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Route beschrijving met de auto naar Veldzorg, Dorpsstraat 86 te Broek op 

Langedijk. 

 

 

 

Vanaf de N245  

 

Neem de afslag “BroekerVeiling” de Nauertogt op, 

Ga bij de derde rotonde rechtsaf de Oostelijke randweg op, 

Bij de tweede rotonde links naar Papenhorn, 

Bij de stoplichten linksaf de Dorpsstraat in, 

Ter hoogte van huisnummer 82 het pad aan de rechterzijde inrijden;  

U kunt doorrijden tot aan Veldzorg en daar laden en lossen. 

Hierna parkeren bij de kerk (2x links) of winkelcentrum BroekerVeiling (rechts-links via 

Dubbele Buurt). 

 

Vanaf de N242 

 

Neem de afslag “BroekerVeiling”, de Broekerweg op, 

Bij de rotonde rechtdoor de Uitvalsweg op, 

Bij de stoplichten rechtsaf de Dorpsstraat in, 

Ter hoogte van huisnummer 82 het pad aan de rechterzijde inrijden;  

U kunt doorrijden tot aan Veldzorg en daar laden en lossen. 

Hierna parkeren bij de kerk (2x links) of winkelcentrum BroekerVeiling (rechts-links via 

Dubbele Buurt). 
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Looproute  

 

 Het is niet toegestaan om het smalle straatje tussen de Dorpsstraat 82 en 88 te 

gebruiken als looproute, dit is privé terrein. (Een uitzondering wordt gemaakt voor 

houders van een gehandicaptenparkeerkaart). 

 

De officiële looproute:   

Vanaf het parkeerterrein bij de kerk van de Hervormde Gemeente, Dorpsstraat 72, volgt u de 

gele route. 

Vanaf het parkeerterrein van het winkelcentrum volgt u de rode route, u loopt dan via het 

Westeinde en de Dubbele Buurt naar de Dorpsstraat. 

 

Bij Dorpsstraat 96 (groentestal van Oosterheem) gaat u de trap af en hier vandaan volgt u de 

borden van Stichting Veldzorg. Via de kade langs het water gaat u na ongeveer 50 meter 

rechtsaf over een bruggetje. 

Komt u met de fiets dan volgt u het pad langs de groentestal en vindt u de fietsenstalling aan 

de kade. 

 

 
 

Wij wensen u veel plezier tijdens uw verblijf. 

 

 

 

 

 

De meest inspirerende vergaderlocatie 


