
  

 

Column van de voorzitter 

Het jaar 2022 loopt tegen haar einde. Het is herfst, 

de blaadjes verkleuren, paddenstoelen schieten 

uit de grond en de laaghangende zon zorgt voor 

een magisch lichtspel. Sinterklaas is weer in het 

land en het aanstaande weekend vormt  

Beeckestijn het decor voor de Castle Christmas 

Fair.  

NIEUWSBRIEF NR. 22 NOVEMBER 2022 

Het einde van het jaar staat in het teken van 

reflectie. Het bestuur kijkt met tevredenheid 

terug naar 2022. Het was een jaar waarin we 

eindelijk weer konden nadenken over het 

inzetten van ons ‘doelvermogen’ en daarmee 

het realiseren van mooie projecten. Tijdens 

de coronaperiode hebben we met de part-

ners veel nagedacht over zaken die aandacht 

zouden moeten krijgen en hoe we  

Beeckestijn nog toegankelijker konden ma-

ken. Dit jaar hebben we een aantal mooie 

projecten kunnen realiseren.  

Renovatie Eikencirkel en centrale laan 

Bijzonder trots is het bestuur op de renova-

tie van de Eikencirkel. Eerst nog een onbe-

kende en overwoekerde plek achterin het 

park, nu een parel die het bezoek meer dan 

waard is. Met een ruime donatie van de 

Vrienden heeft Natuurmonumenten de  

Eikencirkel weer tot leven gewekt.  

Het pad rondom de eiken is weer duidelijk 

zichtbaar en bewandelbaar en er zijn zelfs 

bankjes geplaatst. Een ander mooi project 

betreft de centrale laan aan het einde van 

het park (haaks op de Van Lenneplaan). Deze 

laan wordt volledig gerenoveerd. Sparren-

boompjes, die er niet horen, worden verwij-

derd en op de lege plekken komen Lende 

bomen ervoor in de plaats. Alles volledig in 

lijn met het historisch beeld. 

De fontein in de vijver 

Ander mooi nieuws betreft de vervanging 

van de fontein in de Vijver. Steeds vaker wei-

gerde de fontein dienst. De stem om de fon-

tein terug te brengen naar Beeckestijn werd 

door de Vrienden gehoord. In overleg met 

Natuurmonumenten is besloten de fontein 

te vervangen. Dit ging niet zonder slag of 

stoot. De vijver is bedoeld als spiegelvijver. 

Een fontein is daarbij geen onderdeel, zo 
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werd een tijd geleden door historici vastge-

steld. Echter, vanuit de Vrienden is bena-

drukt dat de fontein weldegelijk waarde toe-

voegt. Bezoekers beleven er veel plezier aan. 

Daarnaast gaat een fontein ook de groei van 

algen tegen. Mede door deze argumenten 

ging Natuurmonumenten overstag en is een 

nieuwe fontein aangeschaft. Wij zijn Natuur-

monumenten hier zeer dankbaar voor. 

Renovatie Kapelwoning 

Ook bij de andere partner Hendrick de Key-

ser is er voortgang. Gelukkig worden grote 

stappen gezet bij de renovatie van de Kapel-

woning. De woning staat leeg en rondom is 

gesnoeid. Onlangs heeft het bestuur een 

kijkje mogen nemen in de woning. Tijdens dit 

bezoek heeft Hendrick de Keyser haar plan-

nen voor de woning gepresenteerd. Wij zijn 

onder de indruk. 2023 wordt het jaar waarin 

we hopen een echte start van de transfor-

matie te zullen zien. Overigens liet Hendrick 

de Keyser doorschemeren de buurtbewoners 

te willen betrekken bij de bouw én de fees-

telijkheden rondom een toekomstige ope-

ning. De Vrienden houden zich aanbevolen! 

Vrijwilligers gezocht 

Zowel Natuurmonumenten als Hendrick de 

Keyser organiseren ook leuke en interessan-

te evenementen. U kunt zich hiervoor aan-

melden. Denk hierbij aan de Natuurwerkdag 

of rondleidingen door het huis. Ook zoeken 

beide partners nog vrijwilligers; er zijn inte-

ressante rollen beschikbaar. Denk hierbij aan 

Kernvrijwilliger in het Museumhuis of coördi-

nator van de Erfgoed Leerlijn (zie verderop in 

deze nieuwsbrief). 

Nieuwe wethouder Sander Smeets 

Eind juni 2022 werd de gemeenteraad geïn-

stalleerd. Na jarenlange vertegenwoordiging 

door Wethouder Jeroen Verwoort, is de por-

tefeuille overgedragen aan de nieuwe Wet-

houder Sander Smeets. Via dit voorwoord 

danken wij Jeroen Verwoort voor zijn inzet 

voor Beeckestijn. Jeroen gaf vorm aan de 

Cultuurvisie Velsen, waar het ons duidelijk 

werd dat Beeckestijn een culturele hoek-

steen is voor Velsen. Wij zien uit naar een 

persoonlijke ontmoeting met de nieuwe 

wethouder. Gezien zijn woorden later in de-

ze nieuwsbrief, kijken wij uit naar een 

vruchtbare samenwerking! 

Jorgen bedankt! 

