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Verantwoording
Het Monumenten Inventarisatie Project (MIP) is ontwikkeld op initiatief
van de Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur om geheel
Nederland te inventariseren op het gebied van architectuur en
stedebouw uit de periode 1850-1940. Het project wordt, in samenwerking
met de Rijksdienst voor de Monumentenzorg, uitgevoerd door de
provincies en de vier grote steden.
De doelstellingen van het MIP zijn:
• het verkrijgen van een landelijk overzicht van jongere bouwkunst en
stedebouw uit de periode midden 19de eeuw-Tweede Wereldoorlog;
• het bevorderen van kennis en waardering voor historische stads- en
dorpsgezichten en monumenten van geschiedenis en kunst uit de
periode midden 19de eeuw-Tweede Wereldoorlog;
• basisgegevens aan te leveren voor wetenschappelijk onderzoek op
architectuurhistorisch, bouwhistorisch, stedebouwkundig, historischgeografisch en/of industrieel-archeologisch terrein;
• bouwstenen aandragen voor te ontwikkelen beleid van de drie
bestuurslagen ten aanzien van ruimtelijk ordening, stadsontwikkeling
en monumentenzorg en als basis voor planologische en stedebouwkundige afwegingen;
• selectie- en registratie-activiteiten van de drie bestuurslagen ten
aanzien van objecten, ensembles, structuren en gezichten mogelijk te
maken.
Voor de uitvoering van de werkzaamheden zijn de provincies in regio's
onderverdeeld. Binnen deze inventarisatie-gebieden wordt het werk per
gemeente verricht.
Van elk inventarisatiegebied en van elke gemeente wordt een
beschrijving gemaakt waarin geografische, sociaal-economische en
stedebouwkundige ontwikkelingen binnen het betreffende gebied c.q.
gemeente worden geschetst, toegespitst op de periode 1850-1940. Voorts
worden waardevolle gebouwen en ruimtelijke structuren uit de
betreffende periode in beeld gebracht.
De nu volgende gemeentebeschrijving richt zich op de gemeente
Haarlem. Voor geografische, sociaal-economische en cultuurhistorische
ontwikkelingen in groter verband kan de Ml P-regiobeschrijving ZuidKennemerland worden geraadpleegd.
De gemeentebeschrijving is tot stand gekomen op basis van vergelijking
van kaartbeelden uit circa 1850, 1900 en 1940, literatuuronderzoek en
inventarisatie in het veld.
De MlP-werkzaamheden betreffende de gemeente Haarlem zijn verricht
door drs. E. van der Kleij, als inventarisator jongere bouwkunst werkzaam
bij de provincie Noord-Holland. De werkzaamheden bestonden uit een
vooronderzoek, het maken van de gemeentebeschrijving en het
fotograferen en kort beschrijven van de geïnventariseerde objecten.
Dank gaat uit naar het bureau monumentenzorg van de gemeente
Haarlem voor beschikbaarstelling van onderzoeksmateriaal. In het
bijzonder is dank verschuldigd aan drs. H. Peschar, lid monumentencommissie Haarlem, voor het kritisch-lezen van deze beschrijving en
voor zijn informatie over de Haarlemse woningbouw tussen 1920 en 1940.

Opzet gemeentebeschrijving
De gemeentebeschrijving volgt in hoofdlijnen de door
mw. dr. M.C. Kuipers samengestelde 'opzet voor een stadsbeschrijving
en voor een stadsdeelbeschrijving', Rijksdienst voor de Monumentenzorg, november 1988.
De stadsbeschrijving (hoofdstuk 1 t/m 7) is een beknopte algemene
beschrijving van de ruimtelijke ontwikkelingen in de gemeente
toegespitst op de Ml P-periode. Daarop volgen negen stadsdeel- of
wijkbeschrijvingen (hoofdstuk 8 t/m 16). Na een korte algemene wijkbeschrijving, worden daarin de onder de wijk ressorterende buurten (1.1)
volgens een vast stramien beschreven:
- Inleiding, waarin begrenzing en korte karakteristiek van de buurt wordt
gegeven;
- Prestedelijke situatie, waar wordt ingegegaan op de situatie voor de
totstandkoming van de buurt;
- Ruimtelijk-historische ontwikkelingen 1850-1940, waarin de totstandkoming
van de buurt wordt beschreven;
- Bebouwing, waarin de aard en zo mogelijk de stilistische kenmerken
van de bebouwing worden behandeld;
- Ontwikkelingen na 1945, waarin wordt ingegaan op de belangrijkste
veranderingen vanaf 1945 tot op heden.
De oude stad (wijk 1) wordt voornamelijk behandeld in de stadsbeschrijving. Schalkwijk en de buurten van na 1945 worden in een wijken buurtbeschrijving kort gekarakteriseerd. Aan het model zijn een
stedebouwkundige typologie, een beschrijving van de gebieden met
bijzondere (stedebouwkundige) waarden en een verantwoording van de
inventarisatie toegevoegd. De gemeentebeschrijving is zoveel mogelijk
chronologisch opgesteld met vermelding van de in paragraaf 1.1 gegeven
officiële Haarlemse wijk- en buurtnummering.
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I. Inleiding
De gemeente Haarlem ligt in het zuidwesten van de provincie
Noord-Holland en bevat naast de provinciehoofdstad Haarlem, het dorp
Spaarndam en de voormalige buurtschappen Schalkwijk en Vijfhuizen.
De huidige omvang is 3212 ha en het aantal inwoners bedraagt
149.269 personen (31.12.1990).
De gemeente Haarlem wordt begrensd door de gemeenten Velsen
(noord), Haarlemmerliede en Spaarnwoude (noordoost), Haarlemmermeer (zuid-oost), Heemstede (zuid) en Bloemendaal (west). De huidige
omvang van Haarlem ontstond na annexaties in 1884, 1927 en 1963. In
1884 betrof dit een gebiedsuitbreiding in noordelijke richting ten koste
van de gemeente Schoten. Bij de aanzienlijke annexatie van 1927 werd de
gemeente naar alle kanten vergroot, doch vooral in noordelijke richting.
Als gevolg hiervan werden de gemeenten Schoten en Spaarndam
opgeheven. Aan de oost- zuid- en westzijde werd gebied geannexeerd
van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude en de gemeenten
Heemstede en Bloemendaal. In 1963 had de laatste gebiedsuitbreiding
plaats. Haarlem werd hiermee aan de zuidoostelijke zijde vergroot met
grondgebied van Haarlemmerliede en Spaarnwoude. Dit grondgebied
hoorde tot 1863 bij Zuid-Schalkwijk, een kleine agrarische gemeente die
toen bij Haarlemmerliede en Spaarnwoude werd gevoegd.
De gemeente Haarlem behoort tot het MlP-inventarisatiegebied
(MlP-regio) Zuid-Kennemerland. Deze regio omvat voorts de gemeenten
Heemstede, Bennebroek, Bloemendaal en Zandvoort.
(Zie afbeeldingen 1 en 14.)
1.1 Inventarisatie-wijken (MlP-deelgebieden)

