
Winkelen in Flevoland en omgeving 

De steden rondom Urk, maar ook Urk zelf heeft een groot en gevarieerd 
winkelaanbod, diverse moderne (overdekte) winkelcentra en uitstekende 
horecagelegenheden. De bekende grote (mode)ketens en warenhuizen zijn 
aanwezig, maar ook mode, cadeau-artikelen, speelgoed, interieur, streekproducten, 
luxe etenswaren winkels en zeker niet te vergeten de sfeervolle kleine 
‘snuffelwinkeltjes'. 
Even heerlijk ontspannen met een hapje en een drankje tijdens het winkelen kunt u 
in een gezellige brasserie, trendy lunchroom of op een zonnig terras.  
 
Urk 
De Hofstee is een winkelcentrum vlakbij het oude centrum van Urk, maar ook het 
dichtst gelegen bij de camping. Hier kunt u deze winkels vinden: Supermarkt Jumbo, 
't Soetendal, De Urker Poelier, Bakkerij Maxima, Pico Bello Schoenen, Vrugteveen 
Groente- en Fruithandel, Bakkerij de Kof, Slagerij Brouwer, Foto Luuk Schudde, 
Bruidsmode Visser en Cafetaria Meun. 
 
Oude Dorp 
Al meer 25 jaar hebben de ondernemers 
van Oud Urk zich verenigd in de 
Ondernemersvereniging Oud Urk. 
Met elkaar willen we zorgen voor een 
winkelgebied in het oude dorp waar het 
goed toeven is. Onze leden zijn divers, 
van een supermarkt tot een drogist en 
van een sportzaak tot een juwelier. Ook 
de horeca is goed vertegenwoordigd. 
Voor de Urker bevolking, alsmede voor 
de toerist, is winkelen in Oud Urk een 
aangename bezigheid. 
Ook weten de "dag touristen" het oude centrum te waarderen. 
Gezellig struinen in één van de gezellige modezaken, een stegentocht door het oude 
dorp, even honderd jaar terug in "Museum Het Oude Raadhuis", een lekker visje eten 
en genieten van een drankje op een terrasje op de haven. 
 
Urkerhard 
Winkelcentrum Urkerhard is centraal gelegen in de nieuwbouw van Urk, goed 
bereikbaar, met meer dan 400 vrije parkeerplaatsen. Het winkelcentrum biedt onder 
andere onderdak aan: Albert Heijn, Aldi, Jumbo, HEMA, Kruidvat, Blokker, Zeeman, 
Bakker Bart, Dio, Bella Bodyfashion, Het Trefpunt, 't Soetendal, Boekendal, Pearle 
Opticiens, Hakvoort Optiek, Shoeby Fashion, Dier-All-In, Every Women, Keurslager 
Brouwer, Bertus ten Hoor en Cigo Fides. 
Iedere zaterdagmorgen van 08.30 tot 13.00 uur is er op Urk in het 
winkelcentrum Urkerhard een gezellige warenmarkt.  
 
Elke vrijdag is koopavond. 
 
 
 



Lelystad Outlet 
Batavia Stad Fashion Outlet is een unieke 
beleving met meer dan 150 prachtige 
winkels. Ontdek alle internationale 
modemerken en shop met 30-70% korting. 
Dit charmante centrum, met sfeervolle 
straatjes en pleinen en unieke architectuur is 
een shopping walhalla voor echte fashion 
lovers en nu groter dan ooit! 
 
 
Kampen 
Alleen het stadsfront van Kampen is al een bezoek waard. Een prachtige skyline 
vormt zich langs de IJssel met op de voorgrond de bruine vloot. Een gezellige stad 
met veel historische gebouwen die meer vertellen over de waterrijke geschiedenis 
van deze Hanzestad. 
De historische Hanzestad Kampen leent zich prima voor een ontdekkingstocht te 
voet, al dan niet onder leiding van een professionele gids. Buiten het historische hart, 
zijn er in de omgeving volop mogelijkheden voor fiets- of wandeltochten door het 
IJsselgebied, langs het prachtige rivierlandschap met uiterwaarden.  
 
Zin om te shoppen? Kampen heeft de langste winkelstraat van Nederland! Deze 
Oudestraat slingert door de sfeervolle en monumentale binnenstad en is een 
aaneenschakeling van exclusieve boetiekjes, trendy woonwinkels, hippe 
kledingshops en bijzondere speciaalzaken. In het midden van de winkelstraat ligt het 
gezellige horecaplein de Plantage.  
Iedere maandagochtend van 8.30 tot 12.30 is er in Kampen een gezellige 
warenmarkt op de Nieuwe Markt/Burgwal/Meeuwenweg. U kunt hier terecht voor 
onder andere groente, fruit, vis, kledingstoffen, kleding, schoenen, kruiden, brood en 
kaas. 
Iedere zaterdag van 9.00 tot 17.00 uur is 
er een levensmiddelenmarkt op de 
Plantage in Kampen. 
Snuffel ook even bij de leuke winkeltjes 
in de Geerstraat, de Broederstraat, op 
de Botermarkt!  
 