Niet alleen wethouders dragen hun porte-

feuille over, dat gebeurde onlangs ook in het 

bestuur van de Vrienden. Jorgen Rasmussens 

nam eind augustus afscheid. Jorgen was een 

secretaris die jarenlang zijn taak volle passie 

uitvoerde. Met zijn oog voor detail hield hij 



  

 

niet alleen het bestuur maar ook alle part-

ners bij de les. Tot de laatste weken voor zijn 

overdracht, maakte hij zich sterk voor de 

renovatie van de Eikencirkel.  

Wij zijn Jorgen zeer dankbaar voor zijn inzet, 

de systemen en structuren die hij heeft op-

gezet en wat hij ons heeft geleerd. Er vindt 

binnenkort een passend afscheid plaats. Zijn 

plaats in het bestuur wordt ingevuld door 

Mariëlle Callenbach. Mariëlle, van harte wel-

kom! 

Hiermee rond ik het voorwoord af. Namens 

het gehele bestuur wens ik u veel leesple-

zier, maar bovenal een heel mooie, gezellige 

tijd met uw vrienden en familie.  

Aad Kalkman 

Voorzitter Vrienden van Beeckestijn 
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Even voorstellen: Mariëlle Callenbach 

Ik ben Mariëlle Callenbach en sinds septem-

ber van dit jaar maak ik deel uit van het be-

stuur van de Stichting Vrienden van Beecke- 

stijn. Al in mijn jeugd kwam ik regelmatig in 

Beeckestijn en tegenwoordig ben ik er weer 

dagelijks wandelend met mijn gezin en de 

hond te vinden. Ik werk als adviseur en erf-

goeddeskundige bij de Melker en Partners, 

een bureau dat o.a. erfgoedbeheerders en 

collectie houdende instellingen bij huisves-

tings-, organisatie- en collectievraagstukken 

adviseert. Toen ik via een vriendin hoorde 

dat Aad op zoek was naar nieuwe mensen 

voor het bestuur, werd ik dus meteen en-

thousiast. Als historicus vind ik het leuk om 

me bezig te houden met de prachtige Bui-

tenplaats Beeckestijn en hoop ik mijn steen-

tje te kunnen bijdragen voor het behoud, 

duurzaam beheer en ontwikkeling van dit 

bijzondere erfgoed in Velsen.  

Mariëlle Callenbach 

Vrienden van Beeckestijn 



 

 

 

NIEUWS VAN HET MUSEUMHUIS 

Winter openingstijden 

Per 1 november gaan de wintertijden weer 

in. De nieuwe openingstijden zijn donderdag 

en vrijdag van 11.00u tot 15.00u en zaterdag 

en zondag van 11.00u tot 16.00u. 

Rampen op Beeckestijn 

In oktober was het de maand van de ge-

schiedenis en waren er extra rondleidingen 

met als thema: Twee rampen op de Buiten-

plaats verijdeld.  

De rondleiding verhaalt over de aanleg van 

Bericht van Vereniging Hendrick de Keyser  

Het is inmiddels herfst. De bladeren 

kleuren en vallen van de bomen. Ieder 

jaargetij heeft weer zijn eigen charme  

op onze mooie buitenplaats. In onze bijdrage leest u over de Open monumenten-

dag, de rondleiding Rampen op Beeckestijn, de nieuwe porseleinkast en komt 

kernvrijwilliger Jan Koks aan het woord. Wij vragen u speciale aandacht voor de 

vacature: we zijn op zoek naar een kernvrijwilliger voor Museumhuis Beeckestijn.  
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het Noordzeekanaal, eind 19e eeuw. Als in 

1865 de spade de grond in gaat loopt het 

tracé nog over de buitenplaats. Op het aller-

laatste moment wordt een knik in de route 

aangebracht. Vermoedelijk heeft de heer 

Willem Boreel van Hogelanden, de eigenaar 

van Beeckestijn, hier persoonlijk voor ge-

zorgd.  

De tweede ramp gaat over de Tweede We-

reldoorlog waar Beeckestijn deel uit maakte 

van Festung IJmuiden, een onderdeel van de 

Atlantikwall. De rondleiding ging ook door de 

tuinen langs de plek waar een manschappen-

bunker verzonken is en een andere bunker 

kunstmatig is weggewerkt in de tuin. 

Open Monumentendag 2022 

Zaterdag 10 september waren de deuren 

geopend voor de Nationale Open Monumen-

tendag. Het is altijd een leuke en gezellige 

dag. Er kwamen 167 mensen een kijkje ne-

men in het Museumhuis. 

Renovatie Kapelwoning 

Uit het onderzoek is gebleken dat er gelukkig 

geen vleermuizen in de kapelwoning wonen, 

waardoor dit de renovatie niet verder kan 

vertragen. In het nieuwe jaar kan hopelijk 

gestart worden met de daadwerkelijke trans-

formatie met als doel een Monument en 

Bed. We kijken er naar uit! 

