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Heen en weer van 
Amsterdam naar  
het Muiderslot

eze fietsroute brengt je op een 
ontspannen en veilige manier 
van Amsterdam naar het  

Muiderslot en weer terug. Het Muiderslot 
is een van Nederlands meest schilderachtige 
middeleeuwse kastelen. Het kasteel heeft 
een lange en rijke geschiedenis en is 
tegenwoordig een nationaal museum waar 
het publiek van alles kan ontdekken. De 
middeleeuwse routes, de verzameling wapens 
en harnassen, de Gouden Eeuw route (waar 
de ruimtes zijn ingericht zoals ze er in de 
17e eeuw uitzagen), de prachtige kasteeltuin, 
het Waterschildpaviljoen en natuurlijk de 
valkenier. 
De fietsroute  is niet bewegwijzerd. De 
routebeschrijving en de routekaart bieden 
voldoende houvast om onbekommerd 
te fietsen. Op weg naar het prachtige 
Muiderslot fietst u vrijwel geheel langs de 
oever van het IJ en het IJmeer, de vroegere 
Zuiderzee. De route loopt van het Centraal 
Station, de plek waar de Amstel in het IJ 
uitmondde, naar de monding van de Vecht 
in de voormalige Zuiderzee. En precies daar, 
op die strategische plek, ligt het Muiderslot. 
Onderweg proeft u al fietsend over de 12de-

eeuwse Diemerzeedijk, het verhaal van de 
strijd van de Hollanders tegen het water. Maar 
ook is te zien hoe zij het water gebruikten 
als verdedigingsmiddel. Hier getuigen de vele 
forten van. En de (voormalige) havens die u 
tegenkomt verhalen over de transportfunctie 
die het water had. Maar bovenal is het een 
schitterende en gevarieerde route, met een 
bezoek aan het Muiderslot als kers op de taart.
De terugweg voert, net als de heenweg, vrijwel 
geheel langs water. Van de eeuwenoude 
rivieren de Vecht en de Gaasp en het 19de-
eeuwse Amsterdam-Rijnkanaal naar de 
17de-eeuwse Weespertrekvaart en de Amstel, 
de rivier waaraan Amsterdam haar naam 
dankt. Zo volgt u letterlijk de eeuwenoude 
transportroute van Muiden naar Amsterdam. 
Onderweg komt u door het pittoreske 
vestingstadje Weesp en geniet u van het 
landelijke buitengebied van de hoofdstad. 
Tot slot bereikt u door de 19de- eeuwse 
stadsuitbreiding het prachtige historische 
centrum van Amsterdam.
De heenweg van Amsterdam naar het 
Muiderslot duurt ongeveer 1uur en 10 
minuten (17 km) en de terugweg 1uur en 50 
minuten (24km). Een ideale afstand om te 
combineren met een bezoek aan het kasteel 
zelf én een drankje in de taveerne van het 
kasteel. U kunt heen of terug ook de fietsboot 
nemen. (www.veerdienstamsterdam.nl)

Nederland, land van  
kastelen en buitenplaatsen

Nederland telt ruim 700 kastelen, buitenplaatsen en 
landgoederen en dat is nog altijd een goed bewaard 

geheim. Deze typische Nederlandse historische huizen en 
prachtige tuinen stammen soms al uit de middeleeuwen 

en zijn veelal bewoond door 17e- en 18e- eeuwse 
kooplieden en adel. Ze vloeien voort uit dezelfde rijkdom 
en weelde die ook de wereldberoemde schilderijen van het 
Rijksmuseum in Amsterdam en het Mauritshuis in Den 

Haag hebben voortgebracht. Hoog tijd om deze weelderige 
kastelen en buitenplaatsen in de schijnwerpers te zetten. 

