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In het Muider Magazine lees je 
over al het moois dat in Muiden 
en Muiderberg te zien en te 
beleven is. Het blad geeft 
informatie over bekende 
bezienswaardigheden, zoals het 
Muiderslot, forteiland Pampus en 
de Echomuur. Maar het laat je ook 
kennis maken met wandelingen, 
fietsroutes en zeiltochten. Winkels, 
cafés en restaurants. Evenemen-
ten in Muiden en Muiderberg. 
Mogelijkheden voor zakelijke 
bijeenkomsten en nog veel meer.

Het Muider Magazine wordt 
uitgegeven door de Stichting 
Muider Promotie. Deze stichting is 
in maart 2013 opgericht om het 
ondernemersklimaat in de 
gemeente Muiden te stimuleren. 
De stichting ontplooit daarvoor 
initiatieven zoals dit magazine, die 
het toeristische en zakelijke 
bezoek aan Muiden en Muider-
berg bevorderen. Ook onder-
steunt de stichting activiteiten 
van derden. 
De Stichting Muider Promotie 
bedankt graag de Gemeente 
Muiden en alle ondernemers die 
hun medewerking aan dit 
magazine hebben verleend. 

Meer weten over de Stichting 
Muider Promotie: mail naar 
info@muidermagazine.nl.

Ontdek het
Muiderslot
Kom meer te weten over beroemde bewoners als Floris V en P.C. Hooft, 
loop door de Middeleeuwen en beleef zelf de geschiedenis.  pag. 8
 

   

Een hapje en een drankje?
Je hebt alle keus, van een snelle snack
tot een vijfgangendiner.
En ook voor de kinderen is er veel
om van te smullen.    pag. 28

Ga het water op,
met kano of surfplank, roeisloep of kruiser, zeilschip of salonboot. Ook 
zonder zeebenen ben je zeker van een geslaagde dag!        pag. 30

 

Trek je WANDELSCHOENEN aan of neem de fiets voor 
een korte of lange tocht door ons natuurschoon.                  pag. 46

Muziekfestivals en klassieke concerten, tentoonstellingen, 
toneel- en theatervoorstellingen, kunst, kinderactiviteiten, 
sportevenementen en markten. Er is hier het hele jaar door veel 
te doen. We hebben het even op een rijtje gezet.       pag. 62

Wat er ook te doen, te zien en te beleven is in Muiden: je leest het 
op MuidenBoeit.nl. Sinds augustus 2014 informeert deze website 
uitvoerig over komende evenementen. Naast een dagagenda vind
je er ook handige tips en weetjes, plus alles wat je maar wilt weten 
over horeca, cultuur, watersportmogelijkheden,
winkels en feest- en vergaderlocaties in Muiden.
Neem er eens een kijkje.

Alles over Muiden
op MuidenBoeit.nl

Maak je dagje Muiden 
nog mooier!

Dwaal rond 
door de oude gangen en zalen, 
waar in vroeger jaren soldaten 
gelegerd waren. Stap ook ‘echt’ 
die tijd binnen, met de interac-
tieve spelen van de Pampus 
Xperience.                  pag. 12
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Welkom
in Muiden en
Muiderberg!

Amsterdam

Hoorn

Lelystad

Almere

Muiden
Haarlem

Muiderberg

AmersfoortUtrecht

Zwolle

Deventer

Rotterdam

Den Haag

Stel zelf je dag samen 
Muiden en Muiderberg liggen op maar vier kilometer van elkaar. Als je wilt kun je ze dus allebei in één dag 
bezoeken. De bezienswaardigheden laten zich gemakkelijk combineren. We doen alvast wat suggesties.
•  ‘s Ochtends het Muiderslot bezoeken, daarna een wandeling over de oude Zuiderzeedijk naar het Echobos  
   en het Muiderbergse strand. 
•  Vanuit Muiden een zeiltocht maken en onderweg een bezoek aan Pampus brengen.
•  Een fietstocht door het natuurschoon in de omgeving. 

Muiden is ook met het openbaar vervoer gemakkelijk te bereiken.
Er rijden regelmatig bussen vanaf de NS stations Amsterdam 
Amstel, Amsterdam Zuidoost, Weesp, Naarden/Bussum en Almere.

Aan de zuidkust van het IJmeer, net naast Amsterdam, ligt Muiden. Het is een gemeente met een rijke 
geschiedenis, die meer dan 1050 jaar terug gaat. Je vindt er dan ook tal van monumenten en andere 
historische bouwwerken, verspreid over de vestingstad Muiden en het brinkdorp Muiderberg. En de 
gemeente Muiden biedt nog veel meer. Watersport en andere recreatiemogelijkheden. Natuur en cultuur. 
Uitstekende adressen voor een hapje en een drankje. 
Er is meer dan genoeg te doen en te zien voor een leuke dag uit of een langer verblijf. En anders kom je 
gewoon nóg een keer langs. Muiden ligt lekker centraal in Nederland. Dus waar je ook vandaan komt, je bent 
er eigenlijk zo. 
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Een korte 
geschiedenis 
van Muiden

Museumkaart gratis

◆	Ontdekken
◆	Beleven 
◆	Doen
Sinds 1285

Geschiedenis in het echt!

Bed & Breakfast
aan boord van
Zeiltjalk de Lis

Leon Oosterbroek 06-5326 1486
mail@delis.nl    www.delis.nl

De rivier de Vecht vormt een 
belangrijke noord-zuidverbinding. 
Al in de Romeinse tijd zullen 
‘Muidens oevers’ een ontmoe-
tingsplaats zijn geweest voor 
zeeschepen uit Duitsland en 
rivierschepen uit Vlaanderen. Aan 
de monding van de Vecht zal dan 
ook wel een nederzetting hebben 
gelegen.
De bewoners konden hun brood 
verdienen met het overladen van 
handelswaar, het ontvangen en 
verzorgen van de bemanningen 
en het opnieuw uitrusten van de 
schepen. 
Volgens de geschiedschrijvers is 
er al in 777 sprake van een 
nederzetting. Maar de echte 
historie van Muiden begint als de 
plaats in een oorkonde wordt 

vermeld als ‘Villa Amuda’ en 
daarmee officieel een stad is. Dat is 
in het jaar 953, om precies te zijn 
op 21 april. 

Muiden heeft sindsdien roerige 
periodes doorgemaakt. Als 
voorhaven van Utrecht lag er een 
gouden toekomst in het verschiet. 
Maar de graven van Holland 
dachten daar anders over. Toen zij 
de stad in de 13e eeuw in handen 
kregen, moest Muiden vooral gaan 
bijdragen aan de verdediging van 
Amsterdam.
Rond 1500 heerste er armoede in 
Muiden. De enige bronnen van 
inkomsten waren visvangst, 
veeteelt en matten vlechten. De 
grote brand van 1611 maakte de 
ellende nog wat groter. Maar er 

braken ook nieuwe tijden aan. 
Zoutziederijen, bierbrouwerijen en 
scheepswerven vestigden zich in 
de stad. Er kwam een korenmolen 
en een kruitmolen. 

De moderne tijd werkte 
uiteindelijk ook weer in het nadeel 
van Muiden. Vanaf 1894 koos het 
scheepvaartverkeer voor het 
Amsterdam-Rijnkanaal. Het werd 
stil op de Vecht en veel bedrijven 
verlieten Muiden voor een betere 
plek. 
Wat bleef was de Vecht –  en die 
zorgde uiteindelijk toch voor bloei. 
Muiden werd ontdekt door 
watersporters. Muiden werd één 
van de drukste punten van de 
Nederlandse recreatievaart . 
Muiden werd weer gezellig. 
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Wil je weten hoe de ridders in de middeleeuwen in een kasteel 
leefden? Of hoe de mensen er een paar honderd jaar later, in de 
Gouden Eeuw, woonden? Kom dan naar het Muiderslot en beleef de 
geschiedenis in het echt!

Het kasteel van Floris V
Graaf Floris de Vijfde liet het Muiderslot rond 1285 bouwen op een 
zandbank in de monding van de Vecht. Hij koos niet zomaar voor die 
plek. Alle schepen van en naar Utrecht moesten langs het kasteel en 
daar moesten ze een flinke tol voor betalen. De graaf heeft er niet lang 
plezier van gehad. In 1296 werd hij vermoord, een jaar later werd het 
slot leeggeroofd en verwoest. Maar het was een goede plek en daarom 
werd het kasteel nog geen honderd jaar later weer opgebouwd. 

Een andere beroemde bewoner
Een andere bekende bewoner van het Muiderslot was de dichter, 
schrijver en geschiedkundige P.C. Hooft. Als drost van Muiden en 
baljuw van Naarden en Gooiland woonde hij op het slot van 1609 tot 
1647, maar alleen in de zomermaanden. ‘s Winters koos hij voor de 
Amsterdamse Keizersgracht.

Leven op een kasteel 
Hoe leefden mensen in de tijd van Hooft in het kasteel? Een gids laat je 
de mooiste kamers van het slot zien en weet er veel leuke dingen over 
te vertellen. 

Ga zelf op ontdekkingstocht 
Doe de Ridderroute en de Torenroute. Klim in de torens en loop op de 
weergangen. Voel hoe zwaar een zwaard is. Verdedig het kasteel tegen 
de vijand. Verkleed je als ridder of jonkvrouw. Met de speurtocht (te 
koop bij de kassa) wordt het nog leuker: als je alle opdrachten hebt 
uitgevoerd krijg je een echte riddermedaille.

Water als vriend & vijand
In het Waterschild leer je alles over het water als natuurlijke verdedi-
gingslinie en de strijd tegen het water. Water als vriend of vijand dus. 
Durf jij door het watergordijn te stappen? Volg het Waterschildpad: een 
speurtocht over het terrein waarbij negen waterschilden een geheime 
boodschap bevatten. 

Er is veel te doen
In en rond het Muiderslot zijn vaak activiteiten, zoals demonstraties van 
de valkeniers, zwaardvechtende ridders, concerten, theatervoorstellin-
gen en tentoonstellingen. Ook kun je er een kinderfeestje houden. 
Meer informatie vind je op www.muiderslot.nl.

Amsterdam Castle
Muiderslot
Visit the Netherlands’ best-kept 
medieval castle, built around 1285 
by Count Floris V, and you will go 
back 700 years in time for a real 
taste of Dutch history.
The Muiderslot is an attractive 
castle for children: with hands-on 
exhibits and an interactive Knight’s 
tour they discover how the nobility 
once lived. 
www.muiderslot.nl

Kom
kijken

in een echt kasteel



1110

de Kapper

Herengracht 69 Muiden
0294 270 700

www.dekappermuiden.nl

h��r��j��e��e��l��kh��r��j��e��e��l��k

Herengracht 63 Muiden www.bakkerijstricker.nl

Ken je
Ome Ko?

Vertel iemand dat je in Muiden woont en ze beginnen meteen over Ome Ko. Het bruine café 
aan de sluis is bekend in heel het land. Als je een ansichtkaartje van een verre vakantiebe-

stemming verstuurt, is de adressering ‘Ome Ko Nederland’ vaak genoeg. Je kaart komt op de 
juiste plek terecht.

Deze kroeg op de hoek maakt indruk. Watersporters gaan er graag even voor anker. Stappers 
uit de wijde omgeving spreken er af. En inwoners van Muiden en andere stamgasten hebben 

er hun vaste plekje. Vraag je ze waarom, dan is het antwoord steevast ‘gezellig’. Vriend of 
vreemdeling, je bent altijd van harte welkom.

Tabaksboer 
Al sinds 1810 wordt er in dit pand 
bier getapt. Het is dan in het bezit 
van een tabakshandelaar en heet 
De Gooysche Boer. De man op de 
gevelsteen geeft dat ook aan: hij 
heeft tabaksbladeren in zijn hand 
en leunt op een rol of baal tabak. 
Er zal dus wel gehandeld zijn. Het 
café heeft sindsdien dienst 
gedaan als gelagkamer, 
wachtlokaal voor de scheepvaart 
en de stoomtram, biljartgelegen-
heid en vast nog meer waar 
niemand nog iets van weet. 
Beter in de herinnering ligt Ko 
van der Weijden, die het café in 
de jaren zestig had. Hij zorgde er 
voor dat er, mede door zijn 
vrijgevigheid, meer klanten 
kwamen. Na zijn overlijden in 
1969 werd ‘Ome Ko’ de officiële 
naam van de zaak. 

