
BEZOEK DE OUDSTE DOORVAARGROENTEVEILING TER WERELD, DE 

BROEKERVEILING!  

 

Adres:  Museumweg 2, 1721 BW Broek op Langedijk 

Website: www.broekerveiling.nl 

 

Beoordeling: Openbaar vervoer * * * * 

 Auto * * * * * 

 Parkeren * * * * * 

 Loopafstand * * * * * 

 Vlakke vloer * * * * * 

 Toiletten * * * * * 3 mindervalide toiletten 

 Rollator * * * * * toegankelijk (niet aanwezig) 

 Rolstoel * * * * * toegankelijk, rolstoelroute (niet aanwezig)  

 Lift * * * *                                               

 

Bereikbaarheid: Museum BroekerVeiling is makkelijk te bereiken met de auto, vanaf de ringweg 

Alkmaar (N245 Alkmaar-Schagen) wordt het museum met bordjes aangegeven.  

Parkeren: Op het parkeerterrein van Winkelcentrum Broekerveiling kan je gratis parkeren. 

 - Te voet kunt u hierna doorsteken naar het museum dat op twee minuten 

loopafstand van het winkelcentrum ligt. Dit looproute wordt met bordjes aan-

gegeven.  

 - Stel de routeplanner in op het volgende adres om bij de parkeerplaats te 

komen: Broekerplein 10, 1721CX Broek op Langedijk 

Openbaar vervoer: - Neem vanaf NS-station Heerhugowaard de buurtbus 407 richting Broek op 

Langedijk; stap uit bij halte ‘Broek op Langedijk, halte Winkelcentrum Broeker-

veiling’. Vanaf die halte is het ongeveer drie minuten lopen naar de entrée van 

Museum Broekerveiling. De looproute is met bordjes aangegeven. 

 - Neem vanaf NS-station Alkmaar buslijn 169 richting Oudkarspel Haagwinde; 

stap uit bij halte ‘Laansloot, Broek op Langedijk’. 

Toegankelijkheid: - Uiteraard zijn rolstoelgebruikers welkom en kan het 

museum en de veiling met een rolstoel bezocht worden. 

- Varen en meedoen aan de veiling, kan ook in je rolstoel. 

Zowel de overdekte, als de open rondvaartboot, hebben 

een lift en is toegankelijk voor meerdere rolstoel-

gebruikers.  

- Naast de gewone toiletten, zijn er drie toiletten voor mindervalide bezoekers 

aan het museum. In het entreegebouw ‘De Toekomst’ zijn er twee en een in 

het museumgebouw ‘Het Verleden’. 

Middagprogramma: - Na de lunch, gaan we om 13.30 uur eerst een bezoek brengen aan het 

veilinghuis en actief meedoen met de afslagveiling;  

 - Om ± 14.30 uur wordt de groep opgedeeld, één groep 

gaat een rondvaart door met de gids maken, de ander 

groep gaat onder leiding van de gids het museum 

bezoeken en aansluitend op eigen gelegenheid het 

museumterrein en/of de exposities bezoeken.  

 - Om ± 15.00 uur gaan de groepen wisselen. 

 

Museum BroekerVeiling 

Duik in de geschiedenis en beleef bij binnen- en buitenmuseum BroekenVeiling 

hoe een groenteveiling ruim een eeuw geleden verliep. Het museum is een 

prachtig Rijksmonument waar nostalgie en historie samenkomen. Absoluut de 

moeite waard! Op deze historische plek in Broek op Langedijk is in 1887 het 

veilen bij afslag ontstaan. Dit systeem wordt tegenwoordig bij alle grote 

http://www.broekerveiling.nl/
https://www.hugohopper.nl/buurtbus-heerhugowaard-langedijk/?fbclid=IwAR14bRIlGwOURHwwUUmhalzvvsC4nHcLieSPEz-6vRlZvQfhCf_SK74ljIA
https://www.connexxion.nl/dienstregeling/lijn?id=H169&dgCode=7


veilingen toegepast. De herinnering wordt levend gehouden door het historische veilinggebouw en de 

markante lighallen die boven het water zijn gebouwd.  

 

Museum BroekerVeiling is een museum in een prachtige historische setting. 

Een veilinghuis op water in de stijl van de late Jugendstil met prachtige details. 

Zelfs de originele veilingklok uit 1903 is er nog. 'Een gebouw dat met niets 

anders te vergelijken is, uniek voor Nederland en ver daarbuiten', vertelt de 

conservator. Maar volgens de keurmeester van toen 'Gewoon een houten hok, 

waarin geld verdient moet worden.' De BroekerVeiling was van 1912 tot 1973 samen met een aantal 

andere veilingen het hart van de tuinbouwcultuur in Noord-Holland. Neem plaats in de veilingbanken, 

zie de schuiten met aardappelen, bloemkolen en sperziebonen het veilinghuis in varen en bied mee. 

Misschien koop jij straks wel 65 kilo aardappelen! Bied niet te vroeg, dan betaal je te veel. Druk je te 

laat, dan heb je niets. Ontdek of jij de perfecte timing hebt. 

 

Rondvaart door het Rijk der Duizend Eilanden  

Museum BroekerVeiling is omgeven door vruchtbare akkers. ‘Rijk der Duizend 

Eilanden’ heet het. Tijdens een boottocht snap je deze naam. Kleine vruchtbare 

eilandjes. Ruim 15.000 waren het. Stuk voor stuk door mensenhanden 

gegraven. Eeuwenlang zaaiden en oogsten sterke mannen in weer en wind hier 

hun groenten. De schipper vertelt je tijdens de boottocht alles over dit 

bijzondere gebied.  

 

Rondleiding en exposites 

Ga met de gids mee voor een rondleiding door Museum BroekerVeiling. Hij 

vertelt je de mooiste verhalen en leert je alles over de rijke historie van de 

BroekerVeiling. Dompel onder in de historie en laat je leiden door de gids.  

In Museum BroekerVeiling wachten vier vaste exposities op je. Beleef een 

veildag rond het jaar 1900, duik in de geschiedenis van het Rijk der Duizend 

Eilanden, volg de weg van de aardappels en bloemkolen van het land naar de klant en ga mee met 

tuinder Arie.  