Vrijdagavond is het koopavond. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Elburg 
Ooit was Elburg een vissers- en 
handelsplaatsje dat rechtstreeks op 
de Zuiderzee uitkeek. De oude houten 
schepen die nog in de haven liggen, de 
botters, houden de herinnering aan 
Elburgs visserijverleden levend. Nog elk 
jaar vinden er de Botterdagen plaats. 
Binnen de muren van de 
vestingstad Elburg lijkt de tijd te hebben 
stilgestaan. Je wandelt via de 
middeleeuwse stadspoort zo de 
charmante Hanzestad in. Deze 
Hanzestad Elburg staat vol historische gebouwen, monumenten, musea, maar is ook 
een perfecte plek voor watersport- en fietsliefhebbers.  
De Oude Wallen met hun schitterende bomen, de smalle steegjes, de keitjesstoepen 
en prachtige doorkijkjes maken van de vesting een sfeervolle omgeving waar je 
heerlijk kan wandelen. Het ontwerp van de vissersstad is gebaseerd op het principe 
van de gulden snede, een zeldzaamheid in de stedenbouw, waaraan de stad zijn 
kenmerkende vorm met het rechthoekige stratenpatroon dankt. 
Winkelen in Elburg is gezellig en lekker. Hier vind je typisch Elburgse winkels met 
delicatessen en originele cadeaus. 
Elke dinsdagmorgen wordt op 't Schootsveld bij de Zwolsche Poort een weekmarkt 
gehouden. Deze markt staat er van 08:00 - 12:00 uur.  
Op vrijdagavond zijn de winkels in het oude centrum geopend tot 21 uur. Wist je 
trouwens dat winkelen in Elburg verder gaat dan de winkels in het centrum? Er zijn 
ook braderieën! Mis vooral de braderie tijdens de Vestingdagen niet. 
 
Emmeloord  
Op 12,5 km van de camping vindt je gastvrij en gezellig Emmeloord als hart van de 
Noordoostpolder en omgeving. De Lange Nering, Beursstraat, Korte Achterzijde, 
Kettingstraat en Noordzijde vormen samen het winkelgebied. Een mengeling van 
bekende ketens, gezellige eetgelegenheden en exclusieve winkels en boetiekjes. 
Parkeren is gratis in het gehele centrum. Er zijn voldoende parkeermogelijkheden in 
en rondom het centrum van Emmeloord.  
Vrijdagavond is koopavond! De winkels 
zijn geopend tot 21:00 uur. 
Elke laatste zondag van de maand is 
de koopzondag: de winkels zijn dan 
geopend van 13-17:00 uur. 
Iedere donderdag is er een 
gezellige weekmarkt met circa 25 
kramen op en rondom het Kettingplein 
in het midden van het centrum. Deze 
markt is aanwezig van 8.30 tot 14.30 
uur. Elke laatste zaterdag van de 
maand is er een streekproductenmarkt! 
 
 
 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Zuiderzee
https://gastvrijemmeloord.nl/koopzondagen/
https://gastvrijemmeloord.nl/event/weekmarkt-iedere-donderdag/
https://gastvrijemmeloord.nl/event/streekproductenmarkt-laatste-zaterdag-van-de-maand/


Lemmer 
In Lemmer is veel te doen. Dit oude vissersdorp verdient met recht de naam Poort 
van Friesland. Daardoor is het een  sfeervol, maritiem centrum. Midden in het dorp 
meren veel watersporters af. Het is dan ook leuk te struinen langs de originele 
winkeltjes, vaak gevestigd in historische panden. Populair zijn de gezellige terrassen 
langs de kades. Mensen zitten er graag, omdat de boten voor hun neus langs 
komen. Het vaarwater door Lemmer is immers een drukke verbinding tussen de 
Friese meren en het IJsselmeer. 
 
Het leuke van Lemmer is de kleinschaligheid. Je hebt eigenlijk alles direct bij de 
hand. Je kunt lekker shoppen in het centrum van Lemmer en tussendoor een lekker 
terrasje pikken. Sinds kort is elke zondag koopzondag! De supermarkten zijn meestal 
geopend. 
Heel gezellig zijn vaak de zaterdagmiddagen, wanneer er een verrassende attractie 
of act bij de winkels is te zien.  
De weekmarkt is op donderdagmiddag in het centrum op het Fedde Schurerplein en 
de Gedempte Gracht. 
Dan zijn er nog vijf heel gezellige zomermarkten en een jaarmarkt in het gehele 
centrum. 
Parkeren kan veelal dichtbij de winkels. Máár let goed op de blauwe zone 
-  parkeervakken met een blauwe lijn - hier is gebruik van de parkeerschijf verplicht. 


