
  

 

De afgelopen periode, na het uitbrengen van 

de nieuwsbrief eerder dit jaar, is voorbijge-

vlogen. Het bestuur heeft bepaald niet stil 

gezeten. In deze nieuwsbrief vindt u dan ook 

weer een uitgebreid overzicht hetgeen zich 

heeft afgespeeld en zal gaan afspelen in de 

komende tijd. Daarom wens ik u veel leesple-

zier! 

Afscheid Hugo en Jan 

Zoals u in de eerdere nieuwsbrief heeft kun-

nen lezen, hebben Hugo Brink en Jan Sinte-

nie, respectievelijk voorzitter en penning-

meester, afscheid genomen van het bestuur 

van de stichting. Echter, COVID-19 heeft 

voorkomen beide bestuursleden een waardig 

afscheid te bieden. Gelukkig heeft dit mo-

ment in oktober jl. plaatsgevonden. Hugo en 

Jan zijn uitgebreid in het zonnetje gezet. Ook 

heeft het zittende bestuur, zoals de traditie 

betaamt, Hugo en Jan een boom in Beecke-

stijn aangeboden, als dank voor hun inzet 

voor de Vrienden en voor Beeckestijn. Een 

uitgebreider verslag leest u verder in de 

nieuwsbrief.  

Hendrick de Keyser  

De Kapelwoning staat al jaren bovenaan het 

lijstje van de Vrienden. Over de renovatie is 

dan ook vaak gesproken met de bestuurders 

Column van de voorzitter 

Voor u ligt de nieuwsbrief van de Vrienden. Dit vertel 

ik nadrukkelijk, omdat in de maand oktober via een 

wervingscampagne vele nieuwe leden zich hebben 

aangemeld. Namens het bestuur van de Vrienden 

heet ik alle nieuwe leden welkom. Door de steun van 

Vrienden is het mogelijk om de partner te zijn die we 

willen zijn, te kunnen samenwerken met belangheb-

benden van Beeckestijn en projecten te realiseren. 
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van Hendrick de Keyser. Maar nu lijkt er 

schot in de zaak! De renovatie van de kapel-

woning gaat eindelijk starten. Hendrick de 

Keyser heeft de plannen voor de grondige 

renovatie geconcretiseerd en de Vrienden 

worden nadrukkelijk betrokken bij de reno-

vatie. Wij zullen Hendrick de Keyser onder-

steunen met onze kennis over het gebied, de 

historie, maar ook zullen we kansen identifi-

ceren voor sponsoring. Uiteraard houden wij 

u op de hoogte van de ontwikkelingen.  

Het is fijn om te zien dat het Museumhuis 

weer wordt bezocht en dat de vrijwilligers 

aldaar geïnteresseerde bezoekers kunnen 

rondleiden. Tijdens de Open Monumenten-

dag werd het huis ook al druk bezocht! Wan-

neer schoolkinderen het Huis bezoeken, is 

het echt feest. De vrijwilligers van het huis 

verkleden zich, als ware de familie Boreel en 

staan de kinderen persoonlijk op te wachten. 

Een feest voor beide partijen. Echter, de kle-

dingstukken en andere benodigdheden slij-

ten. Met name de pruik van Mijnheer Boreel 

is aan vervanging toe. De kosten hiervoor 

nemen wij voor onze rekening. Zodoende 

kunnen de vrijwilligers van het huis hun goe-

de werk voort blijven zetten.  

Natuurmonumenten 

Na wat wisselingen in de wacht is de struc-

tuur bij onze partner Natuurmonumenten 

weer op orde. Marcel Haas heeft als coördi-

nator Beeckestijn de taken van Hans Vos-

kamp overgenomen. Samen met Marcel en 

de regio coördinator voeren de Vrienden 

gesprekken over onderhoud en structurele 

verbetering van Beeckestijn. In november 

vinden gesprekken plaats, die richting zullen 

geven aan de verdere ontwikkeling en de 

plannen voor 2022. Samen met bestuursle-

den hebben wij onze speerpunten aangewe-

zen. Speerpunten waar wij Natuurmonu-

menten graag bij steunen met onze midde-

len. Denk bij aan de ‘renovatie’ van het ei-

kenrondje of het aanleggen een aantal nieu-

we paden.  

Daarnaast zullen wij onze nadrukkelijk zorg 

uitspreken over de staat van de Noord- en 

Zuidlaan. Deze paden zijn verouderd, wat in 

de natte periodes van het jaar leidt tot grote 

modderplassen. Dit komt de toegankelijk van 

Beeckestijn natuurlijk niet ten goede. Het 
Cees Meinhardt als mijnheer Boreel 
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ontbreekt Natuurmonumenten om op korte 

termijn de kostbare renovatie uit te voeren. 

Uiteraard onderzoeken wij de mogelijkheid 

ook hierbij financieel te ondersteunen, maar 

de uitdaging hierin is groot. Gemeente Vel-

sen, leest u mee? Misschien een mooie kans 

om hier de helpende hand te bieden? 

Speciaal voor Vrienden 

U heeft misschien in het verleden weleens 

een Vrienden- en Vrijwilligersdag van de 

Vrienden, Natuurmonumenten en Hendrick 

de Keyser bijgewoond. Eens per 2 jaar werd 

een bijeenkomst georganiseerd met als doel 

vrienden en vrijwilligers te bedanken voor 

hun bijdrage aan Beeckestijn. Ook dit jaar 

waren er plannen, echter COVID-19 gooide 

ook hier roet in het eten.  

Samen met de belanghebbenden van Na-

tuurmonumenten en Hendrick de Keyser is 

overlegd over de voortzetting van deze dag. 