Ook de ruime openingstijden 
zullen aan de populariteit hebben 
bijgedragen. Er was een tijd dat 
om twee of drie uur ’s nachts de 
deur op slot ging. Dan werd er 
schoongemaakt en om zeven uur 
’s ochtends konden de eerste 
stratenmakers alweer terecht voor 
een kop koffie.
Het oude deuntje ‘Op het hoekje 
brandt nog licht’ zou je het lijflied 
van Ome Ko kunnen noemen.
Het licht gaat er eigenlijk nooit uit. 
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Een bezoek aan Forteiland Pampus 
is een echte ontdekkingsreis. Vanaf 
Muiden vaar je er met de veerboot 
in 20 minuten over het IJmeer  naar 
toe. Recht voor je doemt het 
eiland op als groene bult met een 
paar huizen. Vaag in het midden 
zie je twee koepels, daaronder moet 
zich het fort bevinden. Spannend! 

Pampus is sinds 2010 het eerste 
bezoekerscentrum van De Stelling 
van Amsterdam. In de westelijke 
toren van het fort kun je goed zien 
wat de Stelling vroeger voor ons 
land betekende. De stelling is eind 
19e eeuw over een lengte van 135 
km als moderne waterlinie rond 
de hoofdstad aangelegd. Op tal 
van plaatsen op het vasteland vind 
je waterwerken, vestingsteden en 
forten. Forteiland Pampus is het 
sluitstuk op het water, het is op de 
Zuiderzeebodem gebouwd. Een 
waterbouwkundig meesterwerk. 
De Stelling van Amsterdam in 
zijn geheel is officieel erkend als 
UNESCO Werelderfgoed. 

Maar de geschiedenis van Pampus 
gaat verder terug, tot in de tijd 
van de Vereenigde Oostindische 
Compagnie. Toen konden de 

GavoorPampus!

In the middle of the IJmeer lies Pampus Island,
a pearl in the Defence Line of Amsterdam and the
new Dutch Coastal defenses. Pampus offers an audio 
tour for international visitors (English and German), 
easy to follow with a simple headset or a free app on 
your mobile telephone.

zwaarbeladen koopvaardijschepen niet over de on-
diepte Pampus komen. Ze lagen daar te wachten tot 
ze werden gelost, of totdat ze met de scheepskameel 
over de ondiepte werden getild. Een scheepskameel? 
De gidsen weten er alles van!

Binnen in het fort is de Pampus Xperience. Hier kun je 
de historie letterlijk voelen en beleven met multimedia 
en interactief spel. Er vechten Hollanders tegen het 
water. De Zuiderzee gaat tekeer. VOC schepen liggen 
voor Pampus. En het fort komt tot leven tijdens de 
mobilisatie.  
Je kunt zelf meedoen. Soldaten wakker maken. Ener-
gie opwekken met de stoommachine. Soep opschep-
pen in de keuken. Kruit naar de koepels hijsen. Uiter-
aard mag je ook de kanonnen afschieten! 

Pampus is een echt eiland midden in het IJmeer, 
niet aangesloten op stroomkabels of het waternet. 
Daarom werkt Pampus hard aan een duurzaam en 
zelfvoorzienend bestaan, waarbij zoveel mogelijk 
energie uit de natuur wordt gehaald. Over de historie 
van zelfvoorzienend Pampus en de plannen voor de 
toekomst is een presentatie in het fort gemaakt. 

Maar er is meer te beleven dan het fort alleen! Op en 
rond Forteiland Pampus worden regelmatig bijzon-
dere evenementen georganiseerd, van vliegerfestival 
Pampus voor de Wind! tot SAIL Pampus en van      
“Drijf in bioscoop” tot Piratendagen. Meer informatie: 
zie de evenementenkalender op pagina 62.

In het Pampus Paviljoen kun je lekker lunchen of 
zomaar wat drinken. Het terras is een prachtige plek 
om van het uitzicht over het weidse IJmeer te genie-
ten. De watervogels vliegen soms rakelings langs en 
de Hollandse luchten zijn adembenemend. Pampus is 
een uniek dagje uit voor jong en oud. 

Het veer naar Pampus vertrekt vanaf 
de Herengracht in Muiden, t.o. nr. 33. 
Volg de borden vanaf P1 en P2. Vanaf 
IJburg vaart Veerdienst Amsterdam 
naar Pampus. Pampus is van 1 april tot 
1 november dagelijks open, behalve 
op de maandagen. Meer informatie, 
openings- en vertrektijden vind je op 
www.pampus.nl.
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Eethuys-Café
Graaf Floris V van Muiden

Elke dag open van
11.00 tot 22.00 uur.

Herengracht 72, 1398 AD Muiden
Tel.: 0294 261 296

www.graaf-floris-v.nl

Eethuys-Café
Graaf Floris V van Muiden

voor Kleine en Grote Luyden

Graaf Floris V_148x210.indd   1 12-03-15   09:25

De mooiste rivier van Nederland, de Vecht, het 
natuurrijke Naardermeer, de prachtige Loosdrechtse 
plassen, de statige buitenplaatsen en landgoederen 
van ’s Graveland en de gemeente Stichtse Vecht en 
de uitgestrekte heidevelden en bosgebieden van 
het Goois Natuurreservaat en Natuurmonumenten 
zullen u zeker aanspreken. Mediastad Hilversum 
met Beeld & Geluid staat bekend om Dudok. Duik 
de geschiedenis in met de Fortenland Fietsroute 
en ontdek de stoere pracht van het Muiderslot, het 
Vestingmuseum Naarden, een van de torenforten 
Fort Uitermeer in Weesp of het enige overgebleven 
fort in Bussum: Fort Werk IV. Ontdek de unieke, oude 
boeren-brinkdorpen Blaricum en Laren en vergeet 
niet de haven van het Gooi: Huizen. Teveel voor een 
dag, dus overnacht in bijzondere B&B’s of verblijf als 
Gooise vrouw in een luxueus hotel met allure.

Kijk voor alle toeristische informatie over de regio en 
de gemeente Muiden op www.vvvgooivecht.nl. Zo 
kunt u deze unieke regio beleven zoals u dat wilt. 
Graag tot ziens in Gooi & Vecht!

Centraal gelegen tussen Utrecht en Amsterdam kunt 
u even bijkomen in deze gastvrije regio vol oude 
historie, rust, ruimte, natuur en uniek vaarwater. 

Ook voor goede restaurants, fijne terrasjes en fraaie 
winkels kunt u hier slagen. Zo’n prachtige omgeving 

vraagt erom om ontdekt te worden. Vandaar dat er 
talloze vaar-, fiets- en wandelroutes uitgezet zijn. 

Routes zijn verkrijgbaar op handige kaarten, als 
gratis downloads of via een app. De Gooi & Vecht 

Tour App bevat complete routes inclusief audiotour 
die u tijdens de tour verhalen vertelt uit het verre 

verleden. Ook geocaching (schatzoeken)  is hier 
immens populair.

Welkom
in Gooi
& Vecht,
 de rijke oase
van de Randstad
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Vestingstad
Muiden

Als vestingstad ligt Muiden op een plek waar twee waterlinies elkaar ontmoeten: de Nieuwe 
Hollandse Waterlinie vanaf de Biesbosch en de Stelling van Amsterdam rond de hoofdstad. Het 

water was ook voor Muiden het verdedigingsmiddel bij uitstek.  Een waterlinie verbindt 
rivieren, plassen en sloten met vestingsteden, forten en versterkingen. Door sluizen en dijken 

open te zetten kun je bij een aanval letterlijk het land over de hele linie onder water zetten. Tot 
begin vorige eeuw vormde deze inundatie een onneembare hindernis. Er waren nog geen 

tanks, auto’s en vliegtuigen. De vijand kwam over land, met kanonnen, paarden en wagens. 

Ook vandaag zie je nog op tal van plekken in Muiden dat de stad 
van groot militair en strategisch belang was. Overal vind je de sporen 
van een strijdbaar verleden. Vestingwallen rondom, de kazerne in het 
centrum, opslagplaatsen onder heuvels en een netwerk van waterwer-
ken, forten en kazematten. Een keur van verdedigingswerken, 
gebouwd vanaf de 12e eeuw tot in de Tweede Wereldoorlog. 
Het begon natuurlijk met het Muiderslot, het oudste nog overeind 
staande verdedigingswerk. Tot ver in de 19e eeuw maakte het slot als 
zelfstandig verdedigingswerk deel uit van de Nieuwe Hollandse 
Waterlinie. De wallen eromheen zijn rond 1800 aangelegd ter 
verdediging van de havenmond en de zeedijk. 

Tegenover het Muiderslot, op de 
andere Vechtoever, ligt de 
Westbatterij. De eerste steen van dit 
torenfort werd al in de 15e eeuw 
gelegd. Ook vanuit dit fort werd de 
toegang tot de Vecht verdedigd. Ten 
tijde van de Stelling van Amsterdam 
stond hier zwaar kustgeschut. 

Aan de Vechtoever vlak bij het 
Muiderslot is een bakstenen 
waterwerk aangelegd, de holle 
Sluisbeer. Deze inundatiesluis kon 
men van binnenuit bedienen en 
verdedigen. Via de geopende sluis 
stroomde het water van de 
Zuiderzee de Noordpolder in. Ook 
de Groote Zeesluis kon voor dat doel 
opengezet worden. 

Aan het Vestingplein vind je het 
Muizenfort. Het is eind 19e eeuw 
gebouwd ter versterking van de 
Nieuwe Hollandse Waterlinie. Van 
hieruit werden de doorgangen via 
de zeedijk en de Naardertrekvaart 
verdedigd.

Kijk goed om je heen in Muiden. 
Soms moet je twee keer kijken om 
een bouwwerk van de Stelling te 
zien. Een glooiing in de dijk kan een 
opslagplaats bevatten. En onder 
elke heuvel kan een fort met een 
kanon schuil gaan. 

In 1702 verrees aan de rand van 
Muiden kruitmolen “De Krijgsman”. 
Later werd dat een echte 
kruitfabriek, alom bekend door een 
aantal rampzalige ontploffingen. 
Met het Muidense kruit zijn door de 
jaren heen heel wat projectielen 
gevuld en afgeschoten. 

Ook in Muiderberg zou rond 1912 
een fort gebouwd worden.
Het ‘Fort bij Coehoorn’ moest de 
linie Muiderberg-Uitermeer 
versterken. Er was een groot fort 
gepland, waarbij voor het eerst 
gewapend beton toegepast zou 
worden. Maar toen de Eerste 
Wereldoorlog uitbrak, werd de 
bouw gestaakt. De fortwachters-
woning was toen al af, je vindt hem 
aan de Eikenlaan.
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• Groente uit eigen moestuin
• Honing van eigen erf
• Hollands fruit
• Huisgemaakte producten
• Sappen 
• Ambachtelijke  kaas
  van Kaasboerderij De Willigen uit Vreeland

Winkel open: zaterdag van 10.00-16.00u.
Als de winkel open is mag je rondscharrelen over 
het erf. Andere openingstijden zie facebook en 
www.hoogerlust.nl. Aanbod is er van mei tot 
oktober. In het najaar verkopen we
ook haardhout per kuub of per zak.
In overleg thuis te bezorgen

Vers van het erf!Vers van het erf!

De zorgboerderij is er voor kinderen en 
volwassenen die extra zorg nodig hebben. 
Ze helpen o.a. mee bij het werk met de beesten 
en in de moestuin. In de winkel vind je de meest 
eerlijke producten. 
Bel voor boerderijzaken  André van der Galiën,
 06-29051324.                 
              Voor zorgzaken  Marijke Schwirtz,
 06-38380138.