Nieuwe porseleinkast 

Vanaf het begin van de 18e eeuw kreeg de 

gegoede burgerij belangstelling voor het 

verzamelen van Oosters porselein. Om dit 

porselein te laten zien is de porseleinkast 

ontwikkeld; er kwam een bovenkast op een 

commode met veel glas en legplanken. Het 

geheel werd voorzien van een meestal gol-

vende kaplijst zoals goed te zien is aan onze 

kast. De kast in het Museumhuis is een Hol-

landse Porseleinkast en is gevuld met Chine-

de Commande porselein. De kommen en 

schotels die in onze kast staan zijn re-makes 

uit het einde van de vorige eeuw. De origine-

le stukken zijn museaal.  
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KERNVRIJWILLIGER GEVRAAGD VOOR 

MUSEUMHUIS BUITENPLAATS  

BEECKESTIJN 

Opent u binnenkort de deuren van één van 

de best bewaarde 18de eeuwse buiten-

plaatsen van Nederland? Voor ons mooie 

Museumhuis Buitenplaats Beeckestijn zijn 

we op zoek naar een enthousiaste kernvrij-

williger die de bezoekers gastvrij wil ont-

vangen. Onze vrijwilligers zorgen dat iedere 

bezoeker zich thuis voelt in het Museum-

huis.   

Buitenplaats Beeckestijn is één van de best, 

in zijn geheel, bewaard gebleven buiten-

plaatsen van Nederland. De tuinen zijn in 

bezit van Natuurmonumenten en de gebou-

wen van Hendrick de Keyser Monumenten.   

Kernvrijwilliger 

Als kernvrijwilliger open je de deur voor gas-

ten en scan je de tickets. Je geeft basisinfor-

matie over het huis en beantwoord eventue-

le vragen van de bezoekers.  

In de historische keuken bied je de bezoe-

kers een kop koffie aan of een geurig kopje 

thee. Je weet wat te doen bij problemen en 

je bent aanspreekpunt voor de collega-

vrijwilligers. Tijdens je dienst ben jij verant-

woordelijk voor het reilen en zeilen in het 

Museumhuis.  

Wat bieden we je als kernvrijwilliger? 

Interessant en leuk vrijwilligerswerk in ons 

team bestaande uit 20 gastdames- en heren, 

9 rondleiders, 6 kernvrijwilligers en 2 coördi-

natoren. Je krijgt gratis toegang tot alle Mu-

seumhuizen van de Vereniging Hendrick de 

Keyser Monumenten in heel het land. Ook 

neem je deel aan een jaarlijkse vrijwilligers 

bedank dag met een interessant program-

ma.    
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Als kernvrijwilliger ontvang je een vaste on-

kostenvergoeding van €15,50 per gewerkt 

dagdeel, inclusief reiskosten. Een dagdeel 

bestaat uit 3 of 4 uur afhankelijk van de zo-

mer of winter openingstijden.    

Het werk is vooral zo leuk door de omgang 

met de afwisselende bezoekers in het Muse-

umhuis. Om kernvrijwilliger te worden krijg 

je een training van coördinator Annelies de 

Leeuw, en loop je “stage” bij een collega 

kernvrijwilliger.   

Een dienst op Beeckestijn bestaat altijd uit 

een gastdame of gastheer en een kernvrij-

williger.  

Wat vragen we? 

Buitenplaats Beeckestijn zoekt een kernvrij-

williger met goede sociale en communicatie-

ve vaardigheden. Als kernvrijwilliger ben je 

twee dagdelen per week beschikbaar 

(donderdag t/m zondag). Alle kernvrijwil-

ligers krijgen een opleiding tot Bedrijfshulp-

verlener aangeboden van de Vereniging 

Hendrick de Keyser Monumenten.   

Specifieke voorkennis is niet nodig, interesse 

in architectuur en/of de geschiedenis van de 

regio is gewenst. Daarnaast ben je bij voor-

keur woonachtig in de gemeente Velsen en 

omstreken.  

Over Hendrick de Keyser Monumenten  

‘Hendrick de Keyser’ zet zich al sinds 1918 in 

voor het behoud van architectonisch of his-

torisch waardevolle gebouwen én hun interi-

eur. De vereniging doet dit door panden te 

verwerven, ze vervolgens te restaureren en 

waar mogelijk, te verhuren. Meer informatie 

over de vereniging en de museumhuizen 

vind je op www.hendrickdekeyser.nl  

Interesse? 

Aanmelden voor een vrijblijvend introductie 

gesprek als kernvrijwilliger op Buitenplaats 

Beeckestijn? Stuur een mail naar 

a.deleeuw@hendrickdekeyser.nl o.v.v. vaca-

ture kernvrijwilliger en we komen heel graag 

met je in contact.   

Annelies de Leeuw 

Coördinator Museumhuis Beeckestijn 

http://www.hendrickdekeyser.nl
mailto:a.deleeuw@hendrickdekeyser.nl
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INTERVIEW KERNVRIJWILLIGER  

MUSEUMHUIS BUITENPLAATS  

BEECKESTIJN 

Jan Koks 

Wat is uw functie op Beeckestijn? 

