie in beeld brengt. 

Ook stilte is een van de kernkwaliteiten van Flevoland. 
Daarom heeft de provincie verschillende gebieden  
aangewezen als stiltegebied; het Kuindersbos, het  
Roggebotzand en het Horsterwold.Daar hoor je enkel 
de geluiden van bladeren en vogels. In Flevoland kom 
je echt tot rust. 
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Gebieden
 Openheid
 Stiltegebieden
 Sterrenwacht

Hemelhelderheid in millandela/m2
 Perfecte donkere lucht

 Donkere lucht 

 Landelijkelucht

 Voorstadtransitie 

 Voorstedenlucht 

 Heldere lucht in de voorsteden 

 Stadstransitie 
 
 Stadslucht 



Links

Boven: Stille kern Horsterwold (bron: Provincie Flevoland)

Onder: Mistbank (bron: Provincie Flevoland)

Rechts

Vuur onder de sterrenhemel (bron: Marjolein den Hartog)
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8. RECREATIE 
& TOERISME
Leef en beleef het 
Flevolandse verhaal

93
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Flevoland heeft veel grote attracties, evenementen en festivals. Dat komt  
door de ruimte die het biedt aan ondernemingen met grote ambities. 

Steeds meer bezoekers weten de provincie ook te 
vinden voor haar andere kwaliteiten. Zij komen voor 
het unieke landschap met de Land Art, de natuurge-
bieden zoals het Horsterwold, Waterloopbos,  
de Oostvaarders plassen en de recent aangelegde 
Markerwadden, de oeverrecreatie en watersport en 
voor het Unesco Werelderfgoed (Schokland), de mu-
sea en de architectuur. Ook voor fietsers en wande-
laars is Flevoland een interessante bestemming.  

Verschillende lange afstand fiets- en wandelroutes 
doorkruisen de provincie. En door de vele mogelijk-
heden om te overnachten in de natuur is Flevoland 
ook aantrekkelijk voor bezoekers die wat langer 
willen blijven. Flevoland heeft aanbod voor ieder-
een. En met een groeiend aantal arbeiders plaatsen 
is de vrijetijdssector een belangrijke economische 
bedrijfstak. 

Meer weten?
• www.visitflevoland.nl

http://www.visitflevoland.nl
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Oppervlaktes
 Natuurgebied
 Bosrijkgebied
 Water
 Hoofdvaarwegen
 Centrumgebieden

Recreationele doeleinden
 Lange fietsroute
 Tulpenroute 2019 (auto)
 Tulpenroute 2019 (fiets)

 Lange Afstand Wandelpad (LAW)
 Binnenvaart
 Staande mastroute
 Hotspots - water

 Jachthaven
 Haven
 Spoorwegen
  Stations
 Musea
 Theaters

LEGENDA HOOFDKAART

Attracties

 Walibi

 Floriade

 Aviodrome

 Biddinghuizen

 De Batavia

 Waterloopbos

 Weerribben Giethoorn

 Nationaal park Nieuwland
  Strand
 Kampeerterreinen
 Zeil- en surfscholen
 Zwembad (sport)
 Zwembad (recreatie)

Voor verklaring Land Art zie volgende pagina
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1. Polderland Garden of Love &  Fire

2. De Groene Kathedraal

3. Observatorium

4. Exposure

5. Sea Level

6. Deltawerk

7. Pier + Horizon

8. Riff, PD#18245

9. Aardzee 1
2

3
4

5

6

7

8

9

8.1 Land Art
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8.2 Ontwikkeling arbeidsplaatsen in  
vrijetijdsactiviteiten Flevoland 1995-2015 
Bron: Bureau Louter (2016) De Staat van Flevoland
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  Lange Afstand Fietsnetwerk
 Lange Afstand Wandelpad (LAW)

