Activiteiten rondom Lelystad
Boerderijwinkel “Poldervers en lekker”
Lisdoddeweg 52, Lelystad
Boerderijwinkel met verse producten geteeld op onze eigen boerderij
Open: alle dagen van 8.00 - 20.00 uur.
www.polderversenlekker.nl

Melkveebedrijf Brouwer en ijsverkoop
Zeebiesweg 37, Biddinghuizen
Wij zijn Jacco en Ageeth Brouwer, hebben een melkveebedrijf met melkrobots. We boeren met veel
plezier aan de Zeebiesweg. Onze koeien lopen zomers in de wei. Samen zorgen we voor lekkere
melkproducten zoals ijs en yoghurt. Kom langs en geniet van de tulpenvelden, de koeien en het ijs.
Open: alle dagen van 9.00 - 18.00 uur.

Zwaan Buitensport en Marieke Bloemen
Knooplaan 1, Dronten
Bij Zwaan Buitensport kun je de volgende activiteiten doen tijdens de tulpenroute:
- Wil jij verkleed op de foto tussen de tulpen, kom dan naar onze verkleed keet! (voor jong en oud)
- Je kunt broodbakken boven ons kampvuur (tegen een kleine vergoeding)
- Boogschieten, ben jij een goeie schutter en raakt jouw pijl de TULP (roos) (tegen een kleine
vergoeding, onder begeleiding)
- Survival, kom jij gezellig klimmen en klauteren over onze survivalbaan? (tegen een kleine
vergoeding, onder begeleiding)
- Tulpen verkoop, een bosje tulpen of een mooi boeket wordt er voor jou klaar gemaakt.
- Kom gezellig relaxen tussen en langs de tulpen op onze gezellige zitjes.
Naast al deze mogelijkheden kunt u ook terecht voor koffie ,thee, fris, sap, gebak of wat anders
lekkers.
Open: elke woensdag, vrijdag, zaterdag en zondag vanaf 9.30 uur of als onze vlag uit hangt. Met een
beetje geluk kan het ook zo maar zijn dat ook op overige dagen de vlag buiten komt te hangen
www.zwaanbuitensport.nl
www.mariekebloemenwonen.nl

Eendenhouderij “Quaack”
Rietweg 48, Biddinghuizen
Quaack is een bedrijf wat zich bezig houdt met de productie en de verkoop van producten die met
eend te maken hebben. Dit zijn in eerste instantie de vleesproducten maar sinds kort zijn ook de
dekbedden en kussens die van het dons van de eenden gemaakt worden te koop. Het bijzondere van
dit bedrijf is dat het energieneutraal en diervriendelijk gebeurt.
In verband met vogelpest is een bezoek aan dit bedrijf helaas niet mogelijk
Meer informatie vindt u op www.quaack.nl

Melkveebedrijf Zijlmans-van Dongen
Rietweg 50, Biddinghuizen
Kom ons bedrijf bekijken of maak een afspraak om te komen schilderen op locatie.
20 april en 4 mei kun je koeien of tulpen schilderen op locatie bij voldoende aanmeldingen
(vooraf inschrijven) www.paintbar.nl
Je bent van harte welkom op zaterdag en zondag:
22 april en 28/29 april en 5/6 mei van 10.00 - 16.00 uur.

B&B De Kandelaar
Hoekwantweg 7, Biddinghuizen
Kom kijken bij de prachtige tulpenvelden. Krijg uitleg over de tulpenteelt aan de hand van een kleine
foto-expositie of neem een kijkje bij de koeien. Geniet van een bakje koffie of thee met vers
gebakken appeltaart of kwarktaart. Open: alle dagen van 10.00 - 17.00 uur.
www.dekandelaar.eu

Expositie “100 jaar Zuiderzeewet“
Hoekwantweg 7, Biddinghuizen
Een expositie over de Zuiderzeewet van Ed Voigt. Dit jaar op 14 juni 100 jaar geleden exact
gepubliceerd. Kom een kijkje nemen: alle dagen van 10.00 - 17.00 uur.
www.100jaarzuiderzeewet.com

