Hieronder vindt u de verklaring van een aantal straatnamen in Beverwijk die een directe link
hebben met de ontstaansgeschiedenis van de stad. Weet u dat er vroeger twee kloosters in
Beverwijk stonden? Weet u dat Joost van den Vondel in huize Scheijbeeck heeft gelogeerd? Weet u
waar vroeger de galg stond? En wie was Hendrik Mande eigenlijk? Of Rijckert Aertsz?
Hieronder vindt u de korte verklaring. Meer weten? Bij het museum Kennemerland (zie de pagina
Links) is het boekje ‘Een straatje om in Beverwijk’ te koop voor € 5,00. In dit boekje vindt u alle
straten van Beverwijk met een uitgebreidere verklaring dan wij hier kunnen geven.
Historische straatnamen in Beverwijk
Akerendamlaan – De straat is vernoemd naar de hofstede ‘Akerendam’. Deze hofstede werd kort na
1636 gebouwd door de Amsterdammer Jan Bicker als buitenplaats.
Beeckzanglaan – Genoemd naar één van de gedichten van Joost van den Vondel, ‘Beeckzang’, die
hij op Scheijbeeck rond 1624 schreef.
Begijnenstraat – Deze straat kwam recht tegenover het vroegere klooster Nazareth uit. De zusters
van dit klooster werden ook wel begijnen genoemd.
Beverhof – De Beverhof is gebouwd op de plaats waar vroeger de conservenfabriek ‘De Bever’ stond.
Beijneslaan – Deze weg leidde vroeger naar de ingang van de Koninklijke Fabriek van Rijtuigen en
Spoorwagens J.J. Beijnes N.V.
Van Breenstraat – Genoemd naar de cartograaf Daniel van Breen die in de eerste helft van de
zeventiende eeuw het toenmalige stadsbeeld van Beverwijk in tal van plattegronden en tekeningen
heeft vastgelegd.
Burgerhartstraat – Genoemd naar de meest bekende roman van de schrijfsters Betje Wolff en Aagje
Deken, ‘De historie van Sara Burgerhart’, welke in 1782 op ‘Lommerlust’ is geschreven.
Duinwijklaan – Genoemd naar de hofstede ‘Duinwijk’ welke in 1649 is gesticht door de Amsterdamse
koopman Jan Bicker en aan het einde van de achttiende eeuw gesloopt.
Franse pad – In de Franse tijd werd er onder andere te Wijk aan Zee slag geleverd tussen een FransBataafs leger en de Engelsen en de Russen, zo rond het einde van 1799. In de duinen vindt men ook
het Russische vlak. Beide namen zijn welhaast zeker een gevolg van deze periode.
Galgenweg – Het Galgenwechjen kwam uit op de Grote Houtweg. Op het punt van samenkomst van
deze twee wegen lag ’t Galgenveldt. Hier stond een galg met een put. Tot aan de Franse tijd is hier
het gerecht geweest.
Graaf Florislaan – Genoemd naar graaf Floris V (1254-1296). Hij verleende marktrechten aan
Beverwijk bij een oorkonde van 19 juni 1276.
Graaf Janstraat – Genoemd naar graaf Jan I (zoon van graaf Floris V). Hij verleende aan Beverwijk
stadsrechten, vrijdom van tollen en andere privileges via een handvest van 11 november 1298 en op
voorspraak van Wolfert van Borssele.
Hendrik Mandeweg – Hendrik Mande was een beroemd schrijver van Noord-Nederlands proza en
verluchter van handschriften. Hij werd omstreeks 1360 in Dordrecht geboren en overleed in 1431 in
het toenmalige Beverwijkse regulierenklooster.

Hofdijkstraat – Genoemd naar de Nederlandse letterkundige Willem Jacob Hofdijk. Hofdijk koos
voor zijn poëzie voornamelijk de legenden en geschiedenis van deze streek en werd daarom wel ‘de
minstreel van Kennemerland’ genoemd. Hij overleed op 29 augustus 1878 te Arnhem.
Van Hogendorpstraat – Genoemd naar Gijsbert Karel van Hogendorp (1762-1834). Van Hogendorp
woonde van 1795-1809 met zijn gezin in Wijk aan Duin op het buiten Adrichem. Hij was minister van
Buitenlandse Zaken, vice-president van de Raad van State en van 1816-1825 lid van de Tweede
kamer van de Staten Generaal.
Holland op zijn Smalst – Ongeveer op deze hoogte, tussen de Wijkermeer en de Noordzee, was
holland zo smal dat het hooguit een half uur lopen was tussen deze twee wateren.
