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Stad van Floris de Vijfde en P.C. Hooft.
Vesting van de Hollandse Waterlinie en
de Stelling van Amsterdam. Knooppunt
tussen Vecht en IJmeer. Hier vindt u
een gezellige levendigheid, met
winkels, cafés en restaurants. En mooie
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woningen in een groene omgeving,
onder meer in de nieuwe wijk De
Krijgsman.

Hier is het prima wonen,

werken en ondernemen.

Kom snel eens kijken in Muiden.
Alle kans dat u er blijft plakken.
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Wonen in De
Krijgsman? Bel het
Informatiehuis,
0294-466608 of kijk op
dekrijgsmanmuiden.nl
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beleef het verleden
Muiden, stad sinds het jaar 953

Muiden, stadje aan de monding van de
Vecht, heeft een rijke historie. Brede
vestingwallen, forten, een kasteel en een
indrukwekkende sluis getuigen van een
roemrijk verleden. Verken de smalle
straatjes en loop rond door meer dan
duizend jaar geschiedenis.
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Kom kijken in een echt kasteel
Het slot van Graaf Floris V

Het Hooge Huys te Muyden
Rond 1285 liet graaf Floris de Vijfde op een
zandbank in de monding van de Vecht het
Muiderslot bouwen. Hij koos niet zomaar voor
die plek. Alle schepen van en naar Utrecht
kwamen langs het kasteel en moesten een flinke
tol 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 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.
In 1825 was het Muiderslot zo vervallen, dat het
voor sloop te koop werd gezet. Na veel
protesten zag koning Willem I daarvan af. Ruim
vijftig jaar later werd het slot een officieel
Rijksmuseum. Sindsdien hebben miljoenen
bezoekers over het kasteelplein gelopen en de
torentrappen beklommen.

Leven in een kasteel
Tijdens een rondleiding laat een gids u de
mooiste kamers van het slot zien. U kunt ook
zelf op ontdekkingstocht gaan. 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.
Maak een foto, verkleed als ridder of jonkvrouw.
Voor kinderen is er ook een leuke speurtocht (te
koop bij de kassa): wie alle opdrachten uitvoert,
krijgt een echte riddermedaille.

Water als vriend en vijand
Het Muiderslot is een van de oudste
waterburchten van Nederland. In het
Waterschild, een gedeeltelijk verzonken paviljoen
ten noorden van het kasteel, wordt verteld over
het water als natuurlijke verdedigingslinie en de
strijd tegen het water. Water als vriend en als
vijand dus. Wie durft er door het watergordijn te
stappen?
Volg ook het Waterschildpad: een speurtocht
over het terrein waarbij negen waterschilden een
geheime boodschap prijsgeven.

Valkeniers en ridders
In en rond het Muiderslot zijn vaak extra
activiteiten, zoals demonstraties van valkeniers,
zwaardvechtende ridders, concerten,
theatervoorstellingen en tentoonstellingen. Ook
kunt u er een kinderfeestje houden.

www.muiderslot.nl
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Een korte geschiedenis

van Muiden
De rivier de Vecht is een belangrijke noordzuidverbinding. Al in de Romeinse tijd zullen ‘Muidens
oevers’ een ontmoetingsplaats 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.

Vesting ter verdediging

Muiden ligt
aan het einde
van de Nieuwe Hollandse Waterlinie die
tot de Biesbosch loopt en maakt ook
deel uit van de Stelling van Amsterdam.
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 het land over de
hele linie onder water zetten. Zo’n 50
centimeter is al genoeg: te diep voor
kanonnen, paarden en wagens, maar
niet diep genoeg voor boten. Tot begin
vorige eeuw was dat een onneembare
hindernis. Er waren nog geen tanks en
vliegtuigen.

Een echte stad
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.

Stilte en drukte
De moderne tijd haalde Muiden ook weer in. Vanaf 1894
koos het scheepvaartverkeer voor het AmsterdamRijnkanaal. 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 ontdekte de watersport, watersporters
ontdekten Muiden. De Groote Zeesluis werd een van de
drukste punten van de Nederlandse recreatievaart.
Muiden werd weer gezellig druk.
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Het Muiderslot maakte tot ver in de 19e
eeuw 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. Ten tijde van de
Stelling van Amsterdam stond hier zwaar
kustgeschut.
Aan het Vestingplein vindt u Fort C, het
Muizenfort. Het is eind 19e eeuw
gebouwd en bewaakte de trekvaart naar
Naarden. In 2017 wordt in het Muizenfort
een toeristisch informatiepunt ingericht.