Ten behoeve van een overzichtelijke inventarisatie is het grondgebied
van de gemeente Haarlem opgedeeld in negen inventarisatie-wijken die
elk een aantal buurten met bebouwing uit de periode 1850-1940 bevatten.
Om praktische redenen wordt hiermee de officiële (administratieve)
wijk- en buurtindeling van de gemeente Haarlem aangehouden, zoals
vermeld in Stratenlijst, gemeente Haarlem, afdeling burgerzaken,
juni 1988.
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Wijk:
Buurt:

1
10
11
12

Oude stad
Centrum
Stationsbuurt
Omgeving Spaarnwouderstraat

Wijk:
Buurt:

2
20
21
22
23

Spoorbaan Leiden
Zijlweg-Oost
Leidsebuurt
Leidsevaartbuurt
Houtvaartkwartier

Wijk:
Buurt:

3
30
31
32
33
34
35
36

Oude Amsterdamsebuurt
Potgieterbuurt
Van Zeggelenbuurt
Slachthuisbuurt
Parkwijk (na 1945)
Harmenjansbuurt/Waarderpolder (deels na 1945)
Zuiderpolder (merendeels na 1945)

Haarlem-Oost

Wijk:
Buurt:

4
Haarlemmerhoutkwartier
40 Koninginnebuurt/Bos en Vaartkwartier
41 Omgeving Kleine Houtweg
42 Den Hout
43 Rozenprieel

Wijk:
Buurt:

5
Westoever Noorder Buitenspaarne
50 Patrimoniumbuurt

51 Transvaalbuurt

Wijk:
Buurt:

Wijk:
Buurt:

Wijk:
Buurt:

Wijk:
Buurt:
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52
53
54

Indischebuurt-zuid
Indischebuurt-noord
Frans Halsbuurt

6
60
61
62
63
64

Ter Kleef en te Zanen

7
70
71
72
73
74

Oud Schoten en Spaarndam
Omgeving Dietsveld
Vogelenbuurt
Delftwijk
Vondelkwartier (deels na 1945)
Spaarndam

8
80
81
82

Duinwijk
Ramplaankwartier
Zijlweg-west
Oosterduin (na 1945)

Kleverpark
Bomenbuurt
Planetenwijk
Sinnevelt (merendeels na 1945)
Overdelft (merendeels na 1945)

9
Schalkwijk
90 Europawijk (na 1945)
91 Boerhavewijk (na 1945)
92 Molenwijk (na 1945)
93 Meerwijk (na 1945)

2. Stadsontwikkeling tot 1850
Haarlem ontstond als geestnederzetting op een sinds de 8ste eeuw
bewoonde strandwal. Een geest is een vroeg-middeleeuws, vaak
ovaalvormig complex akkerland op de hoogste delen van de strandwal.
De nederzetting ontstond op een punt waar twee belangrijke noordzuidverbindingen elkaar het dichtst naderden: een over de strandwal
lopende landweg (nog te volgen in Schoterweg-Kennemerstraat-KruiswegKruisstraat-Barteljorisstraat-Koningstraat-Gierstraat-Crote HoutstraatHoutplein-Wagenweg) en het Spaarne, de kronkelende rivier die in de
13de eeuw binnen de stad werd versmald. Door de strategische situering
vestigde zich hier vanaf de vroege 12de eeuw een grafelijk hof.
De beschermende aanwezigheid van het hof en de gunstige situering van
de nederzetting stimuleerden vestiging van ambachts-en kooplieden.
Deze bewoning concentreerde zich om het Sant, de huidige Grote Markt,
waar ook de huizen van de grafelijke dienstmannen stonden.
Graaf Willem II verleende Haarlem in 1245 stadsrechten. In 1274 werd de
komvormige stad omringd door een omwalling binnen de huidige
omtrek van Spaarne, Gedempte Oude Gracht, Nassau laan, Nassaustraat,
Ridderstraat en Bakenessergracht.
Naast de functie van handelscentrum voor het omliggende gebied
ontwikkelde Haarlem zich tot centrum voor scheepsbouw, bierbrouwerij,
laken- en linnenindustrie. De bevolkingsgroei die als gevolg hiervan
optrad werd tot circa 1300 binnen de omwalling opgevangen. Rond 1300
werd het gebied tussen Bakenessergracht en binnenbocht van het
Spaarne bij de stad getrokken. Vanaf circa 1350 ontstond aan de oostzijde van het Spaarne de Burgwalbuurt. Verdere bevolkingsgroei zorgde
rond 1400 voor een grote zuidwestelijke uitbreiding. De laatste grote
stadsuitbreiding werd tussen 1671 en 1679 aan de noordzijde van de stad
gerealiseerd. Afnemende welvaart in de 18de eeuw was er de oorzaak
van dat dit door halfcirkelvormige omwalling met bastions omgeven
gebied, de zogenaamde 'Nieuwstad' (thans Stationsbuurt), pas grotendeels na 1865 zou worden bebouwd. Tot die tijd vormden de in 1842
geopende spoorlijn Haarlem-Leiden en de hiermee gepaard gaande bouw
van een spoorwegstation de belangrijkste ontwikkelingen in de
Nieuwstad.
In 1822 waren de bolwerken naar ontwerp van de Haarlemse
landschapsarchitect J.D. Zocher jr. (1791-1870) vergraven tot plantsoenen in
landschappelijke stijl. Hiermee was de ontmanteling van de vestingwerken ingezet die aan de zuidzijde van de stad al had geresulteerd in
de sloop van de Grote Houtpoort (1825) en aan de oostzijde de afbraak
van de Raam poort (1849) tot gevolg zou hebben.
Een ander werk van J.D. Zocher jr. was de reorganisatie van de
Haarlemmerhout in 1827. De wijziging van de formele aanleg naar het
thans nog in grote lijnen bestaande landschapspark, vormde het eerste
zelfstandige werk van de architect.
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3. Geografische kenmerken
3.1 Bodem
De bodem van de gemeente Haarlem heeft een noord-zuidelijke
hoofdstructuur die in drie min of meer evenwijdige stroken kan worden
ingedeeld. De middelste strook wordt gevormd door de rond 3000 v. Chr.
door de zee opgebouwde strandwal waarop Haarlem en Schoten
ontstonden. De bodem van deze hoger gelegen zandrug bestaat uit oud
duinzand. De westelijke strook maakt deel uit van de strandvlakte tussen
de strandwal van Haarlem en de meer westelijk gelegen strandwal van
Bloemendaal (1900 v. Chr.). De bodem van dit poldergebied bestaat uit
veen dat door overstuiving vanuit westelijke richting een min of meer
zandig karakter heeft. De oostelijke strook, eveneens polderland, behoort
bij het uitgestrekte Hollandse veengebied ten oosten van het strandwallen- en strandvlaktenlandschap.
Het reliëf van de bodem varieert van circa 1.50 meter +NAP op de
strandwal tot 1.80 meter -NAP in het oostelijk polderland. Op de
westelijke strandvlakte bedraagt de gemiddelde hoogte
30 centimeter -NAP.
(Zie afbeelding 9.)
3.2 Afwatering

