Welkom !
Deko Marina Lelystad is
perfect bereikbaar vanuit
heel Nederland. Onze
jachthaven is meer dan alleen
een perfecte uitvalsbasis.
Het is een gezellige plek
waar liefhebbers hun passie
voor watersport met elkaar
delen. Ons haventeam speelt
daar een grote rol in. We
staan altijd voor je klaar met
advies, service en verrassende
activiteiten. Een full-service

jachthaven met alle denkbare
faciliteiten. Geen jachthaven
biedt zo’n divers vaargebied
als DEKO Marina Lelystad.

Ons haventeam staat altijd voor
je klaar met hulp en advies. Het
hele jaar door, op elk moment van
de dag. Alles om je thuis te laten
voelen en je met een gerust hart
weer het water op te laten gaan.

Het h av e n k a n t o o r
is 7 d a g e n p e r w e e k
geo p e n d va n 9 : 0 0
t o t 1 7: 30
T ele f o o n n umme r :
0320 -269 0 0 0

DEKO Marina Lelystad
Parkhaven 3
8242 PE Lelystad (NL)
deko@deko.nl

m a r ce l

+31(0)320 269000
deko.nl

C a mi e l

PEter

KRAANPLAATS

Han d i g o m
te weten

SPEELPLAATS

Voor al uw afval vindt u aan de

GROENSTROOK

Mileustraat

JACHTVERHUUR

Om gebruik te kunnen maken
van het Wi-Fi netwerk heeft u een
wachtwoord nodig.

PARKEERPLAATS

Netwerknaam:

DEKOMarina
Wachtwoord:

DEKO2022

restafval en een bak voor karton
en papierafval. De accubak kunt
u gebruiken voor defecte accu’s

MILIEUSTRAAT

HAVEN
INGANG

(geen batterijen).

Gasflessen
Via het havenkantoor is het mogelijk uw lege gasfles om
te wissel voor een volle.
De kosten zijn:
Gasvulling 904 —— € 28,99

Gasfles 904 —— € 60,80

Gasvulling 907 —— € 36,99

Gasfles 907 —— € 63,00

Wasserette
Onder het havenkantoor vindt u de wasmachine en droger.
Wasmunt (inclusief zeep) 		

€ 5,00

Droger per 20 minuten

€ 0,50

		

Wasmunten zijn te koop op het havenkantoor
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S up e r ma r k ten

3, 6 km
De Albert Heijn is
ongeveer 10 minuten
fietsen en ligt 3,1 km
van de haven af.
Adres:
Kempenaar 03-41
8242 BD Lelystad
Tel: 0320-222444
7 dagen per
week geopend
van 7:00 tot 22:00

10 min

Supermarkt Jumbo is
ongeveer 11 minuten
fietsen en ligt 3,6 km
van de haven af.
Adres:
Jol 37-01
8243 HP Lelystad
Tel: 0320-289040
7 dagen per week
geopend van 8:00 tot
21:00. Op zondag van
9:00 tot 20:00

3, 6 k m
11 min

Gust o
D el Por t o

TAURANT
RES

DE

L PORTO

Op e ni n gs t ij den :
Maandag t/m donderdag:
16:00 – 22:00

Gusto Del Porto is een italiaans specialiteiten restaurant met
terras aan het water. Maak onder andere kennis met onze
inmiddels beroemde pasta parmigiano, dit is spaghetti met
tomatensaus geflambeerd in een echte Italiaanse Parmezaanse
kaas, aan uw tafel. Geniet van de heerlijke smaak van de
parmezaan met de rijke smaak van spaghetti.

Buiten de kaarten om hebben wij altijd
speciale Grappa’s en Grand Cru’s,
wij helpen u natuurlijk graag met de
juiste keuze voor een toepasselijke
specialiteiten drank.

Vrijdag t/m zondag:
12:00 – 22:00
Reserveringen:
(+31) (0) 320 264 531

M et d e f i e ts,
b us of t ax i

Leenfietsen
Op de haven kunt u gebruik maken van leenfietsen. De sleutels zijn op
te halen op het havenkantoor van 9:00 tot 17:00. Omdat er een beperkt
aantal fietsen zijn vragen wij u om na gebruik de sleutel weer terug te
brengen naar het havenkantoor.

