Route 1:

Vanuit Alkmaar volgt u de bordjes Bergen. Als u Bergen binnen rijdt volgt u de
bordjes Bergen aan Zee. U wordt dan door het centrum geleid en langs het
hertenkamp. Daarna gaat u links de Komlaan op. Aan het einde draait U rechts
de Eeuwigelaan op. Bij het eerste plateau gaat U bij de stenen bank en de
brievenbus naar links (Mosselenbuurt). Aan het einde houdt u rechts aan. De weg
gaat dan over in de Voert. Dan rijdt u rechtdoor de polder in. Er staat een bordje
dat het alleen voor bestemmingsverkeer is, maar dat bent u, dus u mag gewoon
doorrijden. Dan is het de eerste boerderij aan de rechterkant bij het bordje verse
eieren (zie de foto hierboven). Dan rijdt u het weggetje voor het waterin en dan is
de bestemming bereikt. Denk eraan dat u rustig rijdt bij aankomst, want de bocht
is een beetje krap.

Alternatieve route (buiten het centrum om):

Vanuit Alkmaar volgt u de bordjes Bergen. Bij binnenkomst in Bergen ( bij de
rotonde met twee ijzeren pilaren) neemt u de rotonde driekwart: Nesdijk. Die rijdt
u helemaal uit en aan het einde gaat u naar rechts: Meerweg. Na een paar
honderd meter staat er een houten beeld op een kruizing. Daar gaat u naar links:
Sluislaan. Die rijdt u helemaal uit en als u het bruggetje over bent, houdt u links
aan: Voert. Dan rijdt u rechtdoor de polder in. Er staat een bordje dat het alleen
voor bestemmingsverkeer is, maar dat bent u, dus u mag gewoon doorrijden. Dan
is het de eerste boerderij aan de rechter kant bij het bordje verse eieren te koop (zie
hierboven). Dan rijdt u het weggetje voor het water in en dan is uw bestemming
bereikt. Denk er aan dat u rustig rijdt, bij aankomst, want de bocht is een beetje
krap.

