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Het MRA Belevingsbos met het
Nationaal Sport- en Evenementenpark Lelystad.
2.500 hectare ’belevingsbos’ waaronder 400 hectare
sportaccommodaties, sportbedrijven, recreatie en toerisme.
Het Nationaal Sport- en Evenementenpark Lelystad (NSE Lelystad) onderdeel van het MRA
belevingsbos moet hèt sportcentrum van Nederland worden, waar allerlei sport- en aan sport
gerelateerde activiteiten en evenementen plaatsvinden. Het hart van het centrum is een
Formule1- waardig circuit, waar niet alleen wedstrijden kunnen worden gehouden, maar waar ook
veel recreanten gefaciliteerd worden. Het circuitpark voldoet aan de internationale eisen van de
auto-, motor- en watersportbonden.
Om het centrale circuit heen is ruimte voor allerlei andere durf- en snelheidssporten, adventurebos,
abseilen en wielersporten. Er zullen op nationaal en internationaal niveau op verschillende
accommodaties allerlei evenementen, rijvaardigheidsopleidingen, presentaties, incentives en
testsessies worden gehouden, naast uiteraard een aantal topevenementen in de weekends.
Daarnaast is er ruimte voor horeca, een hotel en aan sport gerelateerde detailhandel. Het totale
terrein is 2.500 hectare groot. NSE Lelystad wil het project voor 2022 in drie fases ontwikkelen.
Rondom dit durfsportcentrum wordt een enorme groene zone aangelegd, voor energieoogst uit
innovatieve bosbouw met ’duurzaam prestatiegroen’. Daarin kunnen ook allerlei andere
durfsporten plaatsvinden, zoals de vandaag de dag immens populaire mudruns, obstacle runs,
mountainbiken, triathlons en ook o.a. diverse water- en terreinsporten.
Voor de aanleg van de groene zone wordt gebruik gemaakt van de samenwerking, kennis en
kunde van Corporation MyEarth, het Amsterdam Institute for Advanced Metropolitan Solutions
(AMS) en de RVO Utrecht binnen het project ‘De Stelling 2.0’ van Ton van Oostwaard.
Groenzones met doorontwikkelde beplantingen en bomen, onder de verzamelnaam ’duurzaam
prestatiegroen’ waardoor een versnelde opname en vastlegging van CO₂ en fijnstof ontstaat voor
het zuiveren van de lucht, dit naast een hogere zuurstof productie dan wat er wordt gebruikt en
een hoge biomassa productie. Hierdoor wordt NSE Lelystad het eerste duurzame sport- en
evenementencomplex in Europa welke veel meer CO₂ en fijnstof opneemt dan dat het produceert.
Ook zal een groot deel van de CO₂ en fijnstof opname ten goede komen aan Lelystad Airport.
Het NSE Lelystad denkt na voltooiing van de plannen circa een miljoen bezoekers per jaar te
kunnen trekken: bezoekers van sportwedstrijden, het attractiepark, deelnemers aan evenementen
en bedrijfstrainingen en veel nationale en internationale dagtoeristen. Het financiële ‘break even
point’ van het project ligt momenteel bij circa 400.000 bezoekers.
Voor Lelystad betekent het project vooral: meer landelijke en ook internationale bekendheid, circa
800 fulltime en circa 1.200 deeltijd banen, grote economische doorontwikkelingen voor Lelystad,
circa 200.000 hotelovernachtingen, minder uitkeringen waardoor financiële voordelen ontstaan,
aansluiting bij de MRA en de randstad als leidinggevend MRA lid, voldoen aan de Nationale
Sport Raad voorwaarden, vestiging automotive bedrijfsleven en een sterk milieu verbeterende
invulling. Geen financiële bijdrage nodig van de gemeente, de gemeente faciliteert in de zin van
vergunningverlening.
Meer informatie op: www.nselelystad.nl
Deze samenvatting is een onderdeel van de aanvraag van 21 maart 2016 aan de gemeente
inclusief het verzoek van de stichting iChallenge om een exclusieve samenwerkingsovereenkomst met de gemeente Lelystad, provincie Flevoland, het rijk en de MRA af te sluiten.

