Op en neer naar Marken
Lengte:

11,6 km

Conditie:

minder dan windkracht 2 à 3 in verband met golfslag op de Gouwzee.

Lekker peddelen over de Gouwzee naar Marken en weer terug. Bewaar deze route voor een mooie windstille
zomeravond en geniet op de terugweg van de ondergaande zon. Tegen deze achtergrond is het een prachtig
gezicht om de groepen zwanen op te zien vliegen met aan de horizon de contouren van Monnickendam.
Deze route kan goed gecombineerd worden met de route “Monnickendam en Gouwzee”

Parkeren:
Zie aparte routebeschrijving elders op de site van kanoverenigingmonnickendam.nl
Toelichting op de route
Je vertrekt de linkerkant op richting het meertje en volgt het kaartje op de achterzijde.
Bij de overstapplaats naar de Gouwzee mag je de weg en de dijk oversteken. Aan de andere kant van de dijk is
een klein strandje waar je weer te water kunt gaan.
Je ziet Marken aan de overkant liggen. Als je Marken nadert kun je rechts van het havengat bij het strandje aan
land gaan. Op Marken kun je lekker een biertje pakken op één van de terrassen en genieten midden tussen de
andere toeristen.
Voor de terugweg naar Monnickendam is het handig om te weten waar je het beste op aan kunt koersen. Aan
de overkant zie je direct links van Monnickendam de bossen van het Hemmeland. Verder naar links zie je een
stukje minder hoge bosjes en dan weer enkele hoge bomen. Dat is de richting. Nog een aanwijzing: direct links
van de hoge bomen steken daken van huizen boven de dijk.

De kanoverenging kan uiteraard op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor geleden schade.

Detailkaart in Monnickendam

Tip 1:

Enige behendigheid met in- en uitstappen is wel gewenst. Ook zult u een paar keer een eindje met
de kano lopen.

Tip 2:

De Gouwzee is niet erg diep. Maximaal 3 meter. Dat geldt uiteraard niet voor de haven en de
vaargeul. Het water is snel op temperatuur en dan kan er lekker gezwommen worden op het
strandje bij Marken of op het Hemmeland bij Monnickendam.

Tip 3:

Bij enige golfslag is het raadzaam een spatzeil te gebruiken. Een zwemvest kan bijdragen aan de
veiligheid. Als je niet erg ervaren bent kun je het beter met iemand samen deze tocht maken.

De kanoverenging kan uiteraard op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor geleden schade.

