
 

Routebeschijving Meditel Lelystad  
Gebouw Mac3Park 
Bronsweg 7  
8211 AL Lelystad 

 
Bereikbaar met eigen vervoer  
Vanuit het noorden 

� Neem de snelweg A6 via Heerenveen en Emmeloord.  
� Neem op de A6 de afslag Lelystad Noord ( ook Batavia stad, Enkhuizen, industrie terrein 

Oostervaart).  
� Volg de afslag naar beneden en ga vervolgens naar rechts.  
� Na 1000m op de 2de rotonde rechtsaf, en volg de weg. U gaat het viaduct over; Industrieterrein 

Oostervaart.  
� Neem de 3de weg naar rechts; u bevindt zich op de Bronsweg  
� Meditel is gevestigd in het kantorengebouw; Mac3Park. (Links)  
� U kunt gratis parkeren en zich vervolgens binnen melden bij de centrale receptie  

 
Vanuit Amsterdam/Utrecht 

� Neem op de snelweg de afslag A6 richting Almere _ Lelystad  
� Ga de afslag Lelystad voorbij.  
� Neem op de A6 de afslag Lelystad Noord ( ook Batavia stad, Enkhuizen, industrie terrein 

Oostervaart)  
� Volg afslag naar beneden en ga bij rotonde rechts af.  
� Na 1000 m bij rotonde weer rechts af viaduct over.  
� Neem de 3de weg naar rechts; u bevindt zich op de Bronsweg  
� Meditel is gevestigd in het kantorengebouw; Mac3Park. (Links)  
� U kunt gratis parkeren en zich vervolgens binnen melden bij de centrale receptie  

Bereikbaar met het openbaar vervoer Op station Lelystad-C is er een uitstekende busverbinding. 
Lijn 100 en 154 (interliner) richting Emmeloord rijden vanaf centraal station in 10 minuten naar de 
Steenstraat op industrieterrein Ooostervaart waar u op 2-3 minuten loopafstand van de Bronsweg bent. 
U stapt uit bij de laatste halte van het industrieterrein Oostervaart en steekt de weg over,( en loopt 
eigenlijk terug richting stad) de 2de straat aan uw rechterhand is de Bronsweg. Voor meer informatie 
kunt u ook terecht op www.ns.nl of bellen met OV 0900-92929 
 
Mocht u onverhoopt verhinderd zijn, dan verzoeken wij u contact op te nemen met ons centraal 

afsprakenbureau op telefoonnummer 0900-2021040 


