Retourtje Schermer
Fietsexpeditie tjokvol theater, uitzicht en lekker
Route voor 25 t/m 28 mei

Wat leuk dat je met Karavaan Festival het ommeland van Alkmaar komt (her)ontdekken in
Retourtje Schermer! Deze route is onderweg bewegwijzerd met Karavaan-bordjes. Veel
plezier!

Start Festivalhart Karavaan, Doelenveld Alkmaar
Je staat nu op het Doelenveld. Als je Facebook hebt, check dan even in, vinden we leuk.
Van 25 mei t/m 5 juni het festivalhart van Karavaan Festival. 12 dagen lang vind je hier
korte voorstellingen, theatrale installaties, kinderkaravaan, straattheater, workshops,
livemuziek en lekker eten&drinken. Het volledige programma vind je op www.karavaan.nl
of pak even een programmaboekje bij de kassa mee! Straks kom je hier weer terug.
Vanaf het Doelenveld rijd je het plein af via de Ramen (dat is de uitgang bij de
fietsenstalling). Bij het kruispunt (Gedempte Nieuwesloot) sla je linksaf richting
Kanaalkade. Op de Kanaalkade sla rechtsaf. Ga de Friesebrug over (de grote brug met de
cortenstalen duivenringen). Net over de brug, hou je rechtdoor aan en blijf je het fietspad
volgen de Friese Weg op.

Ga rechtdoor. Passeer de korenmolen 't Roode Hert en speeltuin de OKB aan je
rechterzijde.
Korenmolen 't Roode Hert
Op deze plek aan de rand van centrum Alkmaar staat al een molen sinds begin 17e eeuw. Nu
een korenmolen, maar in eerste instantie een oliemolen en opvolgend een volmolen. Vollen is
het pletten van weefsel tot lappen, die werden gebruikt voor de lakenindustrie. In 1817 werd de
volmolen getroffen door brand en vervangen door een pelmolen uit de Zaanstreek; De Dordtsche
Maagd. Eenmaal in Alkmaar weer opgebouwd kreeg de molen de naam 't Roode Hert. In 1924
brandde de molen af en werd er een jaar later een nieuwe pelmolen uit de Zaanstreek geplaatst.
Deze molen werd in 1901 omgebouwd tot korenmolen, die tevens door brand verloren ging in
1924. Voor de herbouw werd er gekozen voor wederom een Zaanse molen, ook dit exemplaar
kreeg in Alkmaar de naam 't Roode Hert.

Vlak vóórdat de weg het kanaal de Hoornse Vaart oversteekt, sla je rechtsaf het fietspad
op: de Molenkade.
Nog maar net vertrokken uit het bruisende stadscentrum van Alkmaar fiets je nu al
midden in de natuur van de Oudorperpolder: bijzonder toch! Langs molen B en C, kom je
aan bij de 3e molen in het rijtje: Molen D. Iemand vangt je hier op om je instructies te
geven voor de voorstelling Vlucht.
Over de Oudorperpolder en de grutto
Welkom in de Oudorperhout of Oudorperpolder. Een uniek stukje weidegebied op een steenworp
afstand van het stadscentrum van Alkmaar met natte graslanden, rietkragen, open water en bijzondere cultuurhistorie: vier molens en de fundamenten van twee dwangburchten (de Middelburg en De Nieuwburg). Veel water- en moerasvogels komen hier overwinteren en een enkele
keer tref je er zelfs een roerdomp of lepelaar! Veel weidevogels hebben in dit kleine stukje natuur een broedplaats gevonden zoals de kievit en de grutto. Over deze bijzondere grutto ga je nu
meer te weten komen in het ervaringstheater Vlucht.

STOP 1: VLUCHT (hier heb je jouw ticket voor Vlucht nodig)
Genoten van het verhaal over de grutto? Je vervolgt je route langs de molenkade en
passeert de laatste molen op dit rijtje. Aan het einde van het fietspad, bij de brug, sla je
rechtsaf de Herenweg op, blijf deze almaar volgen. Ook als je het winkelcentrum ziet ga
je rechtdoor.
Aan de linkerkant passeer je het klokkenspel van Oudorp en aan je rechterhand de
prachtige Sint Laurentiuskerk (je passeert ook een wegopbreking, je kunt hier over de
stoep langs). Doorfietsen op de Herenweg totdat je het bord van fietsknooppunt 17
treft. Hier sla je linksaf Het Wuiver op.
Rij Het Wuiver uit, steek de grotere weg Saturnusstraat over en volg het fietspad richting
de karakteristieke witte Kerkbrug. Ga de hoge witte brug op en blijf op het topje even stil
staan om over het water te turen. Je ziet hier de Ambachtsmolen en in het kanaal een

onderwatergelopen huis: het decor voor de theatervoorstelling Hellend Vlak (nog te zien
t/m 5 juni bij Karavaan Festival).

