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Routebeschrijving Mint & Molly 
 
 
Vanuit Amsterdam: 
Volg de A2 richting Utrecht / Maastricht. Neem op de A2 afslag 4 - N201 richting Vinkeveen / 
Mijdrecht / Hilversum. Aan het einde van de afrit neem je de rotonde rechtdoor en sla je linksaf 
richting Hilversum. Blijf de Vreelandseweg / N201 volgen tot Kortenhoef. Bij de stoplichten, nadat je 
aan de rechterkant het strand / Ottenhome voorbij bent gereden, sla je linksaf naar Kortenhoef – 
Havens Noord. Rijd over de brug de Kortenhoefsedijk op en neem direct de eerste straat links, het 
Dode Eind. Parkeer jouw auto op de parkeerplaatsen bij de eerste haven aan de rechterkant en loop 
door tot het witte houten huis. Direct rechtsaf slaan richting Haven Maarten Fokke. Om bij Mint & 
Molly te komen, loop je rechtdoor tot het havenkantoor. De entree naar de studio van Mint & Molly 
bevindt direct tegenover het havenkantoor, bijna uit zicht, achter de grijze container. Je herkent 
Mint & Molly aan de witte stickers op de grijze deur. 
 
Vanuit Hilversum: 
Rijd richting Kerkelanden en neem de Vreelandseweg / N201 richting Loosdrecht. 
Blijf de N201 volgen bij de eerste stoplichten en passeer Intratuin aan de linkerkant. Sla bij tweede 
stoplichten rechtsaf naar Kortenhoef – Havens Noord. Rijd over de brug de Kortenhoefsedijk op en 
neem direct de eerste straat links, het Dode Eind. Parkeer jouw auto op de parkeerplaatsen bij de 
eerste haven aan de rechterkant en loop door tot het witte houten huis. Direct rechtsaf slaan 
richting Haven Maarten Fokke. Om bij Mint & Molly te komen, loop je rechtdoor tot het 
havenkantoor. De entree naar de studio van Mint & Molly bevindt direct tegenover het 
havenkantoor, bijna uit zicht, achter de grijze container. Je herkent Mint & Molly aan de witte stickers 
op de grijze deur. 
 
Let op: 
Het parkeerterrein van Haven Maarten Fokke is uitsluitend bestemd voor bewoners en 
ligplaatshouders van de haven. Parkeer daarom uitsluitend op de algemene parkeerplaatsen op Het 
Dode Eind. In het extreme geval dat deze parkeerplaats vol is kun je uitwijken naar het Moleneind, 
over de brug richting Kortenhoef Havens Zuid. 
 
Heb je hulp nodig om ons te vinden? Aarzel dan niet om te bellen: 085 06 08 701. 
 
 
 
 
 
 


