
 

 
 
 
ADRES 
Oostvaardersdijk 01-13 (Let op: navigatiesystemen herkennen dit adres niet, gebruik hiervoor 
Bataviaplein 2) 
8242 PA Lelystad 
 
ROUTEBESCHRIJVING PER AUTO 
Neem op de A6 afslag 11, Lelystad Noord. 
Ga op het eind van de afrit richting Batavia Stad. (Houtribweg/N302) 
Ga rechtdoor over 
a) drie rotondes komende van Almere. 
b) twee rotondes komende van Emmeloord. 
Sorteer na 2,5 km links voor op de splitsing. 
Ga op de rotonde rechtsaf 3e afslag (Houtribweg), richting Lelystad/Batavia Haven. 
Ga op de rotonde rechtsaf 1e afslag (Museumweg), richting Batavia Haven. 
Ga over de rotonde rechtdoor (VOC weg). Voor u ziet u de ingang van de VOC parkeergarage. 
Parkeer je auto en ga via de lift of trap naar boven. 
Voor je zie je het museum en passeer je die dan zie je aan de linkerkant de werf van Batavialand. 
 
PARKEREN 
VOC-garage (VOCweg 110, 8242 KC Lelystad) 
€ 1,20 per uur 
€ 10,00 per dag 
Betalen bij vertrek 
Betaalmogelijkheden: PIN 
 
Bataviastad-P1 (Bataviaplein 60, Lelystad) 
Vast parkeertarief van € 3,- per dag. Betalen bij aankomst of vertrek. 
Betaalmogelijkheden: contant geld, en PIN. 
 
Op de Oostvaardersdijk tegenover de ingang van de werf in Batavialand bevinden zich vier invalide 
parkeerplaatsen. 
 
PARKEREN TOURINGCAR 
Neem op de A6 afslag 11, Lelystad Noord. 
Ga op het eind van de afrit richting Batavia Stad (Houtribweg/N 302) 
Ga rechtdoor over 
a) drie rotondes komende van Almere. 
b) twee rotondes komende van Emmeloord. 
Sorteer na 2,5 km rechts voor op de splitsing. 
Ga op de rotonde rechtsaf 1e afslag (Markerwaarddijk), richting Enkhuizen. 
Volg de borden Batavia Stad (met bussymbool). 
Loop 10 minuten richting kust alwaar je al snel het schip de Batavia ziet liggen. 
 
OPENBAAR VERVOER 
Vanaf NS-station Lelystad neem je stadsbus 3 die je ieder half uur en in 10 minuten naar de eindhalte 
Batavia Stad brengt. De bushalte vind je direct voor het NS station. Voor het reisschema 
zie www.9292.nl en/of www.arriva.nl. 
 