De buurtbus
De BuurtBus in Lelystad rijdt als lijn 9 van het station een lusroute
via Deko Marina lelystad, Golfresort, Jagersveld, Station Centrum
en als lijn 10 van het station via Oostrandpark en Buitenhof naar het
BioScience Center en terug.
De bus rijdt van maandag tot en met zaterdag elk uur.
Lijn 9

Lijn 10

taxi lelystad

Taxi tot 4 personen

Tel: 030-018662

•

Opstaptarief: € 3,19

•

Tarief per kilometer: € 2,35

Kosten naar station ±: € 16,58

Ver h u u r
sup boar d

Waar ko mt su ppen vandaan?
Suppen is dus een vorm van surfen wat is ontstaan in Hawaï. Daar stonden de
surfleraren op hun surfboard met een peddel om zo bij hun leerlingen te kunnen
blijven tijdens de les. Zo konden ze makkelijk instructies geven en het overzicht
behouden.

Suppen is de afkorting van stand-up-paddling. Het is een watersport
waarbij je op een supboard staat en jezelf vooruit peddelt met één
peddel door het water. Een vorm van surfen, maar dan met een groter
board en een peddel in je hand. Je hebt dus geen golven nodig!
Ook op rustig water kom je met de peddel prima vooruit. Heerlijk
ontspannen! Er ontstaan ook enorm veel varianten. Wat dacht je van:
sup‑yoga, sup-fitness, meditatiezen-sup, powerwalking-supfit, de big

Ja, su ppen is su per gezo nd!
Je gebruikt bijna alle spieren in je lichaam: niet alleen je armspieren, maar ook je
core, je rug én je benen. Het is een combinatie van krachttraining en balans. En je
verbrandt gemiddeld zo’n 400-500 calorieën per uur (afhankelijk van hoe snel je
supt, natuurlijk). Bereid je dus maar voor op spierpijn! Dat staat als een paal boven
water.

sup of zelfs suppen met je hond! Hoe leuk is dat?

Bru g jac h t ve r hu u r
Sup boards zijn te huur bij
Brug jachtverhuur
(drijvend kantoor op B01).
Tel: +31-653848268
(open van 9 tot 17:00)
Dagtarief € 25,00
Weektarief € 100,00

Met passie voor zeilen

BRUG JACHTVERHUUR

is een professioneel jachtverhuur bedrijf met
jarenlange kennis en ervaring. Onze grote vloot met jonge, goed
onderhouden, veilige en schone schepen zorgt voor een onvergetelijke zeilervaring.
Lelystad is centraal gelegen voor zowel Wadden, Noordzee, IJsselmeer
en Markermeer. Er kan
altijd een ideale zeilkoers uitgestippeld worden.

• Inbouw

Elektra

• Tuigage
• Poetsen

Elektronica

• Antifoulen
• Spare parts

Schadeherstel

• Winterstalling
• Service motoren
• Totale jachtservice
• Elektrische systemen

OPSTAPPLAATS
Deko Marina
Parkhaven 3
8242 PE Lelystad

info@brug-jachtverhuur.nl
www.brug-jachtverhuur.nl
M: +31(0) 6 53 84 82 68
M: +31(0) 6 45 41 60 15

Motor reparatie
Scheepsonderhoud

www.jachtserviceflevoland.com
Jachtservice Flevoland • Parkhaven 1 • 8242 PE Lelystad • 0320-257692 • info@jachtserviceflevoland.com

Fiets r ou te s
Deze route voert je vanaf Batavia
Stad Fashion Outlet langs het mooie
Markermeer richting Lelystadhaven. Je
rijdt langs de sluizen die het Markermeer
van het IJsselmeer scheiden. Hier is
goed te zien dat Lelystad is gebouwd
op drooggelegde zeebodem, het
hoogteverschil is hier 4,8 meter. De
route gaat verder richting de
Oostvaardersplassen. Dit gebied met
zijn riet, water, ruige grasvlaktes en
wilde dieren is uniek voor heel Europa.
De route gaat verder weer richting
het centrum van Lelystad; de stad
genoemd naar de geestelijk vader van
de Zuiderzeewerken: Cornelis Lely. Via
het Stadshart fiets je terug naar Batavia
Stad.
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Omg e v i n g

Batavia Stad Fashion Outlet
Voor de echte shopping liefhebbers is Batavia Stad Fashion Outlet
een ‘must see’. In de sfeervol ingerichte straatjes en winkels zijn meer

Lelystad heeft genoeg mogelijkheden voor een hele dag vermaak.
Natuurlijk zijn er de prikkelende musea en de adembenemende
natuur, maar breng de dag ook eens op nog actievere wijze door.
Ontdek bijvoorbeeld het echte karten op het buitencircuit van
Kartcentrum Lelystad of ga paintballen bij Balls and Arrows, een van
de grootste paintballterreinen van Nederland. Volop mogelijkheden
met veel variatie voor jong en oud.

dan 250 grote modemerken, die altijd 30 tot 70% korting geven op
hun collecties. Batavia Stad Fashion Outlet is zeven dagen per week
geopend van 10:00 tot 18:00 uur en op weekend- en feestdagen zelfs
tot 20:00 uur. Kijk op www.bataviastad.nl voor meer informatie.

