
Routebeschrijving naar Museum Broeker Veiling 

Houdt u voor uw navigatiesysteem aan: Doofpot, Broek op Langedijk 

Komende vanuit de richting Den Haag – Haarlem via A9 

Komende vanaf de A9 richting Alkmaar bij het verkeersknooppunt Alkmaar niet de N9 

volgen maar neem de Ring Alkmaar (Oost)/N242 naar Heerhugowaard.  

Volg de provinciale weg N242 en ga onder de spoorlijn Alkmaar- Den Helder door.  

Bij de eerstvolgende verkeerslichten (op de kruising N242 (Westerweg) met de Zuidtangent 

en de Broekerweg in Heerhugowaard) slaat u linksaf, de Broekerweg op.  

Op de eerstvolgende rotonde neemt u de tweede afslag, blijf op de Broekerweg. Deze weg 

gaat dan over in de Uitvalsweg.  

Op de (volgende) tweede rotonde neemt u de eerste afslag en gaat u de Westelijke rondweg 

op.  

Op de derde rotonde neemt u de eerste afslag, richting parkeerterreinen van het 

Winkelcentrum Broekerveiling. Parkeer de auto NIET op het parkeerdak, dat gaat om 18.00 

uur dicht met een hek en dan kunt u niet meer bij uw auto. Volg na het parkeren de hieronder 

aangegeven looproute. 

 

Komende vanuit de richting Utrecht, Amersfoort en Amsterdam  

Vanaf de A1 gaat u bij knooppunt Watergraafsmeer rechtsaf de Ringweg Zuid/A10 op, 

richting Zaanstad.  

Komt u vanaf de A2, dan houdt u op Knooppunt Amstel (knooppunt 10) rechts aan en rijdt u 

de Ringweg Zuid/A10 op richting Zaanstad.  

Rijdt u via de Ringweg Zuid/A10 door de Zeeburgertunnel, dan komt u op de Noordelijke 

Rondweg.  

Op het knooppunt Oostzanerwerf (knooppunt 18) de borden richting Leeuwarden en 

Zaanstad volgen, de A8 op. 

Op Knooppunt Zaandam (knooppunt 28) volgt u de A8, richting Alkmaar. De A8 gaat over in 

de N8.  

Bij Krommenie maakt de N8 een haakse bocht naar links. De N8 volgen tot de aansluiting 

met de A9. Ga op de A9 richting Alkmaar  

Volg verder de aanwijzingen 'Komende vanuit de richting Den Haag – Haarlem via A9".  

 

Komende vanaf Den Helder - Schagen 

Volg de N9 richting Alkmaar.  

Sla bij De Stolpen af naar de N248, richting Schagen.  

Sla op de N248 rechtsaf naar de N245, richting Schagen.  

Volg de N245 richting Dirkshorn, Broek op Langedijk en Alkmaar.  

Neem op de N245 de afslag naar Broek op Langedijk, de Nauertogt op.  

Op de eerste rotonde neemt u de tweede afslag. Ook op de tweede rotonde neemt u de 

tweede afslag, u komt dan op de westelijke rondweg.  

Op de derde rotonde neemt u de tweede afslag, de weg naar de parkeerterreinen van 

Winkelcentrum Broekerveiling volgen. Parkeer de auto NIET op het parkeerdak, dat gaat om 

18.00 uur dicht met een hek en dan kunt u niet meer bij uw auto. Volg na het parkeren de 

hieronder aangegeven looproute. 



Komende vanaf de Afsluitdijk en Den Oever 

Volg de A7, richting Amsterdam.  

Neem de afslag nummer 12 Middenmeer en volg de N242 richting Heerhugowaard en 

Alkmaar.  

Bij Oudkarspel / Noord-Scharwoude slaat u bij de verkeerslichten niet linksaf om de N242 te 

volgen, maar rijdt u rechtdoor over de brug de N504 (Handelskade) op.  

Bij de kruising met de westelijke rondweg, gaat u linksaf de westelijke rondweg op. Op de 

eerste rotonde neemt u de tweede afslag. Blijf op de Westelijke Rondweg rijden.  

Op een gegeven moment maakt de weg een bocht naar rechts.  

Op de eerstvolgende rotonde neemt u de tweede afslag.  

De Westelijke rondweg maakt op een gegeven moment een bijna haakse bocht naar links. 

Op de eerstvolgende (langwerpige) rotonde blijft u op de westelijke rondweg. Hetzelfde geldt 

voor de tweede (langwerpige) rotonde.  

Op de derde rotonde neemt u de derde afslag nemen en blijft u de westelijke rondweg 

volgen en neemt u op de eerstvolgende rotonde de tweede afslag en u gaat dan de weg op 

naar de parkeerterreinen van Winkelcentrum Broekerveiling. Parkeer de auto NIET op het 

parkeerdak, dat gaat om 18.00 uur dicht met een hek en dan kunt u niet meer bij uw auto. 

Volg na het parkeren de hieronder aangegeven looproute. 

 

Looproute vanaf de parkeerterreinen bij Winkelcentrum Broekerveiling 

Hieronder ziet u een plattegrond van de omgeving. De parkeerplaats bij de rechter "P" is erg 

klein en snel vol. Het beste kunt u de parkeerterreinen links en rechts van de oprit van het 

parkeerdak nemen, maar NIET op het parkeerdak zelf (gaat om 18.00 uur dicht met een 

hek). 



 

Loop aan de linkerkant van en evenwijdig aan de oprit naar het parkeerdak over de 

wandelpromenade, richting Broekerplein. 

 



 

Aan het eind van de wandelpromenade langs het water blijven lopen. 

 



 

Even voorbij het bruggetje ziet u de ingang van gebouw 'De Toekomst' van het Museum 

Broeker Veiling. Daar staat het ontvangstcomité klaar om u te verwelkomen. 



 