Ze vertellen samen het verhaal van indrukwekkende 
tuinen, historische interieurs met waardevolle collecties en 
beroemde bewoners. Een lofzang op het rijke buitenleven 

van Nederland door de eeuwen heen. Voor meer 
informatie over Nederlandse kastelen en buitenplaatsen: 

 
www.holland.com/kastelen

h

D



OV-fiets huren én 
gemakkelijk reizen per OV

aak het uzelf gemakkelijk en 
schaf een TripKey-card aan: een 
gebruiksvriendelijke pas die u van 

te voren kunt bestellen en geldig is voor 
alle reizen per trein, bus, tram en metro in 
heel Nederland. Ook kunt u er bijvoorbeeld 
voor deze fietsroute een OV-fiets mee huren 
bij Amsterdam Centraal Station. Boek uw 
persoonlijke TripKey vanaf uw thuisadres 
online en haal hem op bij één van de 
ophaalbalies waar hij voor u klaar ligt, onder 
andere op Schiphol Airport en bij Amsterdam 
Ticket Shop (Kerkstraat 155A). 
De kosten zijn € 3,50 (plus een borg van 
€ 15,-). Zie www.tripkey.nl. Voor het plannen 
van de reis per openbaar vervoer kunt u 
het beste de website OV9292 gebruiken: 
https://9292.nl/
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H     et beroemdste kasteel van Nederland is Rijksmuseum Muiderslot in Muiden. 
Deze waterburcht bij de uitmonding van de Vecht is rond 1280 gebouwd door 
Graaf Floris V. Kort daarna, in 1296, werd het vernietigd door bisschop Willem 

van Mechelen. In 1380 werd een nieuw slot gebouwd op de ruïne van het voormalige slot. 
Tegenwoordig, bijna 650 jaar later, verkeert het slot in perfecte staat, en krijgt het elk 
jaar tienduizenden nieuwsgierige bezoekers die zich maar al te graag een dag lang een 
ridder of jonkvrouw wanen. Het Muiderslot is door de tijd heen een rechtbank, 
gevangenis en officiële verblijfplaats van landdrosten (bestuurders) geweest. Een van de 
meest bekende van deze drosten was auteur en dichter P.C. Hooft, de Hollandse 
Shakespeare. Zijn naam wordt door velen herkend en geassocieerd met de exclusieve 
winkelstraat van Amsterdam, de P.C. Hooftstraat. Hij leefde van 1609 tot 1647 in het 
kasteel. In deze periode was het Muiderslot een belangrijk centrum voor de wetenschap 
en de kunst en de ontmoetingsplaats van een groep vooraanstaande Amsterdamse 
kunstenaars die later bekend werd als de Muiderkring.

PRAKTISCHE INFORMATIE
Muiderslot, Herengracht 1, Muiden. Het kasteelmuseum (met café) is geopend 
1 april t/m 31 oktober: maandag t/m vrijdag 10.00-17.00u, zaterdag, zondag en 
feestdagen 12.00-17.00u. En van 1 november t/m 31 maart: zaterdag, zondag en 
schoolvakanties 12.00-17.00u. Gesloten op 25 en 31 december en 1 januari. 
Zie voor agenda en toegangsprijzen: www.muiderslot.nl

Het Muiderslot: schilderachtig 
middeleeuws kasteel

START- EN EINDPUNT
AMSTERDAM CENTRAAL STATION
NOORDZIJDE, DE RUIJTERKADE



1

2

34

5

6

7

8

9

11

1

2

3

4

5

6

7 8

9

10

MUIDEN

WEESP

AMSTERDAM-ZUIDOOST

AMSTERDAM ZUID

AMSTERDAM

DIEMEN

IJBURG

M P

M P

M P

M P

LEGENDA

FIETSROUTE HEEN

FIETSROUTE TERUG

KASTEEL EN TUIN

STATION

KOFFIE, LUNCH

Amsterdam-Muiderslot
1U10MIN (17KM) 

Muiderslot-Amsterdam
1U50MIN (24KM) 

1

2

34

5

6

7

8

9

11

1

2

3

4

5

6

7 8

9

10

MUIDEN

WEESP

AMSTERDAM-ZUIDOOST

AMSTERDAM ZUID

AMSTERDAM

DIEMEN

IJBURG

M P

M P



1  U start, staande met de rug naar het
station, rechtsaf langs het water richting 

Muziekgebouw aan het IJ/KNSM-eiland. 
Ter hoogte van het kruispunt Piet Heinkade 
(met richtingwijzer voor S116 rechtsaf) slaat 
u linksaf en direct rechtsaf om Pakhuis de 
Zwijger heen, een voetgangersgebied aan het 
water (dus niet de fietsbrug op).