Zorgboerderij Hoogerlust •  Weesperbinnenweg 7 • 1398 PC Muiden • info@hoogerlust.nl

Gratis bezorgservice voor 
bedrijf en particulier

Supermarkt
De Muidernier

Weesperstraat 2-4
1398 XX  Muiden
tel. 0294-26 13 95

www.demuidernier.nl
demuidernier@gmail.com

Evenementen op het water
en fortlocati es

www.waterproof-events.nl
www.pampus.nl

beleef 400 jaar
oer-Hollandse historie

en avontuur!
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Schoutenwerf aanzicht vanaf de Herengracht 

Nieuw
Muiden  

We zijn zuinig op onze monumenten en onze omgeving.

Maar tegelijkertijd kijken we vooruit. Meer woningen en slimme 

verkeersoplossingen vragen om ruimte voor vernieuwing en 

verandering. 

Rond Muiden en Muiderberg wordt al enkele jaren gewerkt aan 

grote projecten. Sommige zijn net begonnen, andere al bijna 

afgerond. Tijd voor een rondje Nieuw Muiden. 

Aquaduct A1
Rijksweg A1 wordt verbreed naar 12 rijstroken en 
komt ook iets zuidelijker dan nu te liggen. De weg 
zal bovendien onder de Vecht door gaan. Daarvoor 
wordt een aquaduct van 65 meter aangelegd, het 
breedste van Europa. 
De huidige Vechtbrug in de A1 komt straks helemaal 
te vervallen. Door het aquaduct zuller er flink minder 
opstoppingen zijn. 

Spieringbrug
Voor het lokale verkeer wordt een nieuwe, kleine 
brug gebouwd. Deze brug gaat uiteraard open voor 
zeilschepen en grote motorschepen. Maar als de 
Spieringbrug open staat, kun je eventueel iets 
omrijden en alsnog onder het aquaduct door de 
Vecht passeren. 

De Krijgsman
Op het terrein van de voormalige kruitfabriek wordt 
een nieuw woon- en werkgebied ontwikkeld. De 
oude industriële panden, de cultuurhistorische 
elementen en de oorspronkelijke watergangen en 
productiepaden blijven grotendeels behouden. Zo 
ontstaat tussen het IJmeer, de trekvaart, de Vecht en 
het centrum van Muiden een uniek landschap. Een 
plek om buiten te wonen, vlakbij de stad, aan het 
water en tussen het groen.
Meer informatie: www.buitenwoneninmuiden.nl.

Landgoed Hoogerlust 
Op landgoed Hoogerlust is sinds 2009 een zorg- 
boerderij gevestigd, die zorgvragers dagbesteding 
biedt.
In december 2013 kreeg Hoogerlust er een markant 
gebouw bij. De villa Vechthoeve, die plaats moest 
maken voor het nieuwe aquaduct, werd 
500 meter over de Vecht naar de nieuwe locatie 
gevaren.
Er zijn vergevorderde plannen om op Hoogerlust 
een zorglandgoed te realiseren, met onder meer 
zorgwoningen, een restaurant aan de Vecht, 
recreatie en agrarische activiteiten. Het terrein zal 
dan gedeeltelijk te bezoeken zijn.

Spoorbrug Muiderberg
Door de verbreding van de A1 moet de spoorbrug 
bij Muiderberg verlengd worden. De treinen van en 
naar Flevoland rijden straks over een 255 meter 
lange en 17 meter brede brug. Om de hele rijksweg 
in een keer te kunnen overspannen, krijgt de brug 
een hoge stalen boog. De onderkant van de brug is 
van beton.

Schoutenwerf Muiden
Op een van de mooiste plekken in het historische 
centrum van Muiden, direct aan de Vechtmonding, 
komt het bouwproject Schoutenwerf. Dit unieke 
project is in een gevorderd stadium en voorziet in de 
bouw van ca. 50 ruime woningen, loft-appartemen-
ten en penthouses in een industriële, nautische 
sfeer. Het plan omvat ook een eigen jachthaven. 
Kijk voor meer informatie op de nieuwe website 
www.schoutenwerf.nl.

Rijkswaterstaat

Rijkswaterstaat
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In de oude haven van Muiden l iggen de 17 grote en kleine zeilschepen

van Zeilvloot Muiden klaar. Voor een dag of avond op het water of een tocht

van een weekend of een week. Voor elke gelegenheid: verjaardag,

reünie en bruiloft, vergadering, presentatie en netwerkborrel.

En met catering naar wens, van kof�etafel tot scheepsmaalti jd. 

Het IJsselmeer l igt voor je open.

K o m  n a a r  M u i d e n  e n  s t a p  a a n  b o o r d !

Zeilen
vanuit Muiden 

www.ZeilvlootMuiden.nl
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zeilvloot Muiden148 x210.pdf   1   06-03-15   12:27

Als iemand je in Muiden
de weg wijst, hoor je altijd 
iets als: bij Ome Ko linksaf,
bij Ome Ko rechtsaf of bij
Ome Ko rechtdoor. Ik zeg 
altijd: bij Ome Ko gewoon 
lekker naar binnen!

Herengracht 71, Muiden. Tel: 0294-262333
www.cafeomekomuiden.nl
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Winkels in Muiden  Plattegrond op pagina 68 
Atelier Helsloot   Herengracht 37
Bakkerij P&E Stricker   Herengracht 63
De Bloementafel van Muiden   Amsterdamsestraat 1
CoBoost     Amsterdamsestraat 2
Dierenkliniek Het Groote Plein  Kazernestraat 29
Drogisterij en Parfumerie Désirée  Sluisstraat 5
Financieel Adviesbureau De Boer  De Lange Gangh 7A
Garage Van Kooy    Amsterdamsestraat 12
Hair & Beauty    Prins Bernhardsingel 2
Hair by Hylke Bazen    Naarderstraat 6
Happy Kids Muiden    Herengracht 65
Hip Muiden   Herengracht 64
Jachtservice Muiden   Westzeedijk 4 
Kaas van Riet   Vestingplein
De Kapper    Herengracht 69
Kledingreparatie en Stomerij Muiden  Amsterdamsestraat 2B
Lengers Yachts    Westzeedijk 2-3, 
Max en Minoes, dierenwinkel  Zeestraat 14
De Muidernier, supermarkt  Weesperstraat 2-4
Piet Loghies Tweewielers   Amsterdamsestraat 21
Primera De Hoek   Sluisstraat 9
Streefkerk Makelaars o.g. & Assurantiën  Weesperweg 2A
Tante Jo, damesmode en accessoires Sluisstraat 9
Van der Vliet Quality Yachts   Hellingstraat 30
Verswinkel Pronk    Sluisstraat 7
Vlaanderen Makelaar Adviesgroep Sluisstraat 4
Vishandel Dirk van der Plas   Vestingplein
Winkelcentrum Maxis   Pampusweg 1

Huisarts Muiden 
Burgemeester de Raadtsingel 15A
0294-270075 (De Maat)
0294-270056 (Smits)

Apotheek Muiden 
Burgemeester de Raadtsingel 15A
0294-270076

Huisarts Muiderberg 
Eikenlaan 14, 
0294-261418

Apotheek Muiderberg 
Eikenlaan 14
0294-261418

Alarmnummer 
politie en brandweer
112

Politie Gooi- en Vechtstreek 
0900-8844

Winkels in Muiderberg Plattegrond op pagina 70
Bakkeron Muiderberg    Dorpsstraat 8a
Bloemstore   Badlaan 5c
C.D. de Haan, installatiebedrijf   Dorpsstraat 1
Elite Kledingreparatie   Dorpsstraat 29B 
Frank Oudshoorn Groente en Fruit  Dorpsstraat 29A
Harry Bakker Saxofoons   Dorpsstraat 12
Kaas van Riet   G.A. Heinzeplein
Mooi Muiderberg    Dorpsstraat 33
Slagerij Dalmulder    Dorpsstraat 14 
Spar Muiderberg    Dorpsstraat 25 
Vlaanderen Makelaar Adviesgroep  Dorpsstraat 17

Voor de meeste dagelijkse 
boodschappen kunt u 
goed terecht in Muiden
en Muiderberg.
Daarnaast zijn er ook tal 
van leuke en bijzondere 
winkeltjes om gewoon 
eens binnen te lopen. 
Wees welkom!

Boodschappen
en shoppen
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Amsterdamsestraat 26  1398 BL Muiden
0294 - 266378

www.depoortvanmuiden.nl    info@depoortvanmuiden.nl

Leuke stoere, hippe kinderkleding 
voor kids van 0 t/m 15 jaar.
Kom gezellig snuffelen en kennis- 
maken. Stoere kinderkleding van de 
merken: Baker Bridge, Dress Like Flo, 
Bellaire, Bomba for Girls and Boys, 
CKS, Claesen’s, Little Label en Retour. 
Tevens zijn er hele stoere horloges 
te koop van het merk Gul!

Voor dames zijn er leuke armbandjes 
van Gooische Frutsels te koop en 
accessoires van Comfystuff.

Herengracht 65
1398 AC Muiden
tel. +31 (0)6 506 035 55
(In IJssalon The Capriolo 
Company)

 HappyKidsMuiden



2928

Van een klein hapje tot culinair verwennen 

Er is veel te doen in Muiden. Alle kans dat je dan ook even uitziet naar een 

verfrissend drankje en een lekker hapje. Of een uitgebreid diner.

De hotels, cafés en restaurants zorgen er voor. Zonnige terrassen of een knappe-

rende open haard: het hele jaar door kun je rekenen op een warm onthaal. 

Eten en 
drinken
Muiden
Café Ome Ko 
 Herengracht 71, 0294-262333
Eethuys-Café Graaf Floris van Muyden 
 Herengracht 72, 0294-261296
Grill-Restaurant 75
 Herengracht 75, 0294-264507
Pannenkoekenkombuis Tante Anna 
 Herengracht 67, 0294-267412
Restaurant De Doelen
 Sluis 1, 0294-263200 
Restaurant De Poort van Muiden
 Amsterdamsestraat 26, 0294-266378
Restaurant Gieling
 Weesperstraat 82, 0294-261201
Snackbar De Loper
 Vestingplein 2, 0294-262470 
Taveerne De Mol 
 Amsterdamsestraat 24, 0294-261269
Wijnbar en Brasserie Fort H
 Herengracht 119, 0294-261385
IJssalon The Capriolo Company
 Herengracht 65, 0294-263080

Eten en
drinken
Muiderberg
Bistro en Wijnbar De Beleving
 Graaf Florislaan 2, 0294-263997
Café-Restaurant Any Dale
 Googweg 9A, 0294-264716
Eetgelegenheid-Strandpaviljoen De Zeemeeuw
 Zeeweg 1A, 0294-261234
Elite Döner 
 Dorpsstraat 29B, 0294-267733
Hotel-Restaurant Het Rechthuis
 Googweg 1, 0294-261323

Blijven
slapen?
Wil je een paar daagjes blijven? 
Weet dan dat je hier ook prima kunt 
overnachten. Er is een hotel, er zijn 
verschillende Bed & Breakfasts en 
ook meerdere schepen die een 
overnachting met ontbijt aanbieden.
 
Muiden
B&B Studio Amuda, 
0294-261362
B&B Boerderij Honswijck, 
0294-772213
B&B Zeiltjalk de Lis
06-53261486
www.zeilvlootmuiden.nl
Muiderberg 
Hotel-Restaurant Het Rechthuis, 
0294-261323 
B&B Aan de kade,
06-16774560
B&B A Mi Go, 
06-21859846
B&B Onder Zeil, 
0294-261027
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Verhuur traditionele zeilschepen
Wie van traditionele schepen houdt, kan in Muiden zijn 
hart ophalen. ‘s Ochtends en ‘s avonds ligt er aan de 
Herengracht een complete vloot van tjalken, klippers en 
Lemsteraken aangemeerd. Overdag zijn de schepen 
meestal op het IJsselmeer te vinden. 
Praktisch elke boot is te huur met bemanning en 
schipper. Er is een ruim aanbod arrangementen en 
evenementen: van dagtrip tot meerdaagse tocht langs 
de havens rond het IJsselmeer. En wat dacht je van een 
zeilwedstrijd met meerdere schepen? In goed overleg 
kun je een passend plan maken voor een personeels-
uitje, een receptie en zelfs een huwelijk. Boeken: vooraf 
via de telefoon of het internet.

