
 

Alkmaarse Grachtentocht (12 km) 

 

 
 

Karakter van de tocht 
 

Een roeitocht door de oude grachten van Alkmaar, langs de Waag, mooie 

grachtenpanden en buitenplaatsjes. Het is een tocht van ca. 12 kilometer. 

Onderweg zijn er verschillende aanlegmogelijkheden in de stad. De tocht bevat 

veel lage, smalle bruggetjes, veel 'slippen' en 'vallen' dus. Goede 

stuurmanskunsten zijn vereist. 

 

https://roei.arzv.nl/toertochten.php#Alkmaargrachtentocht


Routebeschrijving 

1. Ga vanaf het ARZV-vlot richting de Halvemaansbrug, dus rechts als je met 

je gezicht naar het water staat. 

2. Ga aan het einde van de Hoornse Vaart, na vier bruggen, SB uit het Noord-

Hollands Kanaal op. Boeg moet goed uitkijken naar boten van bakboord! 

3. Bij het politiebureau (ligt op een splitsing) BB aanhouden (Afgesneden 

Kanaalvak) 

4. Volg het water naar BB, het is een scherpe bocht (Rechts ligt Stadhuis).  

5. Onder de lange lage brug door (zorg dat je wat vaart hebt) 

6. Volg de Singelgracht, tot de Lamoraalsluis aan BB. Ga door de 

Lamoraalsluis. Dat kan altijd, want het is geen sluis meer 

7. Via de Lindengracht kom je uit op de Oudegracht 

8. Na drie bruggen sterk SB onder de Baanbrug door, om op de Baangracht te 

komen 

9. Splitsing: steek schuin SB uit de Blekerskade op 

10. Op de Blekerskade SB aanhouden, zo roei je een rondje tot je bij de 

Lyceumbrug komt, daar SB uit 

11. Bij splitsing SB uit. Na de Popmansbrug en de Wolfbrug kom je op vrij smal 

water met woonboten en riet 

12. Aan het eind onder de Boombrug door en ga BB uit het Noord-Hollands 

kanaal op 

13. Volg de bocht naar SB, houdt de Accijnstoren aan BB. (let op het pontje!)  

14. Ga de eerstvolgende brug net na de aanlegplaats van het pontje aan BB 

onderdoor, je roeit het Luttik Oudorp op 

15. Aan het eind SB uit, langs het bekende Waagplein (iedere vrijdagochtend 

van april tot oktober is hier “ De Kaasmarkt”) 



16. Vervolg het water langs het Biermuseum en na de laatste brug, SB uit het 

Noord-Hollands kanaal op en meteen BB, onder de brug door de 

Kwakelkade op. 

17. Volg dit water en je komt weer terug bij ARZV-vlot 