2 Sla bij het water rechtsaf en volg de 
Veemkade tot het eind.

 Sla rechtsaf Verbindingslaan en voorbij de 
bocht links de C. van Eesterenlaan.
 Aan het einde linksaf slaan en meteen rechts 
de Veelaan op.
 Ga over het water, twee kleine bruggen dicht 
na elkaar, links de Zeeburgerdijk op en volg 
het rode fietspad.

3 Steek de drukke Zuiderzeeweg over en 
sla meteen linksaf, het fietspad omhoog 

naar de brug met de rode reling over het 
Amsterdam Rijnkanaal. Houd direct over 
het water rechts aan en ga met de fiets aan de 
hand de fietstrap af. Bij het water linksaf slaan  
en de Diemerzeedijk volgen tot in Muiden.

4   T/M 9 U fietst door het Diemer-
park onder de snelweg A10 

door en langs fort Diemerdam. Onderweg 
heeft u zicht op het eiland Pampus, onderdeel 
van UNESCO werelderfgoed de Stelling van 
Amsterdam. U blijft steeds maar rechtdoor 
fietsen in de richting van Muiden.
 In Muiden aangekomen op de T-splitsing 
linksaf slaan. Over de brug weer linksaf slaan 
en u ziet het Muiderslot voor u opdoemen.

 

1 Het Centraal Station is in 1889 
geopend en gebouwd naar ontwerp 

van Pierre Cuypers. Hij was ook de architect 
van het Rijksmuseum. Voor de bouw van het 
station, op ruim 8.500 houten palen, werd de 
monding van de Amstel in het IJ afgesloten.

2 Langs de Veemkade is eind 19de 
eeuw een havengebied ingericht. Hier 

vertrokken ook de passagiersschepen naar 
onder meer Nederlands Indië. De namen 
van veel voormalige pakhuizen refereren aan 
het internationale handelsverleden. Vanaf 
1990 is het gebied als modern woongebied 
ontwikkeld.

3 Hier mondt het Amsterdam Rijnkanaal 
uit in het IJ. Het kanaal is het drukst 

bevaren kanaal van West-Europa en vormt 
de verbinding over water tussen het Duitse 
Ruhrgebied en de haven van Amsterdam.

4 Het fraaie Gemeenlandshuis is in 1727 
gebouwd voor het Hoogheemraadschap 

van den Zeeburg en Diemerdijk. Dit 
waterschap beheerde sinds de middeleeuwen 
de dijk van de Zuiderzee tussen Amsterdam 
en Muiden, de Diemerzeedijk.

5 De Diemerzeedijk is in de 12de eeuw 
aangelegd om het land te beschermen 

tegen overstromingen van de voormalige 
Zuiderzee. De aanleg van de Afsluitdijk in 
1932 heeft dit overstromingsgevaar sterk 
verminderd.

6 Aan de overkant van het water ligt 
IJburg. Deze wijk van Amsterdam is 

vanaf 2000 gebouwd op vier opgespoten 
zandplaten, die zo kunstmatige eilanden 
vormen.

Routebeschrijving Amsterdam-Muiderslot
Points of interest Amsterdam-Muiderslot

BEGINPUNT: AMSTERDAM CENTRAAL 
STATION NOORDZIJDE, DE RUIJTERKADE

LET OP! Het laatste deel van de 
Diemerzeedijk is van november t/m 
april gesloten voor fietsverkeer in 
verband met overwinterende vogels. 
Volg dan de volgende omleidingsroute:
Sla voor het afgesloten hek rechtsaf 
richting Knooppunt 15/Muiden/
Almere. Sla aan het einde van het pad 
linksaf de Pampusweg op. Bij de A1 
aangekomen, linksaf slaan richting 
Muiden. Vervolg de weg tot in Muiden, 
sla over de brug linksaf en u komt 
weer bij het Muiderslot.
Muiderslot van november t/m 
maart alleen in de weekenden en 
schoolvakanties open



7 Links is het eiland Pampus te zien, een 
fort van het UNESCO werelderfgoed 

de Stelling van Amsterdam. Hier lag een 
zandbank die de doorvaart naar de haven 
van Amsterdam hinderde voor zwaar beladen 
schepen. Boten moesten hier ofwel wachten 
op hoog water of met een houten constructie 
(een scheepskameel) over de zandbank 
getild worden. Tijdens de lange wachttijden 
verveelde de bemanning zich stierlijk en 
verjoeg de verveling vaak met de nodige 
drank. Vandaar de uitdrukking: ‘voor Pampus 
liggen’ voor iemand die er uitgeteld bij ligt.