Boerenzuivel “The Grow Company”
Vleetweg 4, Biddinghuizen
Lunch mee tussen de kalfjes!
Elke zaterdag en zondag en Koningsdag kun je tussen 11.00 en 16.00 uur bij ons terecht voor een
heerlijk Boerenfrietje van ‘Poldervers en lekker’ met lokale snacks. Drink een kop koffie met wat
lekkers of neem je broodje mee als picknick op de boerderij. Ook laten we je graag zien hoe onze
Boerenzuivel gemaakt wordt!
https://www.facebook.com/boerenzuivel/

Boerderijautomaat “Polderkip”
Vogelweg 20, Lelystad
Unieke boerderijautomaat op Vogelweg 20, voor heerlijke streekproducten 24/7. Pin en contant. De
moeite waard om even langs te gaan. Op het bankje even genieten van het mooie polderlandschap.
Gratis waterflesje vullen. Bij mooi weer ieder zaterdag en zondag van 10.00 - 16.00 uur koffie, thee,
appeltaart en ijs verkrijgbaar.
www.polderkip.com

“HeliCentre”, vliegen met een helicopter
Emoeweg 12, Lelystad
Een unieke ervaring en ware kleurexplosie. Zoals je dat alleen vanuit de lucht kan beleven, de
Flevolandse bollenvelden. Vlieg met HeliCentre mee tijdens deze onvergetelijke helicoptervlucht en
ervaar het zelf! Open: alle dagen van 9.00 - 17.30 uur.
www.helicentre.eu

Flantuas Café Restaurant Airport Lelystad
Emoeweg 4, Lelystad
24 jaar smakelijk middelpunt van de vliegende beweging in Flevoland. Van supertostie tot
polderproef. Provincie winnaar terras top 100. Uitzicht op de start en landingsbaan van het vliegveld.
Open: alle dagen van 10.00 - 21.00 uur.
www.flantuas.nl

Natuurpark Lelystad
Vlotgrasweg 11, Lelystad
In Natuurpark Lelystad leven bijzondere dieren in een natuurlijke omgeving. Zo kun je oog in oog
komen te staan met een wisent, wild zwijn, edelhert, Przewalskipaard of zelfs een eland. Ook leven in
het park ooievaars, otters, moeflons en Pater Davidsherten. De dieren leven in grote leefgebieden
dus het is altijd een uitdaging om de dieren te spotten. Het park heeft goede fiets- en wandelpaden
langs de dieren. Op het park zit een restaurant met fantastisch uitzicht over de centrale plas en er is
een bezoekerscentrum.
Open allen dagen als het licht is.
www.flevo-landschap.nl/lelystad

Hajé restaurant Natuurpark
Vlotgrasweg 11, Lelystad
Begin of eindig je route bij Hajé restaurant Natuurpark gelegen in het hart van Natuurpark Lelystad.
Geniet van een kop koffie met taart bij de haard of neem plaats op ons terras met prachtig uitzicht
over het water, de omliggende natuur en dieren en geniet van een (gezonde) lekkere lunch.
Open: ma t/m vrij 11.00 - 17.00 uur en za/zo 11.00 - 18.00 uur.
www.haje.nu

Eierautomaat Zeeasterweg
Zeeasterweg 24, Lelystad
Eierautomaat Zeeasterweg. Verse scharrel, vrije uitloop en biologische eieren.
Open: alle dagen van 8.00 - 18.00 uur.
www.eierautomaatzeeasterweg.nl

Zorgboerderij “Hoeve Vredeveld”
Zeeasterweg 15, Lelystad
Fietsers die langs onze zorgboerderij komen zijn van harte welkom om
even af te stappen. Iedereen mag rondkijken in onze stallen, tuin, kas
en boerderijwinkel. Natuurlijk kun je ook terecht voor een kopje
koffie, thee, limonade en er is informatie over 100 jaar Zuiderzeewet. Of
gewoon even naar het toilet of uw band oppompen!
Open: ma t/m zat van 9.00 - 17.00 uur.
www.hoevevredeveld.nl

