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Plattegrond omgeving Bataviahaven Lelystad. 

 

A Kantoor NAUPAR en restaurant Bataviahaven 

B Parkeergarage (betaald) 

 

C Speciale parkeerplaats voor lang parkeren (betaald) 

 

D Laden en lossen 

 

E Ligplaats zeilschepen 

 

Navigatieadres Bataviahaven Lelystad: 

Bataviahaven 1 

8242 Lelystad 

Maak gelijk een routebeschrijving op maat via google maps.  

Op de kaart zijn alleen de schepen aangegeven die deze haven als vaste thuishaven hebben. Het is dus mogelijk 
dat uw schip hier niet tussen staat. Neem dan voor vertrek contact op met de schipper voor de ligplaats van het 
schip tijdens uw zeiltocht. Het telefoonnummer van de schipper kunt u vinden in de ServiceMail met uw laatste 
informatie. De Bataviahaven is goed bereikbaar, per auto, touringcar en per openbaar vervoer.  

 

 

 

 

 

 

 

http://maps.google.nl/maps?f=q&source=s_q&hl=nl&q=&vps=16&jsv=202c&sll=52.51886,5.437434&sspn=0.011751,0.041585&ie=UTF8&geocode=FepfIQMdePhSAA&split=0
http://maps.google.nl/maps?f=q&source=s_q&hl=nl&q=Bataviahaven+1,+8242+Lelystad,+Flevoland&sll=52.562108,5.918798&sspn=0.009587,0.027788&ie=UTF8&cd=1&geocode=FelfIQMdefhSAA&split=0&hq=&hnear=Bataviahaven+1,+8242+Lelystad,+Flevoland&t=h&z=16
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Met de touringcar kunt u de Bataviahaven oprijden om te laden en lossen en vervolgens op de 

buitenparkeerplaats parkeren. 

 

De route met de auto/touringcar  

 

Vanaf Enkhuizen  

Komende van de Houtribdijk van Enkhuizen-Lelystad;  

Einde dijk bij rotonde 3e afslag richting Lelystad. Bij de volgende rotonde 1e afslag (rechtsaf). Rij rechtdoor op  

de kleine rotonde, u kunt parkeren in de VOC garage. Let op: Voor het gehele gebied geldt betaald parkeren!  

 

Vanaf Amsterdam 

A1 (E231), bij knooppunt Muiderberg de A6 richting Almere/Lelystad. Pak afrit 11, richting Lelystad Noord 

(tweede afslag Lelystad) en ga rechtsaf de N302 op. Bij de eerste rotonde gaat u rechtdoor en bij de volgende 

rotonde gaat u ook rechtdoor. Nadat u met de bocht mee naar links bent gegaan, gaat u bij de volgende 2 

rotondes rechtdoor. Na 2 km neemt u bij de rotonde de derde afslag, richting Lelystad. Bij de volgende rotonde 1e 

afslag (rechtsaf). Rij rechtdoor op de kleine rotonde, u kunt parkeren in de VOC garage. Let op: Voor het gehele 

gebied geldt betaald parkeren!  

 

Vanaf Groningen  

A7 (E22) richting Drachten/Joure. A50 richting Lemmer/Emmeloord. A6 richting Swifterbant/Lelystad. Pak daarna 

afrit 11 richting Lelystad Noord en ga rechtsaf de N302 op. Bij de eerste rotonde gaat u rechtdoor. Nadat u met de 

bocht mee naar links bent gegaan, gaat u bij de volgende 2 rotondes rechtdoor. Na 2 km neemt u bij de rotonde 

de derde afslag, richting Lelystad. Bij de volgende rotonde 1e afslag (rechtsaf). Rij rechtdoor op de kleine 

rotonde, u kunt parkeren in de VOC garage. Let op: Voor het gehele gebied geldt betaald parkeren! 

 

Vanaf Utrecht 

A27 richting Almere-Buiten. Rechtsaf de A6 richting Lelystad. Pak afrit 11, richting Lelystad Noord (tweede afslag 

Lelystad) en ga rechtsaf de N302 op. Bij de eerste rotonde gaat u rechtdoor en bij de volgende rotonde gaat u 

ook rechtdoor. Nadat u met de bocht mee naar links bent gegaan, gaat u bij de volgende 2 rotondes rechtdoor. 

Na 2 km neemt u bij de rotonde de derde afslag, richting Lelystad. Bij de volgende rotonde 1e afslag (rechtsaf). 

Rij rechtdoor op de kleine rotonde, u kunt parkeren in de VOC garage. Let op: Voor het gehele gebied geldt 

betaald parkeren!  

 

Met het openbaar vervoer  

Vanuit het westen rijden elk kwartier treinen richting Lelystad. Vanaf het station van Lelystad rijdt er een buslijn 

rechtstreeks naar de Bataviahaven. U stapt uit bij bushalte ’Bataviahaven’. 

Parkeren 

Er is een grote hoeveelheid parkeerplaatsen beschikbaar in de VOC Garage aan de Lelybaan. Een parkeerkaart 

voor deze parkeerplaats kunt u bij NAUPAR gemakkelijk online boeken: www.naupar.nl/parkeerkaart-voc-garage. 

Ook kunt u parkeren op het ‘langparkeerterrein Bataviahaven’ naast het Mexx gebouw. Voor het gehele gebied 

geldt betaald parkeren. 

Entree restaurant Bataviahaven 

U bereikt restaurant Bataviahaven via een metalen buitentrap aan de linkerzijde van het kantoor van NAUPAR. 

Enkel indien u mindervalide bent kunt u gebruik maken van de lift. In dit geval kunt u aan de voorzijde van het 

gebouw aanbellen bij NAUPAR, de deur zal dan voor u geopend worden. 

Supermarkt 

Voor etenswaren kunt u een van de supermarkten in de omgeving bezoeken. De dichtstbijzijnde is de Albert 

Heijn. Het adres is Kempenaar 341.  

 

 

http://www.naupar.nl/parkeerkaart-voc-garage