Over de Kippenbrug en een bok
Deze smalle houten brug is een onmiskenbaar onderdeel van het aangezicht van Oudorp. De officiële naam van deze brug is Kerkbrug, maar wordt in de volksmond Kippenbrug genoemd. De
brug ligt in een klein natuurgebiedje: De Leedjes. Het gebied was ooit een moerassig grasland
langs de smalle Schermerboezem die in de winter als ijsbaan voor Oudorp diende. Met de verbreding van de boezem en het verdwijnen van drie van de vier strijkmolens werd dit moeras
opgehoogd en omgezet in grasland. Nu is er een rijk en divers natuurgebied gecreëerd met vele
plantensoorten en vogelsoorten; wij zagen hier onlangs zelfs een ijsvogel-stelletje! De molen die
je hier ziet is de Ambachtsmolen, ooit gebouwd om het water van het Geestmerambacht naar het
hogere peil van de Schermer te strijken. Nu onderhoudt molenaar Han de molen, samen met de
bok Hannes, ruik je 'm al?

Onderaan de Kerkburg ga je linksaf en vervolg je je weg op het fietspad langs het kanaal
Omval-Kolhorn. Waar het kanaal afbuigt, fiets jij rechts door een fietstunnel de
Provinciale weg onderdoor. Fiets nu langs de Schermerringvaart rechts de polder in.
Over de Schermer en molens
Je fietst nu door de Schermer : een droogmakerij in het voormalige grote merengebied van Noord-Holland. Als een van de laatste grote meren is het Schermeer tussen 1633 en 1635
drooggemalen. Uit die tijd vind je hier nog steeds vele molens. Op deze plek functioneerden de
molens zo goed, dat hier pas laat is overgegaan op ontwatering door gemalen. Veel molens zijn
daardoor bewaard gebleven en nu rijksmonumenten. Nu wonen en werken wij op de vruchtbare
bodem soms zo’n 4 meter onder de zeespiegel.

De Slingerdijk gaat over in de Korte Molenweg. Aan je linkerhand kun je heerlijke
Nederlandse honing kopen. Je rijdt deze weg af tot je op de kruising met de Oterlekerweg
komt. Hier sla je linksaf. Zie je in de verte de aardlander Universe 11 al boven het weiland
uittorenen? Bij korenmolen De Otter stoppen we weer even.

STOP 2: koffie en gebak bij Universe 11
(hier heb je jouw ticket voor koffie met gebak nodig)
Bij Fermento, het bakkerijtje naast molen De Otter, kun je met jouw 'koffie-ticket'
aankloppen voor een vers bakje koffie of thee en een heerlijk huisgemaakt gebakje. Vraag
je de lieve mensen bij Fermento om disposables? Dan kun je met je koffie en taart in de
hand naar Universe 11 lopen (we hebben een speciaal bruggetje voor je over de sloot
gelegd!) en daar even genieten van de rust en de ruimte om je heen. Of klim in Universe
11 en eet daar je gebakje op!
Over de Westfriese Omringdijk
Universe 11 staat op een stukje Westfries Omringdijk. Deze oudste dijk van Nederland mogen we
toch wel een wonder van menselijke hand noemen. Ooit beschermde deze dijk ons tegen het
zoute water. Nu slingert dit 126 kilometer lange monument door het Westfriese weidse landschap. Een groot deel van de 800 jaar oude dijk vormt nog altijd de grens tussen land en water,
elders loopt de dijk dwars door het land tussen polders en droogmakerijen als een monument
voor eeuwen van strijd tegen het water.

Klaar om verder te gaan? Je steekt de brug over en fietst rechtdoor het dorp Oterleek in.
Na zo'n 100 meter op de Dorpsstraat, sla je linksaf de Groeneweg in. 100 meter verderop
vind je aan je linkerhand wijngaard Zwirs.