Na de drooglegging van het Haarlemmermeer (1848-1852) vond de belangrijkste afwatering van Haarlem en omstreken plaats via het Spaarne in
noordelijke richting. Het water werd via het stoomgemaal en het
Boezemkanaal bij Spaarndam (1843) op het IJ en later op het Noordzeekanaal geloosd. De waterstand in de polders ten westen en oosten van
de strandwal werd daarbij door windmolens geregeld.
De drooglegging van het Haarlemmermeer benadeelde de doorstroming
van het Spaarne en de hiermee in verbinding staande stadsgrachten.
De stank was een motief tot demping van de meeste stadsgrachten
tussen 1860 en 1870.
Tussen 1867 en 1872 werden delen van het IJ ingepolderd en het
Noordzeekanaal gegraven. Dit kanaal vervulde vanaf dat moment een
belangrijke boezemfunctie. Vanaf de sluizen bij Spaarndam geschiedde
de noordwaartse afwatering nu via de gelijktijdig gegraven Zijkanalen
B en C. Het stoomgemaal bij Spaarndam werd na brand in 1936 door een
dieselgemaal vervangen. Dit is één van de vier hoofdgemalen van het
Hoogheemraadschap van Rijnland. De andere gemalen staan bij Halfweg,
Gouda en Katwijk.
(Zie afbeelding 10.)

3.3 Grondgebruik en verkaveling
In 1850 had het niet-stedelijk grondgebied dat tegenwoordig behoort tot
de gemeente Haarlem in hoofdzaak een agrarische functie. Het uitgestrekte poldergebied ten oosten van de strandwal bestond uit weiland.
De westelijke strandvlakte bood daarnaast ruimte aan tuinbouwgronden,
met name ten behoeve van de bollenteelt. Op de strandwal bevonden
zich wei- en akkerland, buitenplaatsen, de Algemene Begraafplaats en de
Haarlemmerhout.
Aan weerszijden van de strandwal was overwegend sprake van onregelmatige strokenverkaveling met een merendeels oost-westelijke hoofdrichting, ontstaan door middeleeuwse ontginning vanaf de strandwal.
De onregelmatige strokenverkaveling in het poldergebied ten noorden
van de spoorlijn Haarlem-Amsterdam toonde daarnaast ook een noordzuidelijk hoofdrichting en deed in de Veerpolder denken aan het
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patroon van een V-vormige of veerverkaveling. Dit patroon ontstond door
middeleeuwse ontginning vanaf De Liede, een kronkelende veenstroom
ten oosten van het Spaarne.
(Zie afbeelding 2.)
3.4 Infrastructuur in 1850

