Wandeling Woonopmaat Beverwijk
Afstand: 6 km
Duur: 1,5 uur
Letters verzamelen
Onderweg passeert u een aantal bekende gebouwen of er staat tekst op de buitenkant van
een gebouw of straat. Dit staat vermeld in de routebeschrijving onder LETTERS.
Van de namen kunt u letters verzamelen. U kunt de letters invullen onder de genummerde
vakjes. De letters vormen samen een uitspraak.
Weet u de uitspraak? Stuur uw oplossing vóór 15 januari 2021 naar post@woonopmaat.nl of
stuur een kaartje met daarop de oplossing of doe dit bij ons kantoor in de brievenbus.
Vermeld naast de oplossing duidelijk uw naam, adres, emailadres en telefoonnummer.
Onder de inzenders verloten we 10 VVV-cadeaukaarten ter waarde van € 15,-.
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Routebeschrijving



Start bij kantoor van Woonopmaat in Heemskerk.
Loop vanaf het kantoor de Jan van Kuikweg in, richting Beverwijk.

LETTERS: U passeert de gemeentegrens aangegeven door een plaatsnaambord. Wat is de
naam van de gemeente op dit bord? Neem de zevende en achtste letter van de naam.


Sla ter hoogte van basisschool de Lunetten, linksaf de Kingsford Smithstraat in.

Aan de Kingsford Smithstraat bouwt Woonopmaat in 2021 40 duurzame sociale
huurwoningen. Ze krijgen zonnepanelen en worden verwarmd door een warmtepomp.


Loop rechtdoor langs het fietspad langs de dansschool.

LETTERS: U passeert de dansschool aan uw rechterhand. Wat is de naam van de
dansschool? Neem de tweede en derde letter van de naam van de dansschool.




Sla linksaf bij de Dumontstraat en aan het einde weer rechtsaf de
Kingsford Smithstraat in.
Deze gaat over in de Blériotlaan. Vervolg de weg richting de Plesmanweg.
Ondertussen passeert u de Graaf de Lambertstraat en Lindbergstraat.

Deze portiekflats worden verhuurd door Woonopmaat en zijn gebouwd in 1962.
Aan de overkant van de Plesmanweg staan de portiekflats van de Laan der Nederlanden.
Deze zijn gebouwd in 1960 en begin 2000 gerenoveerd.
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Steek de Plesmanweg over en ga aan de overkant rechtsaf.

Aan de linkerkant staat de flat aan de Plesmanweg die samen met de Uiverhof en de
Pelikaanhof de drie hoven met VvE’s zijn aan de Wijkerbaan. In 2010 zijn de
appartementengebouwen voorzien van nieuwe grote balkons. Op dit moment worden de
kozijnen aan de voorzijde van de complexen vervangen.



Loop voorbij het President Kennedyplein en sla voorbij het tankstation linksaf de
Dellaertlaan in.
Loop deze straat door, langs de flat Sonata en ga aan het eind het voetpad op langs de
flat Rumba tot aan de Büllerlaan.

De herinrichting van de Wijkerbaan is gestart in 2010 in samenwerking met gemeente
Beverwijk en een winkelontwikkelaar. In 2017 werd het laatste gebouw, de Korona,
opgeleverd. Wist u dat de namen van de vijf appartementengebouwen de namen van
aardbeienrassen zijn? En dat de namen zijn bedacht door iemand van Woonopmaat?


Ga bij de Büllerlaan rechtsaf en loop rechtdoor naar de Alkmaarse weg.

LETTERS: U passeert een school voor voortgezet onderwijs aan uw rechterhand. Wat is de
naam van de school? Neem de tiende letter van de naam.
Op het kruispunt staan aan de rechterkant 65+ woningen met de blauwgroene kozijnen van
Woonopmaat. Het zijn appartementen en maisonnettes met lift.





Steek de Alkmaarseweg over. Ook aan deze kant staan rechts portiekflats van
Woonopmaat.
Loop rechtdoor langs het Hilbersplein. U komt nu in de Keunenpleinbuurt.
Sla ter hoogte van de Dekamarkt linksaf en vervolg uw weg over het Kuenenplein.
U passeert hierbij de De Witstraat aan de linkerkant.

LETTERS: Aan de overkant rechts van u is een rijwielhandel. De naam staat op de gevel.
Wat is de naam van de rijwielhandel? Neem de eerste en de tweede letter van de naam.



Aan het eind gaat het Keunenplein over in de Grebbestraat.
Loop voorbij de Laan van Kanaän.

Hier staat een schoolgebouw ‘Wilgenhof’. Dit wordt nu verhuurd aan Studio O. Mogelijk
komen hier in de toekomst woningen te staan.





Steek de Oostertuinen over en vervolg de Grebbestraat.
Sla aan het eind van de Grebbestraat rechtsaf de Wilgenhoflaan in.
Sla linksaf de Florastraat in.
Sla vervolgens linksaf de Rijvordtlaan in.
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In de Rijvordtlaan worden in 2021 72 woningen verduurzaamd. Het project levert een
belangrijke bijdrage aan onze doelstellingen duurzaamheid, wooncomfort en
klantbeleving. Omdat energielasten een steeds groter deel vormen van de totale
kosten voor wonen zijn de woningen met het laagste energielabel, waaronder deze
aan de Rijvordtlaan, als eerste aan de beurt.



Ga linksaf de Huiderlaan in.
Aan het eind rechtsaf de Wilgenhoflaan in.

LETTERS: U passeert een gebouw van een stichting die activiteiten organiseert voor allerlei
doelgroepen. Wat is de naam van de stichting? Neem de vijfde en de zesde letter van de
naam.


Passeer achtereenvolgens de Elink Sterkstraat, de Berghuisstraat en de Galgenweg.

