Vanaf de A7 naar het schip.
Vanuit de richting Amsterdam via de A7 neemt u afslag Hoorn (afslag 8). U gaat
bij de eerste stoplichten rechtsaf het Keern op. U blijft deze weg volgen. Over de
spoorwegovergang blijft u de weg volgen. Op de Westerdijk ziet u aan uw
rechterhand het IJsselmeer. Links ziet u na een brak stuk grond een
wooncomplex. U gaat na dit wooncomplex de tweede straat linksaf het West op.
(Let op dat u niet de afslag “doorgaand verkeer” neemt het Achterom in.) Op het
West kunt u na 20 meter al naar rechts de Paardensteeg in. 200 meter verder
staat de Hoofdtoren en bent u bij het schip. Hier kunt u laden en lossen of
personen afzetten. De auto kan hier niet parkeren omdat het een
parkeervergunningengebied is.
Tomtom : Hoofd 2

1621AM Hoorn

Vanaf de A7 naar vrij parkeren op de Nieuwe Wal.
Uit de richting van Amsterdam komend (A7) neemt u afslag Hoorn (afslag 8). U
rijdt nu op de N506, de rondweg van Hoorn. U blijft deze weg volgen. Nadat u
onder het! spoorwegviaduct door bent gereden, neemt u de eerste afslag naar
rechts richting havens. Dit is de Willemsweg. Na 300 meter, voorbij het
tankstation aan uw linkerhand, houdt u links aan en rijdt u tot u aan de
rechterkant de oude stadspoort ziet. Hier slaat u linksaf de Nieuwe Wal in. Hierna
is het 5 minuten lopen naar de Toekomst. (Zie volgende kaartje).
Vanaf de provinciale weg uit de richting Enkhuizen (N506/S9) neemt u de afslag
Hoorn havens, waardoor u op de Willemsweg komt.
Tomtom : Nieuwe Wal 1 Hoorn

Vanaf de A7 naar betaald parkeren aan de Vollerswaal.
Uit de richting van Amsterdam komend (A7) neemt u afslag Hoorn (afslag 8). U rijdt nu op
de N506, de rondweg van Hoorn. Na de derde stoplichten gaat u linksaf (afslag

waterhoorn). Deze toegangsweg heet de liornestraat. U blijft deze weg volgen over het
spoor tot de volgende stoplichten. Hier gaat u rechtdoor over de brug van de singel.
Voorbij een bloemenstalletje aan uw linkerhand naar links. Hier is de ingang van
parkeergarage ‘t Jeudje.

Kijkt u verder naar de wandelroute richting ligplaats.
Kosten: ong ! 1 per uur met een max van ! 5.50 Betaling geschiedt achteraf met munt
geld, pinpas of chipknip.

Tomtom : Vollerswaal 61A. 1621 GD Hoorn

Lopen van af het station naar de Toekomst.
Een leuke wandeling door de winkelstraat van Hoorn.
Veemarkt, Breed, Grote Noord, Rode steen 3/4, Grote Oost, Wijdebrugsteeg,
Korenmarkt, rechts ophaalbruggetje naar de Veermanskade. Bij de Hoofdtoren
linksom. Daar ligt de Toekomst voor u gereed.

Wandelen van de Nieuwe Wal, of de parkeergarage naar de Toekomst.
Vanaf de Nieuwe wal is het 900 meter naar de ligplaats van de Toekomst. Voorbij de hoek
van de Slapershaven ziet u de Hoofdtoren al. Daar links om de hoek ligt de De Toekomst
aan het Houten Hoofd klaar voor vertrek.

Vanaf de parkeergarage ‘t Jeudje ( De ingang is aan de Vollerswaal) loopt u van ‘t Jeudje,

Henninkstraat en Zon naar de Slapershaven. Vergeet u niet even te kijken naar de prachtige
gevels van de 17de eeuwse Bossuhuizen op de Slapershaven?