Gezamenlijk zijn we tot de conclusie geko-

men aan deze dag een andere invulling te 

geven. Het bestuur van de Vrienden is bezig 

met het realiseren van een plan, waarover ik 

u in de nieuwsbrief in 2022 meer zal vertel-

len. Een tipje van de sluier is dat we graag 

voor onze leden exclusieve events willen 

organiseren. Bijvoorbeeld een rondleiding 

alleen voor de Vrienden, met unieke inkijk-

jes achter de schermen, het kunnen bijwo-

nen van een miniconcert in het huis of een 

excursie naar andere Hendrick de Keyser 

locaties. Allemaal leuke en interessant idee-

ën. We houden u op de hoogte. 

Zuidoostrand 

Zoals u wellicht heeft gehoord, wordt ge-

start met de ontwikkeling van de Zuid-

oostrand van Driehuis, achter het senioren-

complex De Luchte en Huis ter Hagen. Om-

dat Beeckestijn grenst aan dit gebied, wor-

den de Vrienden nadrukkelijk betrokken bij 

de realisatie. Onze wensen worden gehoord 

door de gemeente en andere belanghebben-

den. Onze inzet hier is dat de ontwikkeling 

van dit gebied geen impact mag hebben op 

het bezoek aan Beeckestijn. Zo willen we 

voorkomen dat bijvoorbeeld vrachtwagens 

gebruik maken van de paden, zoals de Kapel-

weg.  

De komende weken zullen in het kader staan 

van de gezellige periode van het jaar. Ik 

wens u een hartverwarmende tijd toe met 

Sinterklaas en Kerst in het verschiet. Mis-

schien zien wij elkaar tijdens de Christmas 

Fair, die ook dit jaar op Beeckestijn wordt 

georganiseerd. Schiet u mij daar vooral aan. 

Ik maak graag kennis en luister met veel 

interesse naar uw ervaringen, wensen en 

ideeën voor Beeckestijn. 

Hartelijke groet, 

Aad Kalkman 

Voorzitter  
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We hopen natuurlijk dat deze lijn blijft voort-

zetten en dat alle restricties komen te verval-

len.  

Geopend voor diner 

Bovenal zijn we heel blij dat we de deuren 

weer open hebben. En zoals in de voorgaan-

de nieuwsbrief hebben aangekondigd zijn we 

nu ook geopend voor diner op donderdag-, 

vrijdag- en zaterdagavond.  

De chefs in de keuken kunnen weer hun pas-

sie kwijt in het samenstellen van de menu’s. 

Het menu, zowel voor de lunch als het diner, 

verandert ongeveer elke 6 weken. Op deze 

manier kunnen zij goed inspelen op de sei-

zoensproducten en kijken zij welke ingredi-

ënten er uit de moestuin gehaald kunnen 

worden. Zo blijven we ook onze gasten ver-

rassen. De chefs genieten er ook heel erg 

van dat ze ‘s avonds aan de slag kunnen om 

de heerlijke gerechten te bereiden. En om 

helemaal uit te pakken heeft de chef een 5 

gangen Chef’s menu. Prachtige schilderijtjes 

op het bord waarbij hij niet alleen let op de 

smaakcombinaties, maar waar het ook gaat 

om de kleurcombinaties. En zoals we in de 

reviews mogen lezen wordt dit ontzettend 

goed ontvangen. 

Trouwen op Beeckestijn 

Ook mogen we weer uitkijken naar prachtige 

huwelijksdagen die we aan het voorbereiden 

zijn. Veel bruidsparen hebben de datum uit-

gesteld vanwege de maatregelen en durven 

nu langzaam aan weer te genieten van de 

Bericht van Brasserie Beeckestijn  

Ja! We zijn weer open. Op het moment 

van schrijven genieten we weer volop 

van het ontvangen van gasten op het 

terras en in de Brasserie. Heel fijn om 

weer te mogen doen waar we blij van 

worden en goed in zijn.  
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voorbereidingen. We hebben in de maand 

september weer meegedaan aan de Open 

Top Trouw Locatie Route. Dit is een landelijk 

evenement waarbij veel trouwlocaties de 

deuren openen en bruidsparen op één dag 

meerdere locaties kunnen bezichtigen. Dit is 

voor ons altijd weer een feest om samen 

met de verschillende partners uit te pakken 

en te laten zien hoe veelzijdig Buitenplaats 

Beeckestijn is.  

Culinaire wandeling op Eerste en Twee-

de kerstdag 

Waar wij ook heel erg naar uitkijken is de 

decembermaand waarin we met kerstdagen 

weer onze culinaire wandeling gaan organi-

seren in samenwerking met Natuurmonu-

menten. Vanwege het succes houden we 

deze zowel op Eerste als op Tweede kerst-

dag.  

De dag start om 11:00 uur met een aperitief 

in de Brasserie daarna gaan we in twee groe-

pen met elk een boswachter een wandeling 

maken over de Buitenplaats. Gedurende de 

wandeling krijgen de gasten de leuke weet-

jes over de Buitenplaats te horen en stoppen 

we onderweg 3 keer voor een culinaire stop.  

Op locatie in de tuinen bereiden onze chefs 

de heerlijke gerechten en schenken we een 

passend drankje. De wandeling eindigt rond 

18:00 uur in de Brasserie met een Grande 
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Dessert. Hier hebben wij allemaal weer ont-

zettend veel zin in.  

Hoera, 5 jaar! 

In dit Coronajaar waar we hard hebben ge-

werkt om het hoofd boven water te houden 

zijn we onze gasten en ons personeel enorm 

dankbaar. En wat het dan extra bijzonder 

maakt is dat we op 1 oktober 2021 ons 5 

jarig bestaan hebben gevierd. We hebben 

van ons team een ontzettend mooi cadeau 

gekregen in de vorm van een beeldje, een 

echtpaar dat elkaar een high five geeft en vol 

in het leven staat. Wij vieren ons 5 jarig be-

staan graag met onze gasten en dat doen we 

een maand lang. Hebben we 5 jaar geleden 

op 1 november de deur geopend voor onze 

gasten en dit jaar openen wederom de deur 

met een voortreffelijk 5 gangen menu. Van 

het huis ontvangt u als gast een amuse en 

een glaasje bubbels om zo te toosten op de 

volgende 5 jaar.   