Getuige de kaart van Kuyper werd Haarlem in 1865 aan de noordzijde
ontsloten door de Schoterweg (straatweg naar Schoten) en aan de
zuidzijde door drie landwegen waarvan de Wagenweg (straatweg van
Hillegom naar Haarlem) de belangrijkste was. Schoterweg en Wagenweg
maakten deel uit van de eerder genoemde middeleeuwse kustroute over
de Hollandse strandwallen tussen Alkmaar en Den Haag.
De andere twee ontsluitingen aan de zuidzijde werden gevormd door
Dreef en Kleine Houtweg, die ten zuiden van de Hout in de oost-west
lopende Spanjaardslaan met elkaar werden verbonden. Deze wegen
waren in 1865 alle verhard. Dit gold ook voor de Kleverlaan en Zijl weg,
dwars over de strandvlakte lopende oost-westverbindingen met de
dorpen Bloemendaal en Overveen. De verbinding met Amsterdam werd
in 1850 gevormd door de verharde weg langs de zuidzijde van de in 1631
geopende trekvaart naar de hoofdstad. Ten zuidoosten van Haarlem
lagen tenslotte verharde wegen naar de Haarlemmermeerpolder. Van de
straatweg naar Amsterdam takte hiertoe een niet meer bestaande weg af
die zich na kruising met de straatweg langs de Zomervaart zuidwaarts in
de vorm van de niet meer bestaande Zomerzorgerweg (Schalkwijk)
voortzette. Langs de oostzijde van het Zuider-Spaarne liep tenslotte vanaf
de Zomervaart de nog bestaande straatweg naar Schalkwijk.
Als belangrijke waterwegen golden de genoemde trekvaart naar
Amsterdam en de in 1657 geopende trekvaart op Leiden, die aan de westzijde van de stad nabij de Brouwersvaart op de singel aansloot. De oostwest gerichte Brouwersvaart vormde in 1850 nog een belangrijke route
voor het zandtransport vanuit de zanderij achter het Overveense Elswout.
Ditzelfde geldt voor de eveneens oost-west gerichte, maar meer
noordelijk gelegen Jan Gijzenvaart. Het Spaarne tenslotte vormde in 1850
een primaire waterweg, waarvan de scheepvaartfunctie zich aanzienlijk
zou versterken door de aansluiting met het in 1876 geopende Noordzeekanaal via de Zijkanalen B en C vanaf Spaarndam. Tot de drooglegging
van het Haarlemmermeer vormde het oostwestelijk tracé van Zomervaart
en Fuikvaart een waterverbinding tussen dit meer en het Spaarne.
Langs genoemde waterwegen lagen kaden. Niet primair-waterkerende
dijken lagen in 1850 in de aangrenzende gemeenten Schoten en
Zuid-Schalkwijk. In Schoten was dit de Slaperdijk, in 1612 gebouwd tegen
overstromingen vanuit de Wijkermeer en in Zuid-Schalkwijk betrof dit
een deel van de ringdijk om de Haarlemmermeerpolder. Sinds de
annexaties van 1927 en 1963 behoren de dijken tot Haarlem.
De Slaperdijk ligt sindsdien tegen de noordgrens van de gemeente.
De dijk in het voormalige Zuid-Schalkwijk vormt hiervan thans de zuidoostgrens.
Langs de noordzijde van de trekvaart naar Amsterdam lag sinds 1839 de
spoorverbinding met deze stad. In 1842 werd de lijn vanaf het eindpunt bij
de Amsterdamse Poort in een grote boog door de stad in de richting van
Leiden doorgetrokken.
(Zie afbeelding 3a.)
(Zie 2 en 4.1J voor militaire infrastructuur.)
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4. Infrastructuur en functionele ontwikkelingen 1850-1940
4.1 Voornaamste ontwikkelingen in de infrastructuur
(Zie afbeeldingen 10 en 11.)
4.1.1

Landwegen

In de stad werd ten behoeve van het verkeer na 1925 de profilering van
diverse wegen aangepast waarna vaak asfaltering volgde. De herprofilering ging meestal gepaard met verwijdering van de laanbeplanting wat
een ingrijpende wijziging van het stadsbeeld betekende.
Verkeersdoorbraken kwamen in de MlP-periode weinig voor. Bekende
voorbeelden zijn de doorbraak tussen Grote Houtstraat en Grote Markt
(1870) en de verbreding van de Damstraat (1930).
Omstreeks 1930 werd het wegennet rond de stad Haarlem verbeterd en
uitgebreid. De oude rijkswegen naar Amsterdam, Leiden en Alkmaar
werden verbreed en er kwam een provinciale weg in de richting van
Schiphol. In dat jaar werd ook de Vondelweg aan de oostzijde van
Haarlem-Noord aangelegd.
4.12 Kanalen en havens
In het Uitbreidingsplan van 1905 (zie 5.1) werd het poldergebied ten
noorden van de spoorlijn en ten oosten van het Noorder Buiten Spaarne
bestemd voor bedrijfsvestiging. Voorstellen uit het bedrijfsleven tot de
aanleg van een spoorweghaven in dit gebied, werden in 1912 door de
Gemeenteraad verworpen. Wel werden rond 1902 de Westergracht en
een spoorweghaven gegraven nabij het goederenemplacement van de
spoorwegen ten westen van de nieuwe St. Bavokerk. De haven was door
de ongunstige ligging voor de scheepvaart niet succesvol en werd na
1940 gedempt. De ruimte is thans ingericht als verkeersweg en
groenstrook.
Met de aanleg van de L-vormige haven in het industriegebied ten oosten
van het Noorder Buiten Spaarne werd in 1939 gehoor gegeven aan een
oude wens van het bedrijfsleven.
Aan de westzijde van het Noorder Buiten Spaarne lag sinds 1888 de
kleine binnenhaven van de Werf Conrad. De situering van de na 1945
gedempte haven is in het buurtpark tussen de Patrimonium- en de
Transvaalbuurt herkenbaar gebleven. Rond 1900 werden in de nabijheid
van deze werf de Paul Krugerkade en de Schalkburgergracht ten behoeve
van verdere bedrijfsvestiging gegraven (zie 12.3).

