
 
 

                 
Bereikbaarheid van HMP KENNET 

 
HMP Kennet bevindt zich net buiten de stad Maghull, Merseyside, ongeveer 16 km (10 mijl) buiten Liverpool. Het is 
goed bereikbaar via snelwegen, autowegen en per spoor. 
 
 
 
 
Vanuit Liverpool neemt u de A59 Preston Road die direct naar Maghull leidt. Sla rechts af bij het stoplicht (knooppunt 
Maghull) de Eastway en School Lane op. De ingang van HMP Kennet ligt aan de linkerkant, na 2,4 km (1,5 mijl), 100 
meter voor het knooppunt M58. 
 
Vanuit andere delen van het land: 
HMP Kennet is gemakkelijk te bereiken via het snelwegennetwerk. Verlaat de M6 bij het knooppunt 26 en neem de M58 
tot aan knooppunt 1. Rij in de richting van Maghull. De ingang van de gevangenis bevindt zich aan de rechterkant na het 
verlaten van de rotonde van de M58. 
 
Er is geen afslag bij knooppunt 1 van de M58 indien u komt vanuit de richting van Liverpool. 
 
 
 
 

Met de trein 

Met de auto 

HMP Kennet ligt op 16 km (10 mijl) van het Lime Street Station van Liverpool. Dit station biedt directe en aansluitende 
diensten aan naar alle delen van het land, inclusief Maghull. 
Neem vanuit het Lime Street Station één halte de metrolijn Central naar het Central Station. Daar kunt u de trein van de 
Northern Line nemen in de richting van Ormskirk: deze stopt in Maghull. Neem daar een taxi naar de gevangenis, die 
zich op 2,4 km (1,5 mijl) van het station bevindt. 
 
 
 
 

Met de bus 

De busbedrijven Arriva en CMT bieden dagelijkse diensten aan tussen Liverpool en HMP Kennet. 
Wij raden u aan contact op te nemen met de busbedrijven voor nadere informatie over de vertrek- en aankomsttijden en 
de buslijnen. 
Alle bussen vertrekken vanuit Sir Thomas Street, Liverpool, en stoppen bij het gebouw. 
 
 
 
 
 

Vliegvelden 

 
De gevangenis ligt op korte afstand van Liverpool John Lennon Airport en Manchester Airport. Vanuit John Lennon 
Airport is er lokaal transport beschikbaar. National Express bussen rijden een dienst vanuit Manchester Airport naar het 
centrum van Liverpool waar u een aansluiting heeft op andere lokale diensten. 
 
 
 
 

Handige Telefoonnummers 

 
British Rail (incl. Merseyrail)  0345 484950 
Arriva Buses    0151 525 1733 
CMT Buses    0151 523 3118 
Merseytravel    0151 236 7676 
National Express Coaches   0990 808080 
Manchester Airport   0161 489 3000 
Liverpool John Lennon Airport  0151 288 4000 
Liverpool Cabs, Liverpool   0151 708 7080 
Blue Line Taxis, Maghull   0151 526/525/922/921/521 5050 


