
Route naar ROUTE
STADHUIS LELYSTAD





VAnUIT AmSTERDAm/ALmERE

Neem de A1 richting Amersfoort / Diemen. Volg op het 

knooppunt Muiderberg de A6 richting Almere / Lelystad. 

Neem na 33 km de afslag Lelystad [afslag 10], richting 

Lelystad N302. Beneden slaat u bij het kruispunt rechts-

af. Rijdt rechtdoor bij de stoplichten over de Larserdreef. 

Ga op de 1e rotonde rechtsaf de Zuigerplasdreef op. Ga 

op de volgende rotonde linksaf, de ziekenhuisweg op. 

U kunt vervolgens gelijk rechts afslaan, de Neringweg 

op. Parkeren is na ongeveer 200 meter mogelijk in de 

parkeergarage. Vanuit die garage steekt u schuin naar 

rechts over, het Stadhuisplein op. Daar vindt u het stad-

huis (Stadhuisplein 2, 8232 ZX Lelystad).

 

UIT HET nOORDEn (HEEREnVEEn/
EmmELOORD)

Neem de A6 richting Amsterdam/Lelystad. Neem de af-

slag Lelystad-Noord. Beneden slaat u rechtsaf, de Hout-

ribweg op. Op de rotonde gaat u rechtdoor. U vervolgt op 

de Houtribweg en neemt de afslag links richting Lely-

stad, de Zuigerplasdreef op. Neem na 3.5 km de tweede 

afslag op de rotonde (op de Zuigerplasdreef). Ook de 

volgende rotonde gaat u rechtdoor. Neem na 350 m de 

eerste afslag op de rotonde (de Lindelaan). Ga na 0.5 

km rechtsaf de Neringweg op. Daar vindt u voldoende 

parkeergelegenheid. U kunt tussen de winkels doorste-

ken naar het Stadhuisplein. Daar vindt u het stadhuis 

(Stadhuisplein 2, 8232 ZX Lelystad).

U kunt ook eenvoudig parkeren in de Parkeergarage De 

Waag. Hiervoor gaat u op de 2e rotonde op de Zuiger-

plasdreef niet rechtdoor, maar rechtsaf. U volgt de bocht 

naar links en naar rechts. Na de stoplichten gaat u naar 

links en rijdt u tegen de parkeergarage De Waag aan.

 

OPEnBAAR VERVOER

Vanaf NS-station Lelystad kunt u lopend naar het stad-

huis. Het stadhuis ligt direct tegenover het station.
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