We willen iedereen ook bedanken voor de 

felicitaties die we hebben mogen ontvangen 

voor de geboorte van onze 3de zoon.  

We kijken uit naar mooie, warme en gezellig 

wintermaanden en zien u graag in de Brasse-

rie. 

Met een culinaire groet, 

Michel & Susanne 

Brasserie Beeckestijn 
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NATUURBEHEER 

Verruiging deel recreatieterrein 

Sinds 2018 worden de randen van de dagre-

creatievelden op Beeckestijn minder vaak 

gemaaid. Hierdoor ontwikkelen de overgan-

gen van grasland naar bos zich tot kruidenrij-

ke en bloemrijke zomen. We zien nu al een 

toename in het aantal soorten dagvlinders 

en insecten wat hier voorkomt. In 2019 is 

hier o.a. een keizersmantel waargenomen. 

Daarnaast bieden deze zomen ook broed- en 

foerageergelegenheid voor de vogels. 

Dit geldt ook voor de achterste delen van de 

weiden, die minder intensief voor dagrecre-

atie worden gebruikt. Daarom hebben we 

deze afgesloten voor recreatief gebruik, zo-

dat deze zich verder kunnen ontwikkelen als 

kruiden- en faunarijk grasland. We maaien 

hier jaarlijks een pad in, zodat je er nog wel 

doorheen kunt lopen. Tot slot zullen we in 

dit deel van Beeckestijn een aantal solitaire 

en beeldbepalende bomen plaatsen of vrij 

zetten. 

Iepziekte 

Tijdens een boomcontrole is in juli bij een 

aantal iepen achter de kruidentuin iepziekte 

geconstateerd. De iepziekte wordt veroor-

Bericht van Natuurmonumenten 
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zaakt door een invasieve exoot, de schimmel 

Ophiostoma ulmi. De iepenspintkever is de 

belangrijkste verspreider van deze schim-

melziekte. Verspreiding kan ook onder-

gronds verlopen via wortelcontact tussen 

zieke en gezonde iepen.  

Na besmetting verspreidt de schimmel zich 

snel in de houtvaten. De iep probeert de 

schimmel in te kapselen door het afsluiten 

van de houtvaten waardoor de boom ver-

droogt; meestal heeft dit de dood tot gevolg. 

Volgens een gemeentelijke verordening 

dient Natuurmonumenten de zieke iepen 

binnen veertien dagen te verwijderen. Dat is 

door een gespecialiseerd bedrijf uitgevoerd. 

Het betrof het verwijderen van opschot 

(jonge bomen). Daarnaast is een aantal ie-

pen preventief verwijderd om verdere ver-

spreiding van de iepziekte en/of de iepen-

spintkever te voorkomen. De gerooide bo-

men zijn versnipperd en direct afgevoerd. 

Natuurmonumenten zal op de plaats van de 

gerooide iepen nieuwe bomen planten. 

Japanse Duizendknoop 

De Japanse Duizendknoop is een gevreesde 

invasieve soort. Op Beeckestijn is deze woe-

keraar langs het voetpad tussen de twee 

koeienweilanden gesignaleerd. Natuurmo-

numenten heeft hem verwijderd en houdt 

de plek nauwkeurig in de gaten. Op andere 

plaatsen in de tuinen is de Japanse Duizend-

knoop gelukkig nog niet gesignaleerd.  

Grondwaterpeil 

Vorige zomer hadden we grote problemen, 

doordat het grondwaterpeil door de aan-
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houdende droogte enorm laag gezakt was. 

Na de vele regen dit jaar is het grondwater-

peil gelukkig weer redelijk op peil. 

VRIJWILLIGERS 

Na ruim een jaar beperking tot strikt noodza-

kelijk onderhoudswerk, zijn onze tuinvrijwil-

ligers per 1 juni weer volledig aan het werk. 

Eerst nog in kleine groepjes, maar nu weer 

met z’n allen. Ook gezamenlijk koffie/thee 

drinken mag nu weer. Erg fijn, want vrijwilli-

gerswerk is naast natuurbeheer natuurlijk 

ook een sociale activiteit. 

Met Hendrick de Keyser hebben we een aan-

tal nieuwe gidsen geworven, die rondleidin-

gen kunnen verzorgen zowel in het hoofd-

huis als in de tuinen. De gezamenlijke rond-

leidingen die iedere eerste zondag van de 

maand plaatsvinden zijn vaak snel uitver-

kocht. Met ingang van het nieuwe jaar zullen 

we daarom daarnaast ook iedere derde zon-

dag van de maand een rondleiding aanbie-

den. 

RECREATIE 

Parkeeronderzoek 

Natuurmonumenten onderzoekt de moge-

lijkheden voor de invoering van een parkeer-

bijdrage op de parkeerplaats bij Buitenplaats 

Beeckestijn. Als onderdeel van deze verken-

ning hebben we dit voorjaar een parkeeron-

derzoek laten uitvoeren op en rondom de 

parkeerplaats bij de hoofdingang van Buiten-

plaats Beeckestijn aan de Rijksweg. Het on-

derzoek geeft inzicht in de huidige gebrui-

kers en hun gebruik van de parkeerplaats en 

het verwachte gebruik na een eventuele 

invoering van een parkeerbijdrage. Met de 

resultaten gaat Natuurmonumenten nu in 

gesprek met de gemeente. 
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Landelijke Natuurwerkdag 

Op zaterdag 6 november hebben we mee 

gedaan aan de Landelijke Natuurwerkdag. 

Op buitenplaats Beeckestijn kon iedereen 

tijdens deze dag samen met de boswachters 

aan het werk om de natuur een handje te 

helpen. Ook als je geen ervaring hebt met 

werken in de natuur.  