Dat is een lastige vraag. Ik ben bij Stichting 

Beeckestijn begonnen als een soort secreta-

ris van het Bestuur. Maar het is natuurlijk 

logisch dat ik meer en meer in het Museum-

huis-traject ben geraakt en dat diverse taken 

die ik voorheen uitvoerde voor Beeckestijn, 

thans meer centraal worden uitgevoerd door 

Vereniging Hendrick de Keyser. Ik denk dat ik 

mij wel kan vinden in de volgende omschrij-

ving: ‘Op de achtergrond werkzaamheden 

verrichten waardoor de vrijwilligers in staat 

zijn hun taken zo goed mogelijk uit te voe-

ren’. Door mijn lange aanwezigheid hier doe 

ik ook dingen bijna automatisch, kleine din-

gen, maar wel zaken die voor dat beetje ex-

tra ‘olie’ in de machine zorgen waardoor 

deze net iets soepeler loopt.  Sinds enige tijd 

ben ik ook ‘aan de voorkant’ actief. Dat wil 

zeggen op donderdag en vrijdag ben ik kern-

vrijwilliger en help mee bezoekers te ontvan-

gen.  

Hoe lang werkt u bij Beeckestijn en hoe 

is het zo gekomen? En wat betekent 

Beeckestijn voor u? 

Ik ben nu alweer ongeveer 11 jaar bij  

Beeckestijn betrokken, mijn 2e periode. Na 

zo’n drie directeuren hebben uiteindelijk 

Hanny, Tineke en ik met de vrijwilligers, 

Beeckestijn ‘draaiende’ gehouden tot het 

Museumhuis Beeckestijn het licht zag! Maar 

ik ben op Beeckestijn begonnen op 1 novem-

ber 1993 en wel als coördinator van de Stich-

ting Vrienden van Beeckestijn. Ik was van 

oorsprong vertaler / tekstschrijver. De Vrien-

den hadden net een eerste, zeer succesvol 

picknick-seizoen achter de rug en meer acti-

viteiten lagen op de plank. Doel was destijds 

om extra gelden voor het Museum te gene-

reren bijvoorbeeld voor de kleding van mijn-

heer en mevrouw Boreel en dienstmaagd 

Saar. Er was in die tijd een groot enthousias-

me bij iedereen die bij Beeckestijn betrokken 

was. Er werden diverse initiatieven ontwik-

keld (Rijtuigendagen, de Verkade tentoon-

stelling en Kerstmarkten!) die altijd bena-

derd werden met: ‘Dit gaan we doen!’ en 

niet direct bezwaren opwerpen waarom het 

mogelijk niet gedaan zou kunnen worden. 

Natuurlijk, iets organiseren was toen nog 

een stuk eenvoudiger dan tegenwoordig qua 

regelgeving en dergelijke. Ik heb een heerlij-

ke tijd gehad onder een geweldig bestuur 

met ontzettend veel vrijheid in het  (mede-) 

organiseren van de activiteiten, inkoop van 

winkelartikelen, contact met drukkerijen 

enz. En niet in de laatste plaats het contact 

met de meer dan 70 vrijwilligers. Geweldig 

was ook de aanvang van het herstel van de 
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tuinen! Ik heb met eigen ogen het dichtst bij 

het Huis liggende ‘tuinkamertje’ van de 

bloemcirkel verkleurd in de grond zien liggen 

wat aangaf dat het niet zomaar een tekening 

was, de kaart van Michael, maar dat deze 

ook daadwerkelijk gerealiseerd was!  

Dit alles tezamen noemden wij toen ‘het 

besmet geraakt zijn met het Beeckestijn 

virus’ wat leidde tot ‘Beeckestijn Koorts’. 

Iets waar nog steeds geen middel tegen ge-

vonden is. 

Wat zijn de taken en wat vindt u het 

leukst om te doen? 

Zoals boven al een beetje omschreven, heel 

divers. Van het afspraken maken en ontvan-

gen van allerlei technische personen voor 

controles en onderhoud tot het bijdragen 

aan de nieuwsbrief.  

Van het overbrengen van de HdK-planning in 

ons rooster en het beantwoorden c.q. door-

sturen van binnenkomende e-mail en het 

melden van storingen tot het controleren of 

er nog post is bezorgd. En alles daartussenin. 

Heel leuk is het ontvangen van bezoekers en 

vooral geïnteresseerde bezoekers, die vra-

gen stellen over Beeckestijn. Maar ook be-

zoekers die met hun eigen verhaal komen 

over hun ervaringen met, op en in Beecke- 

stijn en tegenwoordig ook de andere Muse-

umhuizen! Ook het daadwerkelijk iets verko-

pen vind ik leuk en natuurlijk het omgaan 

met de collega’s. 

Wat was een mooie ervaring op  

Beeckestijn? 

Ach… dat is moeilijk kiezen! Er zijn er veel. 

