Een- of meerdaagse sloepentocht
Beleef een uniek stukje Westfriesland vanaf het water. Het rondje Rustenburg-Verlaat
laat u oude tijden herleven vanaf het water. Door ringvaarten en sloten en langs oude
polders, zoals de Berkmeer en Heerhugowaard, ontdekt u de geheimen van dit historische
deel van Westfriesland. Uiteraard vaart u door de schutsluis van Rustenburg en kunt u
monumentale molens bewonderen.
De route is ongewijzigd prachtig. Over het kanaal
Alkmaar-Kolhorn, via Langedijk met haar rijk der
duizend eilanden, langs Opmeer en Spanbroek
richting de sluis en brug in Rustenburg. Dwars door
een oer-Hollands polderlandschap met slootjes,
bruggen, molens en indrukwekkende vergezichten.
Scan de QR-code en download de gratis
Sloepennetwerk-app. Zo stippelt u zelf het rondje

Rustenburg-Verlaat en alle
andere routes uit het netwerk
uit. En de kaart is altijd bij de
hand, inclusief informatie over
bezienswaardigheden, faciliteiten
en andere zaken. Deze en andere
routes binnen het netwerk worden voortdurend
uitgebreid en verbeterd.

100 jaar sluis en brug bij Rustenburg
Aan het begin van de twintigste eeuw was de scheepvaart belangrijk voor de handel in
Westfriesland. Tijdens de Eerste Wereldoorlog (1914-1918) was de kolenteelt bijvoorbeeld
heel winstgevend.
De schepen moesten al die tijd omvaren via het veel
te kleine Zeswielensluisje bij Alkmaar. Burgemeester
Lommen van Ursem stelde begin 1917 voor om
een schutsluis te bouwen in Rustenburg. Vanwege
de oorlog en gebrek aan geld duurde het nog even
voor de bouw werd gestart. Na de oorlog was
de suikerbietenteelt in opkomst en een efficiënte
route werd nóg belangrijker. De Centrale Suiker
Maatschappij investeerde daarom in de bouw die
eind 1919 eindelijk van start ging. Het waterschap
Geestmerambacht nam de technische realisatie

voor haar rekening en op 7 april 1920 werden de
schutsluis en de brug officieel geopend. Later werd
een café met naastgelegen woonhuis naast de brug
gebouwd waar de sluiswachter kon wonen.
Na een periode waarin de sluis en brug in
de weekenden in het zomerseizoen bediend
werden door het hoogheemraadschap Hollands
Noorderkwartier, worden ze nu ook doordeweeks
bediend door vrijwilligers. Zo is een belangrijk en
mooi deel van de vaarroute weer de hele week door
toegankelijk.

Aangeboden door:

Ze maakten deel uit van de hoge adel. In het voorportaal van het kerkje van Veenhuizen ligt het praalgraf van
Reinout van Brederode. Hij was getrouwd met de dochter van Johan van Oldenbarnevelt en lid en later zelfs
voorzitter van de Hoge Raad. In onze regio was hij onder
andere heer van Spanbroek en heerlijkheid Veenhuizen.
Zijn praalgraf is de enige humanistische graftombe in Nederland uit de eerste helft van de zeventiende eeuw. Best
bijzonder, als u bedenkt dat hij net zo goed in de regio
Den Haag begraven had kunnen worden met zijn staat
van dienst.
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6 Het Rijk der 1000 eilanden
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ondersteuning, maar de hoofdbemaling ging nog altijd
op windkracht. Sinds 1959 maalt het hulpgemaal niet
meer op stoom, maar met een dieselmotor. De molen is
decennialang bewoond en bemaald door verschillende
generaties van de familie Van Schagen. In 2014 is begonnen met een grootscheepse renovatie van de molen. Belangrijk aandachtspunt was de slechte fundering,
die de molen liet verzakken. In augustus 2015 is de molen weer opgeleverd én kan hij weer malen. Niet geheel
onbelangrijk in tijden van hevige regenval!
Foto: Gemeente Heerhugowaard

