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Opgave 8  Leefbaarheid in Lelystad 

Bestudeer bron 1 die bij deze opgave hoort.  

Gebruik atlaskaart 22. 
De steden Lelystad, Almere, Hoorn en Volendam liggen aan het 
Markermeer. De stadscentra van Hoorn en Volendam liggen ten opzichte 
van het water anders dan de stadscentra van Lelystad en Almere.  

2p 29 Geef 
 dit verschil in ligging; 
 de oorzaak van dit verschil in ligging. 

Gebruik bron 1. 
In de wijken Galjoen en Jol in Lelystad zijn woonerven aangelegd, net als 
in veel andere Nederlandse steden. 
Stelling: de fysiek-ruimtelijke structuur van deze woonerven verbetert de 
veiligheid in de wijk.  

2p 30 Geef 
 een argument vóór deze stelling; 
 een argument tegen deze stelling.  

Gebruik bron 1. 
Vanaf het eind van de jaren 70 van de vorige eeuw ging de leefbaarheid 
in Lelystad achteruit.  

2p 31 Beredeneer dat dit te maken had met de ontwikkeling van Almere. 

Er zijn plannen om een deel van de activeiten van de luchthaven Schiphol 
naar het vliegveld in Lelystad te verplaatsen. In de discussie die hierover 
gevoerd wordt, botsen argumenten uit twee verschillende dimensies met 
elkaar. 

2p 32 Beredeneer dat in deze discussie argumenten uit twee verschillende 
dimensies met elkaar botsen.  

Leefomgeving 
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bron 1 

De geschiedenis van Lelystad 

Na de aanleg van Flevoland vestigden de eerste inwoners zich vanaf 
1967 in de nieuwe plaats Lelystad. Lelystad moest een groene plaats 
worden voor mensen die genoeg hadden van de drukte in de grote steden 
in de Randstad. De wijken Jol en Galjoen werden gebouwd met 
rondlopende straten en woonerven. Vooral Amsterdammers verhuisden 
naar Lelystad. 
Door de bouw van Almere vanaf 1976, viel de groei van Lelystad echter 
tegen en ging de leefbaarheid achteruit. Halverwege de jaren 90 van de 
vorige eeuw werden een aantal wijken in Lelystad opgeknapt. Mede door 
de aanleg van de Hanzelijn - een spoorverbinding tussen Lelystad en 
Zwolle - is de bereikbaarheid verbeterd. De laatste jaren wordt 
bediscussieerd of het mogelijk is een deel van de activiteiten van de 
luchthaven Schiphol naar Lelystad te verplaatsen.  
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