Historische woorden
De Historische Kring Stad Muiden
organiseert rondleidingen door de stad.
Een gids uit Muiden vertelt over huizen,
straten, forten en verdwenen poorten.

www.hksm.nl
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I J me e r
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Forteiland Pampus

MUIDEN

ga vo or pampus !
Spellen, uitzicht en
evenementen
Bij de Pampus Xperience, in de gangen
en zalen van het fort, voelt en beleeft u
de historie letterlijk met interactieve
spellen. Er vechten Hollanders tegen
het water. De Zuiderzee gaat tekeer.
VOC-schepen liggen te wachten. Het
fort komt tot leven tijdens de
mobilisatie van 1918.

Drie kilometer uit de kust ligt een machtig forteiland. Het is gebouwd
op de bodem van de Zuiderzee: een waterbouwkundig meesterwerk.
Pampus is sinds 2010 het eerste bezoekerscentrum van De Stelling van Amsterdam. In de

Paviljoen 1874 nodigt u uit voor een
lunch of een drankje. Vanaf het terras
heeft u een schitterend uitzicht over
het weidse IJmeer.
Op en rond het forteiland worden het
hele jaar door bijzondere evenementen
georganiseerd, zoals SAIL Pampus,
Zomerlicht, Proef Pampus en het
Natuur en Landschapfestival.

westelijke toren van het fort kunt u goed zien wat

Naar Pampus varen

de Stelling vroeger voor ons land betekende. Hij

Als er nog eens een hele strenge
winter komt, kunt u over het ijs naar
het eiland wandelen. Tot dan bent u
op een boot aangewezen – maar daar
heeft u wel alle keuze in.
Vanuit Muiden vaart u er met de
veerboot in 20 minuten naar toe.
U kunt er ook met uw eigen boot
aanmeren. Een tochtje met een van de
traditionele zeilschepen maken. Of u er
razendsnel met een rib powerboat naar
toe laten brengen.

is eind 19e eeuw over een lengte van 135 km als
moderne waterlinie rond de hoofdstad aangelegd.
De Stelling van Amsterdam in zijn geheel is officieel
erkend als UNESCO Werelderfgoed.

Voor Pampus liggen
De geschiedenis van Pampus gaat nog verder
terug, tot in de tijd van de Vereenigde Oostindische
Compagnie. De zwaarbeladen koopvaardijschepen
konden toen niet over de ondiepte Pampus naar
Amsterdam varen. Ze moesten daar gelost worden,
of door een scheepskameel over de ondiepte getild
worden. Zo lagen ze dus voor Pampus.

www.pampus.nl
www.pampusevents.nl
www.zeilvlootmuiden.nl
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Muiden heeft verschillende grote en kleine

is zoveel mogelijk behouden. Het gebied heeft

industrieën gekend. De laatste, kruitfabriek

een industriële uitstraling en er zijn enkele fraaie

De Krijgsman, sloot haar poorten in 2004.

historische gebouwen bewaard gebleven. Naast

Op het terrein waar al sinds 1702 kruit

een aantal productieloodsen is er bijvoorbeeld

geproduceerd werd, verrijst binnenkort een

het Ketelhuis, dat nu de evenementenlocatie

ruim opgezette woonwijk met ca. 1300

Explore herbergt. In het voormalige Koetshuis

eengezinswoningen en appartementen.

is een maquette van de wijk te zien en krijgen
geïnteresseerde bezoekers informatie over de

De oude structuur van het fabrieksterrein met

bouwplannen.

waterlopen, bomenlanen en productielijnen

www.dekrijgsmanmuiden.nl

De Krijgsman
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Varen naar …
1. Forteiland Pampus

2 zeemijl

2. Amsterdam		

5

3. Almere		

7

4. Hoorn			20
5. Enkhuizen 		

23

6. Lemmer		

40

7. Den Oever		

42

8. Makkum 		

45

Forteiland Pampus
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Muiden

Aanmeren in Muiden
Muiden beschikt over vijf havens. Bij het

de Groote Zeesluizen toe vindt u de SchoutenHaven.