Je kunt o.a. terecht bij:
Hollands Glorie – www.hollandsglorie.nl 
Muider Compagnie – www.muidercompagnie.nl
Muiden Maritiem – www.muidenmaritiem.nl
Zeilvloot Holland – www.zeilvlootholland.nl
Zeilvloot Muiden – www.zeilvlootmuiden.nl

Genieten
op het
water Voor verhuur of arrangementen kun je natuurlijk ook 

vanaf de kade de schippers aanspreken. Ze wijzen je 
graag de weg. Niemand te zien? Loop dan even 
binnen bij café Ome Ko. 
Tip: huur een schip voor een bezoek aan
Sail Amsterdam, 19-23 augustus 2015.

Watersport en 
recreatie
Op het water en aan de 
waterkant valt veel te 
beleven in Muiden en 
Muiderberg. Een dagje 
lekker zeilen of varen met 
een luxe motorjacht.
Surfen of kitesurfen.
Over de Vecht of de
Naardertrekvaart het 
achterland invaren.
Een tocht maken met een 
roeiboot of een kano. Of 
gewoon lekker relaxed een 
dagje pootje baden aan het 
strand. 

Evenementen  
Ook op het gebied van de 
watersport heeft Muiden 
bijzondere evenementen,
zoals de opening van het 
zeilcharterseizoen op
Vlaggetjesdag, het weekend
van de Muider Hardzeildagen
en de roeisloepenrace
Muiden-Pampus-Muiden. 
Kijk voor meer informatie op 
pagina 62.
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Lekker fysiek: sloeproeien 
Er zijn verschillende sloeproeiver-
enigingen in de omgeving van 
Muiden actief, waaronder De 
Heeren XIV en De Spiering 
Muiden-Weesp. Zij doen aan tal 
van wedstrijden mee. 
Als je wilt kun je op afspraak zo’n 
stoere sloep met instructeur 
huren. Meer info:
www.heerenveertien-muiden.nl.  

Kano en kajak varen en 
suppen
Met een kano of kajak kun je 
vanaf Muiden en Muiderberg 
gemakkelijk alle kanten uit, er zijn 
volop routes en mogelijkheden. 
Over de Vecht een tocht naar 
Utrecht maken. Je weg zoeken 
langs de forten van de Stelling 
van Amsterdam. Oversteken naar 
Pampus of over de Naardertrek-
vaart richting het Gooi peddelen. 
En dat geldt natuurlijk ook voor 
het populaire Stand Up Paddling, 
beter beken als ‘suppen’. 
Informatie over verhuur en routes 
vind je o.m. op www.kajak.nl en 
www.kanoweb.nl.   

Rondvaart binnenwateren
Er varen regelmatig salonboten 
vanuit Muiden de Vecht op.
Op het internet vind je een ruim 
aanbod van arrangementen met 
data en vertrektijden. Van zo’n 
vaartocht kun je natuurlijk ook 
een feest aan boord maken.

Kitesurfen
Een sport waar de bloeddruk van 
omhoog gaat: kitesurfen! Voor de 
kust van Muiderberg kun je het 
leren. Er zijn verschillende scholen 
met meerdaagse cursussen, kijk 
even op het internet. 

Leer zeilen
Voor zeillessen kun je op 
meerdere plekken terecht, ook 
voor vakantiecursussen. De 
CWO-erkende Zeilschool Muiden 
geeft volwassenen praktijkge-
richte zeilopleidingen aan boord 
van een volwaardig zeiljacht. 
Locatie: Jachthaven Fort H. Meer 
info: zeilschoolmuiden.nl.
Watersport Centrum Muiderberg 
verzorgt zowel surflessen als 
zeillessen in een Laser. Zeer 
geschikt voor kinderen. 

Jachthavens in Muiden
Aan de oostoever van de Vecht, net voorbij het 
Muiderslot, ligt de haven van Jachthaven Stichting 
Muiden. Naast 42 vaste ligplaatsen zijn hier ook 
passantenplaatsen. Ligplaats op basis van beschik-
baarheid. Aanmelden bij de havenmeester. 
www.jachthavenmuiden.nl, 0294-261223.

Tegenover het Muiderslot bevindt zich de jachthaven van 
de Koninklijke Nederlandse Zeil- en Roeivereniging. U 
kunt er als passant terecht met uw eigen boot. Bij het 
clubgebouw zijn prima faciliteiten, waaronder een luxe 
restaurant en een bar met terras. Aanmelden bij de 
havenmeester. www.knzrv.nl, 06-20146897.

Dichter bij het centrum, net buiten de sluis, zijn er ook 
ligplaatsen met zijsteiger en eigen parkeergelegenheid 
bij de SchoutenHaven. Informatie: 0294-261264, 
info@yachts.nl.

De Gemeente Muiden biedt ligplaats voor zeven tot acht 
passanten aan de Balkenhoek, iets verder de Vecht op 
(door de Zeesluis). Aanmeren voor maximaal 3 x 24 uur. 

Schuin tegenover de Balkenhoek kunt u terecht bij 
Jachthaven Fort H. Ligplaatsen op basis van beschikbaar-
heid. Aanmelden bij de havenmeester.  
www.jachthavenforth.nl, 06-13624110.

Er zijn plannen voor een nieuwe buitenhaven in Muiden, 
die moet komen aan de westzijde van de Vechtmonding.  

Muiderberg 
Watersport Centrum Muiderberg 
heeft een kleine jachthaven, maar 
deze is alleen geschikt voor boten 
met weinig diepgang. De water- 
diepte is 50 cm, bij aflandige wind 
soms zelfs maar 20 cm. Aanmel-
den bij havenmeester Jeroen den 
Hartog, 06-51074236. 

Zie voor de exacte locaties de 
kaarten op pagina’s 68 en 70.

Jachthavens in de buurt

• Marina Muiderzand.
   Full service jachthaven, recht 
   tegenover Muiderberg. Je vindt        
   er alle maritieme voorzieningen       
   en een catamaranstrand.

• Jachthaven Naarden.
   Ruim 1200 ligplaatsen, een van 
   de grootste  jachthavens van     
   Nederland. 

• Jachthaven Huizerhooft.
   Rustige jachthaven aan het 
   Gooimeer bij Huizen, 
   870 ligplaatsen.
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01-04 t/m 15-04 
dagelijks 
08.00-11.45
12.15-12.45
13.15-17.00

16-04 t/m 31-05
dagelijks
08.00-11.45
12.15-12.45
13.15-20.30

01-06 t/m 31-06
ma-vr 
07.30-11.45
12.15-12.45
13.15-21.00
za/zo/fst 
07.30-21.00

01-07 t/m 31-08
dagelijks
07.30-21.00

01-09 t/m 15-09
ma-vr
07.30-11.45
12.15-12.45
13.15-21.00
za/zo/fst
07.30-21.00

16-09 t/m 15-10
dagelijks
08.00-11.45
12.15-12.45
13.15-20.30

16-10 t/m 31-10
dagelijks
08.00-11.45
12.15-12.45
13.15-17.00

01-11 t/m 31-03
ma-za
08.00-11.45
12.15-12.45
13.15-17.00
zo/fst
Geen bediening

De laatste schutting begint een kwartier voor sluitingstijd.

Opening Spieringbrug medio 2015

Geen bediening bij slecht zicht/mist en gladheid. 
Brug wordt niet geopend voor schepen met eenvoudig strijkbare mast.

01-04 t/m 15-04 
dagelijks 
09.00-16.30

16-04 t/m 31-05
ma-vr
09.00-16.30
17.30-19.00
za/zo/fst 
09.00-19.00

01-06 t/m 15-09
ma-vr 
09.00-16.30
17.30-20.00
za/zo/fst 
09.00-20.00

01-04 t/m 31-05
ma-vr 
10.30–10.40 
19.30–19.40
za/zo/fst
08.30–08.40
13.30–13.40
19.30–19.40

01-06 t/m 31-08 
ma-vr 
10.30-10.40
12.30-12.40
19.30-19.40
za/zo/fst
08.30-08.40
12.30-12.40
16.30-16.40 
19.30-19.40

01-09 t/m 31-10
ma-vr 
10.30-10.40
19.30-19.40
za/zo/fst
08.30-08.40
13.30-13.40
19.30-19.40

01-11 t/m 31-03
ma-vr 
10.30-10.40 
za/zo/fst
Geen bediening

Openingstijden 

Kleding van onder andere:

Snob, St. Martins, Kaffe,

Tramontana, Sust & YaYa

Accessoires, Schoenen, etc.

Amsterdamsestraat  2a ,
te lefoon:  0294-264344

MAKELAARDIJ

PENSIOENADVIES

HYPOTHEEKADVIES

VERZEKERINGEN

SCHADEBEHANDELING

Weesperweg 2-A  |  Postbus 29  |  1398 ZG Muiden
T 0294 26 13 92  |  F 0294 27 02 04  |  E info@streefkerk.com 

www.streefkerk.com

16-09 t/m 15-10
dagelijks
09.00-16.30
17.30-19.00
za/zo/fst 
09.00-19.00

16-10 t/m 31-10
dagelijks
09.00-16.30

01-11 t/m 31-03
ma-vr
09.00-16.30
za/zo/fst 
Geen bediening

Groote Zeesluis

Spieringbrug

Vechtbrug A1 

sluizen en bruggen Muiden
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op een terras kun je volop genieten van de 
stuurmanskunsten van volleerde schippers en de 
verrassende capriolen van iets minder ervaren water-
sporters. 

Vast op de brug 
De brug over de sluis is smal, er kan maar één auto 
tegelijk overheen. Er zijn dan ook serieuze plannen 
geweest om de brug te verbreden. Maar dan 
moesten er misschien ook panden gesloopt worden 
in de aanliggende straten. Het is er gelukkig niet van 
gekomen. 
Om het dagelijks verkeer in goede banen te leiden, 
staan er sinds enkele jaren stoplichten. Daarvoor was 
er een voorrangsregeling, die in de praktijk vaak 
neerkwam op ‘wie het brutaalst is, mag er door’. Het 
gebeurde dan ook geregeld dat er midden op de 
brug twee auto’s tegenover elkaar stonden, met 
twee bestuurders die allebei vonden dat ze gelijk 
hadden. Dan was het wachten op de politie om het 
op te lossen. 

Het palingluikje

de Groote
Zeesluizen

Midden in Muiden:  In 1809 is de sluis aan een grote restauratie toe. Er 
komen drie openingen aan de noordzijde in plaats 
van vijf en de ophaalbrug wordt een dubbele 
klapbrug. Als in 1870 de Gooische Stoomtram gaat 
rijden, is er een stalen draaibrug nodig. 
Ruim honderd jaar later, in 1975, volgt weer een 
ingrijpende opknapbeurt. Ook wordt de bediening 
gemoderniseerd. Tot dan toe draaide de brugwach-
ter de brug met de hand, met een grote slinger. 
Elektrisch gaat het een stuk makkelijker en vooral 
ook sneller: de brug hoeft nu minder lang open te 
staan. 
De meest recente restauratie is in de winter van 
2004 uitgevoerd, waarbij onder meer het metsel-
werk gecontroleerd en hersteld is. Daarvoor werden 
alle sluiskolken drooggezet. Dit jaar wordt een aantal 
deuren uit de scharnieren getakeld, nagekeken en 
schoongespoten.

Weg met de tol! 
Onderhoud kost geld. Dat wordt deels opgebracht 
door de schepen die voor het schutten betalen. 
Daarnaast ontvangt de beheerder, het waterschap 
Amstel, Gooi en Vecht, een bijdrage uit de 
waterschapsbelasting. 
Sluisgeld is er al eeuwen geweest, maar ook voor de 
brug moest er tol betaald worden. Anders bleef de 
slagboom gewoon naar beneden. Niet iedereen 
vond dat even leuk. 
De groeiende weerstand mondde uit in een grote 
protestactie. Onder aanvoering van Floris Vos uit 
Bussum trok op 16 september 1928 een grote 
colonne auto’s naar Muiden Ze blokkeerden de brug 
en eisten opheffing van de in hun ogen onrecht-
vaardige tol. Hun actie had geen direct effect, maar 
wel op de lange duur. De tol verdween en er kwam 
een rondweg, met een noodbrug op de plek waar 
nu de Vechtbrug in de A1 ligt. 