8.3 Lange afstandsroutes
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8.4 Evenementen

Mei
Bevrijdingsfestival
Dancetour Lelystad
Opwekking
Libelle Zomerweek

Augustus
Oak & Owl festival 
Meerpaaldagen
Lowlands 
Strandfestival ZAND 

Juni 
Jordaan in de Polder
Defqon.1
Festival Sunsation 
Grow Festival 

September
Pieper Festival 
LelySTART 

Juli
Free Festival 
Summerpark Festival 
Wildeburg 
Wijland Festival



Links

Boven: Zeilles (bron: Provincie Flevoland)

Onder: Lowlands Festival (bron: Provincie Flevoland)

Rechts

Boven: Walibi Holland (bron: Provincie Flevoland)

Onder: Urkerstrand (bron: Provincie Flevoland) 99



9. NATUUR  
& ECOLOGIE
Grootse natuur rondom  
je huis

100
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Niet alleen de mens voelt zich thuis in Flevoland.  
Ook planten (flora) en dieren (fauna) hebben er hun 
plek gevonden. De provincie ligt op een kruispunt van 
belangrijke internationale vogeltrekroutes en vismi-
gratieroutes. Daarom zijn er verschillende Natura 2000 
gebieden. Dat zorgt ervoor dat je in Flevoland tal van 
bijzondere diersoorten vindt, waarvan sommigen zelfs 
bijna uitgestorven waren in Nederland. Zo broeden er 
zeearenden in Nationaal Park Nieuw Land, groeit het 
aantal otters en bevers gestaag en is de kiekendief niet 
meer weg te denken uit het landschap. Deze roofvogel is 
zelfs het symbool van onze provincie! Ook de steden in  
Flevoland hebben veel groen. Daardoor komen zelfs 
middenin de stad bijzondere planten en dieren voor. 
Vlinders, padden en vleermuizen kunnen we tot onze 
buren rekenen. Zo is de natuur dichterbij dan je denkt. 
Wie goed kijkt, raakt niet uitgekeken!

9.1 Aantal kilometer tot bos, 2010

Gemiddelde afstand op buurtniveau, vanaf de woning

Bron: CBS, 2016

 Minder dan 1 km
 1 tot 2 km
 2 tot 5 km
 5 km of meer
 Geen gegevens

 

Meer weten?
• Natuurnetwerk Nederland in Flevoland
• Natura 2000-gebieden in Flevoland
• Atlas Natuurlijk Kapitaal
• Natuurbeheerplan Flevoland 2020

https://www.flevoland.nl/wat-doen-we/natuur/natuurnetwerk-nederland
https://www.flevoland.nl/wat-doen-we/natuur/natura-2000
https://www.atlasnatuurlijkkapitaal.nl
https://www.flevoland.nl/loket/kaarten/natuurbeheerplan-flevoland
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Natuurbeheertype
 Moerassen
 Vogelgraslanden
 Vochtige bossen
 Droge bossen

 Agrarische natuurclusters
 Overige bossen

Migratie
 Route vogelmigratie

 Vismigratie

Waarnemingen (ter illustratie)
Bron: NDFF, 2020

 Roerdomp
 Zeearend
 Vleermuizen
 Grauwe kiekendief
 Weerschijnvlinder
 Rugstreeppad
 Otter
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9.2 Natuurbeheer

LEGENDA 

 Natuurnetwerk Nederland (NNN), inclusief Natura 2000
 Stiltegebieden (zonder en met overlap NNN)
 Nationale landschappen
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2000-2004

2010-2014

2005-2009

2015-2020

LEGENDA  
   Locatie beverburcht

9.3 Ontwikkeling van beverburchten



Links

Zeearend (bron: Wilbert de Weerdt)

Rechts

Ooievaar (bron: Provincie Flevoland) 105
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Stedelingen, agrariërs, vissers, als je 
Flevolanders vraagt wat de basis is van 
onze cultuur dan duikt het woord ‘pionier’ 
vaak op. Wie naar Flevoland ging, wist niet 
precies wat hem of haar te wachten stond. 

Onze geschiedenis laat zich lezen als een 
aaneenschakeling van slimme experimen-
ten. We verwelkomen al decennialang 
agrarische bedrijven, we bouwen huizen 
met tuinen voor duizenden mensen die 

droomden van ruimte in hun woningen 
zonder balkon. Mensen die graag hun  
eigen woning wilden bouwen, kunnen 
dat in onze provincie doen. 