In de Elink Sterkstraat staan benedenwoningen en maisonnettes zonder lift uit 1949.
De woningen aan de Berghuisstraat zijn beneden- en bovenwoningen. Sommige woningen
zijn omgevormd tot eengezinswoningen. De woningen aan de Galgenweg zijn 65+ woningen
met een lift en zijn bedoeld voor senioren van 65 jaar en ouder.


Sla rechtsaf de Galgenweg in.

LETTERS: U passeert aan uw rechterhand een oud gebouw waar vroeger onderwijs werd
gegeven. Toen nog gescheiden dus een apart gebouw voor jongens en een apart gebouw
voor meisjes. Wat is de naam van de eerste school die u passeert? Neem de derde letter
van de naam die op de gevel staat.
LETTERS: Wat is de naam van tweede school die u passeert? Neem de tiende letter van de
naam die op de gevel staat.



Steek de Arendsweg over en vervolg uw weg rechtdoor naar de Boeweg.
Steek de plantage over en vervolg de Boeweg.

Ook deze beneden- en bovenwoningen aan de Boeweg zijn eigendom van Woonopmaat en
zijn begin jaren 70 gebouwd.



Sla bij de Beukenstraat rechtsaf.
Uw loopt nu door de Beukenstraat.

De woningen aan de linkerkant van de Beukenstraat zijn de energiezuinigste woningen van
Woonopmaat in de bestaande woningvoorraad. De woningen zijn volledig gerenoveerd. Ze
zijn goed geïsoleerd en het zijn de eerste woningen met een zogenaamde warmtepomp. Deze
warmtepomp is bedoeld om de woning te verwarmen en van warm water te voorzien.




Loop de Beukenstraat uit. Deze gaat over in de Meidoornstraat.
Ga aan het eind rechtsaf de Florastraat in tot aan de Plantage.
Sla linksaf op de Plantage en ga rechtdoor bij de rotonde.
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Vervolg de Plantage tot aan de Laan van Blois.
Ga rechtsaf de Laan van Blois in en loop deze helemaal door tot in de
Westertuinen.
Maak een flauwe bocht naar links de Willem Vessieslaan in.

De woningen aan de Willem Vessieslaan, Burgemeester Bruinsmalaan, Jac. de Weijerlaan en
Theo Luijpenlaan zijn eengezinswoningen van Woonopmaat in de wijk Westertuinen. Ze zijn
in 1986 gebouwd en zijn erg in trek bij woningzoekenden. Op dit moment worden veel van
deze woningen voorzien van zonnepanelen.










Sla rechtsaf de Dirk Kogerlaan in en linksaf de Burgemeester Bruinsmalaan in.
Ga linksaf op de Gladiolenlaan.
Vervolg de Gladiolenlaan, over het wandel- en fietsbruggetje.
Steek de Plesmanweg over en loop verder over de Gladiolenlaan.
Steek voor het fietstunneltje rechtsaf het wandel- en fietsbruggetje over.
Je komt in de Steve Bikolaan.
Ga rechtdoor over de Martin Luther Kinglaan.
Sla aan het eind linksaf en bij de kruising met de Laan der Mensenrechten weer links.
Vervolg deze straat die over gaat in de Krayenhofflaan.

LETTERS: U passeert de gemeentegrens aangegeven door een plaatsnaambord. Wat is de
naam van de gemeente op dit bord? Neem de vijfde letter van de naam.





Steek aan het eind de Alkmaarseweg over, ga 50 meter naar rechts en sla dan linksaf.
Vervolg je weg over het fietspad over de Botteracker.
Ga aan het einde van het fietspad linksaf en dan met de bocht mee naar rechts.
Ga rechtsaf de Wegacker in.

Ook aan de Wegacker staan eengezinswoningen van Woonopmaat. Je herkent ze aan de
hoekige ramen. Deze woningen zijn net als de woningen aan de parallel lopende Lange
Acker, de Beslooten acker, de Pieteracker en de Pastoorsacker gebouwd in 1997 in de wijk
Waterackers.


Loop de Wegacker helemaal door tot aan de rotonde met de Jan Ligthartstraat.

LETTERS: Links van u staat aan de rotonde een gebouw waarin een aantal ondernemers is
gehuisvest. Wat is de naam van de ondernemer op de bovenste verdieping waarvan de
naam op de gevel staat? Neem de derde letter van de naam.


Ga rechtsaf de Jan Ligthartstraat op.

LETTERS: Aan uw rechterhand passeert u een tandartspraktijk. Wat is de naam van deze
tandartspraktijk? Neem de eerste en de zevende letter van de naam.
Aan de overkant staat Westerheem. Ruim 300 woningen. Zorg- en zorggebonden woningen
gebouwd eind jaren ’90 en begin 2000.
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LETTERS: Aan de overkant ziet u Westerheem met daarvoor een halfrond gebouw.
Het wordt gehuurd door een organisatie die daar mensen huisvest en ook
begeleiding biedt. Wat is de naam van de organisatie die ook op de gevel staat?
Neem de eerste letter van de naam.


Loop de Jan Ligthartstraat door tot aan het kantoor van Woonopmaat.

LETTERS: Aan uw rechterhand passeert u een bloemenzaak. Wat is de naam van deze
bloemenzaak? Neem de derde letter van de naam.
LETTERS: Aan uw rechterhand passeert u ook een doe-het-zelf zaak. Wat is de naam van
deze doe-het-zelf zaak? Neem de derde letter van de naam.
LETTERS: Aan het eind van de route bent u weer terug bij het gebouw van de
woningcorporatie die deze route aanbiedt. Wat is de naam van deze woningcorporatie?
Neem de laatste letter van de naam.


Einde van de route
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