
Bergermeertocht 

Een prachtige tocht langs rietkragen en molens, over ringsloot en vaarten. 

De tocht voert van de stad naar het polderland. Het vereist enige lenigheid en behendigheid 

omdat er veel bruggen worden gepasseerd. Sommige bruggen zijn erg laag en smal. In het 

poldergebied groeit veel riet. De tocht is goed te varen van maart tot en met half mei. 

Daarna is roeien op sommige delen van de tocht niet meer mogelijk en moet men gebruik 

maken van peddels en pikhaken. 

De mogelijkheid om aan te leggen is zeer beperkt doordat de vlotten die zijn neergelegd door 

de gemeente Bergen te hoog zijn voor roeiboten. Halverwege is het mogelijk om aan te 

leggen bij een picknicktafel via een smalle vaart. Er is daar geen sanitaire voorziening.  

Door de keuzes in het laatste gedeelte van de tocht kunt u kiezen voor een toch van 18,20 of 

23 kilometer. 

De tocht start vanaf het vlot van de A.R.Z.V. aan de Hoornse Vaart. 

U vertrekt S.B. uit in westelijke richting. Gelijk is daar de eerste brug. Langs de 

Hoornse Vaart ziet u de eerste molens. Zij staan aan de rand van de 

Oudorperpolder, het gebied aan BB zijde. U passeert een houten brug, 

vervolgens vaart u onder de Zeswielenbrug door. U passeert huizen en 

woonboten en vaart richting het centrum.  

U bereikt de  Noorderbrug. Aan de andere kant van deze brug loopt het Noord 

Hollands Kanaal. Pas op voor de boten en schepen die daar kunnen varen. Na 

de brug gaat u SB uit, in noordelijke richting.  

Na de Ringersbrug, blijft u op het kanaal SB wal volgen. Dan volgen de Texelse 

brug, de Victoriebrug en de spoorbrug. Op BB wal ziet u twee grote gebouwen. 

De rechter is het Horizon College. Vlak daarna bevindt zich een zeer lage brug 

(duiker) aan BB zijde. Deze moet u onderdoor.  

Aan de andere kant komt u in de Bergermeer, al drooggelegd eind 1500 en 

vanaf de jaren ’70 van de vorige eeuw bebouwd. U volgt het water. Negeer het 

water aan BB zijde. U blijft SB wal aanhouden.  

U gaat weer een brug onderdoor. Boven uw hoofd rijden de auto’s over de ring 

van Alkmaar. Aan BB zijde staat de Viaanse Molen. Na de molen vaart u onder 

de Jan Reyersz Clockbrug door. Na deze brug, aan de ronde oever aan SB wal is 

het mogelijk om aan te leggen.  



De volgende brug die u onderdoor roeit, is de brug onder de N9, de weg naar 

Den Helder. Hij is laag en lang. Na de brug komt u in het echte 

polderlandlandschap. Bij de driesprong roeit u BB uit. 

U roeit verder en gaat weer een brug onderdoor. Dat is de brug onder de 

Bergerweg. Na de brug vaart u langs het bedrijf van Nic van Schagen &Zn. Hij 

verhuurt bootjes dus hier kan het druk zijn.  

U volgt het water. U vaart dan weer over een brede ringvaart, dan weer over 

een nauwe sloot. Negeer alle vaarten en sloten aan SB zijde. U houdt steeds BB 

aan. U gaat twee bruggen onderdoor. 

Bij een driesprong, aan SB zijde ziet u een bordje ‘Steiger de Voert’. Ga daar BB 

uit.  

Als u wilt aanleggen bij de picknick tafel ga hier dan rechtdoor. Dit water wordt 

erg smal en vlak voor de aanlegplaats is een boom half over het water 

gegroeid. Met behendigheid en gepeddel kunt u na de boom aanleggen en 

uitstappen. Dit moet per boot gebeuren. U kunt de boot dan verder trekken om 

deze vast te leggen met de geitenpennen die u heeft meegekregen. Nadat u 

gekeerd heeft vaart u terug naar de driesprong. Ga daar SB uit.  