4.1.3 Spoorwegen
In 1867 werd de spoorlijn Haarlem-Alkmaar aangelegd. Dit gebeurde via
een aftakking van de lijn Haarlem-Leiden even ten westen van de
kruising met de singelgracht. In 1881 werd vanaf ditzelfde punt de
spoorlijn naar Zandvoort doorgetrokken. Met de dwarsverbinding tussen
de lijnen naar Leiden en Alkmaar ontstond hier een driehoekig
spoorwegknooppunt met locomotievenloods (verdwenen) en rangeerterrein. Het wigvormige knooppunt zou een duidelijke invloed hebben
op de ruimtelijke ontwikkelingen ten noordwesten van de oude stad.
Zo is de gebogen loop van de Verspronckweg bepaald door de spoorlijn
naar Alkmaar. Ook het eerder genoemde spoorwegemplacement met
goederenstation dat rond 1880 langs de oostzijde van de lijn
Haarlem-Leiden tussen huidige Pijlslaan en Westergracht werd aangelegd
had invloed op de ruimtelijke ontwikkelingen. Het langgerekte complex
zou een barrière gaan vormen voor stadsuitbreiding in de westelijke
strandvlakte.
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Het spoorwegstation uit 1842 werd bij de aanleg van de lijn naar Alkmaar
vergroot. Dit station werd vervolgens in 1906 door het huidige complex
vervangen. Doordat de toenemende frequentie van het treinverkeer veel
oponthoud bij de spoorwegovergangen veroorzaakte werd besloten tot
verhoogde sporen. Belangrijkste kunstwerken in de spoordijk werden de
gietijzeren brug over het Spaarne (vervangen ca 1950) en de gietijzeren
viaducten over Jansweg, Kruisweg, Kinderhuissingel en Zijl weg.
Van 1912 tot 1936 lag tussen Haarlem en Aalsmeer de Haarlemmermeerlijn,
een spoorlijn die werd opgeheven vanwege concurrentie door de
autobus. De lijn kwam bij Vijf huizen binnen het huidige gemeentegebied
en sloot ter hoogte van de Israëlitische Begraafplaats aan op de spoorlijn
Amsterdam-Haarlem. Nabij dit punt bleef het kleine spoorwegstation
'Rijksstraatweg' behouden. Hetzelfde geldt voor grote delen van de
spoordijk.
4.1.4 Voormalige tramwegen
Het Stationsplein was tussen 1900 en 1940 knooppunt van een uitgebreid
lokaal en interlokaal tramnet dat tussen 1899 en 1917 tot stand was
gekomen. Een lokaal onderdeel van dit tramnet was van 1899 tot 1929 de
ruim vijf kilometer lange geëlektrificeerde ring- of ceintuurbaan over de
route: Stationsplein-Kenaupark-Wilhelminastraat-KoninginnewegWagenweg-Hazepaterslaan- Paviljoenslaan-Kleine Houtweg-KampervestSpaarne-Damstraat- Klokhuisplein-Jansstraat-Jansweg-Stationsplein.
Het interlokale net werd gevormd door de lijnen Haarlem-Leiden
(1881-1949); Haarlem-Alkmaar (1896-1924); Amsterdam-Haarlem-Zandvoort
(1899, 1904-1957); Haarlem-Bloemendaal (1900-1934); twee lijnen op
Overveen (1914-1934; 1917-1934).
De in 1881 aangelegde en tussen 1913 en 1917 geëlektrificeerde tramlijn
Haarlem-Leiden had tot 1913 begin en eindpunt op de grens van Haarlem
en Heemstede nabij het huidige restaurant Dreefzicht. Van hier liep een
in 1913 geëlektrificeerde tramlijn over het traject Dreef-CierstraatKruisweg naar het Stationsplein. In 1913 werd de lijn verlengd tot aan de
nieuw gebouwde remise aan het Soendaplein in Schoten. Vanwege het
traject dwars door de stad was dit tot de opheffing in 1948 de belangrijkste lokale tramlijn.
De stoomtramlijn naar Alkmaar (1896) had begin en eindpunt tot 1913 aan de
noordzijde van het spoorwegstation. Tot de opheffing in 1924 vertrok
deze tram vanaf genoemde remise te Schoten.
De belangrijke elektrische lijn Amsterdam-Haarlem-Zandvoort kwam in delen
tot stand. Voor wat betreft de gemeente Haarlem resulteerde dit in 1899
in het traject: TempelierstraaMe Emmastraat-Leidsevaart, dat in 1904 werd
aangesloten op het traject: Tempelierstraat-Baan-Kleine HoutwegKampervest-Lange Heerenvest-Amsterdamse Straatweg.
De lijn naar het dorp Bloemendaal (1900) liep vanaf het Stationsplein via
Staten Bolwerk-Schotersingel-Ostadestraat-Kleverparkweg-Verspronckweg
naar de Kleverlaan. De eerste verbinding met Overveen (1914) liep
respectievelijk vanaf het Verwulft-Gedempte Oude Cracht-Raaks-Zijlweg
via de Bloemendaalscheweg naar het Overveense spoorwegstation.
De tweede lijn naar Overveen (1917) liep vanaf het Haarlemse spoorwegstation via Staten Bolwerk-Verspronckweg-Korte Verspronckweg naar de
julianalaan.
Als gevolg van concurrentie door de autobus werden de tramlijnen
tussen 1924 en 1949 geleidelijk opgeheven. De tramlijn AmsterdamZandvoort bleef nog in bedrijf tot 1957. Afgezien van de in 1931 gebouwde
remise aan de Leidsevaart en de roestige ankers ter bevestiging van de
bovenleiding in de gevels van diverse panden langs Grote Houtstraat,
Tempeliersstraat en Kleine Houtweg, herinnert in Haarlem thans niets
meer aan het aanzienlijke tramnet.
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Door de hiermee gepaard gaande vestiging van veelal in Amsterdam
werkzame forensen zijn de tram- en spoor- verbindingen van grote
invloed geweest op de ruimtelijke ontwikkelingen ten zuiden, zuidwesten
en noordwesten van de oude stad.
De tramremise in Schoten stimuleerde hier woningbouw voor trampersoneel. Hetzelfde gold voor spoorwegpersoneel in de Oude
Amsterdamsebuurt ten zuiden van de spoorwegwerkplaats.
4.1.5 Militaire infrastructuur
Bij Spaamdam lagen in 1850 enkele batterijen ter verdediging van
Amsterdam. Deze militaire verdedigingswerken waren aangelegd na de
inval van de Engelsen en Russen in 1799. Tussen circa 1880 en 1905 zou
de permanente verdediging in het kader van de algehele modernisering
van de Stelling van Amsterdam worden versterkt. Hiertoe werd aan de
noord- en aan de zuidzijde van het dorp een fort gebouwd. De forten
werden met elkaar verbonden door een wal en een gracht die
Spaamdam aan de westzijde afsloten. In de Eerste Wereldoorlog werd
aan de frontzijde begonnen met de bouw van een tweede linie,