Watertheater 
Jaarlijks gaan er meer dan 25.000 schepen door de 
Groote Zeesluis. De roeibootjes, kruisers, motorsloe-
pen, zeiljachten, tjalken en klippers zorgen voor een 
mooi schouwspel. Wachtend voor de brug of zittend 

Als je in Muiden komt, kun je letterlijk niet om de sluis heen. Schepen 

worden er geschut, auto’s, fietsers en voetgangers kruisen de sluizen 

over de oude draaibrug. Zo gaat het en zo ging het honderden jaren 

terug ook. Al heeft Muiden het ook lang zonder sluis moeten doen. 

Tot 1673 ligt de barrière tegen de Zuiderzee een stuk verder het land 

in, bij Fort Hinderdam (Nigtevecht). Eb en vloed hebben vrij spel in 

het eerste stuk van de Vecht. Het omliggende land is kwetsbaar,

de dijken breken geregeld door. Daarom wordt besloten de sluis naar 

Muiden te verleggen; een jaar later gaan de bouwers aan de slag .

De Vecht is een belangrijke migratieroute voor 
verschillende vissoorten, waaronder de paling die hier 

bijna uitgestorven is. Om de vis ook ‘s nachts de 
gelegenheid te geven zijn weg te zoeken, heeft het 

waterschap in de deur van de spuisluis een luikje aange-
bracht. Het wordt goed gebruikt: bij het luikje zwemt 
30% meer vis dan elders rond de sluis. Je ziet er ook 

opvallend vaak een reiger zitten. 
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Vergaderen,
teambuilding en events
Steeds meer bedrijven en organisaties kiezen voor Muiden om hun 
gasten of relaties te ontvangen. Hier zijn dan ook uitgelezen locaties 
voor zakelijke bijeenkomsten, van intieme vergadering tot groter 
(nautisch) evenement, van zakenlunch tot coachingsruimte,
van managementtraining tot personeelsfeest. 

Vergaderen op een schip
Op veel schepen in de haven kunt u aan boord vergaderen.
Zie onder meer www.zeilvlootmuiden.nl. 

Vergaderen
bij bijzondere restaurants 
De Sluiskamer van Restaurant De Doelen (tot 75 personen), Muiden, 
www.restaurantdedoelen.nl.
De Ridderkamers van Restaurant Graaf Floris V (tot 70 personen), 
Muiden, www.graaf-floris-v.nl.

Vergaderen in een hotel 
De vergaderzalen en de feestzaal van Hotel-Restaurant Het Rechthuis 
in Muiderberg bieden ruimte tot 200 personen. 
www.hotelhetrechthuis.nl.

Vergaderen in een besloten 
en kleinschalige locatie
De Vergadertafel van Muiden, speciaal voor kleinschalige meetings tot 
16 personen, private dining en bijzondere zakelijke events.
www.devergadertafelvanmuiden.nl.

Vergaderen in een
monumentale omgeving
Het Muiderslot en Pampus zijn te huur voor bijeenkomsten. Een prima 
investering als u een evenement met een landelijke uitstraling wilt 
organiseren. Het Muiderslot ontvangt uw gasten in prachtige zalen en 
de historische tuin. Forteiland Pampus heeft bijzondere ruimtes voor 
een vergadering, meeting, presentatie of bedrijfsfeest, waaronder de 
ontvangstruimte Pampus Paviljoen met bar-restaurant en terras. Beide 
locaties verzorgen passende arrangementen.

Zakelijke
bijeenkomsten
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Volop actie en ontspanning
Ook als het om activiteiten gaat, valt er zakelijk veel te beleven.
Denk bijvoorbeeld aan een programma met managementtraining, 
teambuilding of personal coaching. Lekker het water op met een 
traditioneel zeilschip, of met moderne oceanracers een wedstrijdje 
Muiden-Volendam houden. Samen sportief surfen. RIB-racen over het 
IJmeer. Een stoere sloeproeiclinic doen. Lasergamen op Pampus. 
Muiden en Muiderberg zorgen ook voor passende ontspanning.
Even met de collega’s uitwaaien op het strand. Een happy hour op het 
terras van strandpaviljoen de Zeemeeuw of café Ome-Ko.
Eersteklas lunchen of dineren in de restaurants. Zegt u het maar!

Evenementen op maat 
In Muiden en Muiderberg wordt vergaderen inspirerend. Door het 
combineren van sfeervolle locaties en evenementen kunnen er 
prachtige voorstellen op maat gemaakt worden. De zakelijke dienstver-
leners werken daarvoor maar al te graag samen.
Voor een originele invulling van uw event kunt u terecht bij o.a:
De Bootsmannen, waterevenementen, www.bootsmannen.nl.
Sailing Events Muiden, watersportevenementen, www.sailingevents.com.
Even Los, watersportevenementen, www.evenlos.nl.
Waterproof Events, waterevenementen, www.waterpoof-events.nl.
Dechesne en Boertje, eventmarketing, www.db-online.nl.
De rederijen van de traditionele zeilvloot, zie pagina 31.
Pampus Events, evenementen op het forteiland, www.pampusevents.nl.

Extra voordeel: bereikbaarheid
De gemeente Muiden ligt centraal in het land, op korte afstand van 
zowel Amsterdam en Almere als het Gooi. Bereikbaar via de A1 en de A6. 
In Muiderberg kunt u vrijwel overal makkelijk en gratis parkeren. In 
Muiden zijn er twee grote parkeerplaatsen aan de rand van het 
stadscentrum. Alle locaties liggen op loopafstand. 

Restaurant De Doelen

Sluis 1 1398 AR Muiden   +31 (0)294 263200   info@restaurantdedoelen.nl
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Welke windsurfer komt 
bij de boei uit? 

Rebus 
Wat wordt hier bedoeld?

Zoek de verschillen Op deze foto zijn tien dingen anders. 
Zie jij welke?

Woordpuzzel 
Als je alles goed invult, vind je een lange straat in Muiden. 
1 Deze rivier stroomt door Muiden.
2 Midden in Muiden ligt de …..
3  Hier kun je zwemmen en in het zand spelen.
4 Je boot laten duwen door de wind.
5  Groot plantsoen in Muiderberg.
6  Met een stok sla je een balletje in het putje.
7 Beroemde bewoner van het Muiderslot.
8 Forteiland bij Muiden.
9 Hier kun je je eigen stem terug horen.
10 Hier liggen schepen.
11 Een ridder woont in een .........

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

Hoe werkt een sluis eigenlijk?
Als het water aan één kant (een 
rivier) lager staat dan aan de 
andere kant (de zee), dan gebruik 
je een sluis. Je vaart met laag 
water de sluis in, de deur gaat 
achter je dicht. 

In de andere deur gaan luikjes 
open, waardoor het water vanaf 
de hoge kant naar binnen 
stroomt. Net zolang tot het water 
in de sluis net zo hoog is als aan 
de zeekant.  

De deur aan de zeekant gaat open 
en je kunt verder varen. De sluis 
werkt natuurlijk ook andersom. 
Dan gaan de luikjes in de deur aan 
de rivierkant open en kan het 
hoge water weer wegstromen. 

Zoek de verschillen: zonnewijzer op linker toren, luik aan 
linker toren, torentje op linker toren, steen onder linker 
lantaren, vlag op toren boven linker lantaren, torentje op 
middelste toren, bezoeker in toegangspoort, knop op 
rechter lantaren, schietgat naast rechter lantaren, raam 
naast rechter lantaren. 
Woordpuzzel: herengracht.  Windsurfer: de groene surfer. 
Rebus: surfplank, forteiland pampus, echobos, muiderslot . 
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DAAR IS
DE MOL!

TAVEERNE
DE MOL

Amsterdamsestraat 24 - 1398 BL Muiden - 0294-261269
Open: 12.00 tot 01.00,vrij en zat 12.00 tot 02.00

Ook voor uw borrel of receptie

Met eetterras
Groepen tot 100 man

In een gezellige informele 
sfeer genieten van een 
lekkere maaltijd tegen
een zeer betaalbare prijs.

Weesperstraat 82 - Muiden 
0294 - 261201
Halverwege route P1- centrum

9010315_SB_ADV_123X92_LC.indd   1 05-03-15   15:21
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Amsterdam
centraal station

Muiden

Muiderberg

Echobos

A1

A6

IJburg

Amsterdam
centraal station

Muiden

Muiderberg

Echobos

A1A1

A6A6A6

IJburg

Muiderslot

Wandelen  en fietsen

       Muiderbergroute 
Van de Brink in Muiderberg 
wandel je over de oude 
IJsselmeerdijk naar Muiden. De 
route terug voert je langs de 
trekvaart. Natuurlijk kun je deze 
wandeling ook in Muiden 
beginnen. 

       Natuurboulevard 
IJburg – Hollandse Brug 
De Natuurboulevard voert je 
langs de oevers van het IJmeer. 
Over een lengte van ongeveer 12 
kilometer loopt hij van de 
oostpunt van IJburg  tot de 
Hollandse Brug bij Muiderberg. 
Zie www.staatsbosbeheer.nl.

       Waterkeringpad
De Natuurboulevard maakt ook 
deel uit van het Waterkeringpad 
dat van Amsterdam CS naar 
Huizen loopt. Het pad volgt de 
waterkering langs de voormalige 
Zuiderzee en is in totaal 36 
kilometer lang. Zie: www.agv.nl.

       Rondwandeling 
Naardermeer 
Iets ten zuiden van Muiderberg 
kun je beginnen met een 
wandeling van 17 kilometer rond 
het Naardermeer, het oudste 
natuurmonument van Nederland. 
Een deel van de route voert door 
moerasbos, het pad is daar met 
planken verstevigd. Het is zeer 
aan te raden om waterdichte 
schoenen of laarzen te dragen, 
zeker als het heeft geregend. Zie 
www.natuurmonumenten.nl.

2

3

1 2

3

4 De wandelroutes zijn deels of niet 
op de fiets af te leggen. Maar er 
zijn ook echte fietsroutes.

Vecht Fortenfietsroute
Een tocht van 45 km langs forten 
van de Nieuwe Hollandse 
Waterlinie en de Stelling van 
Amsterdam. Zie 
www.stellingvanamsterdam.nl.
    
Noordelijke 
Vechtstreekroute 
28 km door het open polderland-
schap van Muiden, Weesp en 
Nigtevecht. Zie www.anwb.nl.

Laarzen aanbevolen Fietsknooppunten

3

4

3

1

1

2

16

16

17
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Muiden en Muiderberg hebben bezoekers veel te bieden. Het toerisme 
speelt dan ook een grote rol. Hoe meer mensen de beide plaatsen 
bezoeken, des te beter voor de lokale economie en het behoud van de 
voorzieningen. Het beleid van de gemeente Muiden sluit daar op aan. 
“Het afgelopen jaar hebben we op dat gebied een paar belangrijke 
stappen gezet”, vertelt wethouder Henny Timmerman. ”De Muider 
Tafel, het samenwerkingsverband van ondernemers, heeft meer vorm 
gekregen. Binnen een vijftal clusters ondersteunen we onze onderne-
mers en helpen we ze bij het ontwikkelen van nieuwe initiatieven. In 
sommige gevallen is er ook financiële hulp mogelijk. Als een onderne-
mer, alleen of met collega’s, een idee of plan heeft dat het bezoek aan 
onze gemeente kan verhogen, dan kunnen we dat vanuit een speciaal 
fonds ondersteunen met een lening of een eenmalige bijdrage. 
Uiteraard zijn er ook al tal van initiatieven die Muiden en Muiderberg 
laten bruisen, zoals Vlaggetjesdag, Swing op de Brink, het Spieringfesti-
val, de Kunstroute en de Hardzeildagen. Ook de recente Winterfair met 
ijsbaan en de Kerstmarkt zijn geslaagde voorbeelden. Op dat gebied is 
er denk ik nog wel wat ruimte voor meer. 
Daarnaast beschikken we sinds enkele maanden over een bedrijven-
contactpersoon. Ondernemers kunnen met hun aanvragen bij hem te-
recht. Eén loket dus, in plaats van contact te hebben met verschillende 
afdelingen van het gemeentehuis. Dat maakt het voor de ondernemer 
een stuk eenvoudiger.”

