Plattegrond omgeving haven Elburg.

Parkeerplaats
Ligplaats Zeelandia
Navigatieadres haven Elburg:
Industriestraat
8081 Elburg
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 haven van Elburg is goed bereikbaar per auto. Ook per openbaar vervoer is het mogelijk om bij de haven te
komen.
De route met de auto
Vanaf snelweg A28:
Wanneer u op de A28 rijdt, neemt u afrit ’t Harde. Daarna volgt u de borden ‘Elburg’. Na ongeveer 3 km krijgt u
een rotonde, waar u linksaf gaat. U rijdt nu op de Zuiderzeestraatweg. Bij de volgende rotonde gaat u rechtsaf,
waarna u op de Flevoweg (N309) rijdt. Bij weer de volgende rotonde gaat u rechtsaf. U rijdt nu tegen de
parkeerplaats aan van de haven.
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Vanaf snelweg A50:
Wanneer u op de A50 rijdt, neemt u afrit Epe/Nunspeet. Daarna volgt u de borden richting ’t Harde. U komt nu op
de N309 uit, waarna u de borden ‘Elburg’ volgt. Na ongeveer 3 km krijgt u een rotonde, waar u linksaf gaat. U rijdt
nu op de Zuiderzeestraatweg. Bij de volgende rotonde gaat u rechtsaf, waarna u op de Flevoweg (N309) rijdt. Bij
weer de volgende rotonde gaat u rechtsaf. U rijdt nu tegen de parkeerplaats aan van de haven.
Er is een parkeerplaats aanwezig in de haven waar u uw auto kunt neerzetten.
Met het openbaar vervoer
Wanneer u de stoptrein pakt vanaf Utrecht/Amersfoort/Zwolle, stapt u uit in Nunspeet. Vervolgens pakt u bus 100,
richting het centrum van Elburg. U stapt uit bij halte ‘Stadhuis/Jufferenstraat’.
Wanneer u de sneltrein pakt vanaf Utrecht/Groningen/Leeuwarden, stapt u uit in Zwolle. Vanaf hier pakt u bus
100, richting het centrum van Elburg. U stapt uit bij halte ‘Stadhuis/Jufferenstraat’.
Vanaf halte ‘Stadhuis/Jufferenstraat’ is het ongeveer 10 minuten lopen naar de haven van Elburg.
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