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Wat is Monnickendam zonder bruine vloot? Niets, zou menigeen zeggen. De bruine vloot hoort
bij Monnickendam, is onderdeel van de historie van de stad en van Nederland.
In het verleden ging veel transport over het
water en nog steeds is dat zo. De bruine
vloot in Monnickendam bestaat uit 16 kleine
ondernemingen die allemaal een schip in de
vaart houden en verenigd zijn in een vereniging.
Monnickendam heeft een unieke positie in
Nederland qua grootte van de bruine vloot.
In diverse andere IJsselmeersteden is er juist
leegloop. De schippers bieden verschillende
dag- en meerdaagse arrangementen aan. Zo kan
een zeilworkshop, een rondleiding door de oude
binnenstad en een tocht per schip gecombineerd
worden. De catering gedurende het uitje wordt
volledig door de schippers verzorgd. Soms wordt
er zelfs aan boord gekookt. De boodschappen
worden dan bij de plaatselijke supermarkt,
slager en bakker gehaald en de schippers
hebben afspraken met horecaondernemers in
Monnickendam. Dus als het goed gaat met
deze vorm van recreatie straalt dat ook af op de
middenstand. Het projectteam Galgeriet spant
zich in om de bruine vloot in staat te stellen
haar activiteiten in de toekomst voort te zetten
en, als het lukt, zelfs nog enkele opties aan haar
arrangementen toe te kunnen laten voegen.
Denk hierbij aan een fietsverhuurpunt op het
Galgeriet. Parkeergelegenheid op het Galgeriet is
ook een belangrijk thema. Nu is het zoeken naar
parkeerruimte in de binnenstad. Voor nu zou het

www.waterland.nl/galgeriet

al helpen als de blauwe zone in de binnenstad
voor de hele week geldt, dan is er meer ruimte
om te parkeren, aldus de schippers. Een speciale
bushalte voor bussen die groepen mensen
afleveren en weer op komen halen is ook een
goede optie.
De bruine vloot heeft duizenden boekingen per
jaar en de omzet bedraagt ongeveer 2 miljoen
euro per jaar. Daarvan betalen de ondernemingen
de inkoop voor de arrangementen en de
boodschappen. Ook betalen ze toeristenbelasting
en havengelden aan de gemeente. Het in de
vaart houden van oude schepen kost veel geld.
Rijk worden de schippers er niet van, maar dat
hoeft ook niet. Zij zijn met hart en ziel aan de
schepen verbonden. Zij brengen de mensen een
‘stukje nostalgie’ en een ‘weer terug naar de
natuur’ ervaring. Mooie bijkomstigheid is het
feit dat de schepen niet belastend zijn voor het
milieu. Om het in schipperstaal te zeggen: de
geografische ligging van Monnickendam is ideaal.
Bij slecht weer zijn er veel mogelijkheden om
andere plaatsen aan te doen. Wind Zuid-West is
de heersende windrichting. “Wij zitten onder de
hoge wal, waardoor we weinig golfslag hebben.
In tegenstelling tot Urk, Stavoren en Lemmer.
Dat is lage wal, dus hoge golven.”

Van bouwen
komt
brouwen!

TEO wordt waarschijnlijk de
verwarmingsbron voor het Galgeriet
Bron: Stowa.nl

Bij Bierderij Waterland is de afgelopen
weken hard gewerkt. 800 m2 brouwerij
en een proeflokaal met een geweldig
terras aan het water in Monnickendam
zijn bijna klaar. Vanaf 1 juni a.s. is de
Bierderij geopend.
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Jongerenwerker in de
gemeente Waterland

Gerenommeerd Architectenbureau
Mulleners + Mulleners voorgesteld

Jerome den Enting is sinds januari 2012 actief als jongerenwerker voor de gemeente Waterland en
fungeert als belangrijk aanspreekpunt wanneer het gaat om jongeren(zaken). Als trending topic
onder jong-volwassenen noemt hij huisvesting.

Voor de ontwikkeling van één van de eerste deelgebieden met onder andere de
supermarkt, horeca en woningen hebben Hoorne en BPD het gerenommeerde
architectenbureau Mulleners + Mulleners voorgesteld voor het maken van
het ontwerp.
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