Jacob van Deventerstraat – Genoemd naar de beroemde cartograaf Jacob van Deventer (ca. 15001575) die omstreeks 1560 de oudst bekende plattegrond van Beverwijk maakte.
Jan Vermeijenstraat – Genoemd naar de, in 1500, in Beverwijk geboren schilder Jan Cornelisz
Vermeijen. Hij was hofschilder in dienst van de landvoogdes Margaretha van Oostenrijk.
Kloosterstraat – Tot in de tweede helft van de zestiende eeuw stond hier het nonnenklooster
Nazareth.
Koolstraat – Vernoemd naar het oude geslacht Kool. Een van de bekendste leden van deze familie
was Pieter Kool, die was gehuwd met de dochter van de Beverwijkse azijnmaker Roskam. Hij was
directeur van in Beverwijk gevestigde rederijen die de walvisvangst uitoefenden rond de jaren16881729.
Laan van Blois – genoemd naar de graven van Blois, die heren waren van Beverwijk, Wijk aan Zee en
Duin, Westzanen, Krommenie, Texel, Gouda, Schoonhoven, Tholen en andere in de veertiende
eeuw.
Laan van Meerestein – Naar het huis Meerestein op de grens van Heemskerk en Beverwijk.
Laurens Baecklaan – Laurens Joosten Baeck is de vermoedelijke stichter van de hofstede
‘Scheybeeck’. Hij was een rijk en aanzienlijk koopman uit het begin van de zeventiende eeuw.
Bovendien was hij bevriend met Joost van den Vondel, P.C. Hooft en Caspar van Baerle. Hij stierf in
1642.
De Lunetten – Genoemd naar de linie van fortificaties aan de noordkant van Beverwijk. De linie was
bedoeld om de brede terreinstrook tussen de Wijkerbroek en Wijk aan Zee te versterken. In totaal
zijn er 26 lunetten gebouwd door C.R.T. Krayenhoff rond 1800.
Maerten van Heemskerckstraat – Zie artikel op de pagina ‘over Heemskerk’ op deze website.
Meerplein – Herinnering aan de Wijkermeer die vroeger tot hier kwam.
Oosterwijkpark – Genoemd naar kasteel Oosterwijk, zie artikel op de pagina ‘kastelen’ op deze
website.
Patersweg – De naam is ontleent aan het voormalige nonnenklooster dat aan deze weg stond.
Raamveld – Voor 1664 was hier een met houten rekken bezet veld waar de drapeniers hun wollen
lakens een laatste bewerking kwamen geven.
Rijckert Aertszweg – Schilder en ontwerper van gebrandschilderde ramen, geboren in Wijk aan Zee
in 1482. Gestorven in Antwerpen rond 1560 (andere bronnen melden mei 1577).

Schans – Genoemd naar de hofstede ‘De Schans’ welke tot het einde van de negentiende eeuw aan
het noordeinde van de Breestraat lag.
Scheijbeecklaan – De naam komt van de beek die vanaf de duinen langs de banscheiding van Wijk
aan Duin en Velsen naar de Wijkermeer stroomde.
Sionstraat – Munnikenweg – Munnikenweide – Reguliersstraat – Reguliersdwarsstraat – Genoemd naar
het klooster van Maria in Sion. Het klooster werd gesticht in de vijftiende eeuw door Augustiner
monniken in de nabijheid van de Breestraat. Tijdens de hervormingen (rond 1600) werd het
verwoest en moesten de kanunniken vluchten.
Thomas Wijckstraat – Schilder en graveur, in 1616 in Beverwijk geboren. Lid van het St. Lucasgilde
te Haarlem. In 1659 en in 1669 was hij deken in Haarlem. Overleden in 1677.
Vinkenbaan – De naam komt van een perceel met deze naam. Het vangen van vinken werd vroeger
gedaan omdat men deze vogeltjes als een lekkernij beschouwde.
Westerhoutpad – Westerhoutplein – Westerhoutweg – Genoemd naar het voormalige buiten
‘Westerhout’ dat in 1627 werd gesticht door Balthasar Coymans.
Wolff en Dekenstraat – Genoemd naar de dames Wolff en Deken die op het buiten ‘Lommerlust’
twee van hun meesterwerken schreven. (zie artikel op de pagina ‘Over Beverwijk’ op deze website.)
Wijckermolen – Ter herinnering aan het feit dat hier de korenmolen ‘De Hoop’ heeft gestaan. De
molen kwam al voor op een tekening van Daniël van Breen uit 1649.
Wijkermeerweg – Herinnering aan de Wijkermeer, de vroegere toegang tot de Zuiderzee waarmee
het een open verbinding had.
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