Een hele mooie was de eerste keer dat het 

Noordhollandsch Philharmonisch Orkest 

achter het huis ging optreden. Het was om 

te beginnen heel erg veel voorbereidings-

werk! De opbouw van het immense podium 

vond plaats bij prachtig weer. Zo jammer dat 

de regen op de dag van het optreden met 

bakken uit de hemel kwam! De hele ochtend 

was er koortsachtig overleg of het wel door 

kon gaan, of de musici hun instrumenten 

wel wilden uitpakken, of de geleende vleu-

gel wel droog bleef en de telefoon die 

steeds maar over ging met de vraag ‘Gaat 

het door?’ Onverstoorbaar, met haar capu-

chonnetje strak dichtgebonden, ging ‘Onze 

Margje’ in de stromende regen ondertussen 

gewoon stug door met het van voor naar 



 

 

achteren sjouwen van klapstoelen. Toen 

ongeveer een half uur voor aanvang de zon 

doorbrak was dat een hele opluchting en 

toen de eerste klanken door de tuinen klon-

ken, moet ik bekennen, heb ik even een 

traantje weggepinkt: dat het ons toch nog 

gelukt was met al ons werk, het podium, de 

stands, de stoelen, de hekken, de catering 

enz. Zo’n drieduizend mensen hebben hier 

toen een heerlijk middag gehad! 

Wat wilt u nog kwijt aan de donateurs 

van SVVB? 

Kom vooral weer eens kijken in het Huis! Ga 

mee met een rondleiding door Huis en Tui-

nen, koop een potje Beeckestijn honing en…

ga ook op bezoek in één van de andere Mu-

seumhuizen van Hendrick de Keyser. Echt, 

de moeite meer dan waard! 

Jan Koks 

Kernvrijwilliger 
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Bericht van Brasserie Beeckestijn  

Beste lezers,  

Wat heerlijk om een bericht te schrijven 

over een periode dat we weer volledig 

open zijn geweest. Genieten van alle gas-

ten in de Brasserie in plaats van bij het  

TO GO raam. 

De fijne huwelijken die we deze zomer heb-

ben mogen vieren met bruidsparen die soms 

wel 2 keer een datum hebben verplaatst en 

dan nu eindelijk de grote dag mochten vie-

ren.  

Na deze hectische corona tijd hebben we 

deze zomer de tijd genomen om te genieten 

van een welverdiende zomer vakantie en 

voor het eerst in jaren hebben we besloten 

om die periode de Brasserie ook te sluiten. 

Een besluit die we hebben genomen om de-

ze vakantie dan ook echt te kunnen genieten 

zonder in je achterhoofd bezig te zijn met de 

dagelijkse activiteiten in de Brasserie. En 

tegelijk een voordeel voor het personeel 

aangezien iedereen tegelijkertijd op vakantie 

is en er geen diensten hoeven te worden 

overgenomen voor elkaar wat zeker met de 

arbeidskrapte een uitdaging is.  

Ook hebben we een ingrijpende beslissing 

genomen om op zondag te gaan sluiten. De-

ze beslissing hebben we niet over 1 nacht ijs 



  

 

genomen, net zoals alle andere beslissingen 

nemen we deze wel overwogen. Vanuit de 

consument gedacht is de zondag wellicht 

een onbegrijpelijke dag om te sluiten. Echter 

vanuit ons als ondernemer ligt dat net even 

anders. Op zondag is het altijd gezellig druk 

in de Brasserie van de ochtend t/m einde 

middag, dus waarom die zondag dicht? Dat is 

omdat op zondag gasten voor een kort ver-

blijf komen, even snel een koffie, even snel 

een tosti of te wel alles heel snel waardoor 

de omloop snelheid heel hoog is en dat bete-

kend veel personeel inzetten en dus hoge 

kosten.  

Daarnaast kunnen we veel zelf opvangen 

echter stond Michel op een geven moment 7 

dagen achter elkaar te werken. Naast dat we 

deze mooie Brasserie runnen, runnen we 

ook een prachtig gezin met 3 kinderen waar 

we graag aandacht aan geven. En met de 

sluiting kunnen we ook genieten van onze 

opgroeiende kinderen. Afgelopen november 

hebben we met Vereniging Hendrick de Key-

ser uitvaartondernemingen in de omgeving 

uitgenodigd om hen te vertellen en informe-

ren over de diverse mogelijkheden van het 

organiseren van een waardig afscheid op 

Beeckestijn. Nu in volle voorbereidingen van 

de winterperiode, met natuurlijk onze kerst-

arrangementen in de Brasserie, de rondlei-

dingen met alle bruidsparen die komend jaar 

willen trouwen. 

En natuurlijk ons Chef's menu, elke eerste 

donderdag van de maand presenteren we 

het nieuwe menu door middel van en proef-

diner. Gasten mogen alle 5 de gangen beoor-

delen op smaakcombinatie, kleurcombinatie 

en de wijn & spijscombinatie. Ons team ge-

niet ontzettend van deze culinaire avonden.  

Een mooie en koude winter! 

Michel & Susanne 

Brasserie Beeckestijn 
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NATUURBEHEER 

Bijzonder aan Beeckestijn is dat je er ver-

schillende tuinstijlen naast elkaar ziet. Rond 

het landhuis liggen de geometrisch aange-

legde tuinen in classicistische stijl, ook wel 

Franse landschapsstijl genoemd. Meer naar 

achteren wandel je door de tuinen in Engel-

se landschapsstijl, waar natuurlijk ogende 

kronkelpaden, waterpartijen, heuvels en 

open velden het beeld bepalen. Deze over-

gang is te zien bij het centraal plateau wat 

ligt op een met struiken beplante wal, die 

het wild en het stuivende zand uit de duinen 

tegenhield. In het midden bevindt zich een 

plateau met twee verschillende trappen. 

