
Schermertocht (35 km) 

 

Karakter van de tocht 

Een prachtige tocht door het unieke Noord-Hollandse polderlandschap. In de 

Eilandspolder leven veel water—en weidevogels. 

De Schermer is omstreeks 1634 drooggemalen door 52 molens. Hiervan zijn er 

nog 12 over. Er was "getrapte bemaling", d.w.z. steeds 3 molens achter elkaar.  

De Beemster was een groot meer van 7160 ha en is in 5 jaar van 1608 tot 1612 

drooggemalen door zo'n 40 molens. 

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


In Grootschermer kan eventueel de beeldentuin van Nico Jonk worden 

bezocht. 

De Rijp is het geboortedorp van Jan Adriaansz. Leeghwater (1575-1650), 

waterbouwkundige, molenmaker, klokkengieter en bouwmeester. Het dorp is 

rijk geworden door haring- en walvisvangst in de 15e eeuw,  toen het nog aan 

de Zuiderzee lag.   

Deze tocht heeft een ook verkorte variant, die komt niet langs De Rijp. 

Routebeschrijving 

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

naar het water staat. 

2. Bij het kruispunt SB het kanaal Omval-Kolhorn op 

3. Bij de driesprong rechtdoor het Noord-Hollands kanaal op 

4. Roei het N.H.-kanaal af tot het Alkmaardermeer. Pas op voor de pont vlak 

voor het meer. 

5. Volg het kanaal richting BB 

6. Bij de driesprong SB uit, richting De Woude (zie bijgevoegde kaart).  

De Woude is een leuke plek om koffie te drinken. Na de koffie dezelfde 

weg terugroeien tot aan de driesprong.  

7. Bij driesprong SB uit, het Noord-Hollands kanaal weer op. We gaan de brug 

onderdoor en bij de volgende driesprong splitsen de langere en de kortere 

route:  

De korte route:  

8. BB uit de Schermerringvaart op langs Driehuizen en Grootschermer 

9. Op de driesprong rechtuit, richting Ursem 

De lange route:  

10.  SB uit het kanaal volgen.  

11. Volgende kruising (bij Spijkerboor) BB uit,  de Beemsterringvaart op. 



12. Na half uur roeien komt De Rijp. Leuke cafés en restaurants.  

13. Verder roeien naar Schermerhorn. Aan BB ligt de Eilandspolder  

14. Bij Schermerhorn, na de tweede brug BB uit,  het “Zwet” op 

15. Volgende driesprong SB uit, de Schermerringvaart op richting Ursem 

Vanaf hier zijn korte en lange route dezelfde 

16. Even vóór Ursem, bij de driesprong rechtuit 

17. Naar Rustenburg (een rustpauze is hier mogelijk bij café "De Gouden 

Karper" dagelijks open van 10.00 uur tot 23.00 uur))   

18. Verder roeien richting Oterleek en Oudorp 

19. Er komt nog één kruising:  rechtdoor, de Hoornse Vaart op. Volg dit water 

en je komt weer terug bij de ARZV. 

 