De balans
bewaken
De belangen van bewoners en 
bezoekers zullen niet altijd het-
zelfde zijn, en soms zelfs tegen-
gesteld. Wie hier woont wil mis-
schien wel iets meer rust dan wie 
hier alleen een dagje langs komt. 
Het gaat er dus om een goede 
balans te vinden. Henny Tim-
merman: “Uiteraard werken we 
vanuit en volgens de regels. Maar 
daarbinnen denken we ook graag 
mee over wat dan wel mogelijk is 
en hoe we een oplossing kunnen 
bieden. 
Het is een van de manieren om 
er voor te zorgen dat Muiden en 
Muiderberg aantrekkelijk zijn en 
blijven voor bewoners en bezoe-
kers. Ook als we in 2016 samen 
met Naarden en Bussum de 
gemeente Gooise Meren vormen, 
blijft dat het uitgangspunt. De 
kans is overigens groot dat die 
fusie leidt tot nog meer samen-
werking tussen ondernemers uit 
de verschillende plaatsen.”

Trots
“Onze gemeente straalt gastvrij-
heid uit en dat moet zo blijven. 
Wat dat betreft heb ik veel 
waardering voor alle mooi onder-
houden huizen en de verzorgde 
tuinen. Dat is leuk voor bezoekers, 
maar natuurlijk ook voor de 
bewoners zelf. Het geeft ons een 
extra reden om trots te zijn op 
onze woonplaatsen.” 

Aantrekkelijkvoorbewoners enbezoekers
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Wonen in industriële

Woningen met studio
Appartementen|Penthouses
Uw boot voor de deur 
Uw auto’s in de garage

www.schoutenwerf.nlwww.schoutenwerf.nl

 

 

 

 

 

 

 

Schoutenwerf aanzicht vanaf de Herengracht 

scheepswerf sfeer

Aanzicht vanaf de Herengracht

Wonen in industriële

Woningen met studio
Appartementen|Penthouses
Uw boot voor de deur 
Uw auto’s in de garage

www.schoutenwerf.nlwww.schoutenwerf.nl

 

 

 

 

 

 

 

Schoutenwerf aanzicht vanaf de Herengracht 

scheepswerf sfeer

Aanzicht vanaf de Herengracht



5352

Heb je trouwplannen? Denk dan 
even aan de gemeente Muiden. 
De trouwlocatie van de gemeente 
is in de grote zaal van de 
monumentale Kazerne. Maar 
daarnaast kan de ambtenaar van 
de Burgerlijke Stand ook een 
huwelijk voltrekken op officiële 
locaties als het strand van 
Muiderberg, de Kerk aan Zee, 
forteiland Pampus, het Mui-
derslot, in restaurants, op schepen 
van de traditionele zeilvloot en bij 
het Naardermeer. Op veel locaties 
kun je aansluitend je receptie, 
diner of feest plaats laten vinden. 

Kijk voor alle mogelijkheden op 
www.muiden.nl. Een eigen 

staan klaar om jouw wensen in te 
vullen, met alle eenvoud of luxe 
die je maar wilt. En dat geldt 
natuurlijk ook voor verschillende 
schepen en locaties als Pampus 
en het Muiderslot.

Waarom Muiden?
Christianne Nijzink is al 20 jaar 
BABS: Buitengewoon Ambtenaar 
van de Burgerlijke Stand. Het is 
haar ondertussen wel duidelijk 
waarom bruid en bruidegom voor 
Muiden kiezen. 

“Er zijn hier veel locaties 
waar je voor alles op 
één plek terecht kunt, 
van het officiële 

Geef je
jawoord

in
Muiden 

trouwambtenaar is ook mogelijk, 
maar niet zonder meer op alle 
locaties. Vraag dat even na bij 
Burgerzaken.

De foto’s 
Of het nu een klassieke of een 
moderne bruiloft wordt, bijna 
iedereen wil wel een fotorepor-
tage. Ook daarvoor ben je in 
Muiden aan het goede adres. Er 
zijn tal van prachtige plekken die 
de mooiste dag van je leven nog 
mooier maken. 
Hierbij wat favoriete locaties, er 
zijn er natuurlijk nog meer. Kom 
maar eens kijken! 
•  De tuin van het Muiderslot* 
•  De Groote Zeesluis van Muiden 

•  De haven van Muiden 
•  Forteiland Pampus* 
•  Het Muiderbergse strand
•  Het Echobos en het Kocherbos 
   in Muiderberg
•  De muziektent op de Brink in 
   Muiderberg
•  De veranda van Het Rechthuis 
•  Molen De Onrust in het 
   Naardermeer

* Zie de website voor meer 
informatie 

Eten en feesten
Borrel of champagne? Etentje of 
chique diner? Polonaise of 
Weense wals?  De horecabedrij-
ven in Muiden en Muiderberg 

huwelijk tot het feest. Maar je 
kunt ook gemakkelijk verschil-
lende locaties combineren. Daar 
komt dan nog bij dat Muiden 
mooi in het midden van 
Nederland ligt, dat is handig voor 
de gasten. En omdat Schiphol 
vlakbij is, zijn hier ook vaak 
huwelijken met internationale 
gasten. De huwelijksvoltrekking 
kan dan ook in andere talen 
plaatsvinden. Engels, Frans, Duits 
en Spaans doe ik zelf. Bij 

huwelijken in 
bijvoorbeeld het 
Russisch of het Chinees 
krijg ik hulp van een 
tolk.”

“In principe is er veel mogelijk en 
is de ceremonie onderdeel van de 
feestelijkheden. In Muiden is het 
niet nodig een eigen – commer-
ciële - BABS mee te brengen. We 
houden in hoge mate rekening 
met speciale wensen en zorgen 
graag voor maatwerk. De 
trouwambtenaar past zich aan 
aan de wensen van het 
bruidspaar. Daarbij blijft het 
jawoord natuurlijk een wettelijke 
gebeurtenis. Ik let er dus wel op 
dat dát verloopt zoals het hoort.”
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Googweg 1 - 1399 EP Muiderberg  
0294 261 323 - www.hotelhetrechthuis.nl

Rondkijken 
in Muiderberg
Muiderberg toont zich graag op 
z’n mooist. Zeker als je het dorp 
vanaf de Hakkelaarsbrug over de 
Googweg binnenkomt. Floris V 
werd hier in 1296 vermoord, let 
op de tegel in het fietspad. 
Bij de Joodse begraafplaats gaat 
de polder over in bos. Verderop 
kom je bij het Rechthuis en de 
lommerrijke Brink. Tussen de hoge 
bomen door zie je de muziektent 
en rondom statige panden. 
Naast de Brink ligt het Echobos. Je 
vindt er een omheinde tuin met 
een echte echomuur; ga maar in 
het midden voor de echo staan. 
Komt dat door de muur of zit er 
iets in de grond? Ook leuk: als je 
aan het ene uiteinde van de muur 
wat fluistert, is dat aan het andere 
uiteinde verstaanbaar! 
Vanaf de Brink voert het Kerkpad 
je langs de Boskapel en over de 
Kavelberg naar de 15e-eeuwse 
Kerk aan Zee. Aan de andere kant 
van de Brink ligt de Dorpsstraat 
met winkels en horecagelegen-
heden. 
Op en rond de Brink is regelmatig 
wat te doen. Swing en Sing op de 
Brink. De braderie in de Dorps-
straat. Het festival BrinkPop. Een 
open kampioenschap jeu des 
boules. De jaarlijkse Winterfair. 

Op z’n mooist
rondom de Brink

• 7 dagen per week
    open voor ontbijt, lunch,
    diner en logies

• Comfortabele kamers
    en compleet ingerichte
    appartementen

• Luxe bruidssuite met
    2-persoons jacuzzi 

• Vergaderruimtes voor 6
    tot 80 personen, gratis wifi

• Stijlvolle accommodatie voor       
    receptie, diner en feest

• Officiële trouwlocatie 

Kijk voor meer informatie en data 
in de evenementenkalender op 
pagina 62.

Trefpunt voor reiziger, 
zakenman en toerist
Het Rechthuis bij de Brink is al 
sinds jaar en dag een welkom 
trefpunt. Hier biedt Muiderberg 
de reiziger, de zakenman en de 
toerist een sfeervol en warm 
onthaal.
Het Rechthuis begon in de 17e 
eeuw als statig landhuis, ooit was 
dit een buitenplaats. Pas twee 
eeuwen later kreeg het de zo 
kenmerkende neoclassicistische 
uitstraling. Maar al in 1795 vond je 
er de dorpsherberg. Die was met 
regelmaat ook echt een ‘recht-
huis’: het hulpkantongerecht 
hield er zitting voor plaatselijke 
geschillen. Als verdachte ging je 
voor de berechting in de kelder 
aan de ketting, daar zie je nu nog 
de ijzeren ringen. 
In 1881 breekt een compleet 
nieuw tijdperk aan met de komst 
van de Gooische Stoomtram. Voor 
het hotel zie je een replica van de 
locomotief. Het Rechthuis wordt 
de stationshalte. De lage dwars-
vleugel met de open 
houten galerij doet tot 1924 
dienst als wachtkamer. 
Het Rechthuis herbergt nu 
weer een sfeervol familiehotel. 
Je kunt er genieten van een 
culinaire maaltijd en een comfor-
tabele overnachting. Het is ook 
de plek voor een receptie, feest of 
zakelijke bijeenkomst.
Je bent er van harte welkom!

De Onrust en het
Naardermeer
Nog een mooi stukje Muiderberg: 
als je bij de Hakkelaarsbrug de 
Keverdijksche Polder ingaat, kom 
je bij de Boezemkade met de mo-
numentale poldermolen de On-
rust (1890). Vanaf daar kun je ook 
beginnen aan een rondwandeling 
door en langs natuurmonument 
het Naardermeer. 
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Muiderberg heeft een mooi, breed zandstrand aan 
het IJmeer. Ideaal voor een dagje uit, met de 
kinderen of met een goed boek. Het water is hier 
kalm en zeer ondiep. Tot zo’n 100 meter uit de kust 
kun je nog staan, dus ook kinderen kunnen hier 
veilig ‘de zee’ in lopen.  

Het kniediepe water is ook zeer geschikt voor zeil- 
en surflessen. Watersport Centrum Muiderberg geeft 
ze. Er zijn ook surfplanken en kleine Laser zeilboten 
te huur. 

De westkant van het strand is gereserveerd voor 
kitesurfers. Heb je geen ervaring? Volg dan een 
cursus. Materiaalhuur is bij de lessen inbegrepen. 
Kijk voor meer informatie op internet, ‘kitesurfen 
Muiderberg’. 

Kom je met de boot?
Als je boot niet teveel diepgang heeft, vaar je zo 
naar de steiger toe. Jachthaven Muiderberg heeft 
een ligplaats voor je. 

Het strand van   

Mokum aan zee
Begin vorige eeuw was Muiderberg dé badplaats 
aan de Zuiderzee. Hier kreeg Amsterdam weer kleur 
op de wangen. De Gooische Stoomtram zorgde voor 
een snelle en directe verbinding. Op de fiets kon 
ook. Op hoogtijdagen trokken strand en bos wel 
10.000 mensen. 

Naast veel zomerse bezoekers kwamen er ook meer 
inwoners. Al die gasten moesten immers verwel-
komd en verzorgd worden. Muiderberg werd al snel 
veel groter dan de buitenplaatsen die de eerste 
bebouwing vormden. Een mooi bewaard voorbeeld 
van zo’n buitenhuis is de villa Flevorama aan de 
Nienhuis Ruyskade. 

