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Horecavoorzieningen
• Strandpaviljoen Oase (Drontermeerdijk 13)
• Strandpaviljoen de Fazant (Bremerbergdijk 10)
• Restaurant de Klink (Bremerbergdijk 27)
• Horecapaviljoen/ snack- en visverkooppunt Hanzeweg 45
Campings noordelijke deel Randmeerzone (boven Elburgerweg)
Camping
1)
NTKC Roggebot
Roggebotweg Dronten
Groepskampeerterrein De
2)
Abbert (SBB )
Stobbenweg 71 Dronten
3)
NCC Het Abbertsbos
Stobbenweg Dronten
Camping De Ruimte (voorheen De Stobbe)
Stobbenweg 23 Dronten
Buitenkunst Randmeer
groepskampeerterrein De
Wilgen, Abbertweg Dronten
Mini-camping P90
Stobbenweg 29
Camping De Oase (buitendijks)

Aantal kampeermiddelen
45

Aantal personen
250

570

2850

80

350

160

450

350

500

10 à 15 plaatsen
20 alléén tenten
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Nederlandse Toeristen Kampeer Club
Staatsbosbeheer
3
Nederlandse Caravan Club
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Zuidelijk deel plangebied (ten zuiden van Elburgerweg)
Dagrecreatie
• Paardenhouderij ’t Spijk (paardenstalling)
• Rivièrapark
• snowvillage
• kidzvillage
• verschillende restaurants
• zwembad
• bowlingbaan
• New Challenge (Outdooractiviteiten zoals survival, stormbaan, etc.)
• Evenemententerrein Walibi World
• Z 60 (Staatsbosbeheer organiseert vanaf deze plek diverse wandelroutes en
rondleidingen)
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Verblijfsrecreatie
Paardenhouderij
’t Spijk (Spijkweg 24)
Rivièrapark
‘t Spijkven
Boschberg
Bremerberg
Bremerbergse Hoek

Waterskicentrum
de Harder
(Strandweg)
Ral en Pierland
Flevostrand

Colombinehuis
(Spijkweg 38)
Hotelboot Maxima
Eiland de Kluut
Chaletpark De Klink

omvang
B&B in een appartement gelegen bij de paardenhouderij
• 45 ha
• 1200 kampeerplaatsen
• 315 extra buitendijks
142 bungalows en kampeerplaatsen
• 178 recreatiewoningen (particulier bezit)
• 80 bungalows in de zomerperiode verhuurd
• 50 regelmatig verhuurd
• 220 bungalows, particulier bezit
• waarvan 50 regelmatig verhuurd.
• twee botels, waarvan:
o één met 130 slaapplaatsen
o één met 36 slaapplaatsen(half- en volpension) voor
surf en catamarankampen
• buitendijkse camping: 210 plaatsen
• 12 plaatsen voor campers
• 32 trekkershutten (max. 100 dagen per jaar recreatief
nachtverblijf voor bezoekers van het centrum)
verblijfsrecreatie voor waterrecreanten (100 plaatsen tezamen)
• 25 ha en 650 kampeerplaatsen
• jachthaven en surfschool
• 150 kampeerplaatsen buitendijks
• horeca
8 recreatiewoningen voor gezinnen met een zorgkind, theater en restaurant
diverse tipi’s, verplaatsbare sanitaire unit +stacaravan beheerder: Flevostrand
40 stacaravans/chalets

Waterrecreatie
Rivièrapark

Jachthaven
restaurant de Klink
Boschberg
Bremerbergse Hoek
Flevostrand
Eiland de Kluut

omvang
• jachthaven: 300 ligplaatsen
• traillerhelling
• surfschool
• brandstofverkooppunt voor boten
• 70 ligplaatsen met beperkte voorzieningen
•
•
•
•
•
•
•

strand : 400 m
zwemmen, zonnen, verhuur kano’s en surfplanken, surfen catamaranschool
550 ligplaatsen
surf- en catamaranzeilschool aanwezig
Jachthaven van 1000 ligplaatsen
bar/bistro, zeil- en surfschool aanwezig
Flevostrand beheerder, jachthaven (70 ligplaatsen)
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De eilanden Ral en
Pierland

•
•
•
•
•
•

Langs de Harderdijk
aangewezen als gebied voor snelle motorboten en waterskiën
Surfschool Uli’s
Rederij Veluwemeer
•

tegen betaling toegankelijk
aquacamping
beheert door de ondernemer van Bremerbergse Hoek
ligplaats voor circa 150 boten (100 + 50)
bondswaterskicentrum de Harder (Strandweg)
boten-te-water-laat-plaats en een starthaven met steiger
voor speedboten en waterskiërs.
3 rondvaartboten