8 Fort Diemerdam is eind 19de eeuw 
aangelegd als een van de 45 forten 

van de Stelling van Amsterdam, een 
verdedigingslinie rondom de hoofdstad. 
In 2012 is op de plek van de voormalige 
conducteurswoning het fraaie Paviljoen Puur 
gebouwd in de vorm van een slakkenhuis. Op 
zondag is dit restaurant open voor publiek. 
www.paviljoenpuur.nl

9 Hier ligt de ‘Baai van Ballast’, ontstaan 
doordat een bouwonderneming hier in 

de jaren ‘70 zand won voor de aanleg van de 
Amsterdamse wijk Venserpolder. In het riet 
wemelt het van de bijzondere rietvogels en 
ringslangen. 

1  U slaat, staand met de rug naar het 
Muiderslot, linksaf de Ton Kootsingel 

op. Sla rechtsaf op het Vestingplein en houd 
rechts aan.
Sla voor de brug linksaf, volg de Herengracht 
met de bocht mee naar links en sla vervolgens 
rechtsaf. Ga rechtsaf de Lange Muiderweg op 
en sla voorbij restaurant Fort H rechtsaf en ga 
vervolgens linksaf over de snelweg heen. Hier 
is één van de grootste aquaducten van Europa 
gebouwd.

2 Volg de oostoever van de Vecht richting 
Weesp, nog steeds Lange Muiderweg.

3  Sla bij Weesp rechtsaf het water over, 
langs fort Ossenmarkt.

Sla over de brug rechtsaf, neem de eerste links 
(Kerkstraat), fiets om de kerk en sla op de 
Nieuwstraat rechtsaf.

4 Op de T-splitsing voor de Vecht linksaf 
slaan, rechts aanhouden en over de 

brug het Binnenveer, verderop Buitenveer, 
gedurende 1,6 km. volgen tot de hoge 

boogbrug over het Amsterdam-Rijnkanaal.
Onder de brug linksaf slaan richting Bussum 
en vervolgens linksaf richting Diemen/
Amsterdam.

5 Ga de brug over het Amsterdam 
Rijnkanaal over en sla bij de stoplichten 

rechtsaf naar Driemond.
Ga in Driemond linksaf de brug over en sla 
linksaf de Lange Stammerdijk op richting 
Diemen/Amsterdam.

6 Volg dit landelijke weggetje langs de 
Gaasp tot het eind.

Sla voor de provinciale weg linksaf en volg het 
rode fietspad met de bocht mee naar links.
Houd na de brug over de Weespertrekvaart 
links aan en steek na 100 meter de provinciale 
weg over.
Sla rechtsaf richting Diemen-Zuid en volg het 
fietspad met de bocht mee.

TIP: NEEM DE VEERBOOT TERUG NAAR AMSTERDAM
Van 1 april t/m 29 oktober vaart de Veerdienst Amsterdam 
dagelijks (behalve op maandag) vanuit de haven van 
Amsterdam-IJburg naar het Muiderslot. De fiets kan vanaf
 nu mee op de boot in de speciale fietsenrekken. Tickets 
kunnen ter plekke worden gekocht, zowel contact als met pin.
Informatie en reserveren (zowel enkeltje als retour) via 
www.veerdienstamsterdam.nl

Routebeschrijving Muiderslot-Amsterdam

BEGINPUNT: MUIDERSLOT, HERENGRACHT 1, MUIDEN



7 Voor het water linksaf het fietspad 
volgen en fiets langs de Weesperstraat 

en Weespertrekvaart.
In de bocht de weg oversteken en linksaf de 
Prins Hendrikkade langs het water volgen.
Bij de kruising met ophaalbrug even naar 
links, oversteken en meteen weer rechtdoor de 
Venserkade langs het water volgen.
In de bocht, tegenover Actemium, rechts het 
fietspad op en rechtsaf de brug over.
Meteen over het water linksaf slaan, richting 
Amsterdam Centrum.
Volg deze oostoever van de Weespertrekvaart. 
Vlak voorbij de Amstel Tower linksaf richting 
Centrum/Station Amstel.
Volg de verkeerbordjes Centrum.
Onder het spoor rechtsaf. U fietst nu langs de 
Amstel op de Weesperzijde.