U volgt de vaart, steeds BB uit. U passeert bunkers uit WO II aan BB zijde en 

een molen aan SB zijde. Na de brug, blijft u BB uit roeien. Nu ziet u ook bunkers 

aan SB zijde. Hier wordt het tijdelijk erg smal.  

Bij het kruispunt gaat u BB uit. Vlak voor het kruispunt ligt een hoge steiger aan 

BB wal. Misschien lukt het aan te leggen. U volgt het water. Aan BB wal ligt een 

oude houten steiger, voor geval van ‘hoge nood’ maar doe voorzichtig. Bij een 

molen roeit u weer een brug onderdoor. En bij de brug die daarna volgt, moet 

u slippen.   

U roeit langs volkstuinvereniging ‘De Kromme Sloot’ aan BB zijde en komt weer 

in bewoond gebied. Dan komt er ook aan SB een volkstuincomplex en er staat 

een molen aan BB. Er volgen hier bruggen op korte afstand van elkaar. Na de 

vierde brug bevindt u zich in de Alkmaarse wijk ‘het Hoefplan’.  Blijf rechtdoor 

roeien. Ga de Pelmolenbrug onderdoor en roei rechtdoor. Er volgen nu nog vijf 

bruggen. Sommigen zijn lang en smal en zijn soms lastig in te steken maar voor 

de geoefende tochtenroeier geen probleem en zelfs erg leuk! 

Na de Hoeverbrug roeit u de Singel op. Op de Singel van Alkmaar kan het soms 

druk zijn. Dus vraag de boeg om op te letten.  



U kunt nu kiezen voor de korte of de langere versie terug naar het vlot van de 

A.R.Z.V.    

De korte route (18 km) gaat BB uit. U volgt de Singel, onder een grote en hoge 

brug door. Aan het eind is het Texels hek, een lage wat bredere brug. Aan SB 

bevindt zich een spiegel om te zien of de vaarweg vrij is. Aan de andere kant 

gaat u scherp SB uit. U bevindt zich op het afgesloten Kanaalvak. U vaart onder 

de hoge houten brug door het Noord Hollands Kanaal op. U vaart nu de weg 

terug zoals u bent gekomen.  

U roeit onder de hoge brug door en na enige tijd ziet u aan BB zijde de 

doorgang naar de Hoornse Vaart onder de Noorderbrug door. U vaart weer 

over de Hoornse Vaart, rechtdoor langs de huizen en de molens en na de 

laatste brug, ziet u het vlot van de A.R.Z.V. U heeft de tocht volbracht en 33 

bruggen gepasseerd. 

Voor de langere routes roeit u SB uit. U volgt de singel. Als u een houten brug 

onderdoor gaat, ziet u aan SB zijde de St Josephkerk, waarin nu appartementen 

zijn gevestigd. Iets verder aan BB zijde ziet u de molen van Piet. Het centrum 

met de winkelstraten bevindt zich aan BB zijde. U vaart steeds rechtuit over de 

Nieuwlandersingel en de Baansingel. Na de vierde brug roeit u door de 

Schelphoek. Het is er smal door woonboten en boten van de bewoners. De 

singel maakt een scherpe bocht naar BB. Aan het eind is een smalle brug. Na de 

brug komt u op het Noord Hollands kanaal. 

U kunt hier kiezen voor de kortere route van 20 kilometer. Ga dan BB uit. Kijk 

goed uit. Dit is het Noord Hollands Kanaal. U roeit onder de Friese Brug door en 

na deze brug SB uit, onder de Noorderbrug door. U vaart nu weer over de 

Hoornse Vaart, rechtdoor langs de huizen en de molens en na de laatste brug, 

ziet u het vlot van de A.R.Z.V. U heeft de tocht volbracht en 34 bruggen 

gepasseerd. 

Wilt u liever de langere (23 km) route buiten het centrum van Alkmaar over de 

ringvaart terug roeien, gaat u SB uit over het Noord Hollands kanaal tot aan de 

driesprong. Daar gaat u BB uit. U vaart nu op het kanaal Omval Kolhorn. U 

passeert een stenen en een houten brug en gaat op de kruising BB uit. Dan 

roeit u op de Hoornse vaart en na 750 meter ziet u rechts het vlot van de ARZV. 

Via deze route heeft u 36 bruggen gepasseerd.  


