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Ben je dol op varen? Dan hebben we goed nieuws! 
Bezoekers en inwoners van Dijk en Waard kunnen gratis met De Broekervaart mee 
varen en zo de vele mooie plekken van de gemeente beter leren kennen. Vanaf de boot 
zie je Dijk en Waard van een andere kant. Ontdek bijvoorbeeld het Rijk der Duizend 
Eilanden, de havens en de rijke cultuurhistorie van Dijk en Waard. 

De Broekervaart gaat op vier zaterdagen varen, zodat je dit kunt combineren met dé 
leukste zomerevenementen. Je kunt op deze dagen gezellig een terrasje pakken of 
heerlijk lunchen of dineren bij de talloze horecagelegenheden.

De Broekervaart vaart van de Westdijk, nabij fietsbrug De Krul (N242) naar het 
Havenplein en/of de sluis in Broek op Langedijk. De routes variëren per dag. 

Dus stap aan boord en laat je verrassen! Voor De Broekervaart wordt de elektrische 
open rondvaartboot van Museum BroekerVeiling ingezet.

Akkerschuiten en entertainment 
Dit jaar is het, naast de rondvaart over het kanaal, op een aantal dagen ook mogelijk om 
met een akkerschuit mee te varen. De akkerschuiten vertrekken op 20 en 27 augustus 
achter de sluis in Broek op Langedijk. Dan is er op het veld achter het sluisgebouw 
ook entertainment; op 20 augustus van 11:00 tot ca. 16:00 uur en op 27 augustus van 
12:00 uur tot ca. 17:00. Kinderen kunnen zich laten schminken en is er livemuziek van 
Artquake (www.art-quake.com).

Op 10 september, tijdens Open Monumentendag, is het mogelijk om vanaf de 
Twuyvermolen in Sint Pancras naar het Poldermuseum in Heerhugowaard te varen.

De Broekervaart heeft een beperkt aantal plekken (vol = vol). Het kan zijn dat - door omstandigheden- de 
vaartijden afwijken van de gecommuniceerde tijden.

 
 

Meer informatie over de evenementen,  
De Broekervaart, de vaardagen en -tijden,  
vind je op www.broekervaart.nl

Geniet deze zomer van een tocht met de Broekervaart 
en bezoek de leukste evenementen!

Zaterdag 20 augustus / Langedoikermarkt 
Zaterdag 27 augustus / Beddenrace 
Zaterdag 3 september / Lichtjesavond 
Zaterdag 10 september / Open Monumentendag

Ontdek de 
parels van 

Dijk en Waard

Gratisvaartocht

Kijk voor meer informatie over evenementen, 
activiteiten, bezienswaardigheden en tips op 
www.ontdekdijkenwaard.nl



Langedoikermarkt 
Zaterdag 20 augustus 
Elk jaar wordt de Langedoikermarkt  
georganiseerd, met livemuziek en 
straatentertainment. De markt begint 
rond de klok van 10:00 uur. 
 
De markt in Broek op Langedijk is al jaren 
een groot succes, met ruim 10 000 be-
zoekers! De markt is verspreid over een 
deel van de Dijk, Wilhelminastraat, Prins 
Hendrikkade, Prinses Irenestraat, Prins 
Bernhardstraat, Prinses Margrietstraat, en 
de Prinses Beatrixstraat. 
Meer info: www.langedoikermarkt.nl 
 
Vaarroutes en tijden 
De Broekervaart gaat vanaf de Prins  
Hendrikkade (Langedoikermarkt) via het 
Havenplein vervolgens naar de Westdijk, 
nabij fietsbrug De Krul (N242).  
Vanaf de sluis kan een rondje Rijk der  
Duizend Eilanden worden gevaren met 
verschillende akkerschuiten.

Vertrek vanaf Prins Hendrikkade – ter 
hoogte van de Prinses Margrietstraat, 
Broek op Langedijk 
10:30 – 12:00 – 13:30 – 15:00 – 16:30 uur

Vertrek vanaf Havenplein,  
Broek op Langedijk 
11:00 – 12:30 – 14:00 – 15:30 uur

Vertrek vanaf Westdijk, Heerhugowaard 
11:30 – 13:00 – 14:30 – 16:00 uur

 
Tijden Akkerschuiten

Aankomst/Vertrek achter de sluis 
Broek op Langedijk 
Pendeldienst tussen 11:00 en 15:00 uur. 
Vaartijd is ruim een uur.