Flevoland staat klaar om ook andere  
uitdagingen de ruimte te bieden, zoals  
de omschakeling naar een circulaire  
economie door zoveel mogelijk kringlopen 
te sluiten.
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10. PIONIERS
Ruimte voor experiment

111
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Flevoland is de provincie van experimenteren, pionieren en uitdagende projecten. 
Van eigen initiatieven en dingen proberen. De aanleg van Flevoland zelf was hiervan 
al een mooi voorbeeld. Denk ook aan de eerste bewoners van de Noordoostpolder, 
die zelfs beoordeeld werden op hun pioniersgeest. Zij moesten immers samen  
bouwen aan een nieuwe gemeenschap op nieuw, leeg land. Dat was niet voor  
iedereen weggelegd. 

Ook op andere terreinen zijn overal in de provincie 
voortrekkers te vinden. Bijvoorbeeld in de bosbouw, de 
energietransitie, de natuurontwikkeling en de steden-
bouw. Een aantal voorbeelden zijn op de kaart gezet.  
Zo zijn in Oosterwold de bewoners zelf verantwoordelijk 
voor de planvorming en uitvoering van hun woonwijk. 
En het Waterloopkundig Laboratorium bouwde vanaf 

1952 proefopstellingen om onderzoek te doen. Ook de 
Oostvaardersplassen, de Regenboogbuurt, het Upcycle 
Centrum Almere en de proefvelden van de Wagenin-
gen Universiteit zijn mooie voorbeelden. Ga ook op 
ontdekkingstocht en ontdek de verhalen achter de 
experimenten. 



Pioniersroute

Christaller
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Voorbeelden van experimenten

 Upcycle Centrum Almere (1)

  Testcentrum (2)

  Iepen Onderzoek (3) 

  Almere Oosterwold (4)
  
  De Fantasie (5)

  De Realiteit (6)
  
  Aardzee (7)

  Proefvelden WUR (8)

  Horsterworld (9)

  Waterloopbos (10)

  NLR (11)

12 - Stadsconcept Lelystad
13 - Schokbeton schuren
14 - Tiny housing
15 - Regenboogbuurt
16 - Centrale Plaatsentheorie Noordoostpolder 
17 - Strokenteelt
18 - Test site Lelystad, windturbines
19 - Gorzenveld rietveld bestrijding
20 - Flevohout
21 - Wilgenreservaat
22 - Marker Wadden
23 - Oostvaardersplassen



Links

Boven: RIFF PD#18245 door Bob Gramsma 

(bron foto: Ivo Sajet)

Onder: De Realiteit (bron: Thijs Quispel)

Rechts

Boven: Herfst kleuren in Ens (bron: Provincie  

Flevoland, Dick Vos)  

Onder: Aanleg Marker Wadden (bron: Provincie 

Flevoland) 114



11. CIRCULAIRE 
ECONOMIE
Het sluiten van kringlopen  
zichtbaar
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Flevoland is klaar voor een circulaire toekomst. Een economisch systeem,  
waarbij het kringloopsysteem gesloten wordt en materialen zo vaak  
mogelijk hergebruikt worden. 

Dit vraagt om inzet, samenwerking en een goede 
infrastructuur. Maar ook om industrieterreinen waar 
je de grondstoffen kan opslaan. Zij krijgen een hoge 
milieucategorie (4 tot 5), wat betekent dat ze aan 
zeer strenge regels moeten voldoen en niet te dicht 
bij woningen liggen.  

Voor de circulaire economie zijn groene grondstoffen 
en restmaterialen belangrijk. Beiden zijn aanwezig  
in Flevoland. De landbouw levert bijvoorbeeld 
plantaardig materiaal dat hergebruikt kan worden. 
En restmaterialen, zoals textiel of oude apparaten, 
vinden we in alle steden en dorpen in onze provincie.  
Door onderzoek, maar ook door gewoon te doen, 
gaat iedereen op zoek naar kansen en mogelijk-
heden. Steeds meer materiaalstromen pakken we  
op, totdat we dé grondstoffenleverancier zijn voor  
de circulaire economie. 