Batavialand
Met een uitstapje naar het interactieve museum Batavialand leer je
meer over 7.000 jaar leven op de grens van land en water, terwijl de
kinderen zich vermaken met een spectaculaire ontdekkingstocht.
Vind uit welke invloed de zee had op het leven van oermensen,
ontdekkingsreizigers en zeelui. Op de buitenlocatie, de werf, vind
je nog veel meer activiteiten voor het hele gezin: leer een ambacht,
ga mee met een rondleiding op De Batavia of doe de spannende
blacklight-speurtocht. Daarnaast is in en rond het museum nog veel
meer te beleven!

ervoor dat je je dag naar wens kan indelen. Of je nou zin hebt in een actieve
middag vol ontdekkingen en avontuur, of je juist liever achterover leunt en geniet
van de omgeving, niets is te gek!

De Batavia
Als je smult van verhalen vol spanning, intriges en drama, bezoek
dan Batavialand en klim aan boord van dit bijzondere VOC-schip; De
Batavia. Waar komen deze verhalen beter tot leven dan aan boord
van de Batavia? Je voelt hoe het is om als soldaat je dagen op het
benauwde koedek te moeten doorbrengen. Of de luxe als schipper
in de kapiteinshut waar je een eigen ‘toilet’ hebt. Klim aan boord en
ontdek alles over de VOC-tijd en de enkele reis van de Batavia… als je
durft.
Geopend van maandag tot zaterdag 10:00 tot 17:00 / zondag 11:00 tot 17:00

Belevenissenbos
Het Belevenissenbos zorgt er als grootste speelbos van Nederland (!) voor dat uw
kind zich geen enkel moment hoeft te vervelen. Wees echter vooral niet bang om
je gezin, familie of vrienden mee te nemen voor een leuke avontuurlijke dag in de
buitenlucht!

Meer dan een speelbo s
Het uitgestrekte gebied is vooral geschikt voor degenen in de leeftijdsgroep
van 6 tot 16 jaar. Dit is namelijk de leeftijd dat kinderen hun omgeving leren
ontdekken en vaardigheden ontwikkelen in het zich staande weten te houden in
hun ´natuurlijke´ omgeving. Het Belevenissenbos biedt ze dan ook zo’n prachtige

Met een oppervlakte van maar liefst 40 hectare, heeft Lelystad het grootste,

natuurlijke omgeving die bestaat uit bos, water en weide. De echte natuur dus!

avontuurlijkste en meest leerzame speelbos van Nederland in handen. Met ruim

Het leerzame aspect is vormgegeven door de uitwerking van de speelplekken te

140 speeltoestellen langs en over het water, diverse wandel- en fietsroutes en

baseren op een viertal thema’s: sport & beweging, waterbeheer, archeologie &

genoeg zitgelegenheden, picknicktafels en faciliteiten, zorgt het Belevenissenbos

prehistorie en natuureducatie.

Oostvaardersplassen
Op de bodem van de vroegere Zuiderzee is een natuurgebied
ontstaan dat in Europa zijn weerga niet kent: de Oostvaardersplassen.
Tienduizenden vogels komen hier tijdens de vogeltrek bijtanken of
vinden hun broedplek. Allerlei wilde dieren doorkruisen hier de vlaktes.
De randen van natuurgebied de Oostvaardersplassen zijn vrij
toegankelijk, bovendien is de wildernis goed te beleven vanaf een
van de vele uitkijkpunten. Vanuit de vogelhutten zijn de ontelbare
vogelsoorten die dit gebied rijk is, goed te spotten. Ook grote grazers
als edelherten, konikpaarden en Heckrunderen zijn meestal goed te
zien. Voor kleinere dieren als vos, ree en haas is meestal iets beter
speurwerk nodig.

