
Foto wandeltocht 
Oranjevereniging Beverwijk 2021

Voor en door Beverwijkers
Hoe goed kent u uw stad?



De Spelregels
• Het is de bedoeling dat U de wandeltocht op Koningsdag loopt.

• Uiteraard kan het ook op een andere dag maar dan doet U niet mee voor de prijzen.

• Nadat U de route gelopen heeft, kunt U het antwoordenformulier (=laatste pagina) afgeven op Koningsdag tot 15:00 uur bij het 
Kennemertheater bij de artiesteningang aan de achterzijde.

• Aan het einde van het livestreaming programma zullen we de prijswinnaar bekend maken. Hopelijk bent u dan in de gelegenheid om dan 
even naar het Kennemertheater te komen voor een live uitzending van de uitreiking.

• U kunt op elk willekeurig punt starten.

• De loopafstand is ca. 5 kilometer; als u normaal loopt is het ongeveer 1,5 uur.

• De kaart met de route is een leidraad, de foto’s bij deze tocht zijn gekoppeld aan de vragen die u moet beantwoorden.

• Alle vragen zijn op te lossen, mogelijk met behulp van het internet.

• Als hulp kunt u de gegevens op de site van het museum Kennemerland (https://museumkennemerland.nl ) en het Historisch Genootschap 
Midden Kennemerland (https://hgmk.nl) raadplegen.   

• Over de uitslag van het spel en de toekenning van prijzen kan niet worden gecorrespondeerd. De prijzen zijn persoonsgebonden en staan 
op naam van de winnaar. De prijzen zijn niet overdraagbaar, inwisselbaar voor geld of voor andere producten of diensten.

https://museumkennemerland.nl/
https://hgmk.nl/




Vraag 1: Wat voor belangrijke functie heeft dit gebouw gehad in de vorige eeuw?

Balthasar Coymans bouwde in 1627 huize Westerhout, maar de hofstede 
was niet naar de zin van jonkheer 
Lucas …………. die het in 1814 in bezit kreeg. Hij liet een nieuw huis bouwen. 
Zijn kleinzoon, voormalig burgemeester van Beverwijk, liet in 1905 het huis aanzienlijk 
uitbreiden. 

Het huis is vanaf de buitenkant te bezichtigen, een deel is nu de huisvesting van 
Brasserie Grand-Café de Smaeckkamer.

Vraag 2: Wat was de achternaam van de Jonkheer?



Als u de juiste route heeft gelopen dan komt u langs de kinderboerderij van Beverwijk.
Deze heeft eerst gestaan bij het Stationsplein en is verhuisd naar zijn huidige locatie in 
het open deel van park Westerhout. 

Vraag 3: Wanneer is de eerste steen gelegd voor deze nieuwe kinderboerderij?

Vanuit het station Beverwijk rechtdoor op huize Akerendam aankoersen en de 
Velserweg oversteken. Linksaf, langs de muur naar de stoplichten, daar oversteken en 
na ± 30 meter rechtsaf park Scheijbeeck in. Bij de vijver linkshouden tot waar de 
Scheijbeeck in de vijver uitkomt. Zie rechts de kruikenbeek.
Om de volière heen lopen en links in de hoek het bruggetje van de kruikenbeek 
oversteken. Rechts, over het schelpenpad. Bij de hekken linksaf Caspar van Baerlehof, 
links en rechts het hof in. Op de parkeerplaats naar links en langs de Scheijbeeck lopen, 
langs het hek de beek volgen, de kinderboerderij voorbij.
Weg oversteken en beek volgen, linksaf over bruggetje met klaphek en gelijk rechtsaf. 
Pad blijven volgen en rechts aanhouden. 
Bij de vijver buigt de korte wandelroute naar links, weer terug over het pad, rechtdoor 
weer richting kinderboerderij, op naar park Scheijbeeck. 

Vraag 4: als Beverwijker zouden we dit allemaal moeten weten: over welke beek bent 
u nu heen gelopen?

