
Heerhugowaardtocht (35 km) 

 

 

 

 

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


 

Karakter van de tocht 

Deze tocht door het mooie polderlandschap, kan geroeid worden wanneer de 

sluizen open zijn. Check dit op waterkaart.net  

Een prachtige blik in de historie van dit gebied. Houd er rekening mee, dat de 

sluis vóór 10 uur gepasseerd moet zijn en voor de terugweg, tussen 16.00 en 

17.00 uur weer terug door de sluis. 

Voor vertrek de openingstijden van de Roskamsluis en de sluis bij Rustenburg 

nagaan in de Watersportalmanak (ANWB) of telefonisch opvragen. 

Routebeschrijving 

1. Ga vanaf het ARZV-vlot richting de kruising, dus links als je met je gezicht 

naar het water staat. 

2. Op de kruising BB uit, kanaal Alkmaar-Kolhorn op richting Nollenbrug 

3. Roei onder de Nollenbrug door, richting spoorbrug 

4. Na de Broekhornerbrug SB uit, langs R.V. OSSA 

5. Roei door richting Langebalkbrug 

6. Ga door de Roskamsluis. Aan bakboord staat "de Buizerd", hier kan 

aangelegd worden  

7. Verderop aan bakboord ligt een meertje genaamd 't Waardje, dan bocht 

volgen naar SB, richting Waarlandsbrug 

8. Spoorbrug, Rolpaalbrug, SB uit, onder de twee bruggen door de 

Westerlangereis op 

9. Nu komen we op het Verlaat en bij café-restaurant het Wapen van 

Nederland. S.v.p. niet aanleggen bij de achtertuintjes, er zijn in de 

omgeving wel andere plekken te vinden (bijvoorbeeld aan de overkant) 

http://www.waterkaart.net/


10. Brug Oude Niedorp, op driesprong (2 bruggen) SB uit, de Korte Langereis 

op  

11. Veenhuizen (brug), aan BB molen, scherp BB uit, ronding vaart naar SB 

volgen (brug en aan bakboord een molen) 

12. Brug Berkmeer voorbij voetbrug, Spoorbrug en daarna 2x verkeersbrug 

13. De Draai (Heerhugowaard) met aan SB een "party-house", aan BB een 

molen bij de brug, brug Hensbroek 

14. Eventueel voor de sluis afmeren achter Restaurant de Gouden Karper en 

anders na de sluis SB uit de Huigenvaart op en daar afmeren 

15. Onder de brug door (aan BB 3 strijkmolens) rechtuit naar Oterleek. 

Hefbrug onderdoor met aan BB de korenmolen de Otter, Huigenbrug, 

viersprong oversteken, dan zijn we weer op de Hoornse Vaart 

16.  Volg dit water tot aan SB het ARZV-vlot 


