
Tochtje door de kop van Noord-Holland (2020).

Na vanaf begin april te hebben rondgezworven in de provincies Friesland, Groningen en 
Drenthe hebben we eind juli het plan opgevat om via Brabant naar Maastricht te varen. 
Aangekomen op de Vecht in Weesp bleek er een hittegolf aan te komen. De plannen 
gewijzigd en koers gezet naar een van de koelste plekken in Nederland. Volgens de 
weerdeskundigen is dat NW-Nederland oftewel de kop van N-Holland.
Via de (zeer rustige) Amstel en de Oude Schans zijn we het N-Hollands kanaal opgevaren. 
In tegenstelling tot Friesland zie je hier nauwelijks boten, terwijl het een prachtig gebied is 
om door te varen. In Purmerend en in de stromende regen de boot vastgemaakt en 
overnacht.

De volgende ochtend trok Ria de stad in en rond het middaguur 
de watertank gevuld en verder richting het noorden. De 
doorvaart door Alkmaar is en blijft ook altijd mooi. Bij 
Schoorldammerbrug zijn er een aantal vrij aanlegplaatsen waar 
je prima kunt liggen. Er is een goed restaurant vlakbij, waar we 
vorig jaar lekker hebben gegeten. Er was echter één maar; er 
stond een bord dat er in week 32 ’s nacht geluidshinder zou zijn 
i.v.m. wegwerkzaamheden en het bleek week 32 te zijn. We 
namen de gok en wat schetst onze verbazing? We hebben de 
gehele nacht door geslapen en ’s ochtends lag er op nog geen 10 
meter van de boot een nieuwe asfaltweg. Nog even een praatje 
met de buren gemaakt, die onderweg waren naar Texel.               

In Schagen de proviand aangevuld bij de plaatselijke Appie en door naar de Molenkolksluis 
bij Kolhorn. Voor deze sluis heb je een klein meertje waar voldoende vrije aanlegplaatsen 
zijn. Het probleem daar is dat het water tot bijna bovenaan de kant staat zodat je niets aan je 
stootwillen hebt. Gelukkig hadden we onze Frankrijkbandjes bij ons en konden we 
schadevrij afmeren. Het is een mooie plek om te liggen en te wandelen ondanks de 
opkomende hitte.                                                                                                                        
Het duurde de volgende dag even totdat de sluiswachter arriveerde om ons een paar 
centimeter omhoog te brengen. In Kolhorn water getankt. Hier zijn veel aanlegplaatsen (niet
gratis) en het was er redelijk druk. We zijn ’s middag doorgevaren naar het Amstelmeer voor
een vrije aanlegplaats met een koel briesje. Helaas lag alles vol, dus terug naar Nieuwesluis 
waar we op de heenweg een jachthaventje hadden gezien met een grasveld en 
schaduwplekken om je stoel neer te kunnen zetten. Hartstikke leuk haventje met erg 
vriendelijk mensen. In de buurt is hier echter helemaal niets maar er zijn diverse 
horecazaken die hier bezorgen. Ook de ijscoboer komt dagelijks langs.
Na het weekend via Haukesluis naar Middenmeer gevaren, waar ook veel schaduw was. We 
zijn hier vijf dagen gebleven en toen de temperaturen weer een meer normale stand hadden 
doorgevaren naar Medemblik. Hier kun je vlak voor de eerste sluis prima de nacht 
doorbrengen. Via Medemblik naar Stavoren het IJsselmeer over. Weinig wind en weinig 
zicht, maar ontelbare vliegjes en muggetjes die letterlijk overal in gingen zitten.                    
We kijken terug op een mooie tocht door het Noord-Hollandse polderlandschap. 
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