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Plattegrond omgeving haven Kampen 

 

 

Gratis parkeerplaats 

Ligplaats schepen 

Navigatieadres haven Kampen: 

IJsselkade  

8261 Kampen 

 

Of 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. 
 
Kampen is zowel met de auto, de bus als met het openbaar vervoer goed te bereiken. Nabij de schepen zijn 

goede, gratis parkeervoorzieningen. 

http://maps.google.nl/maps?q=&num=1&vps=14&jsv=202c&sll=52.559352,5.916915&sspn=0.007694,0.010001&ie=UTF8&hl=nl&geocode=FdMBIgMdOUVaAA&split=0
http://maps.google.nl/maps?f=q&source=s_q&hl=nl&geocode=&q=kampen+ijselkade&sll=52.556864,5.925536&sspn=0.020586,0.055747&ie=UTF8&ll=52.562108,5.918798&spn=0.010292,0.027874&t=h&z=16
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Met de auto 

Van Amsterdam  
A1 (E231), bij knooppunt Muiderberg de A6 richting Lelystad. Afslag Lelystad Noord, daarna rechtsaf de N307 
Swifterringweg. Aan het einde van de weg rechtsaf de N307 Dronterringweg op. Rechtdoor richting Kampen. 

Van Arnhem  
A50 richting Apeldoorn/Zwolle. N50 richting Kampen aanhouden. Neem de afslag Kampen-Zuid.  

Van Den Haag/Rotterdam  
A12 (E30) richting Utrecht. A28 richting Amersfoort/Zwolle. N50 richting Kampen aanhouden. Neem de afslag 
Kampen-Zuid. 

Van Eindhoven  
N265 richting Veghel/Uden. A50 richting Arnhem/Apeldoorn/Zwolle. N50 richting Kampen aanhouden. Neem de 
afslag Kampen-Zuid. 

Van Groningen 
A28 richting Hoogeveen/Zwolle. N50 richting Kampen aanhouden. Neem de afslag Kampen-Zuid. 

Van Utrecht  
A28 richting Amersfoort/Zwolle. N50 richting Kampen aanhouden. Neem de afslag Kampen-Zuid. 

 

Bij afslag Kampen-Zuid richting IJsselmuiden over de Molenbrug rijden (Mr. Niersallee). Bij stoplicht linksaf 

(Zwolseweg, N760) en doorrijden tot aan de Stadsbrug. Linksaf, over de Stadsbrug, en vervolgens rechtsaf, de 

IJsselkade oprijden. U vindt de schepen van de NAUPAR aan uw rechterhand. 

Parkeerbeleid in Kampen 

In de binnenstad moet je, met uitzondering voor bezitters van een parkeervergunning, betalen voor het parkeren. 

Het parkeerbeleid is van toepassing op de Binnenstad. Op loopafstand van de binnenstad (aan de rand van het 

centrum) zijn een drietal parkeerplaatsen waar geen parkeergeld verschuldigd is. In de regel is het prima mogelijk 

de auto hier te parkeren omdat het relatief grote parkeerterreinen zijn. De gratis parkeerplaatsen zijn tegenover 

het NS-station bij het politiebureau (aangegeven met           op de plattegrond). Daarnaast kunt u ook aan het 

Burgemeester Berghuisplein bij het stadhuis gratis parkeren. 

Openbaar vervoer  
 

Kampen heeft twee NS-stations: Kampen en Kampen Zuid. Wij adviseren u om uit te stappen bij station Kampen. 
U ziet bij aankomst de schepen al liggen. Vanaf het station loopt u over de Stadsbrug en bent u binnen vijf 
minuten bij de ligplaats van de schepen aan de IJsselkade.  

Vanaf sommige plaatsen (bijvoorbeeld vanuit Amsterdam) is de connectie naar het Station Kampen Zuid beter. 
Als u bij Station Kampen Zuid uitstapt, loopt u in twee minuten naar bushalte Station Zuid waar u bus 74 richting 
Hasselt neemt. Na zeven minuten stapt u uit bij bushalte IJsselbrug Kampen. Dan is het nog twee minuten lopen 
naar de ligplaats van de schepen aan de IJsselkade. 