bestaande uit betonnen schuilplaatsen, een frontwal en een gracht.
Deze zogenaamde 'Voorstelling' werd in 1919 voltooid.
4.2 Handel
Haarlem was tijdens de MlP-periode het nationale centrum van de
bloembollenhandel. Vanaf 1818 waren aan de Kleine Houtweg jaarlijks
bloembollen-tentoonstellingen. Vanaf 1910 gebeurde dit van maart tot
mei in de Haarlemmerhout aan de voorzijde van Paviljoen Welgelegen.
De bloembollenbeursen werden vanaf 1931 gehouden in het hiervoor
gebouwde Krelagehuis aan de Leidsevaart (4.3). Na de Tweede
Wereldoorlog werd de rol van Haarlem door de Keukenhof in Lisse
overgenomen.
Vanaf circa 1880 nam de winkelfunctie van de oude stad toe. Als gevolg
hiervan werden vele woonhuizen door verbouwing van de pui getransformeerd tot winkelpand of trad vervanging door nieuwbouw op. Dit
laatste vooral in Grote Houtstraat, Lange Veerstraat en Barteljorisstraat.
De nieuwbouw van winkelpanden ter breedte van meerdere oude
percelen werkte schaalvergrotend. De sterk schaalvergrotende werking
van het warenhuis Vroom en Dreesman aan het Verwulft bleef echter
een uitzondering.
4.3 Nijverheid, industrie en nutsvoorzieningen
Vanaf 1830 vestigden zich bedrijven aan de westzijde van de oude stad
aan weerszijden van Leidsevaart en Zijlsingel en ten westen van de
Kinderhuissingel. Wegens ruimtegebrek door de opkomende stadsuitbreiding verschoof de industrievestiging vanaf 1900 naar het noordoosten, langs beide zijden van het Noorder Buiten Spaarne (NB-Spaarne).
In de oude stad vond tijdens de MlP-periode incidentele bedrijfsvestiging
plaats.
Aan de westzijde begon de industrialisering vanaf 1830 met de bouw van
onder meer een gasfabriek, twee textielfabrieken, een machinefabriek en
enige stoomwasserijen.
Rond 1900 waren de bedrijven aan de stadszijde van Leidsevaart en
Zijlsingel verdwenen. Op het terrein van de opgeheven textielfabriek
Wilson werd na 1880 de stadsuitbreiding rond de Wilhelminastraat
gerealiseerd. De gasfabriek verhuisde in 1902 naar de huidige lokatie
tussen Harmenjansweg en NB-Spaarne waar ook het gemeentelijk
energiebedrijf werd gehuisvest. Op de vrijgekomen lokatie aan de rand
van de oude stad verrees een complex van twee Hogere Burger Scholen
en ULO-school en twee kerken. Aan de landzijde, op de hoek van
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Kinderhuissingel en Garenkokerskade bleef de textielfabriek Previnaire
(later Haarlemse katoenververij) tot 1917 in bedrijf, waarna het terrein
werd bestemd voor de bouw van woningen, een kerk en scholen. Nabij
de aansluiting van Brouwersvaart op Leid se vaart bleef de bed rijf sfunctie
langer behouden. Na verhuizing van de machinefabriek Figee naar het
NB-Spaarne in 1927 werd het complex door een andere machinefabrikant
tot de sloop in 1960 gebruikt. Ten noorden hiervan stond sinds 1931 het
Krelagehuis, centrum van de Haarlemse bloembollenhandel (4.2). Het
gebouw werd in 1970 door brand verwoest. Op de hoek met de Zijlweg
werd rond datzelfde jaar het gebouw van melkfabriek de Sierkan door
een kantoorpand vervangen. De terreinen van machinefabriek en
Krelagehuis bleven gedeeltelijk onbebouwd.
Ten noordoosten van de oude stad was de in 1883 gestichte werf Conrad
(onderdeel Figee) tot het eind van de eeuw het enige bedrijf in dit
Schotense gebied. Tegen 1900 vestigden zich aan de oostzijde van het
NB-Spaarne twee chocoladefabrieken waarvan de firma Droste het meest
bekend is (nu Dutch Chocolate). Meer naar het zuiden lag de centrale
werkplaats van de toenmalige Hollandsche Ijzeren Spoorwegmaatschappij.
De werkplaats verrees ter plaatse van het eerste Haarlemse spoorwegstation aan de noord-oostzijde van de Amsterdamse Poort. Dit bedrijf
was rond 1900 met 1300 werknemers de grootste werkgever in Haarlem.
De eerder genoemde gasfabriek verrees in 1902 direct ten noorden van
het Drostecomplex. De nieuwbouw van Figee weer ten noorden daarvan.
Aan de westzijde van het NB-Spaarne ontstond tot de eerste Wereldoorlog een strook industriebebouwing in aansluiting op de Werf Conrad.
Hieronder waren een ijzergieterij en de Schotense gasfabriek. Hoewel in
mindere mate dan aan de oostzijde van de rivier is deze industriestrook
in grote lijnen herkenbaar gebleven.
In de oude stad ontwikkelde zich grafische industrie vertegenwoordigd
door de firma's Enschede en De Spaarnestad.
Het in de 18de eeuw gestichte bedrijf Enschede, breidde zich na 1850
sterk uit in de oude stadsbuurt ten noordoosten van de Grote Kerk.
Het thans leegstaande complex neemt hier tot op heden een prominente
positie in. Een duidelijke plaats in het stadsbeeld werd tot 1975 ook
ingenomen door het markante vroeg 20ste-eeuwse complex met hoektoren van Drukkerij De Spaarnestad aan de Nassau laan.
In het oosten van de Stationsbuurt stond tussen circa 1835 en 1865 de
textielfabriek de Phoenix. Het terrein bleef de industriebestemming ten
dele behouden. Het overige deel werd na 1865 gebruikt gebruikt voor de
bouw van het Ripperdapark en voor scholen.
De bekende Haarlemse wagonfabrikant Beijnes was van 1859 tot 1953
gevestigd aan het Stationsplein tegenover het spoorwegstation.
Het bedrijf groeide snel door vele orders van tram- en spoorwegen.
Ter plaatse van de in 1957 gesloopte fabriek werd rond 1975 een complex
bestaande uit busstation en hoogbouw ten behoeve van kantoren en
woningen ontwikkeld.
4.4 Dienstensector en bestuur
Tussen 1850 en 1940 nam de functie van Haarlem als dienstencentrum
toe. Hierdoor ontstond in de oude stad merendeels schaalvergrotende
bebouwing ten behoeve van posterijen, bankwezen, justitie en onderwijs.
Dit proces deed zich vooral voor aan de Zijlstraat, waar het uit 1895
daterende hoofd post kantoor al rond 1920 door meer westelijk gelegen
nieuwbouw werd vervangen. Het oude gebouw kreeg een bankfunctie.
