
 

De Overhaal naar Heerhugowaard. 

 

Ten zuiden van de Broekhornerbrug  is een trailerhelling waar bootjes uit en in het water kunnen worden gelaten. 

Althans daar wordt het tegenwoordig voor gebruikt. Als u aan de andere kant van de dijk zou kijken ziet u richting 

Heerhugowaard nog zo`n helling. Het fundament van de overhaal. 

De Waert was ooit een meer van drie meter diep, ontstaan door dijkdoorbraken. Ten behoeve van de inpoldering  

werd een extra dijk aangelegd, de Westdijk. Hierdoor ontstond een ringvaart waarna de polder kon worden 

drooggemalen. 

Verbinding 

Na de inpoldering in 1631 was een veerpontje de belangrijkste verbinding met Langedijk. 

 

 

In Broek op Langedijk was de groenteveiling . Uit de wijde omgeving kwamen tuinders, met  schuiten vol producten 

om te veilen. 

Overhaal op rails 

Er ontstond behoefte aan een betere verbinding met Heerhugowaard maar een sluis was erg duur. Er werd gekozen 

voor een overhaal op rails. In 1911 werd hier toestemming voor verleend. 



 

De overhaal kwam te liggen in het noordwesten van Broekhorn  en liep van noordoost naar zuidwest. Het huis op de 

achtergrond staat er nog steeds, Westdijk 10. 

 

De lorrie en schuit werden omhoog getrokken door een lier die in het boetje stond. Als het hoogste punt was 

gepasseerd ging de het in een vrije val naar beneden. De lierbaas moest tijdig remmen, anders schepte de zwaar 

geladen schuit water en zonk. Dit is meerdere keren gebeurd. 

 

 



De Overhaal functioneerde geweldig en steeds meer schuiten maakten er gebruik van. Ook waren er tuinders uit 

Langedijk die land in Heerhugowaard hadden. 

Verplaatsing van de Overhaal 

Sinds 1919 was men al bezig met een  kanalisatieplan voor Noord-Holland. Een plan waardoor er minder niveau 

verschillen zouden ontstaan. In 1939 was het zover. De hinderlijk smalle sluis van de Zes Wielen in Alkmaar kon 

vervallen en tegelijkertijd werd de nieuwe sluis (huidige) van Broek op Langedijk gebouwd. Voor de Heerhugowaard 

hield dit in dat de dijken verhoogd moesten worden omdat het water in de ringvaart enkele decimeters zou stijgen. 

 

Tijdens de jaarvergadering van de overhaalvereniging op 12 maart 1936 werd besloten de overhaal te verleggen.  In 

het verslag staat mede, dat er in dat jaar 5200 schuitjes werden overgehaald. 

 

 

De verplaatsing werd gerealiseerd in 1937. De rails niet meer op houten bielzen maar op beton. 



 

De verkaveling in 1969 

Scheepswerf Bak was gehuisvest aan het Zuiderdel  (nu de rotonde voor Chipsfabriek Lay`s)  maar moest vanwege de 

ruilverkaveling verhuizen naar de ringvaart. Ook stopte de Broekerveiling en was er voor de overhaal geen werk 

meer. Klaas Bak nam de lier, die sinds 1911 dienst had gedaan, over voor zijn nieuwe werf. De onverwoestbare lier 

werd omgebouwd tot hellinglier met een vermogen van 80 ton. In 2007 kwam een eind aan die scheepshelling op 

rails. 

 

De inmiddels 105 jaar oude lier van de overhaal is samen met de hellingwagens van Bak werkend te zien, op de 

museale schuitenhelling, naast de sluis van BOL. Op steenworpafstand van waar de overhaal lag. 

 

 