O nt dek h et zelf
Oostvaardersplassen is op verschillende manieren te ontdekken. Ga
zelf op pad via een van de vele wandel-, fiets- of ATB-routes en ontdek
de randen van het uitgestrekte gebied. Maar ook op safari gaan met

Natuurpark le lystad
Sta oog in oog met wilde dieren als zwijnen, Przewalskipaarden en
wisenten. Zoek de otters op of probeer zelfs een eland te spotten. En
allemaal in een natuurlijke omgeving, Natuurpark Lelystad is voor veel
bedreigde diersoorten een belangrijke schakel op weg naar een leven
in de vrije natuur. Leer meer over de dieren door de informatieborden
of in het bezoekerscentrum naast de entree. Hier vertellen gastvrouwen
en gastheren met persoonlijke aandacht en liefde over het park en de
diverse activiteiten die worden georganiseerd. Tevens kunnen bij het
bezoekerscentrum fietsen en rolstoelen gehuurd worden.
Geopend van maandag tot zaterdag 10:00 tot 17:00 / zondag 11:00 tot 17:00

een boswachter of rondstruinen met een natuurgids hoort bij de
mogelijkheden. Ook voor kinderen zijn er leuke speciale routes en
activiteiten. Even bijkomen? Buitencentrum Oostvaardersplassen biedt
een hapje en een drankje met een wijds uitzicht over de plassen.

Marina strand
Het grootste strand van Lelystad is het opgespoten Houtribhoekstrand. U kunt hier
veilig zwemmen in het IJsselmeer. Voor kleine kinderen is een gedeelte afgezet
met een ballenlijn. Vanaf Beachclub Lelystad heeft u uitzicht over het IJsselmeer.
Parkeren is gratis.

Batavia strand
Het nieuwe Bataviastrand aan de strekdam nabij de Houtribsluizen in Lelystad
is al ontdekt door kitesurfers en andere watersportliefhebbers. Naast het
Houtribhoekstrand heeft de stad er een mooi strand bij gekregen.
Het nieuwe strand is een ideale plek voor kanoërs, kitesurfers, windsurfers
(plankzeilen) en suppers. Op het 400 meter brede strand staan afvalbakken en er is
een toilet- en douchegebouw waar bezoekers gebruik van mogen maken.

Airsoft / paintbal
Kom ook airsoften of paintballen op het grootste combatpark van
Nederland! Kijken wie de scherpschutter is van de groep? Met 15
hectare ingericht terrein is Balls and Arrows Lelystad de locatie voor
jou! Tevens is het ook een geweldige schietsportlocatie. Balls and
Arrows biedt naast de paintballbanen een losse handboog- , een
kruisboog- en een luchtdrukgeweerschietbaan. Krijg onder leiding van
ervaren begeleiders en professioneel materiaal de beginselen van de
schietsport onder de knie. Balls and Arrows is een unieke combinatie
van twee ontzettend leuke vrijetijdsbestedingen.

Wat is er t e do en?
De velden van Balls and Arrows variëren in opzet en grootte, zodat
zowel grote als kleine groepen een spannend en uitdagend spel
kunnen spelen. De zondagen gebruiken ze voor hun open Skirms, het
totale airsoftterrein van 150.000 m2, vol mooie schuilplaatsen.
Ook voor workshops/teamuitjes kun je bij ze terecht.

Bij s le c h t w eer
Sportcentrum
De Koploper
Badweg 21
8223 PA Lelystad
(0320) 285 385

Zwembad
Sportcentrum De Koploper is een zeer
divers sportcentrum met veel verschillende
(sport)voorzieningen, zoals zwembaden,
squashbanen, zonnebanken, een sporthal
en een klimmuur. In het zwembadgedeelte
zijn twee 25-meterbaden, een doelgroepen
bad, een recreatie bad en een recreatie
bad geheel in piratensfeer met interactieve
speelmaterialen. Buiten is een zon- en

Klimmen
Grenzen verleggen? Beklim dan de hoogste berg in Sportcentrum
De Koploper. In ons vlakke Nederland hebben we klimmuren.
Klimmen in een klimmuur is volkomen veilig en erg leuk. Heb je
nog nooit of een enkele keer geklommen en wil je graag meer
leren over klimmen? Dan is onze klimcursus iets voor jou.

speelweide.

Sportcentrum De Koploper is een zeer divers
sportcentrum met veel verschillende (sport)
voorzieningen, zoals zwembaden, squashbanen,

Squashen

zonnebanken, een sporthal en een klimmuur. In

Squash is een racketspel dat door

het zwembadgedeelte zijn twee 25-meterbaden,

twee personen in een gesloten

een doelgroepen bad, een recreatie bad en een

ruimte wordt gespeeld. De ruimte

recreatie bad geheel in piratensfeer met interactieve

waar squash in gespeeld wordt

speelmaterialen. Buiten is een zon- en speelweide.

heeft een vloeroppervlakte van
6,40 bij 9,75 meter en is volledig
door muren omgeven. Meestal is
de achtermuur van glas. De spelers
staan naast elkaar en maken gebruik
maken van de muren. Er is geen net
gespannen en de (zachte) bal wordt
steeds tegen de tegenoverliggende
wand gespeeld.