Twee andere bankgebouwen werden hier rond 1900 en 1920 opgetrokken. Justitie bouwde rond 1880 in de Jansstraat een rechtbank en in
1905 een Strafgevangenis en Huis van Bewaring tussen Harmenjansweg
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en Oostvest. Naast de genoemde scholen (4.3), kunnen het Stedelijk
Gymnasium aan het Prinsenhof en de beide scholen aan de
Wilhelminastraat worden genoemd. Voorts werden in de hele stad
openbare en bijzondere scholen voor diverse onderwijsvormen gebouwd,
deels met streekfunctie.
De ziekenhuis-capaciteit werd vanaf 1873 aanzienlijk vergroot. In de oude
stad verrees in dat jaar aan de Gasthuissingel een nieuw hoofdgebouw
van het Elisabeth Gasthuis. Het Jansziekenhuis werd rond 1885 met
nieuwbouw aan de Jansstraat vergroot. Aan de zuidzijde van de
Hazepaterslaan werd rond 1890 het Diakonessenziekenhuis gebouwd.
In 1892 verrees ten noorden van de oude stad, aan de Maarten van
Heemskerkstraat, het ziekenhuis St. Johannes de Deo. Langs de
Kamperlaan, ten oosten van de Haarlemmerhout, kwam in 1899 het
hospitaal van de Mariastichting gereed. Het Jansziekenhuis werd
bejaardentehuis, de twee laatstgenoemde hospitalen bleven in gebruik.
Het pand aan de Gasthuissingel wisselde van bestemming nadat het
ziekenhuis was verplaatst naar Schalkwijk. Het Diakonnessenziekenhuis
werd na 1970 gesloopt. De ziekenhuisfunctie was inmiddels gevestigd in
Heemstede.
Groei van provinciaal en gemeentebestuur resulteerde voor de provincie in
een verhuizing van de Jansstraat naar het Paviljoen Welgelegen in 1930.
Hierbij vond uitbreiding plaats aan de Dreefzijde ter plekke van de
inmiddels opgeheven School voor Bouwkunde, Versierende Kunsten en
Kunstambachten. Het gemeentebestuur liet het oude stadhuis in 1939 aan
de zijde van de Koningstraat met een stadskantoor vergroten.
4.5 Bevolkingsontwikkeling 1850-1940
De sterke bevolkingsgroei in Haarlem tussen 1870 en 1940 werd hoofdzakelijk veroorzaakt door een vestigingsoverschot. De immigranten waren
overwegend werkloze land- en industrie-arbeiders die in de Haarlemse
industrie werk zochten. Daarnaast kwamen employés voor de dienstverlenende sector. Voorts kwamen er welgestelden die Haarlem om de
natuurrijke ligging als woonplaats verkozen. Deze groep bevatte
industriëlen, renteniers, gepensioneerden en forensen. Laatstgenoemden
kwamen vooral na 1900, toen een steeds efficiënter openbaar vervoer het
forenseren aantrekkelijk maakte.
De zeer sterke bevolkingstoename tussen 1925 en 1930 moet worden
gezien in het licht van de grenswijziging van 1927 waarbij naast annexatie
van de gemeente Schoten, grondgebied van alle omliggende gemeenten
bij Haarlem werd gevoegd.
Tussen 1940 en 1990 is de bevolkingsgroei in vergelijking met de periode
1870-1940 gering geweest.
(Zie tabellen.)
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5. Stedebouwkundige ontwikkelingen in het stadsgebied
5.1 Invloed van wet- en regelgeving op stadsontwikkeling
Tot de inwerkingtreding van de Woningwet op 1 augustus 1902, bestond
de regelgeving bij stadsuitbreidingen uit gemeentelijke verordeningen die
waren gericht op: handhaven van de openbare veiligheid (1855);
minimum straatbreedte (1876); minimale vloeroppervlakte (1877);
minimum kamerhoogte en aanwezigheid van minstens één privaat per
woning (1886); het onbewoonbaar verklaren van een woning (1894).
In 1875 verscheen een algemeen uitbreidingsplan waaraan weinig
consequenties werden verbonden (zie 11).
Als gevolg van de Woningwet verscheen in 1905 een algemeen plan van
uitbreiding, ontworpen door ir. LC. Dumont (1865-1935), directeur
Openbare Werken van de gemeente Haarlem tussen 1901 en 1931. Het
plan werd bij gedeelten vastgesteld. In deze deelplannen werden tijdens
de uitvoering diverse wijzigingen aangebracht. Bij de wettelijk vastgestelde tienjaarlijkse herziening in 1916 bracht Dumont de gewijzigde
deelplannen onder in een nieuw totaalplan dat in 1919 officieel als
Algemeen Plan van Uitbreiding werd bekrachtigd.
In het plan van 1905 overschreed Dumont de bestaande gemeentegrenzen en liep daarmee in feite vooruit op de annexatie van
aangrenzend grondgebied. Hiertoe was overigens al in 1902 door
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland een ontwerp voor een
wettelijke regeling geformuleerd, waarbij grondgebied van de gemeenten
Heemstede, Bloemendaal, Schoten, alsmede Haarlemmerliede en
Spaarnwoude aan Haarlem zou worden afgestaan. De overschrijding van
de gemeentegrenzen betrof vooral de infrastructuur die in de visie van
Dumont een regionale aangelegenheid was.
De stedebouwkundige structuur uit het Algemeen Plan van Uitbreiding
(als officieel plan uiteraard beperkt tot de gemeentegrens) werd in grote
lijnen gevolgd. Dit is zichtbaar in de Slachthuisbuurt, de Patrimoniumbuurt, het deel van de Kleverparkbuurt tussen Meester Cornelisstraat en
Kleverlaan en het zuidelijk deel van de Leidsevaartbuurt. De polder ten
oosten van het Noorder Buiten Spaarne werd na de grenswijziging van
1927 conform de visie van Dumont bestemd tot industrieterrein.
Na de annexatie van Schoten werd het uitbreidingsplan fasegewijs
aangepast en vergroot. Dit in aansluiting op het Schotense Uitbreidingplan van 1912 dat sterk gewijzigd werd uitgevoerd.
De plannen voor de noordelijke uitbreidingen dienden aan de oostzijde
rekening te houden met de zogenaamde Verboden Kring ten westen van
de verdedigingslinie bij Spaarndam. De zogenaamde Kringenwet (1853)
verbood permante bebouwing binnen het schootsveld van de linie.
Deze afstand behoorde tot de buitenste of derde Verboden Kring, die
met de buiten gebruikstelling van de linie bij Spaarndam in 1960 werd
opgeheven. Als gevolg van de Verboden Kring bleef de Vondelweg de
westelijke begrenzing van Haarlem-Noord.
Zie afbeeldingen 12, 13 en 15.)
5.2 Stadsontwikkeling 1850-1940 in hoofdlijnen

