Plattegrond Muiden

Routebeschrijving Muiden
Routebeschrijving naar: ligplaats traditionele zeilschepen te Muiden
De vloot van Hollands Glorie ligt in Muiden afgemeerd aan de Herengracht.

Openbaar vervoer: Muiden is met het openbaar vervoer op diverse manieren te bereiken:
- Openbaar vervoer: per bus
Vanuit Amsterdam C.S. kunt u het beste met de metro of de bus reizen. Op Amsterdam C.S. neemt u de
metro naar het Amstel-station, deze vertrekt iedere 5 minuten. Bij het Amstel-station vertrekt bus 320
richting Hilversum, bus 322 richting Almere Parkwijk of bus 327 richting Almere Haven.
U stapt uit bij P+R terrein Muiden. Vanaf hier is het ca 9 minuten lopen naar de Herengracht.
- Openbaar vervoer: per trein
Ook is het mogelijk om per trein te reizen naar Weesp. NS-station, vervolgens reist u per treintaxi naar
Muiden, Herengracht (rit van 10 minuten). Voor de precieze tijden kunt u bellen met: Openbaar Vervoer
reisinformatie, nummer 0900-9292 of www.9292ov.nl.

Per auto:
Muiden is slechts een kleine vestingstad, die niet geschikt is voor veel auto’s.
U kunt het beste parkeren op 1 van de 2 parkeerterreinen in Muiden:
- Parkeerterrein P1 aan de Maxisweg (op de plattegrond het blauwe vlak met P1): gratis parkeren.
- Parkeerterrein P2 aan de Mariahoeveweg (op de plattegrond het rode vlak met P2): betaald parkeren:
hier zijn ca. 145 plaatsen. Tarief 2016: € 1,00/uur of € 7,20/dagkaart) parkeren (voorzien van camera
toezicht).
- Verder zijn er nog een aantal locaties in Muiden in principe voor kort parkeren, waaronder het
parkeerterrein van het Muiderslot (met 3 gehandicaptenparkeerplaatsen aan de Ton Kootsingel bij de
ingang van het Muiderslot), de Ton Kootsingel inclusief Kazerneplein, het Vestingplein en Ravelijsnplein
(op het Vestingplein 2 gehandicaptenparkeerplaatsen), de Herengracht (langs de kade van huisnummer
87 tot en met de parkeerplaatsen langs de Groote Zeesluis) en het parkeerterrein aan het einde
Weesperweg (nabij rotonde/bruggetje).
Hier kost parkeren € 2,40 per uur of € 21,60/dagkaart.
- Alle overige locaties zijn alleen voor vergunninghouders.
Routebeschrijving per auto naar P1 of P2, komend vanaf de A1:
In alle gevallen (komend uit de richting Amsterdam, Amersfoort of Almere):
U neemt op de A1 afslag Muiden/Weesp.
U blijft eerst richting Muiden/Weesp volgen, totdat u kunt kiezen Muiden of Weesp.
Hier maakt u tevens uw keuze voor P1 of P2:
- Voor P1 (gratis) aan de Maxisweg:
U kiest hier voor Muiden (linksaf), waarna u vervolgens de 1e weer linksaf gaat de Maxisweg op en u aan
uw linkerkant parkeerterrein P1 ziet. U loopt vervolgens door het Ferman Plantsoen naar de
Weesperstraat en daarna via de Sluisstraat naar de Herengracht (circa 10-15 minuten lopen).
- Voor P2 (betaald) aan de Mariahoeveweg:
U gaat hier rechtdoor (richting Muiderberg/Muiderslot) de Spieringbrug over, waarna u aan het einde
van de weg voor u parkeerterrein P2 ziet. U kunt vanaf hier via de Herengracht naar de sluis lopen.
Per touringcar:
Touringcars kunnen:
a) óf de gasten uit laten stappen bij het parkeerterrein aan de Mariahoeveweg (beschrijving hierboven),
b) óf de route Muiden in (richting Muiderslot) volgen en de gasten uit laten stappen bij het Muizenfort
(gevestigd op Vestingplein nr. 1).
N.B. Gedurende de periode 1 april tot en met 1 november is de Oude Zeesluis in het centrum van
Muiden op de zondag voor verkeer afgesloten. Wij adviseren u om bovenstaande routes aan te houden.