Muiderslot ligt de Stichting Jachthaven,

Aan het einde van de Herengracht, voorbij de sluis,

daartegenover de haven van de Koninklijke

ligt de haven van Fort H. Aan de overkant daarvan is

Nederlandse Zeil- en Roeivereniging. Meer naar

de passantenhaven Balkengat.
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Midden in Muiden liggen de Groote Zeesluizen.
Sinds 1674 hebben zij de Vechtstreek beschermd
tegen de eb en vloed van de Zuiderzee. Met de
voltooiing van de Afsluitdijk in 1932 verloor de
sluis die functie, maar hij is nog steeds belangrijk.
Jaarlijks gaan er zo’n 25.000 schepen, boten,
scheepjes en bootjes door. Noordwaarts naar
IJmeer, Markermeer en IJsselmeer, zuidwaarts de
Vecht op, richting Weesp, Nigtevecht, Breukelen
en Utrecht.

Waar wilt u naar toe?
Als u het IJmeer op vaart, kunt u koers zetten
naar havens als Amsterdam, Volendam, Hoorn en
Lelystad. Kiest u voor de Vecht, dan vaart u door
de weilanden langs statige buitenhuizen en
sierlijke theekoepels.
Via de trekvaart naar Amsterdam en een sluisje
staat Muiden in verbinding met de nieuwe wijk De
Krijgsman. U kunt daar ook een ‘rondje door de
wijk’ varen. De fiets- en autobruggen zijn zo hoog
dat sloepen er kunnen passeren.

De traditionele zeilvloot
‘s Ochtends en ‘s avonds ligt er aan de
Herengracht voor en achter de sluis een vloot van
tjalken, klippers en Lemsteraken aangemeerd: de
zogeheten Bruine Vloot van Muiden. Al deze
schepen zijn te huur met schipper en bemanning.
Als u wilt kunt u zelf de zeilen hijsen en aan het
roer staan. Huur een schip voor een ochtend,
middag, avond of hele dag. Of maak een
meerdaagse tocht langs de havens rond het
IJsselmeer en overnacht aan boord.
Wat dacht u trouwens van een personeelsuitje,
een dag met klanten, een receptie of een huwelijk
aan boord? Of een zeilwedstrijd met meerdere
schepen? In overleg is er heel veel mogelijk.

Varen is een feest
Het is vaak gezellig in Muiden en dat komt ook
door drie jaarlijkse watersportevenementen.
Op tweede paasdag is het Vlaggetjesdag, de
traditionele opening van het vaarseizoen van de
zeilvloot van Muiden. Eind oktober vinden de
Muider Hardzeildagen plaats. Dan sluiten
schippers en bemanningen van de traditionele
zeilvaart het seizoen af met twee dagen
wedstrijdzeilen op het IJmeer.

Een week later is het tijd voor de roeisloepenrace Muiden-Pampus-Muiden. 120 teams roeien
hun sloep of gig drie keer van Muiden naar
Pampus en terug, een afstand van 7,5 kilometer.

www.vlaggetjesdagmuiden.nl
www.muiderhardzeildagen.nl
www.muidenpampusmuiden.nl
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Eten
en drinken
Van een klein hapje tot
culinaire verwennerij

Er valt veel te beleven in Muiden. Alle kans dat u
dan ook even uitziet naar een verfrissend drankje
en een lekker hapje. Of een uitgebreid diner. Dat
komt goed uit: in Muiden kunt u prima terecht,
van een klein hapje tot culinaire verwennerij. En
voor elke portemonnee. Er zijn uitstekende
restaurants en bijzonder gezellige cafés en
terrassen. U vindt ze in de Vesting Muiden en ook
in de nieuwe wijk De Krijgsman. Naast pop-up
restaurant Lute zijn er daar nog meer
mogelijkheden voor horecabedrijven, waaronder
een paviljoen aan het water.
Een zonovergoten terras of een knapperende
open haard: in Muiden kunt u het hele jaar door
rekenen op een warm onthaal.

Ook voor je feestje
Iets te vieren? Je kunt in Muiden in verschillende
zalen en zaaltjes terecht voor je feest, trouwerij,
bijjeenkomst, presentatie of vergadering.

