
SCHEIJBEECKLAAN Beverwijk 12 januari 1922 

De laan is vernoemd naar de buitenplaats welke op haar 

beurt weer is vernoemd naar de beek die vanuit de duinen 

naar de haven stroomt. De beek was de vroegere 

gemeentegrens tussen het toenmalige Wijk aan Duin en 

Velsen. De beek stroomt onder het huis door. 

 

 

BAACKEN ACHTER WECH  

Dit is de oude naam van de huidige Beeckzanglaan. De naam is ontleent 

aan het feit dat de weg achter de buitenplaats Scheijbeeck was gelegen. 

De naam komt voor op de kaart van Daniel van Breen (1599-1665). Van 

Breen maakte in 1648-1649 een zeer gedetailleerde kaart van Beverwijk.  

 

LAURENS BAECKLAAN Beverwijk 13 februari 1975 

Laurens Baeck was in het begin van de 17e eeuw eigenaar van de 

buitenplaats Scheijbeeck. Hij was koopman en raffineur van rietsuiker te 

Amsterdam. Hij mocht zich ook heer van Wulverhorst noemen. 

(Wulverhorst was een heerlijkheid en een adellijk huis in wat nu de 

gemeente Utrecht is.) 

 

VONDELLAAN Beverwijk 13 augustus 1924 

Joost van den Vondel (Keulen, 17 november 1587 – Amsterdam, 5 

februari 1679) was een Nederlandse dichter en toneelschrijver. Hij 

schreef o.a. het toneelstuk Palamedus waarin men  in de figuur van de 

'vermoorde onnozelheid' Oldenbarnevelt herkende, en in de figuur van 

koning Agamemnon prins Maurits. Het stuk verscheen in oktober 1625, 

enkele maanden na het overlijden van Maurits. Het toneelstuk levert 

scherpe kritiek op de stadhouder, en de auteur moest Amsterdam 

ontvluchten. Hij verbleef enige tijd in Beverwijk, op de buitenplaats Scheijbeeck maar 

moest toch voor het werk terechtstaan. Hij kreeg een forse boete van 300 gulden. 

 

BEECKZANGLAAN Wijk aan Zee en Duin 17 februari 1922, Beverwijk 7 maart 1922 

De straat is vernoemd naar het gedicht ‘Beeckzang aen Katherine’ van Joost van den 

Vondel. Het gedicht is een vrolijke ode over de beek en de dochter van zijn gastheer, 

Laurens Joosten Baeck, zijnde Catharine Baeck. 
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