Aan de kant van de Van Lenneplaan zijn we 

aan de slag gegaan in de bosrand. We heb-

ben de (jonge) boompjes die daar opgeko-

men zijn gesnoeid, zodat er meer licht op de 

bodem komt. Hierdoor komt er ruimte voor 

andere planten en struiken. Dit is belangrijk 

voor sommige soorten (broed)vogels en voor 

veel insecten. We werken dus aan het verg-

roten van de biodiversiteit in het gebied! 

Op de centrale as, ter hoogte van het Engel-

se veld, zijn boompjes uitgestoken, zodat je 

vanaf het hoofdhuis weer beter helemaal tot 

aan de andere kant van Beeckestijn kunt 

doorkijken. 

Extra toezicht tijdens trouwseizoen  

Beeckestijn is niet alleen favoriet bij wande-

laars en natuurliefhebbers. Het is ook een 

geliefde locatie bij bruidsparen als trouwlo-

catie of voor het maken van een fotoshoot. 

Dit gaat helaas niet altijd zonder problemen 

of overlast. Afgelopen voorjaar hebben we 

daarom samen met Hendrick de Keyser van 
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1 mei t/m 1 september op vrijdag-, zaterdag- 

en zondagmiddag extra beveiliging ingezet 

voor de handhaving in de tuinen. Dit werd 

uitgevoerd door een professioneel beveili-

gingsbureau. 

Hun voornaamste taak was om bruidsparen 

bij het toegangshek te wijzen op de huisre-

gels en te vertellen dat het niet is toegestaan 

om foto’s te maken op Beeckestijn zonder 

vooraf verkregen toestemming. Daarnaast 

hadden zij de taak om bezoekers aan te spre-

ken op het niet opvolgen van de Covid-19 

maatregelen en handhaving in te schakelen 

als deze regels overtreden werden. Ook fiet-

sers en mensen met loslopende honden* 

werden aangesproken. 

Natuurmonumenten en Hendrick de Keyser 

bundelen meldingen van overlast en calami-

teiten en geven dit regelmatig door aan ge-

meente en politie.  

Met het versoepelen van de coronamaatre-

gelen merken we gelukkig dat de drukte af-

genomen is en gaan we weer terug naar de 

gebruikelijke bezoekersaantallen. 

*Vanaf de hoofdingang tot aan het centraal 

plateau aan de vijver geldt een aanlijnplicht 

Castle Christmas Fair  

Van donderdag 18 t/m zondag 21 november 

2021 is Buitenplaats Beeckestijn weer het 

toneel van dé kerst- & lifestyle fair van 

Noord-Holland. Een sfeervolle kerstbeleving 

met een exclusief programma en een scala 

aan kerst- en lifestyle producten: dé gelegen-

heid om inspiratie op te doen voor de gezel-

ligste dagen van het jaar. De organisatie van 

deze fair is in handen van Holland Promoti-

ons.  

Eveline Blok  

Natuurmonumenten 
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VRAGEN AAN EUGENIE VAN DEN BERG 

Hoelang bestaat de Erfgoedleerlijn en waar 

komt het idee vandaan om dit aan te bie-

den aan de basisscholen? 

De Leerlijn Erfgoed Velsen is in 2011 ont-

staan uit een samenwerkingsverband tussen 

zeven lokale musea c.q. erfgoedinstellingen 

(Molen de Zandhaas, Boerderij Zorgvrij, Pie-

ter Vermeulen Museum, Zee- en Havenmu-

seum, Ruïne van Brederode, Buitenplaats 

Beeckestijn, Bunkermuseum) en scholen 

voor zowel Openbaar, Bijzonder als Speciaal 

Onderwijs.  

De thema’s sluiten aan op wat de leerlingen 

in het reguliere lesprogramma aangeboden 

krijgen. We bereiken met ons project per 

jaar gemiddeld twaalf scholen met ongeveer 

2000 kinderen. Het idee is ontstaan op een 

netwerkbijeenkomst van ICC-ers (Interne 

Cultuur Coördinatoren) van de Velser scho-

len, waarbij naar voren kwam dat er een 

grote behoefte was om structureel iets aan 

erfgoededucatie te doen. De netwerkbege-

leider van Plein C wees ons daarbij op een 

subsidieregeling vanuit de provincie waar we 

gebruik van zouden kunnen maken: de Uit-

voeringsregeling Cultuureducatie Samenwer-

kingsprojecten Basisscholen.  

Wat is jouw eigen achtergrond? 

Ik ben 32 jaar werkzaam geweest in het on-

derwijs in Velsen en heb in 2009 de oplei-

ding tot ICC-er gevolgd; daarna ben ik Bo-

venschools Cultuur Coördinator bij OPOIJ-

mond geworden en heb in die hoedanigheid 

de subsidie voor de ontwikkeling van de 

Leerlijn Erfgoed Velsen aangevraagd.  

 

Bericht van Vereniging Hendrick de Keyser  

Regelmatig bezoeken de groepen 7 en 

8 van diverse basisscholen uit Velsen 

Buitenplaats Beeckestijn. Het project 

over Beeckestijn is een onderdeel van de Leerlijn Erfgoed Velsen (stichting Level). 

Hendrick de Keyser en Natuurmonumenten faciliteren het huis en de tuinen. We 

stellen een aantal vragen aan Eugenie van den Berg (coördinator) en rondleider 

Cees Meinhardt (alias mijnheer Boreel).  
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Wat is de doelstelling van de Erfgoedleer-

lijn? 

Het project is erop gericht de leerlingen ge-

durende hun basisschooltijd structureel te 

laten kennismaken met hun erfgoed. Ze ma-

ken kennis met het rijke erfgoed in Velsen 

middels een themakist in de klas en een be-

zoek aan de erfgoedinstelling. In samenhang 

daarmee maken de kinderen kennis met de 

verschillende kunstdisciplines; bij het project 

over Beeckestijn wordt bijvoorbeeld de 

workshop ‘Schilderen als Rembrandt’ aange-

boden, waarbij de kinderen zelf verf mogen 

mengen met pigment. Dit alles doen wij on-

der schooltijd, omdat via die weg alle kin-

deren in Velsen in de gelegenheid worden 

gesteld om hiermee kennis te maken. 