Is het je trouwens weleens opgevallen dat 

de traptreden van het centraal plateau aan 

beide zijden anders zijn? Wandel je in de 

richting van het landhuis met zijn geometri-

sche tuinen dan zie je een strakke, rechte 

trap. Als je van de andere kant komt zie je 

een ronde trap. Die leidt naar de later aan-

gelegde tuinen in landschapsstijl. Deze stijl 

kwam in de tweede helft van de 18e eeuw in 

de mode. Men legde romantische, parkachti-

ge landschappen aan waar de natuur schijn-

baar haar gang mocht gaan. 

 

Kruiden- en moestuin 

Bericht van Natuurmonumenten 
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Herstel eikencirkel en laan 

In het voorste deel van de buitenplaats heeft 

Natuurmonumenten de laatste jaren al veel 

herstelwerkzaamheden uitgevoerd. Dit jaar 

hebben we een project in het Engelse deel 

van de buitenplaats gerealiseerd. Met een 

financiële bijdrage van de Vrienden van 

Beeckestijn hebben we hier de eikencirkel en 

een laan hersteld.  

Dit gedeelte van de buitenplaats was in de 

18e eeuw een hakhoutbosje met eikencirkel. 

Van oudsher waren er veel hakhoutbosjes op 

buitenplaatsen. Het hout werd elke 10 à 13 

jaar gekapt. Het werd gebruikt voor afraste-

ringen en verstookt. In de 19e eeuw raakten 

de meeste van deze hakhoutbosjes in on-

bruik door de opkomst van alternatieve 

brandstoffen. Bij de restauratie in de vorige 

eeuw is alleen de eikencirkel hersteld en niet 

het hakhout in het midden. Met dank aan de 

Vrienden van Beeckestijn is dit deel van de 

buitenplaats nu weer in ere hersteld. Neem 

plaats op één van de bankjes om hier te ge-

nieten van de rust. 

Fietsenstalling 

In samenwerking met de gemeente Velsen 

zijn er fietsenrekken geplaatst voor het hek 

bij de hoofdingang. Juist omdat fietsen op de 

buitenplaats niet is toegestaan, vinden we 

het belangrijk dat bezoekers hun fiets buiten 

de ingang goed kunnen stallen. Er wordt veel 

en dankbaar gebruik van gemaakt! 



 

 

De kruidentuin is voorzien van nieuwe bord-

jes bij de plantvakken. Op deze bordjes is 

naast de Nederlandse en Latijnse naam te 

lezen wat de eigenschappen van alle planten 

zijn. Ook staat er op ieder bordje een afbeel-

ding van de plant. Zo zijn de bordjes ook 

informatief als de plant niet bloeit. 

VRIJWILLIGERS 

Vaste tuinvrijwilligers 

De vaste tuinvrijwilligersgroep van Natuur-

monumenten bestaat op dit moment uit 

ruim 40 personen. 

We zijn enorm trots op deze betrokken 

groep vrijwilligers die zich iedere dinsdag 

van 13.00 uur tot 16.00 uur inzet om de bui-

tenplaats met alle lanen, parkbos, sier- en 

nutstuinen te onderhouden. 

 

 

Helpende handen tijdens Landelijke 

Natuurwerkdag 

Op vrijdag 4 november 2022 was Beeckestijn 

weer één van de locaties voor de jaarlijkse 

Landelijke Natuurwerkdag. Met een groep 

van 24 vrijwilligers hebben we op het dagre-

creatieterrein gewerkt aan het vrijmaken 

van de bosrand. Door het snoeien en verwij-

deren van jonge boompjes kan er weer meer 

licht op de bodem komen. Hierdoor komt er 

ruimte voor andere planten en struiken. Dit 

is belangrijk voor sommige soorten (broed)

vogels en voor veel insecten. 

Deze dag is een initiatief van Landschap-

penNL in samenwerking met Natuurmonu-

menten en andere terreinbeherende organi-

saties en vindt altijd plaats op de eerste vrij-

dag en zaterdag in november. Noteer 3 en 4 

november 2023 dus vast in je agenda! Als 

Vriend van Beeckestijn kun je op deze ma-

nier een praktische bijdrage leveren aan de 

kwaliteit en behoud van Beeckestijn. 
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RECREATIE 

Maandelijkse rondleidingen door huis 

en tuinen 

Gidsen van Hendrick de Keyser en Natuur-

monumenten geven iedere eerste en derde 

zondag van de maand rondleidingen door 

huis en tuinen.  

Aanmelden kan via de website. 

Midzomernacht op de buitenplaats 

Op 21 juni vindt de zonnewende plaats. Op 

deze dag bereikt de zon haar meest noorde-

lijke positie. Brasserie Beeckestijn, Vereni-

ging Hendrick de Keyser en Natuurmonu-

menten organiseerden tijdens midzomer een 

bijzonder culinair 5-gangenarrangement op 

Buitenplaats Beeckestijn.  

Het arrangement startte aan het eind van de 

middag met een amuse in het hoofdhuis. 

