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BREESAPERWEG/ 
TUSSENWIJKWEG, Wijk aan Zee en Duin 31 oktober 1900 
De straatnaam Breesaperweg is gewijzigd in Tussenwijkweg. De weg is vernoemd naar de 
voormalige duinvallei de Breesaap die zich hier bevond. 
De Tussenwijkweg is vernoemd naar de buitenplaats ‘Tussenwijk’ welke in de 17e eeuw 
hier vlakbij was gelegen. In 1735 was de buitenplaats in het bezit van de Haarlems Elias 
Nieuwenhuis. Dit is alles dat wij heden ten dage weten van deze buitenplaats. De villa die 
nu op de plek van het huis staat is gebouwd in 1932 in opdracht van de heer Doctor, 
directeur van de conservenfabriek. In 1955 werd de villa verkocht aan de toenmalige 
Hoogovens. De tegenwoordige eigenaar is de heer L. Scholten die de villa weer in de oude 
staat terugbrengt. 
   
BEGONIAHOF, Beverwijk 14 maart 1957 
De naam is afgeleid van Michel Bégon. Hij werd geboren in 1638 en stierf in 1710. Hij was 
een Franse regeringsambtenaar. Op de Franse Antillen verrichte hij botanische 
onderzoekingen naar het plantengeslacht dat later naar hem genoemd werd. Er bestaan 
ca. 800 begoniasoorten, afkomstig uit tropisch en subtropisch Amerika. De groep bestaat 
uit drie subgroepen. Bladbegonia’s, bloem- of struikbegonia’s en knolbegonia’s. De eerste 
twee worden gerekend tot de kamer- en kasplanten, de laatste tot de tuinplanten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
REYNDERSWEG, Beverwijk 16 december 1971 
Deze weg werd in 1913 aangelegd door de Exploitatie Maatschappij Breesaap maar pas in 
1968 opengesteld voor het openbaar verkeer. De weg is genoemd naar Abraham Johannes 
Hendricus Reynders die in 1914 directeur was van de Exploitatie Maatschappij Breesaap. 
De maatschappij was de eigenaar van de duinterreinen ten zuiden van Wijk aan Zee en 
Duin en in 1890 te ’s-Gravenhage opgericht door de grondeigenaren J.W. Arnold en A.J. Bik 
 
TUINDERSLAAN 
De straat bestaat niet meer wegens de oprukking van het industriegebied. De straat liep 
van de Hoflaan naar de boerderij ‘Weltevreden’. De naamgeving geschiedde door de 
Maatschappij ‘De Breesaap’ in 1903 en werd door de gemeente Wijk aan Zee en Duin 
overgenomen. In 1937 werd door de gemeente Beverwijk besloten dat het gebied 
heringedeeld zou worden. Hierbij werd de weg overbodig en dus afgevoerd van de 
wegenlegger. De naam komt van de tuinders die veel gebruik maakten van deze weg. 