Hoe ziet een rondleiding op Beeckestijn 

voor de leerlingen er uit? 

De kinderen komen in principe op de fiets 

naar Beeckestijn. Daar aangekomen wordt 

de groep in tweeën gesplitst (er wordt in de 

info-mail aan de leerkracht gevraagd om dit 

op school al te doen); bij iedere groep is één 

begeleider van school gewenst. De ene 

groep maakt eerst een historische fietstocht 

door de omgeving (kan op verzoek van de 

leerkracht ook veranderd worden in een 

wandeling), de andere groep blijft eerst op 

Beeckestijn en krijgt daar een interactieve 

rondleiding met als finale een 

‘Fazantenjacht’. 

Na terugkomst van de fietsgroep wordt er 

gewisseld; tijdens de wissel, die ongeveer 10 
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minuten mag duren, kunnen de kinderen 

hun meegenomen eten en drinken nuttigen. 

Beide onderdelen duren ieder ongeveer vijf 

kwartier, de excursie begint om 9.00 uur en 

is om ongeveer 11.30 uur afgelopen. 

Hoeveel kinderen komen in een schooljaar 

gemiddeld (buiten corona) naar Beeckestijn 

en wat is daar zo bijzonder aan.  

Per jaar maken op deze manier ongeveer 

300 kinderen op een aansprekende manier 

kennis met Beeckestijn, waarbij ze ontvan-

gen worden door mijnheer Boreel, die de 

kinderen meeneemt door het huis, over de 

schilderijen en de verschillende meubelstuk-

ken en gebruiksvoorwerpen vertelt en ze en 

passant allerlei wetenswaardigheden mee-

geeft over het leven in die tijd. Voor zover ik 

weet is dit de enige buitenplaats in Neder-

land waar dit gebeurt. 

Welke onderwerpen rondom het huis spre-

ken de leerlingen het meeste aan en hoe 

ervaren de leerlingen het uitje op Beeckes-

tijn? 

Vooral de eetkamer en de verhalen rond het 

hemelbed vallen daarbij zeer in de smaak, 

niet alleen bij de kinderen, maar ook bij de 

begeleidende ouders! 

 

Wat is er nodig om de Erfgoedleerlijn voor 

Beeckestijn veilig te stellen voor de toe-

komst?  

Allereerst is het een absolute noodzaak dat 

er een coördinator is; momenteel doe ik 

deze coördinatie nog zelf, maar we zijn op 

zoek naar iemand die mij op wil volgen. Mijn 

voorkeur gaat daarbij uit naar een vaste 

kracht om de continuïteit te waarborgen; als 

dat niet mogelijk is, dan is de taken verdelen 

over een aantal vrijwilligers misschien ook 

een optie.  

De werkzaamheden bestaan uit de contac-

ten met de scholen onderhouden, het in-

roosteren van de bezoeken, de inhoud van 

de themakisten bijhouden en de kisten (een 

reiskoffer) naar en van de scholen vervoe-

ren. Daarnaast evalueer je samen met de 

rondleiders regelmatig de gang van zaken en 

vragen de scholen om input ter verbetering 

van het project. De coördinator kan ook sub-

sidies aanvragen voor speciale projecten die 

gelinkt kunnen worden aan het basisproject, 

zoals lessen van vakdocenten/kunstenaars, 

voorstellingen en huisconcerten; uiteraard 

geschiedt dit alles in overleg met Hendrick 

de Keyser en Natuurmonumenten. Als de 

coördinatie goed geregeld is, zie ik de toe-

komst wat betreft de cultuureducatie op 

Beeckestijn zonnig in.  

 

VRAGEN AAN CEES MEINHARDT ALIAS 

MIJNHEER BOREEL 

Hoelang ben je al betrokken bij de erf-
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goedleerlijn en wat is je motivatie om dit 

werk te doen? 

Als oud docent bij het Humanistisch Vor-

mings Onderwijs miste ik het lesgeven aan 

basisschoolleerlingen. Daarnaast heb ik 

Beeckestijn in alle fases van museum tot 

galerie en nu weer Museumhuis heel inte-

ressant gevonden. Vooral de geschiedenis en 

de relatie met de grachtengordel uit de 18de 

eeuw. Drie jaar geleden kreeg ik het verzoek 

om Boreel weer tot leven te wekken voor de 

bovenbouw en ben daar met veel plezier op 

in gegaan. 

Tijdens de rondleiding ben je verkleed als 

mijnheer Boreel. Hoe reageren de kinderen 

daarop? 

Het heerlijke van de kinderen uit de groepen 

7 is dat ze direct gaan meespelen en lopende 

de rondleiding mij steeds meer als “meester 

Boreel” zien. 

 

Welke onderwerpen in het huis of tuin spre-

ken de kinderen het meest aan en hoe erva-

ren de kinderen het uitje op Beeckestijn? 

Dat het huis eigenlijk een zomerverblijf was 

aan het Wijkermeer vinden ze ongelofelijk. 

De rijkdom die het huis uitstraalt en het ver-

haal van het leven in de Gouden Eeuw 

(zonder telefoontjes, elektriciteit, stromend 

water en toilet) vinden ze fascinerend. Daar-

bij komt de tuin met de Folies als extra inte-

ressant fenomeen. Leuk is het dat sommige 

kinderen later terugkomen om hun ouders te 

vertellen wat er allemaal te zien is. Van stin-

senplanten tot het wapen boven de ingang 

van het huis. 