Muziek in Muiden
Eén keer per jaar, in augustus, staat de stad in
het teken van de muziek. Tijdens het
Spieringfestival spelen er op vrijdagvond en de
hele zaterdag verschillende bands, op meerdere
podia. Voor elk wat wils!
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Maxis Muiden

Winkels &
winkeltjes
Wat u ook nodig heeft, van de
dagelijkse boodschappen tot
kleding en schoenen, van een
bosje bloemen tot een nieuw
kapsel, van huishoudelijke
apparatuur tot witgoed, het is
allemaal in Muiden te koop. U
bent van harte welkom bij de
winkels in de vesting, bij het
winkelcentrum Maxis en straks
ook in de nieuwe wijk De
Krijgsman.

Ruimte voor
ondernemers
In De Krijgsman komen twee
locaties die ruimte bieden aan
winkels en andere bedrijven.
Het Bolwerk, een groen bastion dicht bij
de Vesting Muiden, krijgt een
centrumfunctie. Bij de Fabriek, de
hoofdentree van de wijk, is onder meer een
supermarkt gepland. Rond het Bolwerk en
de Fabriek komt voldoende
parkeergelegenheid.
Ook in Muiden zijn er diverse panden voor
de detailhandel beschikbaar. Kom eens
kijken en naar de mogelijkheden
informeren.

Neem voor de zakelijke mogelijkheden
in De Krijgsman contact op met
Patricia Jacobs, 0294-466608
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Ruurd Kleuver
Eethuys Café Graaf Floris V

Peter Stricker
Bakkerij P&E Stricker

“Brood en banket,
groente en fruit,
melk, kaas en
vleeswaren: je
vindt het hier
allemaal, elke
dag weer. Heerlijk
vers. Laat het je
goed smaken!”

Monique Helemons
Rijksmuseum Muiderslot
Olaf Roselaar
Zeilvloot Muiden

“Avontuur op het
water bestaat
nog. Ga mee met
onze schepen
en vaar het
tegemoet.”

“Ik ben trots op
‘mijn’ Muiderslot
en ik nodig
iedereen dan ook
graag uit voor
een bezoek. Kom
kijken en beleef
de geschiedenis
in het echt!”

“Voor groot en
klein hebben we
allerlei, de Muider
horeca maakt je
blij. Koffie met
gebak om ’s
ochtends acht,
eten en stappen
tot diep in de
nacht!”

Diederik Bots
Pampus Events

“Forteiland Pampus
is een verrassende
locatie voor bijzondere bedrijfsevenementen, feesten en
teambuilding.
Bootbezitters leggen
gratis bij het eiland
aan, Muidenaren
kunnen gratis met
de veerdienst mee.”

derne
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erop uit
In en rond Muiden is alle gelegenheid voor een
wandeling, een stukje hardlopen of een fietstocht.
Op een mooi plekje neerstrijken en van de natuur
genieten kan er uiteraard ook. Bekijk de stad vanaf

Fietsen naar …

de vestingwallen en verken de straatjes. Loop de

IJburg			

6

Weesp			

4

Muiderberg 		

4

km

polders in en geniet van het uitzicht.
Neem ook zeker een kijkje bij De Krijgsman, waar

Naarden			7,5
Almere-Haven		

12

Almere-Stad 		

12

een netwerk van recreatiepaden komt. Rond
torenfort de Westbatterij wordt het Batterijpark
Laarzenpad

aangelegd: een ruim en gevarieerd terrein met
weiden, heuvels en waterpartijen. Het Kruitbos in
het hart van de wijk is één langgerekt, groen
gebied. De IJmeerdijk biedt mooie doorkijkjes en
stille mini-strandjes.
Nog verder? U kunt alle kanten op. Over de dijk
richting

16

Zorglandgoed Hoogerlust

Net ten zuiden van Muiden, aan de
Vechtoever, ligt Zorglandgoed
Hoogerlust. Dit terrein met zorgboerderij
wordt de komende jaren verder
ontwikkeld. Er komen onder meer
biologische winkels, een bakkerij, een
restaurant aan de Vecht, zorgwoningen,
volkstuintjes en een rondeelstal waar
kippen alle ruimte hebben om te
scharrelen.

Fietsknooppunt

Amsterdam

en

richting

Muiderberg/

Naarden/Huizen. Of langs de slingerende Vecht,
richting Weesp.

n?

