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Amsterdam, 23 maart 2022 
 
 

Buitenplaats Beeckestijn bijna verdwenen in het 
Noordzeekanaal! 
 
Op Buitenplaats Beeckestijn in Velsen-Zuid opent vrijdag 1 april de tentoonstelling ‘’Omzeild! 
Buitenplaats Beeckestijn en de komst van het Noordzeekanaal’’ 
 

Tentoonstelling Omzeild!  
De tentoonstelling Omzeild! Buitenplaats Beeckestijn en de komst van het Noordzeekanaal, 
gaat terug naar de 19e eeuw. Amsterdam zoekt een oplossing om zijn haven bereikbaar te houden. 
Een oud plan om een rechte, korte verbinding vanaf Amsterdam direct naar de Noordzee te maken 
wordt weer opgepakt. De vele meningen en twijfels over de haalbaarheid, betaalbaarheid en route 
van een zo groot project en zijn te zien in de oude, tentoongestelde documenten en de 
handgekleurde lithografieën. 
Als in 1865 de eerste spade het zand van de 7 km brede duinen bij Velsen in gaat, loopt de route van 
het kanaal dwars door Buitenplaats Beeckestijn. Bijna was de buitenplaats dus in het Noordzeekanaal 
verdwenen. Deze tentoonstelling licht een tipje van de sluier op waarom waarschijnlijk de 
buitenplaats uiteindelijk omzeild is en een ‘knik’ in het kanaal komt. 
 

Buitenplaats Beeckestijn   
Buitenplaats Beeckestijn is één van de weinige, grote 18de -eeuwse buitens aan de rand van de 
Kennemerduinen, die in zijn geheel bewaard is gebleven. Op deze imposante buitenplaats met 
pronkgevel in de stijl van Lodewijk-XIV, waarop de wapenschilden van de opdrachtgevers prijken, 
brachten rijke Amsterdammers hun zomermaanden door.  
 
Kom je langs op de buitenplaats Beeckestijn, dan waan je je een rijke Amsterdamse regent, zoals de 
familie Trip, Boreel of Corver. Wandel door de lange marmeren gang met prachtig stucwerk, 
bewonder de schilderijen in de stijlkamers, met elk hun eigen kleur en stijl, of schuif aan tafel in de 
gezellige historische keuken. Volg dan de voetsporen van de bewoners van weleer naar de unieke 
collectie tuinen.  

 
Gratis introducé   

Buitenplaats Beeckestijn van Hendrick de Keyser is geopend op donderdag van 13-17 uur en op 

vrijdag t/m zondag van 11-17 uur. Voor het reserveren van tickets, adres en prijzen kijk je op 

www.museumhuizen.nl/buitenplaats-beeckestijn. In de week van 4 t/m 10 april kun je gratis een 

introducé meenemen. 
 
Noot voor de redactie (niet voor publicatie):  

Foto’s 
Bij dit persbericht ontvangt u enkele foto’s in lage resolutie. Hoge resolutie foto’s kunt u downloaden via de 

volgende link: https://we.tl/t-k6Uu3wZetC 
Wilt u de fotograaf vermelden? Dit is Arjan Bronkhorst 
  

http://www.museumhuizen.nl/buitenplaats-beeckestijn


Meer informatie 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Anne de Jong of Cunera Vergeer van Hendrick de Keyser, 
afdeling Communicatie:  
  

• Anne de Jong 
020-5210630 / 06-82053736 
a.dejong@hendrickdekeyser.nl 
  

• Cunera Vergeer 
020 – 5210630 / 06 - 15955772 
c.vergeer@hendrickdekeyser.nl 
  
  
‘Hendrick de Keyser’ is hét nationale goede doel voor het behoud van monumenten. Al meer dan 100 jaar zet 
ze zich in voor het behoud van architectonisch of historisch waardevolle gebouwen en hun interieur in 
Nederland. De Vereniging doet dit door panden te verwerven en ze vervolgens te restaureren en te verhuren. 
De zo opgebouwde collectie geeft een representatief beeld van de Nederlandse architectuur- en 
interieurgeschiedenis. De collectie omvat inmiddels 439 panden, waaronder huizen, boerderijen, 
buitenplaatsen, villa’s en raadhuizen, verspreid over heel Nederland. Vereniging Hendrick de Keyser is partner 

van de Vriendenloterij. Voor meer informatie zie: www.hendrickdekeyser.nl.  
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