Onderstaand is een stuk tekst uit de wandelroute van www.beekalsbron.nl

http://www.beekalsbron.nl/


De hofstede Scheybeeck werd gevestigd op de rand van de strandwal dicht bij het 
Wijkermeer. Omstreeks 1625 was het eigendom van Laurens Joosten Baeck. Tot de 
regelmatige gasten van Huize Scheybeeck behoorde onder andere Joost van den 
Vondel. Onder eigenares Anna Elisabeth Geelvinck, weduwe van Nicolaas Pancras en 
van Jean Lucas Pels, werd in 1744 aan de achterzijde van het huis een koepel 
toegevoegd. Bij de grenswijziging tussen Velsen en Beverwijk in 1818 kwam het 
voordien bij Velsen behorende gedeelte van de buitenplaats bij Beverwijk. Na 1841 
legde men voor het huis een slingervijver aan. Tussen 1946 en 1965 was het huis in 
gebruik als ………………… van Beverwijk.

Vraag 5: Wat voor functie heeft het in deze jaren gehad?

Prinses Beatrix kwam in haar studententijd wel eens op de thee in Beverwijk. In Villa 
……………. woonde haar vriendin Wilhelmina met wie ze rechten studeerde in Leiden.

,,Er wordt wel gezegd dat Beatrix er ook gelogeerd heeft’’, zegt amateurhistoricus Jan van 
der Linden. 
,,Maar dat is niet waar. Ze is er een paar keer op theevisite geweest.’’

Vraag 6:  Wat is de naam van deze villa?



Een schitterende boom langs de wandelroute van de Oranjevereniging 
Beverwijk.
De boom is geplant naar aanleiding van een speciale gelegenheid.

Vraag 7: Welke was deze gelegenheid?  

Foto rond 1918         
Bron: Beeldbank Museum Kennemerland

In de vorige eeuw heeft er op deze locatie een kenmerkend gebouw gestaan 
dat de entree van Beverwijk een voornaam aanzicht gaf.

Vraag 8: Wat was de naam van dit etablissement?
Foto hieronder zoals het eens was. 



Aan kerken geen gebrek in de vorige eeuw in Beverwijk. Heden ten dage worden dit er 
steeds minder maar er blijven wel een paar bijzondere over.
De St. Agathakerk aan de Breestraat is daar er één van.

De vragen bij deze foto’s zijn: 
9.   Wanneer is begonnen – eerste steenlegging - met de bouw van deze kerk?
10. En waar, in welke straat, heeft deze geloofsgemeenschap eerder zijn kerk gehad in 
Beverwijk? 

Een paar woningen waarvan de gevelstenen tot op de dag van 
vandaag geen duidelijkheid hebben gegeven over de herkomst in 
Rusland. Het slot heeft gestaan in Kaliningrad, wat doen deze teksten 
dan hier.

Vraag 11: Wat is het jaar wat vermeld staat in de gevelsteen van 
het donkere huis? 



De Grote Kerk van Beverwijk, heeft meerdere oorlogen meegemaakt.
Een brand waarbij de torenspits verloren is gegaan en de nodige plunderingen. 
Door vele mensen bezocht en in de loop der jaren weer gerestaureerd tot een 
nationaal monument.

Vragen: 
12. Van wanneer dateert deze kerk?
13. Er is een geweldig orgel aanwezig waar menig organist nog eens op zou 
willen spelen; wat is de naam van dit beroemde orgel?  

Een bekende Beverwijkse bank die eerst gestaan heeft bij “Ankies hoeve” aan het
Stationsplein in Beverwijk staat nu bij de Grote Kerk aan het Kerkplein.

Vragen:
14. wat was de naam van deze bekende Beverwijker?
15. Welke onderscheiding heeft hij gekregen?   



Nog een bekend gebouw in Beverwijk maar wat is het geweest?

De vragen zijn:
16. Wat voor school is dit geweest?
17. In welk jaar is het in Beverwijk gestart?
18. Waar vandaan werd deze school verplaatst?

De Dr. Schuit fontein is vernoemd naar de dokter die 40 jaar zijn 
praktijk had aan de Breestraat in Beverwijk.

Vraag 19: Waar heeft deze fontein als eerste gestaan?



Antwoorden

Vraag 1 Vraag 11

Vraag 2 Vraag 12

Vraag 3 Vraag 13

Vraag 4 Vraag 14

Vraag 5 Vraag 15

Vraag 6 Vraag 16

Vraag 7 Vraag 17

Vraag 8 Vraag 18

Vraag 9 Vraag 19

Vraag 10

Naam: Telefoonnummer :

Adres: Email: 
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