Een balletje slaa

Zorglandgoed
Hoogerlust

wandel-/fietspaden
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Voorzieningen
Bij lekker wonen horen ook goede
voorzieningen, zoals scholen, een apotheek

Toekomstige halte

G

en een sportclub. Muiden heeft ze.

School en kinderopvang
Er zijn twee scholen in Muiden, de openbare P.C.
Hooftschool en de katholieke St. Jozefschool.
Een brede school in De Krijgsman gaat straks
onderdak bieden aan de P.C. Hooftschool en
een tweede vestiging van de St. Jozefschool.
Gym- en sportlessen zullen dan plaatsvinden in
de bestaande gymzaal in Mariahoeve en in een
multifunctionele sporthal die is gepland op het
Brediusterrein, aan de overkant van de Trekvaart.
Deze sporthal is straks gemakkelijk vanuit De
Krijgsman te bereiken via een autovrij wandelpad
en een nieuwe voetgangersbrug.
De brede school wordt gehuisvest in een
integraal kindcentrum (IKC). In dit gebouw is
ruimte voor een bibliotheek. En komt ook
naschoolse kinderopvang. Op het moment heeft
Muiden drie locaties voor kinderopvang: het
Kwetternest naast de P.C. Hooftschool, de
Kinderkade en in de St. Jozefschool.
Middelbare scholen bevinden zich in Amsterdam,
Weesp en Bussum.

www.vinkenbaan.nl/pchooftschool
www.askoscholen.nl/scholen/JozefschoolMuiden
www.gezondheidscentrummuiden.nl

Gezondheidscentrum G
Op ongeveer de grens van Vesting Muiden en De
Krijgsman ligt een klein en overzichtelijk
gezondheidscentrum. U vindt er onder meer
huisartsen, een apotheek, een tandarts, een
diëtiste, fysiotherapie en een verloskundige
praktijk.
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Even sporten
Voetbal, handbal en tafeltennis:
Sportclub Muiden.
Hockey: MHC Muiderberg, MHC Weesp.
Tennis: De Hakkelaars Muiderberg, WTC Weesp.
Zwemmen en zwemles: Victoria Weesp, De
Lunet Naarden.

Uitstekend bereikbaar
FORTEILAND
PAMPUS

Meer over Muiden
Muiden maakt sinds 2016 deel uit van de
gemeente Gooise Meren, samen met
Muiderberg, Naarden en Bussum. Uitgebreide
informatie over Muiden is te vinden op
www.gooisemeren.nl.

AFRIT 2

AFRIT 3

Op zo’n 1500 meter van Muiden
ligt de Rijksweg A1. U bent in no
time in Amsterdam of het Gooi.
De brug over de Vecht heeft in
2017 plaats gemaakt voor een
aquaduct, het breedste van
Europa. Nu hoeven auto’s niet
meer te wachten als er schepen
passeren.
Vanuit Muiden rijdt buslijn 110 naar
NS Station Weesp en naar Muiderberg, Naarden en NS Station
Naarden/Bussum. Deze bus stopt
ook bij het nieuwe P&R terrein.
Daar vandaan vertrekken meer
bussen, in de richtingen
Amsterdam-IJburg, AmsterdamOost, Amsterdam Zuid-Oost,
Weesp, Bussum, Huizen, Hilversum
en Almere. Vanuit Muiden is het 5
tot 10 minuten fietsen naar het
P&R terrein.

Krijgsman Muiden in samenwerking
met Ondernemersvereniging Muiden
Boeit (www.muidenboeit.nl).
De Krijgsman is een ontwikkeling
van de Gemeente Gooise Meren,
KNSF Vastgoed en Dura Vermeer.
Wilt u meer weten over wonen of
ondernemen in De Krijgsman?
Kom naar het Informatiehuis.
Kijk voor meer informatie en de
actuele openingstijden van het
Informatiehuis op
www.dekrijgsmanmuiden.nl of bel
0294-466608 om een afspraak te
maken.
In dit magazine wordt een beeld
geschetst van projecten die in
ontwikkeling zijn. Aan deze weergave
kunnen geen rechten ontleend worden.

Vormgeving, tekst en fotografie: Studio Harm Hasenaar, Bas Holzhaus Tekst, UNIT10 fotografie, Fort C Muiden.
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