Plattegrond omgeving haven Monnickendam.

A Parkeerplaats (gratis, onbewaakt)
B Ligplaats zeilschepen
C Ligplaats Carpe Diem

Navigatieadres haven Monnickendam:
Het Prooyen
1141 Monnickendam
Maak gelijk een routebeschrijving op maat via google maps.
Op de kaart zijn alleen de schepen aangegeven die deze haven als vaste thuishaven hebben. Het is dus mogelijk
dat uw schip hier niet tussen staat. Neem dan voor vertrek contact op met de schipper voor de ligplaats van het
schip tijdens uw zeiltocht. Het telefoonnummer van de schipper kunt u vinden in de ServiceMail met uw laatste
informatie.
Met de auto of touringcar
Rij naar de A10 Ringweg, die rondom Amsterdam leidt. Volg ring Noord en kies afslag S116 “Amsterdam Noord,
Centrum en Volendam (N247)”. Bij de stoplichten, bovenaan de afrit, gaat u rechtsaf, richting Volendam. Deze
weg blijft u volgen totdat u de afslag Monnickendam ziet (rechtsaf). Bij de stoplichten gaat u naar rechts. U rijdt nu
over een brug Monnickendam binnen en hebt de kerk aan uw linkerhand. U volgt deze weg tot aan de rotonde.
Deze rotonde neemt u driekwart. Daarna gaat u meteen de eerste straat rechts en meteen weer links. U rijdt nu
op ‟t Prooyen waar u na ca. 200 meter de zeilschepen van „NAUPAR‟ ziet liggen. Hieronder kunt u lezen waar u
kunt parkeren.
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Ligplaats Capre Diem
Als u met de auto of per touringcar reist, kiest u een route die naar de A10 Ringweg rondom Amsterdam leidt. U
volgt de ring Noord. Kies de afslag S116 “Amsterdam Noord, Centrum en Volendam (N247)”. Bij de stoplichten,
bovenaan de afrit, gaat u rechtsaf, richting Volendam. U rijdt over de brug richting Marken (Bernhardlaan).
Verder met de auto
Bij de rotonde slaat u linksaf richting industrieterrein Galgeriet. Vervolgens neemt u de eerste straat rechts, u rijdt
nu over het Galgeriet met het water aan uw linkerkant. Na ca. 200 meter rijdt u het toegangsbord tot Jachthaven
Waterland onderdoor. Direct links ligt de „Carpe Diem‟.
De Carpe Diem heeft een eigen ligplaats in Jachthaven Waterland. Op het haventerrein zijn voldoende
parkeerplaatsen. Het schip ligt direct bij de ingang van de jachthaven. U kunt parkeren aan de kade voor het
schip of voorbij de slagboom op het haventerrein. Vraag het de schipper en deze zal voor u de slagboom openen
bij aankomst en bij vertrek. Het terrein is middels camera's bewaakt en gratis te gebruiken. Wel a.u.b. een
ansichtkaart van de Carpe Diem achter uw voorruit leggen.
Verder per touringcar
Bij de rotonde gaat u rechtdoor. Hiernaar neemt u de eerste afslag links en daarna weer de eerste straat links.
Hierna is het de eerste straat rechts. U rijdt nu over het Galgeriet. Na ca. 200 meter rijdt u het toegangsbord tot
Jachthaven Waterland onderdoor. Direct links ligt de „Carpe Diem‟.
Parkeren
Parkeren in Monnickendam is mogelijk bij alle P ‟s vermeldt op de plattegrond. Parkeren is hier overal gratis,
maar niet bewaakt. Dichtstbijzijnde parkeergelegenheid bij de schepen is aan de Haringburgwal (de bovenste P
op de plattegrond).
Met het openbaarvervoer
Vanaf Amsterdam Centraal kunt u op de Oosterdokskade (bij CS) bus 110 pakken richting Edam. U stapt uit bij
de Bernhardbrug. Vanaf hier is het nog ongeveer een kwartiertje lopen richting de haven.
U kunt ook bus 115 pakken, richting Monnickendam. Nu stapt u uit bij halte 'Swaensborch‟. Vanaf hier is het
ongeveer 5 minuten lopen.
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