En nog twee leuke anekdotes; een leerling 

vraagt na afloop of mijnheer Boreel de 

school geld kan geven zodat de juf meer 

uren kan krijgen. En dit jaar kwam een oud 

leerling naar de Open Monumentendag met 

zijn vrienden om het huis te laten zien en 

vertelt het verhaal van het kleine bed in de 

slaapkamer van mijnheer Boreel feilloos aan 
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Wat heeft u doen besluiten om kernvrijwil-

ligster te worden? 

Vrijwilligerswerk heb ik eigenlijk altijd ge-

daan, van bestuurstaken bij de sportvereni-

ging tot het werk in de ouderraad van de 

basisschool van mijn kinderen. Uit dat laat-

ste stamt ook mijn (hernieuwde) kennisma-

king met Beeckestijn: als begeleider van 

meerdere groepen schoolkinderen bij een 

bezoek aan Beeckestijn, waar we in stijl wer-

den ontvangen door de heer Boreel en ook 

kennis maakten met de dienstmeid Saar in 

de keuken. 

Toen er eind 2015 een einde kwam aan mijn 

termijnen van vrijwilligerswerk bij ‘mijn’ be-

roepsvereniging (ik was toen werkzaam als 

zijn vrienden. De jongen wil later geschiede-

nis studeren.  

Waarom is het werk van de erfgoedleerlijn 

zo belangrijk? 

Velsen staat bekend om de visserij en Tata 

Steel, voor de kinderen is het mooi om de 

geschiedenis van Velsen te kennen. Het Ou-

de Dorp en de buitenhuizen geven aan hoe 

rijk de cultuur van Velsen is. 

De leerlingen gaan meer zien en begrijpen 

en herkennen, ook in andere steden. Ge-

schiedenis kleurt het heden.  

De medewerkers van de Erfgoedleerlijn 

Beeckestijn:  

Eugenie Smit van den Berg: Coördinator/

stichting Level, Corrie Mes: Openen deur en 

verzorging kleding, Cees Meinhardt: Mijn-

heer Boreel, Paul Egner: Understudy mijn-

heer Boreel, Hanneke Cortel: Fietsrondleider 

Jan Kieftenbeld: Understudy fietsrondleider,  

Jan Koks: Ondersteuning vanuit Beeckestijn 

Interview kernvrijwilligster Museumhuis Buitenplaats Beeckestijn:  

Marijke Bunschoten-Loos 
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diabetesverpleegkundige), wilde ik op zoek 

naar andere vrijwilligerstaken, expliciet bui-

ten het gebied van de gezondheidszorg. 

Door een oproep in het plaatselijke 

‘suffertje’, werd mijn belangstelling voor 

Beeckestijn weer gewekt. Er werden gasthe-

ren en dames gevraagd. Het deed me den-

ken aan mijn bezoeken met de schooljeugd 

aan de buitenplaats, zoals eerder beschre-

ven. 

Zo begon mijn carrière als gastvrouw, in ja-

nuari 2016. De situatie was wel anders als in 

eerdere tijden: het huis was summier inge-

richt en er vonden wisselende exposities 

plaats met ook zeer gevarieerd bezoekerspu-

bliek en verschillende aantallen bezoekers. 

Het fijne vond ik toen al de prettige samen-

werking met de andere vrijwilligers en 

(professionele) betrokkenen bij Beeckestijn 

en dat is het nog steeds. 

Wat betekent Beeckestijn voor u? 

Beeckestijn is steeds meer gaan betekenen 

voor mij. In het begin - in de periode van de 

wisselende exposities - was het samenwer-

ken met de vrijwilligers en de professionals 

voor mij het belangrijkste en moest ik mijn 

weg in het huis, zijn historie en cultuur nog 

vinden en vond ik al snel dat het huis meer 

verdiende. En daarin was ik niet de enige… 

Gelukkig kwam er verandering, door de visie 

van Hendrick de Keyser op het belang van de 

woongeschiedenis van Nederland, kon ‘onze’ 

buitenplaats een Museumhuis worden en 

kan de geschiedenis van het huis, zijn bewo-

ners en hun leefgewoonten worden bekeken 

en beleefd.  

Het is daardoor voor mij nog leuker gewor-

den om als gastvrouw in Beeckestijn te kun-

nen werken. We ontvangen de bezoekers, 

alsof het huis nog wordt bewoond en kun-

nen met hen in gesprek over het huis, hoe 

het is ontstaan, wat de kenmerken zijn en 

wie de bewoners waren. En natuurlijk heb-

ben we het ook altijd over de prachtige tui-

nen.  
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Wat zijn de taken van een kernvrijwilliger? 

De taken van een kernvrijwilliger zijn groten-

deels gelijk aan die van de niet-kern vrijwilli-

ger. Het verschil is dat de kernvrijwilliger 

verantwoordelijk is voor het openen en af-

sluiten van het huis, is daarvoor in bezit van 

de huissleutel en de toegangscode van het 

alarm. Ook heeft de kernvrijwilliger kennis 

over wat te doen bij calamiteiten zoals sto-

ringen en (brand)alarm. Verder heeft iedere 

kernvrijwilliger een actuele BHV training 

gevolgd en weet bij incidenten de eerste 

opvang te doen in afwachting van professio-

nele hulpverlening. Samen met de ook aan-

wezige vrijwilliger zorgen we ervoor dat het 

huis klaar is (zijn de luiken open, en is alles 

netjes) om de bezoekers te ontvangen en 

proberen we dit altijd zo gezellig en gastvrij 

mogelijk te doen. Laten we de uitnodigende 

deurmat niet vergeten. 

Het is inmiddels wel de gewoonte geworden 

dat de kernvrijwilliger de kassa bedient, om-

dat in de praktijk blijkt dat dit enige routine 

vraagt. Wegens de maatregelen in verband 

met COVID-19 ontvangen we in principe al-

leen bezoekers, die vooraf een tijdslot gere-

serveerd hebben, maar gelukkig kunnen we 

de laatste tijd ook weer ‘spontane aanbel-

lers’ binnenlaten, mits het aantal bezoekers 

dit toelaat. 