4 Breng een bezoekje aan Opmeer
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Wanneer u iets afwijkt van de sloepenroute, kunt u
varen richting Opmeer. Vaar onder de iconische witte
wipbrug door in de richting van het haventje van Opmeer. De witte wipbrug is een Rijksmonument en een
echte blikvanger in het Westfriese landschap. In 2017
is de oude brug gerestaureerd waarbij de authentieke
elementen van de originele brug zoveel mogelijk zijn
hergebruikt. Het haventje van Opmeer is een passantenhaven met een botenhelling, aanlegsteigers, camperplaatsen en parkeerplaatsen.
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Bij vaarknooppunt 73 ligt het Rijk der 1000 eilanden bij
de Broekerveiling in Broek op Langedijk. Om hier te komen, vaart u eerst door de sluis. Het Rijk der 1000 eilanden is de naam voor meer dan vijftienduizend akkers
die op kleine eilandjes zijn aangelegd rond Broek op
Langedijk en Zuid- en Noord-Scharwoude. Toen in de
dertiende eeuw de varkenspest heerste, werden de dieren in quarantaine gesteld. De boeren maakten hiervoor
aparte eilanden. De vruchtbare grond die overbleef na
het maken van de sloten, werd gebruikt om het land op
te hogen. Dit kwam de landbouw weer ten goede. Elk
eiland had een eigen naam. Tegenwoordig is de helft
van het Rijk teruggegeven aan de natuur. De andere
helft is tegenwoordig een populaire woonlocatie.

7 Poldermuseum Het Oude Gemaal
1 Sluis en brug van Rustenburg

2 Het Berkmeer van Willem II
Graaf Willem II, de beoogde Rooms-Duitse koning,
voerde verschillende oorlogen tegen de Westfriezen.
Zij konden Willems ridders lang tegenhouden. Tot de
koude winter van 1256. Toen waren de binnenwateren
bevroren en drong graaf Willem de regio binnen. Tijdens deze veldtocht zakte hij op 28 januari 1256 door
het ijs van het Berkmeer bij Hoogwoud. De Westfriezen
troffen hem aan in deze hulpeloze staat en doodden
hem. Toen ze ontdekten dat ze de koning hadden vermoord, begroeven ze hem onder de haardplaat van een
boerderij in Hoogwoud. Zijn zoon Floris V zocht jaren
naar zijn lichaam. Uiteindelijk ontdekte hij het in 1282.
Hierbij liet hij Hoogwoud plunderen en een groot deel
van het dorp uitmoorden door de Hollanders.

5 Het praalgraf van Van Brederode
De Van Brederodes hebben sinds de middeleeuwen vijftien generaties lang grote invloed gehad op de maatschappelijke en politieke ontwikkeling van Holland.

3 De Kaagmolen
De Kaagmolen is gebouwd in 1654 en vernoemd naar
de polder die hij bemaalt. Samen met zijn buurman,
het stoomgemaal, is de grote molen een belangrijke
landmark. Het hulpstoomgemaal is in 1879 geplaatst als
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In het voormalige poldergemaal aan de Huygendijk in
Heerhugowaard is Poldermuseum Het Oude Gemaal
gevestigd. Hier leert u alles over gemalen, pompen en
droogleggingen. In dit stukje Westfriesland, waar de
polder Heerhugowaard het diepst is (3,90 meter onder
NAP!) krijgt u volop kans te zien hoe een gemaal werkt.
Al het water stroomt tenslotte naar het laagste punt!
In het historische gebouw ziet u in tekst, beeld en voorwerpen de hele geschiedenis en de ontwikkeling van
het voormalige meer de Groote Waard naar de polder
Heerhugowaard. Beleef de Polder 3D experience! In het
museum, dat in 2018 is heropend na een grondige verbouwing, vindt u ook een museumcafé en een winkeltje.