Dat we dit kunnen, staat vast. De ligging, de inno-
vatiekracht van onze ondernemers, de uitgestrekte 
landbouwgronden en de kennis- en opleidingscentra 
geven de provincie een goede uitgangspositie.  
En de hand-on mentaliteit van de bewoners maakt 
het af. Op naar een circulaire toekomst!

11.1 Aantal kilometer tot bos, 2010
Bron: Circulaire Atlas Flevoland (RHDHV, 2018)

1. INLEIDING 

Noodzaak circulaire economie 
Met steeds meer mensen en een groeiende welvaart, neemt de wereldwijde vraag naar 
grondstoffen toe. Op termijn leidt dat tot schaarste van grondstoffen, prijsstijgingen en 
milieuschade in kwetsbare winningsgebieden. Vanuit dit besef groeit de aandacht voor een 
economisch systeem waarin zo min mogelijk materialen verloren gaan. Het is urgent: de 
wegwerpmaatschappij moet plaats maken voor een kringloopsysteem ofwel voor een 
circulaire economie. 
  
Flevoland dé grondstoffenleverancier voor de circulaire economie 
De provincie ziet voor Flevoland een belangrijke rol weggelegd in de circulaire economie. In 
de Omgevingsvisie Flevoland staan de opgave en de ambitie voor circulaire economie 
beschreven:  
 

‘In 2030 en verder staat Flevoland bekend als de grondstoffenleverancier voor de 
Circulaire Economie. (Rest)stromen uit de landbouw, bedrijven en huishoudens maken we 
geschikt voor duurzaam (her)gebruik. Groene grondstoffen en gebruikte materialen 
bewerken we zodanig dat ze snel en gemakkelijk hun weg vinden naar bestaande en 
nieuwe afzetmarkten; in Flevoland, in Nederland en wereldwijd.’  

 
Twee lijnen: groene grondstoffen en gebruikte materialen 
Om de grondstoffenleverancier van de circulaire economie te worden, zet de provincie 
Flevoland twee lijnen uit: één voor groene grondstoffen en één voor gebruikte materialen. 
Bij elke lijn ligt het accent op de behoefte van de markt. Vanuit die behoefte wordt gewerkt 
aan het aanbod van rest- en agrarische stromen. Voor iedere lijn gaan platforms aan de slag 
om kansrijke business cases uit te werken. 
  
 Groene grondstoffen 

Hierbij richt de provincie zich op de nutriëntenkringloop, om de landbouwgrond 
vruchtbaar te houden en op het stimuleren van productie van (nieuwe) groene 
grondstoffen voor chemie, farmacie, materiaaltoepassingen en energie. Ook kijkt de 
provincie naar grondstoffen die kunnen worden geproduceerd uit organische 
reststromen en afvalwater. 

 
 Gebruikte materialen 

De provincie zet ook in op materiaalstromen die in Flevoland aanwezig zijn en waaraan 
behoefte bestaat in de markt. Hierbij sluit de provincie in eerste instantie aan bij de 
grote bouw- en verbouwopgave in de provincie en omliggende regio’s. De vraag naar 
circulaire bouwmaterialen gaat fors groeien.  

 

Circulaire atlas 
Voor de platforms is het belangrijk om inzicht te hebben in grondstof- en materiaalstromen 
in de provincie, op bestaande initiatieven waar op aangesloten kan worden en op kansrijke 
verwerkingsmogelijkheden. Deze atlas geeft dat inzicht. Achtereenvolgens komen aan bod: 
 Het economisch profiel van de provincie: we geven inzicht in de belangrijkste 

economische sectoren in de provincie en de samenstelling van de industriële sector. 
 Groene grondstoffen: hier geven we inzicht in de herkomst en omvang van de groene 

grondstoffen in de provincie, in kansrijke verwerkingsmogelijkheden en belangrijke 
knooppunten waar deze stromen bij elkaar komen en lopende initiatieven voor 
verwerking. 