Onder begeleiding van twee gidsen van Na-

tuurmonumenten wandelden de deelnemers 

door de prachtige tuinen van de buiten-

plaats, waar op verschillende locaties ge-

rechten geserveerd werden, bereid door 

chefkok Michel Nijsten en zijn team. Halver-

wege de culinaire wandeling bracht het 

Haarlemse koor Doulce Memoire sfeervolle 

Duitse en Engelse romantische liederen van 

Johannes Brahms en Edward Elgar over de 

natuur ten gehore. 

Het was een prachtige zomeravond en de 

deelnemers hebben genoten! Dit evenement 

gaat volgend jaar zéker een herhaling krij-

gen, dus noteer ook 21 juni 2023 vast in de 

agenda. 

Tevens zijn er plannen om in 2023 op Beec-

kestijn deel te nemen aan het NMF Kamer-

muziekfestival. En ook zal er in 2023 weer 

een Brocantemarkt op Beeckestijn plaatsvin-

den.  

Castle Christmas Fair 

Van donderdag 17 t/m zondag 20 november 

2022 is Beeckestijn het toneel van dé kerst- 

& lifestyle fair van Noord-Holland. Een sfeer-

volle kerstmarkt met een exclusief program-

ma en een scala aan kerst- en lifestyle pro-

ducten. De fair wordt georganiseerd door 

Holland Promotions. 

Het volledige activiteitenaanbod vind je op 

de website van Natuurmonumenten: 

www.natuurmonumenten.nl/agenda 

 

Eveline Blok  

Natuur-

monumenten 
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Velsen vind ik één van de mooiste gemeen-

ten in Nederland, vanwege de veelzijdigheid. 

Aan de ene kant de rauwe industrie en ha-

vens, aan de andere kant prachtige duinge-

bieden en buitenplaatsen als Beeckestijn.  

Ik werd al jong politiek actief en lever altijd 

graag een bijdrage om Velsen zo mooi te 

houden. Eerst als raadslid en nu dus als wet-

houder. Vanuit mijn nieuwe rol kan ik nog 

beter helpen het verschil te maken. Voor en 

met Velsen. 

Zo wil ik flinke stappen maken in het bou-

wen van extra woningen en daarbij het 

groen te ontzien. Die woningen hebben we 

keihard nodig, zeker voor onze jongeren.  

Ook wil ik dat we onze huizen gaan verduur-

zamen. ‘Van het gas af’ gaat niet van van-

daag op morgen, maar loskomen van fossie-

le brandstoffen is noodzaak. Dus moeten we 

‘vandaag’ wel beginnen. Voor onze gezond-

heid, ons klimaat en onze aarde. 

Mijn derde doel ligt op het gebied van kunst 

en cultuur. We hebben zware coronajaren 

achter ons en dat heeft de cultuursector 

enorm gevoeld. We hebben herstelwerk te 

doen.  

Voor alles wat we met elkaar zouden willen 

aanpakken, is er natuurlijk nooit voldoende 

geld. Maar ik doe mijn best om de cultuur in 

Velsen weer in bloei te krijgen. Het realise-

ren van een vernieuwde Stadsschouwburg 

staat daarbij hoog op mijn lijstje. 

Deze stevige uitdagingen ga ik vol energie 

aan. Dan is het mooi dat Beeckestijn er is. 

Die prachtige plek waar ik tot rust kan ko-

men en weer nieuwe energie kan vinden. 

Door er te wandelen bijvoorbeeld, met mijn 

vriendin en kinderen.  

Bericht van Gemeente Velsen 

Sander Smeets, de nieuwe wethouder van Kunst 

en Cultuur stelt zich voor: 

Mijn hele leven woon ik in Velsen en kom ook mijn hele leven al graag in  

Beeckestijn. Nadat ik in juni wethouder Kunst en Cultuur van Velsen werd, kreeg 

mijn gevoel voor deze schitterende buitenplaats extra betekenis. Ik geniet er van, 

en met mij vele andere Velsenaren en vele bezoekers. Wat mij betreft moeten 

we dat met zijn allen blijven doen. 
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Ik begreep dat er nu 400 Vrienden van Beec-

kestijn zijn. Ook de gemeente wil een goede 

vriend zijn, onder meer door Beeckestijn te 

ondersteunen.  

Ik roep iedereen die dit leest en nog geen 

vriend is, op om zich ook aan te sluiten. 

Want Beeckestijn kan niet zonder vrienden, 

zoals de vrienden niet zonder Beeckestijn 

kunnen. 

Sander Smeets 

Wethouder van Kunst en Cultuur  

Bericht van Leerlijn Erfgoed Velsen 

Gezocht: Coördinator op Beeckestijn voor de Leerlijn Erfgoed Velsen. 

De Leerlijn Erfgoed Velsen, waar Beeckestijn 

een onderdeel van is, is in 2011 ontstaan uit 

een samenwerkingsverband van zeven lokale 

musea c.q. erfgoedinstellingen: molen de 

Zandhaas, boerderij Zorgvrij, Pieter Vermeu-

len Museum, Zee- en Havenmuseum, Ruïne 

van Brederode, Buitenplaats Beeckestijn en 

het Bunkermuseum, en ICC-ers (Interne Cul-

tuur Coördinatoren) van basisscholen van 

zowel Openbaar, Bijzonder als Speciaal basis-

onderwijs.  