De komst van de stoomtram betekende ook het 
einde van de trekvaarten naar Muiden en Diemen. 
Die waren in 1640 aangelegd om in Muiderberg 
afgegraven zandgrond af te voeren naar Amster-
damse bouwers en stratenmakers. De trekschuiten 
namen soms passagiers mee, maar die kozen 
natuurlijk liever voor ‘stoom’. Dat ging stukken sneller 
dan paardenkracht.

Golfen 
Iets voorbij het strand, aan de Nienhuis Ruyskade, 
ligt Midgetgolfbaan De Leeuwenkuil. Naast een 
18-holes baan is hier ook een speeltuin voor de 
allerkleinsten. Openingsdagen en –tijden: 
06-53818288.

Strandwandeling  
Lekker wandelen kan hier altijd - ook met de hond. 
Er is een apart losloopgebied met een hondenstrand 
aan het begin van de Zuiderzeedijk, richting Muiden. 
Buiten het seizoen mag je met de hond ook 
verderop langs het water komen. 

Een dorp op een berg 
Muiderberg is gelegen op een stuwwal, ontstaan 
tijdens de voorlaatste ijstijd. Landijs heeft de 
ondergrond toen voor zich uitgedrukt en opge-
hoogd. Oorspronkelijk lag het dorp veel meer naar 
het noorden, maar grote stukken land zijn ten prooi 
gevallen aan de golven van de toenmalige 
Zuiderzee. De beeldbepalende Kerk aan Zee (ca. 
1350) stond vroeger zelfs midden in het dorp. De 
‘berg bij Muiden’ zal dus veel groter geweest zijn. 
Het brinkdorp ligt hoger dan de omgeving, dat merk 
je als je richting het strand gaat: alle wegen die kant 
op stijgen.

De Zeemeeuw
Kleedhokjes, wandelpieren, glijbanen en schommels 
in het water: Muiderberg was een badplaats met 
alles er op en er aan. Daarbij mocht een strandtent 
niet ontbreken. Succes verzekerd, want ook wie zelf 
z’n boterhammetjes en z’n flesje drinken van thuis 
meenam, kwam graag even een ijsje halen.

Er heeft zo’n 125 jaar een strandtent gestaan, dus 
nog ruim voor de afsluiting van de Zuiderzee in 
1932. De naam was Zeemeeuw en dat is altijd zo 
gebleven. De Zeemeeuw van nu kunnen we dan 
ook gerust een van de oudste strandpaviljoens van 
Nederland noemen.

Het paviljoen heeft een ruim en beschut terras om 
met een hapje en een drankje van de zon genieten. 
Je kunt er lunchen en dineren tot laat in de avond 
en er is rondom strand waar de kinderen zich 
kunnen vermaken. Het restaurant ligt beneden aan 
de dijk, maar is dankzij een handige lift ook 
toegankelijk voor rolstoelen. 

Er zijn 60 zitplaatsen binnen en minstens zo veel op 
het terras om het hele jaar door van het uitzicht op 
het IJmeer te genieten. Maar bij mooi weer is het 
aan te raden om toch even te reserveren:
www.zeemeeuw.net, 0294-261234.

Muiderberg
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Eetgelegenheid De Zeemeeuw 

Eetgelegenheid “De Zeemeeuw” gelegen op het strand van Muiderberg is een van de 
oudste strandpaviljoens van Nederland en biedt een prachtig vergezicht over het 

IJsselmeer. Binnen gezellig bij de haard of buiten op het geweldige terras, de sfeer is 
ontspannen en gemoedelijk. 

Lunchen of dineren? De keuken is Nederlands met mediterrane invloeden en heeft 
voor iedereen iets op de kaart.

Kom en geniet….. de zon schijnt bij de Zeemeeuw altijd!

Het gehele jaar open iedere dag van 10.00 uur totdat de laatste gast vertrekt.
Of�ciële trouwlocatie, ideale plek voor feesten-
bedrijfsuitjes- bbq terras
www.zeemeeuw.net – info@zeemeeuw.net
u vindt ons op facebook
Zeeweg 1a Muiderberg 0294-26 1234 

ZEEMEEUW
E E T G E L E G E N H E I D
S T R A N D P A V I L J O E N

Misschien wel het best bewaarde geheim van Muiden

Wenskaarten, Zoetwaren, 
Boeken, Kantoorartikelen,

OV oplaadpunt, Postkantoor

Sluisstraat 9, Muiden 0294-263724

Het Muider Magazine 2015
is een productie van

Studio Harm Hasenaar,
Jeroen Vellekoop Art Direction

en Bas Holzhaus Tekst.

Een aandeel in elkaar

www.rabobank.nl/amstelenvecht

Als lokale Rabobank zijn wij betrokken bij vele Muider attracties en evenementen. Zo steunen wij

forteiland Pampus, het Muiderslot, zijn we sponsor van het jaarlijkse Spieringfestival en zijn we

betrokken bij het Ondernemersfonds Muiden. Samen bereik je immers meer. 

Een aandeel in elkaar

begint met lokale
betrokkenheid. 

Behoud van het
Muidens cultureel

erfgoed
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KOMT 
DAT ZIEN

Muider Open 
Golftoernooi
Voor de 17e keer nodigt de Rotary 
golfers uit om een balletje te 
slaan voor het goede doel. De 
holes worden aangelegd op de 
Muider Vestingwallen. Zaterdag 6 
juni. www.muideropen.nl. 

Jeu des boules toernooi 
Het Muiderbergse Open 
Kampioenschap wordt verspeeld 
op de Brink. Alle inwoners van de 
gemeente Muiden (vanaf 14 jaar) 
kunnen meedoen. Voor anderen 
is het uiteraard ook een mooi 
schouwspel. 
Zondag 20 september. 

Muider Hardzeildagen
De klassieke seizoensafsluiting 
van de chartervaart op het 
IJsselmeer. Schouwen, botters, 
tjalken, klippers en andere 
schepen strijden in hun klasse om 
de snelste tijd. Zaterdag 24 en 
zondag 25 oktober. 
www.muiderhardzeildagen.nl. 

Winterfair Muiderberg
Lichtjes en lampjes, kraampjes en 
kinderactiviteiten, muziek, lekkere 
hapjes en glühwein: de Muider-
bergse Brink is helemaal in 
feeststemming. 
Vrijdag 12 december.
www.stichtingmuiderbergsefeesten.nl.

Vlaggetjesdag 
Alvast een vooruitblik naar 2016: op 
Tweede Paasdag is het weer 
Vlaggetjesdag in Muiden. De 
schepen van de traditionele 
zeilvloot nodigen bezoekers uit voor 
een kijkje aan boord. 
Maandag 28 maart. 
www.vlaggetjesdagmuiden.nl.

Concerten 
Er worden regelmatig klassieke 
concerten georganiseerd, onder 
meer door Proefkamer Muziek 
(Grote Kerk Muiden) en Concert 
aan Zee (Kerk aan Zee Muiderberg). 
Zie www.proefkamermuziek.nl en 
www.concertaanzee.com.

Roeisloepenrace 
Muiden-Pampus-Muiden
Verschillende typen sloepen 
maken – als de wind het toestaat 
– drie keer de zware tocht naar 
Pampus en terug. Een mooi 
spektakel van tactiek en pure 
spierkracht. Zaterdag 31 oktober 
en zondag 1 november. 
www.muidenpampusmuiden.nl

Kunstroute in Muiderberg
De tweejaarlijkse kunstroute van 
het Kunstcollectief Muiden/
Muiderberg loopt in 2015 door 
Muiderberg.  Een mooie wandel-
route voert langs de werken van 
50 kunstenaars in ateliers, tuinen 
en andere locaties. 
Zaterdag 10 en zondag 11 oktober. 
www.kunstinmuiden.nl.

Meer informatie over deze en andere evenementen vind je in de 
kalender op pagina 62. 

Drijf in Voor Pampus 
Het filmdoek staat in het water voor het eiland, de bioscoopgangers 
kunnen naar de film kijken vanaf hun aangemeerde boot of een zitzak 
in het gras. De film begint na zonsondergang. Ook in andere ruimtes 
in het fort zijn films te zien voor verschillende doelgroepen. 
30 juli t/m 1 augustus. www.pampus.nl.

Brinkpop Muiderberg
Een avondvullend optreden van 
een swingende feestband. 
Gegarandeerd gezellig! 
Zaterdag 27 juni.

Spieringfestival
Muiden bruist op vrijdagavond en 
de hele zaterdag. Er is muziek, 
zang en meer vermaak naar 
ieders smaak op verschillende 
plekken in het centrum. 
Vrijdag 21 en zaterdag 22 
augustus. www.spieringfestival.nl.

Swing en Zing op de Brink
Tweedaags muziekevenement in 
Muiderberg met op zaterdag 
diverse bands en op zondag 
meerdere koren. De muziektent 
op de Brink is het podium. 
Zaterdag 5 en zondag 6 
september. 
www.swingopdebrink.nl.
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Evenementenkalender
In Muiden en Muiderberg is het hele jaar 
door van alles te doen, maak je keus en 
kom langs. Veel plezier! 
Actuele informatie vind je op muiden.nl -> 
Over Muiden -> Evenementen.

Fototentoonstelling P.C. Hooft 
Heel 2015 staat op het Muiderslot de 
beroemdste bewoner van het kasteel in 
de schijnwerpers: schrijver en dichter 
Pieter Corneliszoon Hooft. Van 28 maart 
t/m 28 juni zijn hedendaagse 
verbeeldingen van zijn korte gedichten te 
zien in de tentoonstelling ‘Zinnebeeld, 
Minnebeeld, Fotobeeld’. 
Meer informatie: www.muiderslot.nl.

Start van het Fortenseizoen op 
Pampus
Opening van de openlucht foto-expositie 
‘tentoonStelling’, met meer dan veertig 
luchtfoto’s van de Stelling van Amsterdam 
in de Droge Gracht.

Feestweek Muiden
De traditionele feestweek in Muiden, met 
o.a. bingo, playbackshow en tentquiz. 
Koningsdag vindt overdag in het centrum 
van Muiden plaats met allerlei activiteiten 
voor jong en oud. Vanaf 17.00 uur live 
muziek in de feesttent. Bevrijdingsdag 
wordt in de Kazerne gevierd. Meer 
informatie volgt in de feestgids.

Ledenvergadering van de 
Historische Kring Stad Muiden
Openbaar gedeelte na 20.30 uur. 

Koningsdag op de Brink 
Met vrijmarkt, attracties, muziek en live 
artiest. 

Orgelconcert door Koos Damman
Grote of St. Nicolaaskerk, Muiden.
Aanvang 14.00 uur. Toegang gratis.

Meivakantie met juniorgidsen op 
het Muiderslot
De juniorgidsen kruipen in de huid van 
kinderen van bekende bewoners en 
bezoekers van het kasteel in de 17e eeuw. 
Meer informatie: www.muiderslot.nl

Piratenweek!
Tijdens de meivakantie komen de piraten 
naar Pampus!  Kinderen t/m 11 jaar die als 
piraat verkleed komen, betalen slechts
 € 7,50.  Meer informatie: www.pampus.nl.

Het Gooi bevrijd
Opstelling van de voertuigen die 
deelnemen aan de bevrijdingsrit door het 
Gooi. Vanaf 14.15 uur bij Het Rechthuis, 
Muiderberg.

Nationale Dodenherdenking 
Muiderberg: herdenking op de Brink 
vanaf 19.30 uur.
Muiden: herdenkingsdienst in de Grote 
Kerk met aansluitend stille tocht naar de 
begraafplaats. Aanvang: 19.00 uur.

Moederdag op het Muiderslot
Maak samen met de Muzen van het 
Muiderslot een bloemboeket voor je 
moeder. 
Meer informatie: www.muiderslot.nl.
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Hemelvaartsdag op het Muiderslot
Met een stormbaan en spellen rondom het 
kasteel. Meer informatie: www.muiderslot.nl.

Telegrafistenweekend op Pampus 
Leer alles over Morse-codes en bemachtig 
zelf het telegrafistendiploma.
Meer informatie: www.pampus.nl.

