
WIJKERMEERPOLDER 
Na de droogmaking die gereed kwam in1874 was 
dit de algemene adressering voor de bewoners van 
de nieuwe polder. Doordat er in het begin maar zo 
weinig bewoners van de polder waren kreeg 
iedereen dezelfde adressering. Het maakte niet 
uit waar men in de polder woonde. Pas na de 
eerste wereldoorlog (1914-1918) kregen de wegen 
een eigen naam. De benaming Wijkermeerpolder 
is natuurlijk afkomstig van het voormalige 
Wijkermeer dat aldaar gelegen was voor de 
inpoldering van 1865. 
Dit geld ook voor de WIJKERMEERWEG die in het begin de POLDERWEG was en later de 
ZUIDWIJKERMEERWEG. 
 
POLDERWEG tegenwoordig de WIJKERMEERWEG (sinds 1907) 
Op 4 april 1873 werd het besluit genomen om in te gaan op het verzoek van de 
Amsterdamsche Kanaal Maatschappij om een weg aan te leggen tussen Beverwijk en de 
droogmakerij  en wel op gezamenlijke kosten. De gemeente moest zorgen voor de 
onteigening van de terreinen tot de ringvaart bij De Klomp. Die gronden werden vervolgens 
gratis ter beschikking gesteld aan de Kanaal Maatschappij die de weg zou aanleggen. De 
gebieden ten oosten van de Ringvaart waren al eigendom van de Maatschappij. 
 
WIJKERVAART 
Deze naam werd in 18e eeuwse archiefstukken gebruikt om de Pijp aan te duiden. Ook 
deze benaming is afgeleid van de wijkermeer. 
 
HOLLAND OP ZIJN SMALST Wijk aan Zee en Duin 31 oktober 1900 
Voorheen (in 1840) de naam van de huidige Beeckzanglaan. In de 17e eeuw stond hier een 
herberg en later een herenhuis met deze naam. Het huis werd in 1969 afgebroken voor de 
aanleg van een verkeersweg. In 1922 werd de naam Beeckzanglaan in gebruik genomen. 
De herberg en het herenhuis waren vernoemd naar de benaming van de smalle landstrook 
tussen de Wijkermeer en de Noordzee. Dit stuk grond vormde de enige landverbinding 
tussen het noorden en de rest van Nederland. De strook land was maar 9 kilometer breed. 
Op 9 november 1978 besloot de gemeente Velsen om het pad, gelegen tussen de 
Westerhoutweg en de Rijk de Waalweg, de naam Holland op zijn smalst te geven. De 
gemeente Beverwijk besloot op 12 april 1979 om het aansluitende deel in Beverwijk 
dezelfde naam te geven. Hiermee werd de herinnering aan een belangrijk strookje land in 
ere hersteld. 
 
 