 Gebruikte materialen: ook voor deze materialen geven we inzicht in de herkomst en 
omvang van de stromen in de provincie, kansrijke verwerkingsmogelijkheden, belangrijke 
knooppunten en lopende initiatieven. Het accent ligt daarbij in deze atlas op 
grondstoffen voor de bouw en unieke retourstromen. Met ‘unieke retourstromen’ 
worden in deze atlas gebruikte materialen (retourstromen) bedoeld waarvoor in de 
provincie nu al initiatieven en/of bedrijven aanwezig zijn voor de verwerking ervan. 

Flevoland leverancier voor de circulaire economie: groene 
grondstoffen en gebruikte materialen 

5 6 

Meer weten?
• Circulaire Atlas Flevoland
• BROloket.nl

https://www.omgevingsvisieflevoland.nl/actueel/circulaire-atlas-flevoland/
https://www.broloket.nl/ondergrondgegevens
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 Circulaire hotspots reststromen
 Circulaire hotspots groene grondstoffen
 Haven

  Station
 Snelweg
 Hoofdweg
 Spoor
 Bebouwing
 Industrie
 Natuurlijk bosrijk gebied
 Landbouw
 Bedrijventerrein categorie 4 
 Bedrijventerrein categorie 5
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11.2 Herkomst en verdeling type stromen groen  
grondstoffen inclusief primaire productie  
(Kiloton (Kton)/jaar)
Bron: Circulaire Atlas Flevoland (RHDHV, 2018)

3.1 Stromen groene grondstoffen 

Belangrijkste bronnen groene grondstoffen 
Groene grondstoffen komen beschikbaar uit verschillende bronnen. De grootste bronnen 
zijn:  
 Primaire producten landbouw 
 Reststromen uit de landbouw 
 Groen(rest)producten uit terreinbeheer en waterbeheer 
 Reststromen uit de VGI (voedingsmiddelenindustrie) 
 GFT en grof tuinafval van huishoudens 
 
In figuur 6 zijn de bronnen gegeven van de verschillende groene grondstoffen. Hierbij is de 
verhouding zichtbaar tussen primaire productie (zuivel, aardappelen, uien, suikerbieten, 
tarwe etc.) en reststromen (loof, tarwestro, mest).  
 
Circa 3.000 kton organische reststromen per jaar 
De totale hoeveelheid organische reststromen is ca. 3.000 kton per jaar. Hierbij is de 
primaire productie van landbouwgewassen en de potentiële hoeveelheid winbare 
waterplanten niet meegenomen. De hoeveelheden primaire productie worden in het vervolg 
niet in ogenschouw genomen en alleen de reststromen worden beschouwd.  
 
Landbouw veelal grootste aandeel,  in Urk visindustrie 
In figuur 7 is de verhouding gegeven van de hoeveelheid reststromen per bron per 
gemeente. Hieruit valt af te leiden dat de landbouw bij de meeste gemeenten het grootste 
aandeel heeft. Daarnaast is in Urk de voedingsmiddelenindustrie verantwoordelijk voor ruim 
driekwart van de reststromen vanwege de aanwezigheid van de visindustrie.  

Figuur 7. Verdeling type  groene grondstoffen (excl. primaire productie) per gemeente Figuur 6. Herkomst en verdeling type  stromen groene grondstoffen incl. primaire productie (in kton per jaar) 
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11.4 Samenstelling gebruikte materialen voor de bouw  
(Kiloton (Kton)/jaar)
Bron: Circulaire Atlas Flevoland (RHDHV, 2018)



Links

Rietgroei (bron: Marjolein den Hartog)

Rechts

Nachtegaalpad (bron: Anneke van den Bos)

120



12. DE DAGELIJK SE  
BEWEGING
Het geleefde land

121
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Door de centrale ligging reizen dagelijks duizenden mensen van, naar en  
door Flevoland. Op weg naar huis, werk of voor recreatieve doeleinden.