BALLORIG
Badweg 17a
info@ballorig.nl
(0320) 230 574

Kinderspeelparadijs
BALLORIG

Aviodrome

Ballorig Lelystad is een kinderspeelparadijs waar

Pelikaanweg 50

je kunt klimmen, klauteren, kruipen, spelen en

8218 PG Lelystad

springen. Je speelt altijd in het beste speelklimaat

aviodrome.nl

door ons klimaatcontrole systeem (airco,
luchtvochtigheid, temperatuur).

Luchtvaartmuseum Aviodrome
Ontdek een wereld vol avontuurlijke vliegtuigactie voor jong en oud in
Luchtvaartmuseum Aviodrome! Het museum staat volledig in het teken

Bowling Lelystad
Badweg 17
8223 PA Lelystad
(0320) 214 645

Strike!
Bowlen! De ene is er fanatieker
in dan de ander, maar ongeacht
het resultaat, is dit een gezellige
bezigheid voor met familie
en vrienden. Gelukkig heeft
Lelystad daarom de leukste
bowling van omstreken! Er zijn 15
bowlingbanen tot beschikking.
Alle bowlingbanen beschikken
over een bestelcomputer, met
deze computer kunt u zelf uw
bestelling van drankjes en hapjes
aan de bar doorgeven.

van 100 jaar burgerluchtvaart. Bewonder binnen én buiten meer dan
100 oude en nieuwe vliegtoestellen. Stap aan boord van een Boeing
747 en ervaar de adrenaline van een echte piloot in de flight simulator!
De collectie van Aviodrome

enthousiasme mee in de wereld

bestaat uit de mooiste juweeltjes

van vliegtuigen en de luchtvaart

uit de luchtvaartgeschiedenis. Ken

van toen en nu.

jij de Junkers 52, Uiver, Fokker
Spin en Lockheed Constellation
al? Deze staan opgesteld in het
museum en de buitenexpositie.
Een aantal vliegtuigen kun je
ook vanbinnen bekijken. Maar
dat is nog niet alles: vanuit de
nostalgische verkeerstoren
is het zicht op de start- en
landingsbaan van Lelystad Airport
fenomenaal! Meerdere malen per
dag zijn er gratis rondleidingen.
De vrijwilligers nemen je vol

Klaar om door de wolken te
vliegen? In het 4D-filmtheater van
Luchtvaartmuseum Aviodrome
worden al je zintuigen op scherp
gezet. Beleef een spannende
vlucht waarin je zelfs regen
en koude golfstromen voelt.
Voor wie de smaak te pakken
heeft is er ook een piloten- en
stewardessenopleiding. Voer alle
opdrachten succesvol uit en ga
naar huis met een vliegbrevet!

Boot in de verkoop?
Wegens succes gevraagd: uw boot ter verkoop.
Dit voorjaar: actie bij Schepenkring! Leg uw boot in
onze verkoophaven en betaal de hele zomer geen
ligplaatskosten.

GRATIS
Lig de hele zomer 2022
in onze verkoophaven*

35 jaar ervaring – gecertificeerde jachtmakelaars – nationaal en
internationaal bereik – acht A1-locaties door heel Nederland
Nummer 1 jachtmakelaar
van Nederland

Schepenkring Lelystad is sinds 1988
gevestigd in Lelystad. Met ingang van 2021
staan Bouke Thijsseling en Lennart
Noorlander hier gezamenlijk aan het roer en
zijn vrijwel dagelijks te vinden in DEKO Marina.
Wij zijn gespecialiseerd in de begeleiding bij
zowel de aan- als verkoop van schepen. De
haven met verkoopsteiger is het ideale
startpunt voor uw zoektocht naar een schip
dat bij u past, maar ook tevens de plek waar
alle faciliteiten aanwezig zijn om een snelle
verkoop van uw schip mogelijk te maken.

10x - wat doet Schepenkring voor u?
1. Scherpe commissie, geen kosten vooraf
2. No cure no pay
3. Uitgebreide promotie van uw boot met foto/film
4. Actieve zichtbaarheid online en offline
5. Veilige financiële afhandeling
6. Full service ondersteuning in het verkoopproces
7. Technische ondersteuning en service
8. Eigen verkoopsteiger in een van onze verkoophavens
9. Ruim 35 jaar kennis en ervaring in de jachtmakelaardij
10. Hiswa Certified Yachtbrokers

De #1 jachtmakelaar van Nederland
Kijk voor meer informatie: www.schepenkring.nl

