
Handig! Een greep uit het horeca 
aanbod in de Spoorzone Beverwijk!

Lekker eten en drinken? 
Dat doe je hier.

In deze special vindt u een greep uit het verrassende en soms goed verborgen aanbod aan horeca 
bedrijven in de Beverwijkse Spoorzone. Dit is zeker niet alles wat Beverwijk de bezoeker te bieden 
heeft. Er zijn nog veel meer leuke eet- en uitgaansgelegenheden, zoals in en rond de Breestraat, 
Beverhof, Marlo-terrein en Bazaar. Maar wij hopen met dit overzicht vooral uw nieuwsgierigheid aan 
te wakkeren. Neem eens een kijkje in de Spoorzone en ontdek wat hier allemaal nog meer te zien is 
en vooral... te eten en drinken!



Burger King
KFC

Budget Broodjes

Podiumcafé Toos

Bowlingbaan Bij 45

Lunchroom Take a Break 

Dirk’s Vis en Meer

Dunya Partycenter

McDonald’s

Kinderparadijs Ballorig 

Amazing Oriental

Muziekfort

Landgoed Rorik

Tankstation Total

Tankstation BP

Hotel Restaurant Wijkerhaven 

Essies Foodtruck

Gasterij Vuurland

De Prins Evenementen

Partycentrum Arzo

Party Centrum Jasmine

Horecaplein Bazaar

Culinaire Academie

La Cubanita

Vispaleis Koelewijn

Bakkerij Schoone

Lunchroom Ligterink

Döner Company

Subway

Dekamarkt World of Food

Brafoer

Sushi Point

Dawu Sushi en grill restaurant

Grand Café Cineac Cineworld
Kiosk station

Zorba de Griek

Thuis restaurant Premiere

Surinaamse foodtruck

Stadskantl
l

Business Docksl
l

  Burger King Parallelweg 1

  KFC Parallelweg 1a  
  Budget Broodjes Rietlanden 5  
  Podiumcafé Toos  Parallelweg 7  
  Dirk’s Vis en Meer Kop van de Haven  
  Bowlingbaan Bij 45 Parallelweg 45  
  Take A Break broodjes  Parallelweg 110  
  McDonald’s Parallelweg 122

  Kinderparadijs Ballorig  Parallelweg 120 
 

  Hotel Restaurant Wijkerhaven  Noorderkade 5  
  Gasterij Vuurland Noorderweg 15  
  Horecaplein Bazaar Bazaar  

  Amazing Oriental  Buitenlanden 10  
  Culinaire Academie  Wijkermeerweg 70  
  Muziekfort  Vuurlinie 1  
  Landgoed Rorik Noorderweg

  Tankstation Total  Parallelweg 1

  Tankstation BP  Flevoland 15

  Essies Foodtruck  Flevoland 11  
  Dunya Partycenter Wijkermeerweg 48 

  De Prins Evenementen Parallelweg 61 

  Party Centrum Jasmine Parallelweg 97

  Partycentrum Arzo Industrieweg 23

  Kiosk station  Stationsplein 

  Lunchroom Ligterink Beverhof 19

  Dekamarkt World of food Spoorsingel 73
 

  Vispaleis Koelewijn Spoorsingel 73

  Bakkerij Schoone Spoorsingel 5

  Sushi Point  Meerstraat 84

  Thuis restaurant Premiere Nieuwstraat 4

  Dawu Sushi en Grill restaurant Meerstraat 90

  La Cubanita Velserweg

  Zorba de Griek Meerstraat 32

  Subway Breestraat 2

  Grand cafe Cineac Cineworld Stationsplein 49

  Brafoer Halve maan 2

  Döner Company  Stationsplein 52

  Surinaamse foodtruck Halve maan 



Grand Cafe Cineac HANS KLUFT (MEDE-EIGENAAR)

“De bouw van Cineworld, het gemeentehuis en later Brafoer vormde de eerste grote 
 ontwikkeling hier in dit gebied. Daarna zijn er veel plannen gemaakt, maar is nog niets echt 

van de grond gekomen. Ik hoop dat de plannen nu doorgezet 
worden en dat het Stationsplein een mooi plein wordt, met 
horeca en kleine winkels. Een écht plein, met ondergronds 
parkeren, dus een wandelgebied,waar ook evenementen en 
festivals georganiseerd kunnen gaan worden. Dat zou echt   
een opsteker voor Beverwijk zijn!” 