De thema’s zijn afgestemd op wat de leer-

lingen in het reguliere lesprogramma aange-

boden krijgen. Bij het project met  

Beeckestijn, dat ontwikkeld is voor de bo-

venbouw van het basisonderwijs, maken de 

kinderen kennis met het leven op een bui-

tenplaats en de functie daarvan. Daartoe is 

een themakist ontwikkeld waarmee de kin-

deren op school aan de slag kunnen en uiter-

aard hoort er ook een bezoek aan Beeckes-

tijn bij.  

In 2021 zijn we met de Leerlijn een verzelf-

standigingstraject ingegaan, omdat dit naar 
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onze vaste overtuiging de enige manier is 

om de erfgoededucatie in Velsen te waar-

borgen.   

Bij vier van de zeven instellingen (Molen de 

Zandhaas i.s.m. boerderij Zorgvrij, Pieter 

Vermeulen Museum en het Zee- en Haven-

museum) is dit goed gelukt en heeft deze 

aanpak geresulteerd in het vrijwel zelfstan-

dig kunnen draaien van het aan hun erf-

goedinstelling verbonden project; dat wil 

zeggen dat [medewerkers van] deze instel-

lingen zelf de communicatie met de scholen 

verzorgen en de bezoeken inroosteren.  

 

Wij zijn nu op zoek naar één of meerdere 

personen die deze taak, tegen een 

(vrijwilligers)vergoeding, voor het project 

met Beeckestijn op zich wil(len) nemen, zo-

dat ook dit onderdeel van de Leerlijn voor de 

kinderen in Velsen blijft voortbestaan. 

Mocht u geïnteresseerd zijn en/of meer in-

formatie willen dan kunt u, via de Vrienden 

van Beeckestijn of rechtstreeks, contact op-

nemen met de projecleider van de Leerlijn 

Erfgoed Velsen, Eugénie van den Berg 

(smitvdberg@planet.nl). 

Eugénie van den Berg  

Projectleider van de Leerlijn Erfgoed Velsen 

Een stukje geschiedenis van Beeckestijn (2/4) 

De heer Ton van Oosterom heeft prach-

tige historische verhalen geschreven 

over de vroegere bewoners van  

Beeckestijn. In de vorige nieuwsbrief 

werd het verhaal over Catharina en 

Anna Maria Boreel verteld. In deze edi-

tie vindt u het verhaal ‘De Generaal, 

Jonkheer Willem François Boreel (1755-

1851)’. Mocht u het hele verhaal willen 

lezen, dan kunt u het document down-

loaden op onze website. 

mailto:smitvdberg@planet.nl
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Willem François Boreel 

Willem François Boreel, in de familie bekend 

als “de generaal,” heeft zo´n belangrijke rol 

gespeeld in de vaderlandse krijgsgeschiede-

nis, dat het alleszins de moeite waard is om 

uitvoerig aandacht aan hem te besteden. En 

dan niet slechts aan zijn rol als militair, maar 

ook aan die als vader van een gezin en als 

bewoner van een van Kennemerlands mooi-

ste en meest waardevolle buitenplaatsen.  

Veranderingen op Beeckestijn 

Na zijn rol bij de strijdtaferelen van 1814 en 

1815 wordt zijn leven in militair opzicht wat 

minder enerverend. Het gezin Boreel ver-

blijft, zoals toen gebruikelijk, in de zomer-

maanden op de buitenplaats Beeckestijn te 

Velsen. Hij laat de nodige veranderingen op 

Beeckestijn aanbrengen. De entree wordt 

vervangen door deuren met veel glas erin, 

de voordeur en de ramen worden voorzien 

van luiken, de muren worden wit gepleis-

terd. Aan de straatzijde wordt de muur met 

daarin de speelhuisjes vervangen door een 

laag muurtje met daarop ijzeren paaltjes, 

waartussen kettingen van afwisselend ronde 

en langwerpige schakels. De toegang tot het 

voorplein gaat lopen via twee ingangen ter 

hoogte van de beide koetshuizen. Deze ver-

anderingen zijn zichtbaar op de door Lutgers 

rond 1844 vervaardigde lithografie. 

U kunt het verhaal hier downloaden of op 

onze website vinden op de homepage.  

Lithografie P.J. Lutgers—1840  

https://www.vriendenvanbeeckestijn.nl/2022/11/11/een-stukje-geschiedenis-van-beeckestijn-2-4/


 

 

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.  

Scan de QR code of ga naar:  

www.vriendenvanbeeckestijn.nl 

 

Dank voor uw donatie namens het  

bestuur 

Aad Kalkman, voorzitter 

Pascal Braker, penningmeester 

Carol Pottasch, erfgoedspecialist 

Mariëlle Callenbach, 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 Buiten-

plaats Beeckestijn kunnen genieten? 

Word ook Vriend van Beeckestijn 

https://www.vriendenvanbeeckestijn.nl/
https://www.vriendenvanbeeckestijn.nl/contact/contactformulier/
https://www.vriendenvanbeeckestijn.nl/contact/contactformulier/
mailto:communicatie@vriendenvanbeeckestijn.nl

