
De Broekervaart 

vaart niet  

Fietstocht ter gelegenheid van Open Monumentendag 
Helaas zijn dit jaar de meeste monumenten gesloten en ook alle activiteiten rond het thema 

‘Leermonument’ zijn afgelast. Dit alles in verband met de maatregelen rond de coronacrisis. 

De fietstocht wordt in de tekst omschreven. Het overzichtskaartje geeft de monumenten aan.  

 



Fietstocht door Langedijk, langs de monumenten. Er kan op elke plek worden gestart. 

De tocht is in totaal ongeveer 25 kilometer. Hij is gesplitst in een noordelijke route (Oudkarspel, Noord-

Scharwoude en Zuid-Scharwoude) en een zuidelijke route (Broek op Langedijk en Sint Pancras). Beide rou-

tes kunnen aansluitend gereden worden, zodat één fietstocht ontstaat. Het raakpunt van de twee routes is 

Wijndomein De Koen. 

RA = Rechtsaf    LA = Linksaf   RD = rechtdoor 

Fietstocht Noord 

Vanaf Wijndomein de Koen RA fietspad op (Westelijke Randweg) 

1e weg RA (Geestweg) 

Bij de stoplichten de weg oversteken (Voorburggracht) en direct via smal fietspad LA  de Dorpsstraat volgen. 

1e weg RA (Koog) naar Kooger Kerk (5) fietsen . 

Bij Kooger Kerk LA  (Wilgenlaan) en dan de 3e weg RA  (Populierenlaan) 

Einde populierenlaan LA (Dokter Wilminkstraat) 

Bij de kruising RD. De Dokter Wilminkstraat gaat dan over in de Dahliastraat. 

Rechtdoor rijden, De Dahliastraat gaat dan over in de Kerklaan. RD naar de Charlotte de Bourbonstraat. Blijf 

RD fietsen. De Charlotte de Bourbonstraat gaat over in de Juliana van Stolbergstraat. 

RD, Juliana van Stolberstraat gaat over in de Nova Zembla. 

Einde van Nova Zembla RA (Veilingweg). 

RD. De Veilingweg gaat over in de Handelskade. Let op: hier het fietspad aan de linkerzijde aanhouden. 

In de bocht naar rechts van de Oostelijke Randweg,  LA (Handelskade 30—34). 

LA, via Handelspad en tunneltje onder de weg door. RD langs restaurant De Buizerd, de Spoorstraat volgen. 

Einde Spoorstraat RA (Dorpsstraat) langs Pont Meyer en restaurant De Heerlijkheid. U komt langs de 

monumenten Het Behouden Huis en Het Regthuis (2 + 3).   

Rijdt RD, naar de Allemanskerk (1). 

RD tot café De Knip. 

Bij café De Knip LA de Wousdmeerweg op. 

2e weg LA, (Liefdelaan) 

Einde van de Liefdelaan RA (Voorburggracht). Steeds RD, ook bij grote kruising over de N504. 

Kruispunt bij de Molenkade LA en meteen weer LA, de Dorpsstraat in. 

RA de Langestraat, via wandelbruggetje de Langeststraat in. 

Einde Langestraat bij de T-kruising met de Oranjestraat RA. 

Bij de kruising RA (Juliana van Stolbergstraat) en daarna weer RA , de Juliana van Stolbergstraat blijven  

volgen. 

Bij het kruisput RD de Dr.de Witstraat in. 

Voor de NH-kerk RA langs Zonoord (Meander) en via het klaphek RD naar de Dorpsstraat. 

Bij de T-splitsing LA de Dorpsstraat in. 

RD, langs de R.K kerk Sint Jan de Doper (4)  (de kerk is mogelijk open ter bezichtiging). 

Dorpsstraat blijven volgen tot aan de stoplichten. 

Bij de stoplichten oversteken en direct RA de Geestweg op. 

Einde Geestweg LA het fietspad volgen tot aan Wijndomein De Koen. Bezoek Wijndomein De Koen of fiets 

door naar de zuidelijke route. 



Fietstocht zuid 

Vanaf Wijndomein de Koen LA het fietspad op ( Westelijke Randweg). 

Bij de rotonde LA ( Vroedschap) Vroedschap gaat over in het Bindingspad.  RD het pad volgen. 

Einde fietspad RA, het fietspad volgen tot aan de rotonde. Blijf bij de rotonde de Westelijke Randweg volgen. 

Ook bij de volgende rotonde RD, de Westeljike Randweg volgen. 

Bij de volgende rotonde LA, het fietspad van de Stationsweg in. 

Aan het einde van de Stationsweg RA de Dorpstraat in. Oversteken bij de stoplichten. 

De Dorpsstraat gaat over in de Dijk. 

Aan het einde van De Dijk, LA  het fietspad van de Twuyverweg op. Blijf het pad volgen, ga met de bocht 

mee naar rechts (steek over) en blijf de Twuyverweg volgen. 

Aan het einde van de weg RA, het Kerkplein oprijden. Het Witte Kerkje (9).  

Ga RA het Noordeinde op. 

Einde Noordeinde LA, (de Benedenweg) 

Benedenweg blijven volgen, met de bocht mee naar rechts en dan weer naar links. 

Bij Bakkerslaan LA. Het Witte Kruisgebouw (10) Dit gebouw op nummer 1 is geen monument, maar het 

wordt gebruikt door de historische vereniging. Het mooie hofje is het rondkijken waard. 

Einde Bakkerslaan bij het Kruispunt met de Bovenweg oversteken naar de Boeterslaan. 

Einde Boeterslaan oversteken naar Boeterspad. 

Aan het einde van het Boeterspad RA de Magnolialaan in. RD rijden. 

Aan het einde LA en meteen weer RA de Oostdijk op, langs het spoor naar de molen. Twuyvermolen (8) 

Na de molen RA de Twuyverweg op. 

1e weg RA (De Dijk) 

1e weg RA (Prinses Irenestraat) 

Einde weg LA (Prins Hendrikkade) 

Op het Havenplein RA richting de Museale Schuitenhelling (7), De schuitenhelling is te bezichtigen. 

Daarna weer terug naar Havenplein. 

Einde Havenplein RA de Dorpsstraat op, langs de NH-kerk (6). Tip: bezoek het mooie kerkhof aan het  

water. 

Rechtdoor over de Brug Museum Broekerveiling links (dit museum is te bezoeken tegen betaling).  

Bij kruising Museumweg en Lepelaar RA de Lepelaar in. 

2e weg LA (Meeuw) 

Na de bocht LA over de steile loopbrug. (Oxhoofdpad) 

Einde Oxhoofdpad RA ( Dorpsstraat) 

2e doorsteek LA, Voorburggacht oversteken en de Keizersloot in. 

Links aanhouden (Keizersloot gaat over in Vroedschap). 

Om voormalig gemeentehuis heenrijden, RA naar de rotonde. 

Weer RA, richting Wijndomein De Koen. 

 

Tip: Breng aan het einde van deze fietstocht een bezoek aan de Streekmarkt bij 

Wijndomein De Koen! 

 