“Het is  
hier altijd
gezellig.”l

lABDUL KADIR

Döner Company ABDUL KADIR (FILIAALMANAGER)

“Van de burgemeester tot de buschauffeur: het is hier altijd gezellig. 
Overdag komen mensen die hier in de buurt werken, bij Tata, op het 
stadhuis, in de bouw of in het ziekenhuis. Aan het eind van de middag 
de scholieren. Broodje kebab en kapsalon, dat verkopen we het 
meest. In het weekend is het echt druk. Dan komen mensen vanuit 
heel Nederland, van Groningen tot Eindhoven. Door corona is het 
aantal reizigers wel afgenomen. Door de week mag het van mij best 
nog een beetje drukker worden. Dus alles wat hier gaat gebeuren, 
vind ik goed.”

“Steeds meer
mensen weten 
ons te vinden.”l

lSEBASTIAN SCHIJFFELEN

Take A Break TIM VAN TOOR (BEDRIJFSLEIDER)  
EN KIM VAN DEN BERG (MEDEWERKER)

“We zitten hier al 20 jaar en hebben een gezellig vast team. 
Dat is leuk, want we hebben ook heel veel vaste gasten. Door 
de week vooral zakenmensen, in het weekend de families en 
op zondag de jongelui die een warm broodje komen eten tegen 
de kater. Het wisselt elkaar mooi af. Sinds corona bezorgen 
we ook heel veel bij bedrijven in de buurt. Er staan nu veel 

panden leeg, dus we zijn blij met 
wat er in de Spoorzone gaat 
gebeuren. Woningbouw juichen 
we ook toe, net als meer horeca. 
Als er maar meer leven in de 
brouwerij komt!”

Bij 45 SEBASTIAN SCHIJFFELEN 
(BEDRIJFSLEIDER) 

“Tijdens een vakantie in Kroatië 
bedachten we ooit: hoe leuk zou het 
zijn als Beverwijk een bowlingbaan zou 
hebben. Nu is het zover, en meer dan 
dat. We noemen onszelf een leisure 

centrum, je kunt hier bowlen, glow-in-the-dark midgetgolf spe-
len, karaoke zingen en natuurlijk lekker eten. We hadden een 
slechte start, de opening was gepland in maart 2021 en toen 
kwam de coronacrisis. Gelukkig gaat het nu heel goed, steeds 
meer mensen weten ons te vinden, voor kinderpartijtjes, 
familiefeestjes, bedrijfsuitjes en vriendenavonden. De ontwik-
kelingen in de Spoorzone zijn goed voor Beverwijk. Hoe meer er 
gebeurt, hoe beter. Dat geldt ook voor de horeca. Het kan elkaar 
alleen maar versterken.”

Dirk’s Vis & Meer DIRK VERDONK (EIGENAAR) EN SHEILA (MEDEWERKER) 

“We zitten hier alweer 7 jaar. De Kop van de Haven is voor een viskraam natuurlijk het beste plekje van Beverwijk, alleen een 
beetje winderig. Iedereen komt voor de kibbeling, van hele grote directeuren tot chauffeurs. Helaas is de vis op dit moment 
erg duur, dus gaan we er ook snacks bij verkopen. Wel in apart vet hoor, dat is belangrijk. Woningbouw op deze plek zie ik niet zo 
gauw gebeuren, dus voorlopig blijf ik hier lekker zitten.”

“De klanten
groeien eigen-
lijk gewoon 
met ons mee”l

lMAAIKE DE WIT Bakkerij Schoone MAAIKE DE WIT EN SJOERD SCHOONE 
(EIGENAREN)

“Dit familiebedrijf is al jaren diepgeworteld en een begrip in Beverwi-
jk. Sinds 2 jaar zitten we op een mooie plek vlak bij de bakkerij op de 
Hendrik Mandeweg. Samen bedienen we al een eeuwigheid een grote 
vaste klantengroep. De klanten groeien eigenlijk gewoon met ons mee, 
generatie op generatie. Je hoort wel eens wat over de Spoorzone, 
maar dan gaat het vooral over de andere kant van het spoor. Wij vallen 
een beetje buiten alle communicatie. We hopen voornamelijk dit bedrijf 
nog jaren te kunnen voortzetten.”


