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Het Sidhadorp te 

Lelystad is een 

woonproject voor 

beoefenaren van de 

Transcendente 

Meditatietechniek als 

geleerd door 

Maharishi Mahesh 

Yogi. 

De woonwijk bestaat 

sinds 1985 en is een 

voorbeeld van hoe in 

een nieuwbouwwijk 

geborgenheid en 

stadse vrijheid 

gecombineerd kunnen 

worden.  

Door de vele 

bewonersinitiatieven 

zijn er tal van 

voorzieningen 

aanwezig. 



Inleiding 

Voor senioren en mensen die om een andere reden een woning nodig hebben waar alle 
voorzieningen op dezelfde verdieping beschikbaar zijn heeft de Stichting 
Woningbouw Harmonisch Leven (SWHLL) keus uit diverse opties. 

SWHLL heeft in totaal ruim 200 woningen in het Sidhadorp. 23 daarvan worden bij 
voorrang verhuurd aan mensen met een leeftijd vanaf 55 jaar of met een speciale 
indicatie voor een dergelijke woning. Deze woningen zijn verdeeld over drie 
verschillende complexen. In totaal zijn er globaal 4 verschillende typen 2 en 3 kamer 
seniorenwoningen: 

 

Houtskeletbouw bouwjaar 1985:  
Deze woningen zijn niet aanpasbaar voor rolstoelgebruik 

– 2 stuks driekamerwoningen volledig begane grond 

– 8 stuks tweekamerwoningen 

Ecologische bouw bouwjaar 1992 
– 2 stuks driekamerwoningen met de tweede slaapkamer op de verdieping 

Vedische bouw bouwjaar 2002 
– 11 stuks driekamerwoningen met de tweede slaapkamer op de verdieping 

– 2 stuks luxe vierkamerwoningen met 2e en 3e slaapkamer en 2e badkamer op de verdieping 

 

Op de volgende bladzijden vind u meer informatie over de woningen  



Houtskeletbouw 
Driekamerwoningen 2 stuks 

Geheel gelijkvloers 

Rivierenlaan 187 en 233 



Houtskeletbouw 
Tweekamerwoningen 8 stuks 

Geheel gelijkvloers 

Moezelstraat 24 en 38   Rivierenlaan 193,203,209,211,217,227 6 stuks 

  



Ecologische bouw 3 kamerwoningen 2 stuks 

Amer 15 en 17 

Tweede slaapkamer op de verdieping 

Begane grond        eerste verdieping 



Vedische bouw 
11 driekamerwoningen 

Tweede slaapkamer en grote overloop op de verdieping (niet afgebeeld) 

Begane grond 

Rivierenlaan 250-256  Rivierenlaan 270-276  Rivierenlaan 280-286 

3,00x4,32m 

3,00x4,32m 



Vedische bouw 
2 luxe vierkamerwoningen met twee badkamers 

Slaapkamer en badkamer op de begane grond 

Twee slaapkamers  en tweede badkamer op de 

verdieping (niet afgebeeld) 
Begane grond 

Rivierenlaan 268   Rivierenlaan 278   



Praktische informatie 

Openingstijden:  maandag en woensdag 10.00-12.00 uur en 

    woensdag 14.00-16.00 uur 

Telefoonnummer kantoor:  0320-218077  

E-mail:    info@harmonischwonen.nl 

Internet:   www.harmonischwonen.nl  

Adres:   Rivierenlaan 230, 8226 LH  Lelystad 
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