
Unieke beurslocaties 
in Lelystad
Sportcomplex De Rietlanden
Sportcentrum De Koploper



Meer in het centrum van Lelystad ligt Sportcentrum 
De Koploper. Dit is de sportieve hotspot van 
Flevoland met vijf zwembaden, een fitnesszaal en 
vier squashbanen. Snel bereikbaar met de auto en 
het openbaar vervoer is deze locatie ideaal voor 
evenementen. De sporthal van 44 bij 30 meter heeft 
alle faciliteiten die je nodig hebt, zoals krachtstroom, 
voldoende toiletgroepen en de mogelijkheid om te 
laden en lossen aan de zaal. Hier is een evenement 
eenvoudig te combineren met sportieve activiteiten. 
We vertellen je graag meer tijdens een bezichtiging.

Op zoek naar de perfecte locatie voor een beurs, netwerk bijeenkomst of 
product presentatie? Laat je verrassen door onze sportaccommodaties in 
Lelystad! Snel bereikbaar vanuit Amsterdam, Utrecht en Zwolle en ideaal 
voor kleine én grote evenementen.

Sportcomplex 
De Rietlanden

Sportcentrum De Koploper

Dichtbij de A6 ligt Sportcomplex De 
Rietlanden. Dit grote complex heeft twee 
geschakelde sporthallen die samen een 
mega-oppervlak bieden voor beurzen en 
evenementen. Op de bovenverdieping 
van De Rietlanden bevindt zich restaurant 
De Inloper met terras en uitzicht over de 
sporthallen. Break out rooms, voldoende 
gratis parkeergelegenheid en toiletten: op 
deze locatie is een event organiseren wel heel 
makkelijk!

•  Goed bereikbaar met de auto en het ov
•  Gratis parkeergelegenheid
•  Totale vloeroppervlak bijna 2.800 m2

•  Voldoende toiletgroepen
•  Krachtstroom
•  Laden en lossen aan de zaal

Door verschillende ruimtes te combineren, bepaal je zelf 
hoe groot de beursvloer wordt. 
•  Sporthal De Koploper: 44 x 30 m
•  Sporthal Rietlanden I: 44 x 30 m 
•  Sporthal Rietlanden II: 50 x 28 m

Break out 
room nodig? 
Vergaderzaal de Hardloper 
ligt op de eerste verdieping 
van De Koploper en is van 
de nieuwste technische 
faciliteiten voorzien.

Bepaal zelf hoe groot de 
beursvloer wordt!



Vraag een 
bezichtiging aan
We vertellen je graag meer over de mogelijk-
heden in deze locaties tijdens een bezichtiging. 
Afhankelijk van jouw wensen stellen we daarna 
een offerte op. Maak een afspraak via de 
klantenservice van Sportbedrijf Lelystad. 

klantenservice@sportbedrijf.nl

0320 285 385

www.sportbedrijf.nl