Beddenrace 
Zaterdag 27 augustus 
Dit jaar wordt de 41e editie van de Bedden-
race Langedijk in Noord-Scharwoude  
georganiseerd. Dit begint om 19:00 uur. In 
de middag zijn er natuurlijk weer Rabobank 
Kids Races voor kinderen tot en met 12 jaar.
Inmiddels is de Beddenrace Langedijk een 
begrip in de regio. Niet met slapers, maar 
met hardlopers die zo snel mogelijk het 
parcours afrennen. De een duwt (stuurt) het 
bed op wielen, terwijl de ander op bed even 
kan uitrusten.   
Meer info: www.sporteventslangedijk.nl 
 
Vaarroutes en tijden 
Let op: De Broekervaart is geen vervoers
middel voor een bezoek aan de Beddenrace.
De Broekervaart gaat vanaf de Westdijk, 
nabij fietsbrug De Krul (N242), via de sluis, 
en maakt vervolgens een rondvaarttocht 
door het Oosterdelgebied, en dan weer 
terug naar de Westdijk. De vaartijd is on
geveer 1,5 uur. Achter de sluis kan worden 
overgestapt op een akkerschuit waarmee 
een rondje door het Rijk der Duizend  
Eilanden wordt gevaren.

Vertrek vanaf Westdijk, Heerhugowaard 
12:00 - 14:00 – 16:00 uur

Vertrek achter sluis voor rondvaart  
Oosterdelgebied 
12:30 - 14:30 – 16:30 uur

Vertrek achter sluis (terug) naar Westdijk 
13:15 – 15:15 – 17:15 uur

 
Tijden Akkerschuiten

Aankomst/Vertrek achter de sluis 
Broek op Langedijk 
Pendeldienst tussen 12:00 en 16:00 uur. 
Vaartijd is ruim een uur.

Lichtjesavond 
Zaterdag 3 september 
Een heerlijke avond met veel sfeer. Vaar je 
mee met een eigen boot? Vergeet dan niet 
om je boot zo goed mogelijk te versieren. 
Een deskundige jury zal uit de bonte vloot 
weer een terechte winnaar selecteren. Je 
kunt alleen meevaren als je je van tevoren 
hebt opgegeven (inschrijven kan tot 28 au-
gustus op onderstaande website). Vaar je 
niet mee? Dan kun je vanaf de waterkant 
genieten (nabij Museum BroekerVeiling). 
Meer info: www.langedijkwaterrijk.nl 
 
Vaarroutes en tijden 
De Broekervaart gaat vanaf de Westdijk, 
nabij fietsbrug De Krul (N242), via de sluis 
en maakt vervolgens een rondvaarttocht 
door het Oosterdelgebied. Daarna is er 
een tussenstop bij Museum Broeker
Veiling, daarna terug naar Westdijk.  
En tenslotte vaart de boot weer terug, 
door de sluis naar de Westdijk.  
Totale vaartijd ca. 2 uur.

Vertrek vanaf Westdijk, Heerhugowaard  
12:00 - 14:00 – 16:00  uur

Vertrek achter sluis voor rondvaart  
Oosterdelgebied 
12:30 - 14:30 – 16:30 uur

Tussenstop bij Museum BroekerVeiling  
13:00 - 15:00 – 17:00 uur

Open Monumentendag 
Zaterdag 10 september 
De 36e editie van de VriendenLoterij  
Open Monumentendag vindt plaats in het 
weekend van 10 en 11 september 2022 
met als thema duurzaamheid. 
Tijdens de Open Monumentendag openen 
vele monumenten in Dijk en Waard hun 
deuren voor publiek. Op het terrein van 
Museum BroekerVeiling wordt er een  
gezellige streekmarkt georganiseerd.  
Meer info: www.openmonumentendag.nl 
 
Vaarroutes en tijden 
De Broekervaart maakt een tocht van de 
Westdijk, nabij fietsbrug De Krul (N242), 
naar het Havenplein en vervolgens naar de 
Twuyvermolen in Sint Pancras. Vanaf de 
Twuyvermolen varen akker schuiten naar 
het Poldermuseum in Heerhugowaard en 
weer terug.

Vertrek vanaf Westdijk, Heerhugowaard 
10:00 – 12:00 – 14:00 – 16:00 uur

Vertrek vanaf Havenplein,  
Broek op Langedijk 
10:30 – 12:30 – 14:30 – 16:30 uur

Vertrek vanaf Twuyvermolen  
11:15 – 13:15 – 15:15 – 17:15 uur

 
Tijden Akkerschuiten 

Vertrek vanaf Twuyvermolen  
tussen 11:15 en 15:15 uur pendeldienst 
ieder half uur. Vaartijd ca. 45 minuten.

Vertrek Poldermuseum 
tussen 12:15 en 16:15 uur pendeldienst 
ieder half uur. Vaartijd ca. 45 minuten.

Overzicht van data, tijden en evenementen

www.broekervaart.nl