8 Na het fietstunneltje ligt links het 
Amstelhotel. Hier voorbij de weg 

oversteken, even linksaf slaan en meteen weer 
rechtsaf de Weesperzijde vervolgen.

9 Steek de drukke Weesperstraat over 
en vervolg het rode fietspad voor de 

Stopera (Stadhuis en operagebouw) langs.

10 Na de bocht linksaf de B. Bijvoetbrug 
en hierna de Staalbrug over. Rechtsaf 

slaan op de Kloveniersburgwal, richting 
Centraal Station.

11 Blijf de Centraal Station bordjes volgen, 
voor de Waag op de Nieuwmarkt langs 

en u komt weer op uw punt van vertrek. 1 Links ligt het Muizenfort, onderdeel 
van het UNESCO werelderfgoed 

de Stelling van  Amsterdam. Men zegt 
dat het zijn naam dankt aan de muisgrijze 
uniformen van de soldaten die hier in 
de mobilisatieperiode voor de Tweede 
Wereldoorlog gelegerd waren. 

2 De Vecht begint in Utrecht en stroomt 
bij Muiden in het IJmeer. Het was al 

in de tijd van de Romeinen een belangrijke 
transportrivier van de Noordzee naar de 
Rijn. Nu is de rivier beroemd vanwege het 
afwisselende landschap vol molens, kastelen, 
weilanden, parken en de vele buitenplaatsen 
die het meest in het zuidelijk deel te vinden 
zijn. 

3 Weesp is net als Muiden een 
vestingstadje en was onderdeel van 

de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Het Fort 
Ossenmarkt is hier een van de herinneringen 
aan. Weesp barst van de terrassen en leuke 
winkels. Een mooie pitstop! Tip: wilt u 

Weesp verder ontdekken? Download de 
gratis audiotour op www.vvvgooienvecht.nl/
audiotours. 

4 Molen het Haantje is een van de 27 
molens die Weesp rijk was. Zij werden 

onder andere gebruikt voor de belangrijke 
jenever- en bierindustrie waar Weesp in 
de 17de en 18de eeuw haar rijkdom aan te 
danken had. 

5 Driemond dankt zijn naam aan het feit 
dat hier drie stromen bij elkaar komen: 

het Gein, de Gaasp en Smal Weesp.

6 De Gaaspermolen uit 1707 pompte de 
achterliggende polders droog en sloeg 

het water uit op de Gaasp. Het is nu nog 
steeds een hulpgemaal van het Waterschap 
Amstel, Gooi en Vecht (Lange Stammerdijk 
20).

7 U volgt nu de Weespertrekvaart. Deze 
is in 1639 aangelegd om de reistijd 

Points of interest Muiderslot-Amsterdam



tussen Amsterdam en Weesp te verkorten. 
Natuurlijke watertjes als de Gaasp maakten 
hier ook onderdeel van uit. Alle vervoer ging 
in die tijd over water, er waren nog nauwelijks 
wegen. Met een strakke dienstregeling en 
vele op- en afstapplaatsen kon men gebruik 
maken van de trekschuit, net zoals nu van het 
openbaar vervoer.

8 Het Amstelhotel is in 1863 gebouwd 
naar ontwerp van Samuel Sarphati. 

Van de geplande vier vleugels is slechts 
één gebouwd, het huidige hotel. Het is het 
beroemdste vijfsterrenhotel van Amsterdam. 

9 In dit gebouw zijn zowel het stadhuis 
als de opera gehuisvest. Vandaar de 

samentrekking Stopera. Voor de bouw ervan 
in 1986 zijn vele huizen gesloopt, waaronder 
dat waar Rembrandt jarenlang heeft gewoond.