STOP 3: theatervoorstelling Kopland
(hier heb je jouw ticket voor Kopland met wijnproeverij nodig)
Genoten van de voorstelling en de wijnen van Zwirs? We fietsen een klein stukje terug
richting Universe 11 en gaan vóór de brug, bij Bianca’s, rechtsaf. Na 1 km sla je bij de
kruising rechtsaf naar de Jan Glijnisweg en direct weer linksaf het Park van Luna in.
Over Stad van de Zon
Je fietst nu door het groene Park van Luna. Een gebied van 180 hectare bos, weides, strand en
water. Dit park ligt rondom de Heerhugowaardse wijk Stad van de Zon, één van de meest milieuvriendelijke wijken van Nederland. Stad van de Zon is een CO2-emissieneutrale wijk, dat wil
zeggen dat er net zoveel duurzame energie wordt opgewekt, als er door de wijkbewoners wordt
verbruikt.

Houdt links aan en sla op de grote weg weer linksaf. Bij de rotonde ga je vervolgens
rechts richting Poldermuseum. Zin om meer te weten van het landschap om je heen en
het 'land van de zon'. Kom dan even binnen kijken in dit museum!

STOP 4: POLDERMUSEUM
(hier heb je geen ticket nodig)
We vervolgen onze weg, vanuit het Poldermuseum rechtsaf. Op de T-splitsing slaan we
linksaf en fietsen we weer de randweg onderdoor. In de verte zie je de Kerkbrug alweer.
Vanaf hier fietsen we dezelfde weg terug, door Oudorp, over de Molenkade, naar het
festivalhart.

Stop 5: festivalmaaltijd
(hier heb je jouw ticket voor festivalmaaltijd + drankje nodig)
Terug op het festivalhart haal je met jouw diner-ticket een verse festivalhap bij het popup restaurant Tineke Kookt. Een drankje hoort bij je arrangement. Eet smakelijk!
We hopen dat je hebt genoten. Heb je een leuk kiekje onderweg gemaakt, deel je die dan
met ons?
Facebook: @Karavaan
Twitter: @Karavaantweet
Instagram: @Karavaan_exeptionel

Festivalhart
Op het festivalhart is er nog van alles te doen en te beleven. Kijk gerust even rond, geniet
van al het moois, laat je verleiden om een korte workshop te doen en vergeet zeker niet
om aan de Gedachtentafel plaats te nemen en de Mirror Room binnen te gaan.
Nog een klein beetje energie en nieuwsgierigheid over? Op het festivalhart vind je een
klein huisje van PSSST. Ga daar naar binnen en laat je verwonderen. Er zijn nog meer
huisjes in de stad. In het huisje ligt een plattegrondje en route.
Gastenboek
Op het festivalhart liggen gastenboeken. We vinden het heel fijn als je daar je reactie
achterlaat! Dat kun je natuurlijk ook op social media doen.
Vragen? Mail ons op info@karavaan.nl of bel op 06 - 23 111 715
Starttijden
De aanbevolen starttijden zijn slechts een advies. Je kunt natuurlijk ook eerder of later
vertrekken, naar gelang je meer of minder tijd nodig hebt. Eén ding is belangrijk: de
aanvangstijd van de voorstelling Kopland (om 15:30)
Openingstijden ervaringstheater VLUCHT
25 t/m 27 mei van 11:00 tot 18:00 uur & van 19:00 tot 20:30 > elk half uur een
voorstelling (laatste start 20:00)
28 mei van 11:00 tot 17:00 uur > elk half uur een voorstelling (laatste start 16:30)
29 t/m 31 mei en 1 juni van 15:00-20:00 > elk half uur een voorstelling (laatste start
19:30)
2 en 3 juni van 13:00-20:00 > elk half uur een voorstelling (laatste start 19:30)
4 en 5 juni van 11:00 tot 17:00 uur > elk half uur een voorstelling (laatste start 16:30)
Openingstijden Fermento (Molen de Otter)
25 mei van 12:00 tot 17:30 uur
26 en 27 mei van 09:00 tot 17:00 uur
28 mei van 13:30 tot 15:30 uur
31 mei, 1 t/m 4 juni van 09:00 tot 17:00 uur
5 juni van 13:30 t/m 15:30 uur
Openingstijden Poldermuseum (geen ticket nodig)
25 mei t/m 28 mei van 17:00 tot 18:00 uur
31 mei en 1 juni van 17:00 tot 18:00 uur
2 t/m 5 juni van 14:30 tot 16:00 uur