Wandelend, op de fiets, per auto, motor of scooter en 
met het openbaar vervoer. De provincie heeft een ster-
ke relatie met haar omgeving.  Zoals duidelijk op de 
kaart te zien is, kent iedere gemeente in Flevoland zijn 
eigen verbindingen. Vanuit Almere reizen de meeste 
mensen van en naar de Randstad. Vooral naar Amster-
dam en Schiphol is veel woon-werkverkeer. Zeewolde  
is met name gericht op Amersfoort en Harderwijk. 
De Noordoostpolder en Urk reizen vaker naar 
Noord-Overijsel en Friesland. En de inwoners van  
Lelystad en Dronten forenzen door de hele provincie  
en daarbuiten. 

Meer weten?
• Feitelijk Flevoland > Bevolking
• Feitelijk Flevoland > Wonen
• Feitelijk Flevoland > Economie
• Mobiliteitsvisie Flevoland
• OV-visie Flevoland 2014-2024
• Leaflet Smart Mobility
• Mobiliteitsbeeld Nederland

https://feitelijkflevoland.nl/dashboard/dashboard/bevolking/
https://feitelijkflevoland.nl/dashboard/dashboard/wonen/
https://feitelijkflevoland.nl/dashboard/dashboard/economie/
https://www.flevoland.nl/wat-doen-we/wegen-vaarwegen-en-openbaar-vervoer/mobiliteitsvisie
https://www.flevoland.nl/getmedia/6539007f-cbaa-4e01-827e-1e9aa9763cdc/OV-visie-2014-dvo.pdf
https://www.flevoland.nl/wat-doen-we/wegen-vaarwegen-en-openbaar-vervoer/smart-mobility
https://www.kimnet.nl/mobiliteitsbeeld


123

LEGENDA HOOFDKAART
Bron pendelstromen: Mobiliteitsscan, Ministerie IenW

Bron bedrijven: LISA

Bedrijven met 10 werknemers of meer
 Groot- en detailhandel

 Gezondheids-en welzijnszorg
 Verhuur van roerende goederen
 Industrie

Autobewegingen per uur
van      naar

 1.000-1.500
  500-999
  400-499
  300-399
  200-299
  100-199

OV bewegingen per uur
van      naar

 1.000-2.000
  500-999
  250-499
  100-249
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12.1 Deel van werknemers dat in woongemeente werkt, 2007-2014 

Bron: Bureau Louter (2016) De Staat van Flevoland

Inkomend Uitgaand
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Inkomend: % van werknemers bij bedrijven en instellingen dat woont in gemeente 
Uitgaand: % van werkzame inwoners dat in woongemeente werkt 
Opmerking: De gegevens zijn exclusief zelfstandigen (die hoofdzakelijk werken binnen hun woongemeente).
Inclusief zelfstandigen zou het deel van de werkzame beroepsbevolking dat in eigen woongemeente werkt dus hoger zijn (ongeveer 50%). 

12.2 Afstand intergemeentelijke pendel: aandeel pendel meer dan 20 km, 2007-2014 

Bron: Bureau Louter (2016) De Staat van Flevoland
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Toelichting: Percentage van de intergemeentelijke pendel over meer dan 20 kilometer over de weg. 
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12.3 Relatiepatronen vanuit en naar gemeenten Flevoland

Bron: Bureau Louter (2016) De Staat van Flevoland
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12.4 Relatiepatronen Flevoland ten opzichte van 46 regio’s 

Bron: Bureau Louter (2016) De Staat van Flevoland



Links

Boven: Maaien Markerwaarddijk (bron: Bouwfotografie.nl)

Onder: Almere als de avond valt (bron: Provincie Flevoland)

Rechts

Boven: Elburgerbrug (bron: Fotostudio Wierd)

Onder: Station Dronten (bron: Provincie Flevoland, Dick Vos) 127
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COLOFON

MUST Stedebouw 
Lutmastraat 191 G-H
Postbus 16631
1001 RC Amsterdam
+31 (0)20 470 2013

mail@must.nl
www.must.nl

Illustraties
Joost Stokhof
www.jooststokhof.nl

In opdracht van en in samenwerking met:
Provincie Flevoland
Postbus 55
8200 AB 
Lelystad
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