Wat was een leuke ervaring op Beeckestijn? 

Ik heb meerdere leuke ervaringen met be-

zoekers op Beeckestijn, er springt niet één 

verhaal uit, maar wat ik zelf altijd erg fijn 

vind, zijn de gesprekken met de bezoekers in 

de keuken rondom het tafelkleed. Ik vraag 

eigenlijk altijd of de bezoekers uit de buurt 

komen en als dit zo is, is het leuk om dit op 

te zoeken op dit kleed. Dan ontstaan er altijd 

wel leuke gesprekken. Ook als de bezoekers 
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niet uit de buurt komen, is het kleed fascine-

rend en een bron van gesprek: hoe zag het 

land er toen uit, wat was er wel en wat niet 

en hoe is het nu. De aanleg van het Noord-

zeekanaal is hierin voor deze regio en de 

buitenplaats belangrijk geweest. Fijn is het 

ook als er jonge kinderen basisschoolleeftijd) 

meekomen als bezoeker en ik hen kan verlei-

den om de presentatiemiddelen te gebrui-

ken en hen zo meer te betrekken bij het huis 

en de bewoners. 

Heeft u nog een Beeckestijn-tip? 

Mijn tip is om in het Museumhuis de bezoe-

kers echt uit te nodigen in een van de ka-

mers te gaan zitten en even de tijd te nemen 

hoe dit geweest moet zijn voor de bewoners, 

toen men er de zomers doorbracht. De keu-

ken is hiervoor zeker geschikt, maar ook in 

de eetkamer of in een van de andere ruimtes 

is dit een aanrader. 

Wat wilt u nog kwijt aan de donateurs van 

SVVB? 

Het is erg fijn dat de donateurs er zijn en zij 

zo het behoud van Buitenplaats Beeckestijn 

mogelijk gemaakt hebben en nog steeds 

mogelijk maken. 

Door de Vrienden van Beeckestijn wordt het 

regionale belang van deze mooie buiten-

plaats benadrukt en levendig gehouden. 

Marijke Bunschoten-Loos 

Kernvrijwilliger 
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Op de Open Monumentendagen gaan de 

deuren van Beeckestijn gratis open voor pu-

bliek. Dit zijn altijd  gezellige en leuke dagen 

op onze mooie buitenplaats. In het weekend 

van 11 en 12 september telden we in totaal 

maar liefst 131 bezoekers.  

Dit jaar viel het samen met evenement 

‘’Ontdek Velsen”. Op initiatief van Dorp Vel-

sen is er samen met de buitenplaatsen Vel-

serbeek en Beeckestijn een wandeling uitge-

stippeld. Ook is er een mooie folder ontwik-

keld. Hierin staat de route, de kenmerkende 

panden en plekken nauwkeurig omschreven. 

De Vrienden van Beeckestijn hebben aan de 

wandelfolder een sponsorbijdrage geleverd. 

Op zondag 12 september hebben 73 deelne-

mers via ‘Ontdek Velsen’ de route gelopen. 

Rondleiders van Beeckestijn en Natuurmo-

numenten hebben de rondleiding door de 

tuinen van Beeckestijn voor hun rekening 

genomen.  

Er waren veel enthousiaste reacties van de 

deelnemers. Het dorp Velsen en de buiten-

plaatsen zijn door de eeuwen heen met el-

kaar verbonden en het is leuk, ook voor de 

mensen uit de directe omgeving om op ont-

dekkingstocht te gaan.  

Open Monumentendag  en City Marketing evenement “Ontdek Velsen”  
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Ondernemers hadden het moeilijk en zagen 

hun omzet flink dalen. Toch waren er onder-

nemers die  beperkingen ombogen naar kan-

sen. Eén die in het oog springt is Brasserie 

Beeckestijn. Deze horecaondernemers cre-

ëerden een uitgifteloket voor een coffee-to-

go en andere afhaalgerechten. Een goed 

initiatief dat gezien de aanloop op veel fans 

kon rekenen! 

 

Nu begint de economie weer aan te trekken 

en kan er gelukkig weer steeds meer. City-

marketing Velsen /.IJmuiden organiseerde 

op 12 september jongstleden ‘Ontdek Vel-

sen’, een nieuw evenement dat de parels 

van onze gemeente verbindt. Culturele in-

stellingen, maatschappelijke organisaties en 

bedrijven lieten zien wat wij in tijden van 

corona misten. Ook de Buitenplaats Beec-

kestijn droeg hieraan bij. Het event was een 

groot succes.  

Dat veel mensen belangstelling voor Beec-

kestijn hebben, merken we ook aan de po-

pulariteit van onze fietsroutes. Velsen heeft 

vijf compacte boekjes met fietsroutes ont-

wikkeld die je via knooppunten langs de 

mooiste plekjes in de gemeente voert. De 

Beeckestijn-route mag met recht een 

‘bestseller’ worden genoemd! De fietsroutes 

zijn gratis op te halen bij de toeristische in-

formatiepunten in de gemeente Velsen en 

digitaal via 

www.ijmuiden.nl.  

 

Met vriendelijke 

groet, 

Jeroen Verwoort 

Wethouder van 

Cultuur 

Bericht van Gemeente Velsen 

Veel Velsenaren zochten het afgelopen 

jaar het plezier dichterbij huis. Daarbij 

werd ook veel bewogen in de buiten-

lucht. Gelukkig heeft Velsen veel te bie-

den. Het Nationaal Park Zuid-

Kennemerland was geliefd onder recreanten. Ook was  de prachtige tuin van de 

Buitenplaats Beeckestijn populair. Deze verzorgt  Natuurmonumenten al vele 

jaren met hart en ziel.  
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Het was een feestelijke middag met een 

lunch bij Brasserie Beeckestijn en daarna een 

prachtige wandeling over de buitenplaats. 