10 De Kloveniersburgwal dankt zijn 
naam aan de Kloveniers, een 

schutterscompagnie die de stad beschermde. 
Hun wapen heette een ‘klover’, vandaar de 
naam. De kloveniers zijn afgebeeld op het 
beroemdste schilderij van Rembrandt: De 
Nachtwacht.

11 De Waag op de Nieuwmarkt was 
in de middeleeuwen de oostelijke 

toegangspoort van Amsterdam. Later 
werd het waag, een gebouw waar goederen 
werden gewogen. Op de eerste verdieping 
had een aantal gildes hun ruimtes. Boven 
de toegangspoortjes in de torens zijn de 
symbolen te zien van de schilders, smeden, 
chirurgijns en metselaars.

Wat is Nederlandser dan fietsen? 
Inderdaad…niets. Nederlanders worden 
nog net niet geboren op het stalen 
ros, maar ze leren er al mee fietsen als 
ze net kunnen lopen. Fietsen is veilig, 
er zijn fantastische fietspaden, vaak 
gescheiden van autoverkeer. Fietsen 
is dé manier om het buitengebied van 
Nederland te ontdekken. Er zijn meer 
dan 18 miljoen fietsen in Nederland, 
meer dan er inwoners zijn (17 miljoen). 
Iedereen met een normale conditie 
kan fietsen in Nederland. U heeft geen 
21 versnellingen nodig, drie volstaan. 
Een helm gebruiken is in Nederland 
niet verplicht. Kinderen zullen het 
ook leuk vinden om Nederland al 
fietsend te beleven. Afstanden zijn 
kort en er is onderweg veel te zien. 
Nederland staat niet voor niets bekend 
als fietsland. Veilige, comfortabele 
fietspaden, lekker vlak en u fietst zo 
van het ene landschap in het andere. 
Een mooie fietsroute vinden is heel 
eenvoudig. Er is ruim 32.000 km aan 
bewegwijzerde fietsroutes uitgezet. 
Voor een kort fietstochtje zijn de 
knooppuntroutes ideaal. Fietst u een 
meerdaagse tocht, gebruik dan de 
langeafstand LF-routes. De portal 
www.nederlandfietsland.nl biedt een 
overzicht van het aanbod, handige 
filmpjes, tips en een fietsrouteplanner.

Fietsen als 
way of life



                          

Colofon
Een initiatief van: 

Mede mogelijk gemaakt (financiën en/of content) door:

Ontwerp: De Boer & Van Dorst, Typetank

Beelmateriaal: beeldbank Rijksdienst Cultureel Erfgoed, beeldbank NBTC Holland 
Marketing, RBT Gooi en Vechtstreek, Muiderslot, Frenk Volt, Mike Bink, Beemflights

Deze route is eerder uitgebracht door het Muiderslot. De route is verrijkt met informatie 
over het Muiderslot en de landelijke kastelenlijn van NBTC Holland Marketing. Bovendien is 
een Duitstalige versie ontwikkeld. De route is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. 
Indien de informatie onjuistheden blijkt te bevatten of wanneer er aanpassingen nodig zijn, 
kan de organisatie hiervoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De landelijke kastelenlijn 
en andere routes
Het Muiderslot maakt deel uit van de landelijke kastelenlijn, een selectie van 
de mooiste kasteel- en buitenplaatsmusea van Nederland. Ze vertellen samen  
het verhaal van historische interieurs met waardevolle collecties en historische 
interieurs, indrukwekkende tuinen en beroemde bewoners. Een lofzang op de 
rijke en adellijke buitens door de eeuwen heen. Een campagne die verschillende 
kastelen en buitenplaatsen van Nederland aan elkaar koppelt met als doel 
internationale bezoekers op diverse plaatsen in het hele land te ontvangen.
 
Probeer ook één van de andere routes langs de mooiste kastelen, 
buitenplaatsen en landgoederen. Kijk voor gratis downloads op
www.holland.nl/kastelen (klik op artikel over routes). Ze zijn hier handig 
opgemaakt als printbaar formaat en als aparte route te downloaden. 
Ook in zwartwit zijn ze goed leesbaar.
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