Shakespeare in de Ridderzaal 
The Festival Players Theatre Company speelt 
‘Romeo & Juliet’ in de Ridderzaal. Meer 
informatie: www.muiderslot.nl.

Middeleeuws kampement Muiderslot
Met Pinksteren slaan de ridders van Zwaard 
en Steen een echt middeleeuws kampement 
op. Meer informatie: www.muiderslot.nl.

SAIL Pampus
Op Tweede Pinksterdag kun je een rondje 
om Pampus varen met de boten van 
Zeilvloot Muiden, en het machtige 
statenjacht Utrecht bezoeken.

Landelijke dag van het kasteel
Meer informatie: www.muiderslot.nl.

Muider Open Golftoernooi
Toernooi voor het goede doel. Meer 
informatie: www muideropen.nl.

Orgelconcert door Koos Damman
Grote of St. Nicolaaskerk, Muiden.
Aanvang 14.00 uur. Toegang gratis.

Vliegerfestival Pampus voor de 
Wind
Vliegers knutselen, demonstraties met 
bijzondere vliegers, kitesurfen en 
vliegermarkt.  
Meer informatie: www.pampus.nl.

Midsummerpicknick op het 
Muiderslot
Vanaf 18.00 uur gaan de poorten open 
voor een midzomeravondpicknick. 
Bezoekers worden uitgenodigd om met 
hun eigen goedgevulde picknickmand de 
langste dag van het jaar te komen vieren 
bij het kasteel. Zangkoor Noot voor Noot 
geeft een midzomeravondconcert met 
toepasselijk repertoire.
Meer informatie: www.muiderslot.nl.

BrinkPop
Dansavond met optreden van partyband 
Super-fly. Van 20.00 tot 0.00 uur.

Orgelconcert door André Potter
Grote of St. Nicolaaskerk, Muiden.
Aanvang 14.00 uur. Toegang gratis.
 
Kunstmarkt
Kunstmarkt rond de St. Nicolaaskerk in 
Muiden. 38 kramen met vele soorten 
kunst: schilderijen, sieraden, sculpturen, 
beelden etc. 11.00 – 17.00 uur. Toegang 
gratis. Meer informatie: 0641305910.

De pen of het zwaard
Iedere dinsdag en donderdag in de 
zomervakantie de spannende 
familievoorstelling “De pen of het zwaard” 
op het slotplein. 
Meer informatie: www.muiderslot.nl.

Cultuur op Pampus
Een zomer vol theater, concerten, 
shantykoren, schilderworkshops, boeiende 
verhalen over het Rijksmonument Pampus 
en de Drijf In Bioscoop. 
Meer informatie: www.pampus.nl.2015
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Spieringfestival Muiden
Van 12.00 tot in de kleine uurtjes live 
muziek op diverse podia. Tussen alle 
podia markt/braderie. Toegang gratis. 
Meer informatie: www.spieringfestival.nl.

Pruimentijd in het Muiderslot 
Eind augustus hangen er weer sappige 
pruimen in de boomgaard. Bezoekers 
kunnen proeven van de pruimenoogst. 
Van 12.00 uur tot 17.00 uur.
Meer informatie: www.muiderslot.nl.

Hooft op Hol op het Muiderslot
Afsluiting van het themajaar 
Schrijvershuis met de tentoonstelling 
Hooft op Hol. Hierin maakt het publiek via 
de leidraad ‘de man, de prijs, de straat’, 
opnieuw kennis met Pieter Corneliszoon 
Hooft. Meer informatie: www.muiderslot.nl.

Muiderslotloop
De Muider IJsclub organiseert de jaarlijkse 
Muiderslotloop: 10 kilometer, start vanaf 
het slotplein. 
Meer informatie: www.muiderijsclub.com. 

Orgelconcert door Koos Damman 
Grote of St. Nicolaaskerk, Muiden.
Aanvang 14.00 uur. Toegang gratis.

Swing en Zing op de Brink 
Het jaarlijkse muziekevenement Swing en 
Zing op de Brink in Muiderberg. 
Toegang gratis. Meer informatie: 
www.swingopdebrink.nl.

The Merchant of Venice op het 
Muiderslot
The American Drama Group speelt 
Shakespeare op het slotplein. 
Meer informatie: www.muiderslot.nl.

Open Monumentendag
De jaarlijkse open monumentendag heeft 
als thema ‘Kunst & Ambacht’. In Muiden 
organiseert de Historische Kring Stad 
Muiden rondleidingen, in het Muizenfort 
worden films over Muiden vertoond. Ook 
de kerken zullen de deuren voor bezoekers 
openen.

Willem Kaarsgaren Jeu de boules 
Kampioenschap
Deelname  aan dit Muiderbergse ‘Open’ 
Kampioenschap op de Brink staat vrij voor 
alle inwoners van de gemeente Muiden. 
Minimum leeftijd 14 jaar. 12.00 tot 17.00 
uur. Inschrijven per team van 3 spelers of 
individueel: hvanhoutrijve@hotmail.com.

Proefkamermuziek in de Grote Kerk
Een ontmoeting met Vincent van Gogh. 
Het Hexagon Ensemble speelt muziek die 
past bij zijn verschillende stijlperiodes. 
Lokale schilders maken hun eigen ‘Van 
Goghs’, die tijdens het concert worden 
geprojecteerd. Aanvang: 20.00 uur. 
Entree: € 29/€ 25/€ 10 incl. een glas wijn. 
reserveren@proefkamermuziek.nl.

Pampus staat Paraat
Een weekend vol lezingen over de wapens 
op Pampus, het leven van soldaten op het 
eiland tijdens WO I, demonstraties en 
mini-exposities van wapens. 
Meer informatie: www.pampus.nl.

Kunstroute in Muiderberg
Tweejaarlijkse kunst-wandelroute van het  
Kunstcollectief Muiden/Muiderberg, langs 
werken van 50 kunstenaars in diverse 
locaties. Van 11.00-17.00 uur. 
Meer informatie: 0641305910.
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Halloween in de Westbatterij 
Een avondje griezelen, georganiseerd door 
het Comité Openbare Feesten Muiden.

Licht op Pampus! 
Activiteiten rond licht op Pampus, met de 
black light speurtocht, schilderen met licht, 
Halloween, de Nacht van de Nacht, het 
scheepslicht en olielampen. Meer 
informatie: www.pampus.nl.

Herfstvakantie op het Muiderslot
Dagelijks familierondleidingen. Toegang 
voor opa’s en oma’s gratis.
Meer informatie: www.muiderslot.nl. 

Muider Hardzeildagen
De 37ste editie van de Muider 
Hardzeildagen, gevaren door de schepen 
van de traditionele zeilvaart. Meer 
informatie: www.muiderhardzeildagen.nl.

Roeisloepenrace 
Muiden-Pampus-Muiden
De wedstrijd die het seizoen afsluit. De 
sloepen varen meerdere malen van Muiden 
naar Pampus en terug. Meer informatie: 
www.muidenpampusmuiden.nl.

Griezelkasteel
Ontdek de enge kant van het kasteel. 
Meer informatie: www.muiderslot.nl.

Proefkamermuziek in de Grote Kerk
Amsterdam Sinfonietta met pianiste Nino 
Gvetadze. Een programma rond Schubert 
en Elgar met humor, elegantie, dramatiek en 
melancholie. Te gast is de topsoliste Nino 
Gvetadze. Aanvang: 20.00 uur. 
Entree: € 29/€ 25/€ 10 incl. een glas wijn. 
reserveren@proefkamermuziek.nl.

Sinterklaasintocht Muiderberg
Tijd en plaats worden tijdig bekend 
gemaakt.

Sinterklaasintocht Muiden
Tijd en plaats worden tijdig bekend 
gemaakt.

Sinterklaasweekend op het 
Muiderslot
Bezoek de Sint en zijn Pieten in het echte 
kasteel van Sinterklaas. 
Meer informatie: www.muiderslot.nl.

Winterfair op de Brink
Gezellige markt met ca. 40 kramen en kerst 
gerelateerde activiteiten.

Proefkamermuziek 
in de Grote Kerk
Het Muidens Ensemble speelt delen uit 
The Messiah van Händel en Christmas 
Carols. Topmusici en solisten zullen het 
ensemble versterken. Aanvang: 20.00 uur. 
Entree: € 29/€ 25/€ 10 incl. een glas 
glühwein. reserveren@proefkamermuziek.nl.

Winterfeest op het Muiderslot
Rondleidingen door de zeventiende-
eeuwse zalen in het teken van het 
kerstfeest. De gidsen nemen u mee langs 
feestelijk versierde bomen en traditioneel 
gedekte tafels en vertellen alles over de 
kerstgebruiken van vroeger. Meer 
informatie: www.muiderslot.nl.
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Van Wijngaarden
Korte Muiderweg 14
1382 LS Weesp
T 0294 49 00 00
E bank@wijngaarden.net
I www.wijngaarden.net

Altijd in de
buurt Welkom!

Iedereen verdient een bank in de buurt.
Daarom heeft RegioBank Zelfstandig Adviseurs
in dorpen en kleine steden. Gewoon, een
kantoor om de hoek met een bekend gezicht. Bij
ons regelt u uw geldzaken zoals u dat wilt. Op
kantoor, via internet of app.
RegioBank is altijd dichtbij.
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Meer over Muiden en Muiderberg 
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Kabelkrant Muiden Muiderberg www.muider.nl

www.muidernieuws.nl
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Hellingstraat 30 Muiden
info@yachts.nl                     0294-261264 

Boot ligplaatsen met zijsteiger in 
het historisch centrum van Muiden,  
200 meter van het IJsselmeer.

ook B&B

www.boerderij-honswijck.nl
Lange Muiderweg 30, Weesp

Sfeervolle vakantiehuisjes
tussen Muiden en Weesp

0294 - 772213 Hypotheken

Verzekeringen

Taxaties

Aan- en verkoop

Onroerend goed

Dorpsstraat 17 - Muiderberg
Sluistraat 4 - Muiden

0294 263230

Info@makelaar-vlaanderen.com

www.woneninmuiden.com
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 1 Vecht
 2  Groote Zeesluis
 3 Muiderslot
 4 Veer naar Pampus (afvaartplaats)
 5 Muizenfort
 6 Westbatterij
 7 Grote of St. Nicolaaskerk
 8 H. Nicolaaskerk
 9 Betaald parkeren
 10  P2 Betaald parkeren, cameratoezicht
 11 P1 Gratis parkeren, P+R terrein
 12 Koninklijke Nederlandse Zeil en Roeivereniging
 13 Stichting Jachthaven
 14 SchoutenHaven
 15 Jachthaven Fort H
16 Passantenplaatsen Balkenhoek 
17 Douches, openbaar toilet
 18 Sportveld
 19  Bushaltes

Parkeren in Muiden
Inwoners en bedrijven in Muiden hebben een vergunning om hun 
auto te parkeren. Voor bezoekers zijn er in de stad verschillende plek-
ken waar tegen betaling geparkeerd kan worden. Aan de rand van 
Muiden zijn twee grote parkeerplaatsen. Alle locaties liggen op loopaf-
stand. Betaling parkeren met pinpas, Yellowbrick en Parkmobile.
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 1 Echobos
 2  Strand
 3 Afgebakend zwemgebied kinderen
 4 Surfstrand
 5 Hondenuitlaatzone
 6 Israëlitische begraafplaats
 7 Kerk aan Zee
 8 Boskapel
 9 Midgetgolf
10  Watersportcentrum Muiderberg - Jachthaven
 11 Sportveld
 12 Bushaltes

Parkeren in Muiderberg
Je kunt overal in Muiderberg gratis parkeren.

Monumenten
Muiden en Muiderberg hebben samen  
150 monumenten. De bekendste zijn op  
de kaartjes aangegeven. Alle monumenten  
kun je vinden in het Monumentenregister  
op www.cultureelerfgoed.nl.
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buiten
wonen in
muiden

Landelijk en  
authentiek aan 
het IJmeer en 
bij de vecht

www.buitenwoneninmuiden.nl

vind je plek


