
KERKSTRAAT Beverwijk 2 maart 1982 

Een van de oudste wegen van Beverwijk. Het buurtschapje rond de kerk noemde men in de 17e 

eeuw al de Kerkbuurt. Voorheen (in de 16e eeuw) heette de straat Kerksteegh, in de betekenis van 

stijgende weg. Dat krijgt meer betekenis als men weet dat de Grote kerk is gebouwd op een 

strandwal of geestgrond die dus boven het omringende landschap uitstak. Het was de belangrijkste 

straat van Beverwijk. Al het verkeer van Velsen naar Heemskerk en Castricum volgde deze weg 

langs de kerk. 

KERKSTRAAT Wijk aan Zee en Duin 31 oktober 1900 

In 1936 is de Kerkstraat in Wijk aan Zee en Duin verdwenen. Niet alleen de straat verdween maar 

ook het dorp omdat de gemeente Beverwijk fuseerde met de gemeente Wijk aan Zee en Duin. De 

straat werd omgedoopt in de Sint Odulfstraat omdat hier de St. Odulphuskerk staat. 

KERKPAD  Beverwijk 2 maart 1892 

Dit pad wordt voor het eerst genoemd in een rekening uit 1539. Voorheen noemde men dit pad wel 

de Kercklaen, kercxhofpat of Regulierskerkpadt. Het pad was gelegen naast het kerkhof rondom de 

Grote kerk waar alle inwoners van Beverwijk na hun dood werden begraven. Het pad was de 

verbinding tussen de Lage Hoflanderweg en de Hoge Hoflanderweg. In 1897 is de weg verdwenen 

door de onttrekking aan de openbaarheid. 

KERKPAD Wijk aan Zee en Duin 31 oktober 1900 

Deze weg slingerde achter de huidige begraafplaats ‘Duinrust’ en liep door de duinen naar de 

Hervormde kerk in Wijk aan Zee. In der loop der jaren is de weg voor het grootste deel verdwenen. 

Dit komt door de uitbreiding van Hoogovens/Corus/Tatasteel. Er is nog een stukje van de weg over. 

Dat gedeelte heet nu de Kaagweg. 

KERKPLEIN 

Geen officiële naam maar algemeen in gebruik voor het plein voor de Grote kerk welke in 1984 is 

aangelegd. 

KERKSTEEG Wijk aan Zee en Duin 31 oktober 1900 

Deze weg of steeg is de verbinding tussen de Zwaanstraat en de St. Odulfstraat, naar de RK. St. 

Odulphuskerk. 

KERKWEG Wijk aan Zee en Duin 31 oktober 1900 

Deze weg liep achter de Kerk om, langs het kerkhof. Hij heette eerst de Oude Kerkweg. De weg is 

verdwenen door de aanleg van het Julianaplein. 

KORTE KERKSTRAAT Beverwijk 13 mei 1982 

De Kerkstraat werd in rond 1977 doorsneden door de Burgemeester Scholtenstraat. Er kon toen 

eigenlijk niet meer gesproken worden van één straat. Men besloot het gedeelte tussen de 

Burgemeester Scholtenstraat en de Alkmaarseweg de Korte Kerkstraat te noemen.  

 

TORENSTRAAT Beverwijk 2 maart 1892 

Loopt vanaf de Kerkstraat tot aan de Trijntje Kemp-Haanstraat, schuin tegenover de Arendsweg. 

 

 

 