Als dank voor de inzet van onze oud-

bestuursleden zijn er door Natuurmonumen-

ten twee bomen geplaatst, een walnoot-

boom voor Jan op het recreatieveld en een 

judasboom voor Hugo in de bloemenwaaier.  

Beide heren hebben ontzettend veel bete-

kend voor de Vrienden en voor Beeckestijn 

en op deze manier is er voor hen een blij-

vend aandenken aan hun bestuursperiode. 

En is er weer een stapje gezet in de verdere 

verfaaiing van Beeckestijn. 

Hugo is jaren de drijvende kracht achter de 

ontwikkeling van Beeckestijn. Hij was meer 

dan 10 jaar bestuurslid en destijds betrokken 

bij de overdracht van Beeckestijn van ge-

meente Velsen aan Hendrick de Keyser en 

Natuurmonumenten. Al die jaren heeft hij 

zich ingezet voor het behoud en zorgvuldig 

beheer van het erfgoed Beeckestijn. Hij wist 

verbinding te leggen en begrip te creëren 

tussen de verschillende partijen die bij de 

exploitatie van Buitenplaats Beeckestijn be-

trokken zijn.  

Bericht van de Vrienden  

Op 17 oktober jl. heeft het bestuur van de Vrienden van Beeckestijn feestelijk 

afscheid genomen van twee gewaardeerde bestuursleden: Hugo Brink en Jan Sin-

tenie. Eerder dit jaar hebben zij hun functie als voorzitter en penningmeester al 

overgedragen aan Aad Kalkman en Pascal Braker, maar vanwege corona kon het 

afscheid nu pas plaatsvinden. 
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Zoals Hugo het zelf zegt: “Voor de vrinden is 

het altijd belangrijk geweest om goed con-

tact met deze partijen te onderhouden, goed 

geïnformeerd te zijn, mensen aan afspraken 

te houden. Maar ook wat wij als Vrienden-

stichting vinden, wat belangrijk is, dat dat 

naar de toekomst toe geborgd kan worden. 

En hierin willen we altijd onze onafhankelijke 

positie behouden zodat je kritisch kunt blij-

ven op de ontwikkelingen. De Vrienden zijn 

een belangrijke partner in het overleg, in het 

meehelpen sturen, in het leggen van contac-

ten. Niet alleen voor het behoud van het 

erfgoed, maar ook door een goede relatie 

met de partners was ontwikkeling en ver-

sterking mogelijk. Samenwerken naar een 

goede oplossing, die er altijd kwam.” 

De Judasboom is niet gekozen vanwege zijn 

naam, maar omdat er eigenschappen aan 

worden toegekend die helemaal passen bij 

Hugo, zoals: harmonie, wijsheid en balans 

tussen vreugde en verdriet. 

Jan is vanaf 2013 het financieel geweten 

geweest van de Vrienden. Met financieel en 

fiscale kennis en inzichten zorgde hij voor 

het opbouwen van een gezonde stichting. 

Een stichting die in staat is om de betrokken 

partijen te steunen met financiële bijdragen 

om huis en park te versterken. 

Jan hield het bestuur scherp en hij vroeg 

altijd door op gewenste investeringen om te 

borgen dat financiën goed zouden worden 

besteed. Alles in lijn met de visie van de 

Vrienden. Zijn opgewekte, constructieve 

houding en lach zal worden gemist in het 

bestuur.  

De walnotenboom is gekozen omdat er ei-

genschappen aan worden toegekend die 

helemaal passen bij Jan, zoals: kalm in stress-

volle situaties, vreugde en levenskracht. 

Hugo en Jan, dank voor jullie inzet en  

bijdragen! 
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Stichting Vrienden van Beeckestijn zet zich al 

30 jaar in voor behoud, duurzaam beheer en 

ontwikkeling van Beeckestijn. Met als doel: 

een breed publiek van deze prachtige bui-

tenplaats te laten genieten. Waar nodig tre-

den we op als sponsor van tuin- of museum-

projecten.  

Wij hebben structureel overleg met de par-

tijen die bij Beeckestijn betrokken zijn: Hen-

drick de Keyser, Museumhuis Beeckestijn, 

Natuurmonumenten, Brasserie Beeckestijn 

en Gemeente Velsen. 

Help ons en word Vriend 

Al vanaf € 20 per jaar ondersteunt u als 

Vriend het werk van de Vrienden van Beec-

kestijn. Als Vriend ontvangt u 2 keer per jaar 

onze digitale nieuwsbrief, u ontvangt 50% 

korting op de toegang tot het Museumhuis 

en u bent van harte welkom op exclusieve 

Vriendenactiviteiten, die wij jaarlijks organi-

seren.  

U krijgt bovendien een gratis gebakje bij een 

kopje koffie of thee bij Brasserie Beeckestijn 

als u zich voor 1 december 2021 aanmeldt. 

Scan de QR code of ga naar: 

www.vriendenvanbeeckestijn.nl 

 

Dank voor uw donatie namens het  

bestuur 

Aad Kalkman, voorzitter 

Jorgen Rasmussens, secretaris 

Pascal Braker, penningmeester 

Carol Pottasch, erfgoedspecialist 

Annette Capelle, communicatie 

Contact 

Correspondentie aan de secretaris kan ge-

richt worden bij voorkeur via de website:  

www.vriendenvanbeeckestijn.nl/contact/

contactformulier 

Postadres: Antwoordnummer 319, 1970 VB 

IJMUIDEN.  

Bankrekening: NL66 INGB 0000 3073 89 

Wilt u voortaan de nieuwsbrief digitaal ont-

vangen? Laat het ons weten via  

communicatie@vriendenvanbeeckestijn.nl. 

 

Bent u nog geen Vriend en is het u ook wat waard dat wij allemaal 

van Buitenplaats Beeckestijn kunnen  genieten? 

http://www.vriendenvanbeeckestijn.nl/contact/contactformulier
http://www.vriendenvanbeeckestijn.nl/contact/contactformulier