52.1 Ontwikkelingen binnen de vroegere vestingwallen
Na 1820 begon de transformatie van de vestingwerken (zie hoofdstuk 2).
Hiermee werd na 1850 met de sloop van de stadsmuren en de meeste
stadspoorten doorgegaan. Alleen de aan de oostzijde van de stad gelegen
Amsterdamse Poort bleef behouden. Daarnaast werd in 1859 begonnen
met de demping van de meeste binnengrachten: in 1861 de Oude
Gracht, Raamgracht, Zijdgracht en Voldersgracht, in 1868 de Raaks,
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in 1869 de Achter Nieuwegracht (Parklaan) en in 1880 de westelijke
Singelgracht (Wilhelminastraat). In 1901 volgde de demping van de
Papentorenvest. Dit gebeurde in combinatie met de zuidwaartse
verplaatsing van de Catharijnebrug en de kleine verkeersdoorbraak die
als gevolg hiervan in de bebouwing langs de Scheepmakersdijk werd
gemaakt. Aan de noordzijde van de Papentorenvest werd in datzelfde
jaar begonnen met de bouw van de Strafgevangenis en het Huis van Bewaring.
De koepel van de Strafgevangenis werd een opvallend element in dit
noord-oostelijk stadsdeel.
De sterke groei van de arbeidersbevolking werd tot ongeveer 1875 door
verdichting binnen de oude stad opgevangen. Hiertoe waren vele lege
kavels van in de 18de eeuw afgebroken bebouwing beschikbaar. Ook
werden woonhuizen in meerdere woningen opgedeeld.
Binnen de 17de-eeuwse stadsuitbreiding (Nieuwstad, thans Stationsbuurt)
werd overwegend gebouwd voor weigestelden. Hiertoe werden na 1865
het ruime Kenaupark, de villa's en herenhuizen op Staten • en Prinsen Bolwerk
alsmede het eenvoudiger Ripperdapark ontwikkeld. Vanaf circa 1880
werden lege kavels langs Nassauplein, Nieuwe Gracht en Parklaan veelal
bebouwd met complexmatige herenhuizen. Complexmatige herenhuizen
verrezen ook binnen een stedebouwkundig plan rond de Wilhelminastraat,
een gebied in de zuidwestelijke hoek van de oude stad dat beschikbaar
kwam na demping van de eerder genoemde westelijke singelgracht en
afbraak van de textielfabriek Wilson.
Na 1880 begon in de oude stad een bescheiden proces van city-vorming
als gevolg waarvan veelal schaalvergrotende bebouwing ten behoeve van
posterijen, bankwezen, justitie, onderwijs, gezondheidszorg en grootwinkelbedrijf verrees. Daarnaast werden door de gehele oude stad, maar
vooral in de hoofdstraten, woonhuizen verbouwd tot winkelpanden. Dit
resulteerde steeds in een wijziging van de onderpui. Ook werden
woonhuizen afgebroken ten behoeve van nieuwe winkelpanden (4.2).
523.. Stadsuitbreiding buiten de vroegere vestingwallen
5.2.2.1 Algemeen
'•
Na 1860 begon de stadsuitbreiding buiten de vroegere vestingwallen.
Tot circa 1875 werd daar vrijwel alleen gebouwd voor weigestelden,
daarna ook voor middenstand en arbeiders. Na de Eerste Wereldoorlog
lag de nadruk op woningbouw voor middenstand en arbeiders.
Voor weigestelden en middenstand werd gebouwd op de zandgronden
rond de Haarlemmerhout en direct ten noorden van de bolwerken, aan
Frans Halsplein en Schotersingel.
Ten noorden en westen van de oude stad kwamen buurten waarin zowel
voor middenstand als arbeiders werd gebouwd. Min of meer homogene
arbeidersbuurten kwamen op de veengronden ten oosten en westen van
de oude stad.
Het zwaartepunt van de ruimtelijke ontwikkelingen lag gedurende de
MlP-periode in Haarlem-Noord. Deze langgerekte noordelijke stadsuitbreiding tussen Noorder Buiten Spaarne en Delft, ontstond
merendeels tussen 1900 en 1940.
5.2.2.2 Villaparken

Op de zandgronden tussen Haarlemmerhout en oude stad lagen rond
1860 vooral bloemisterijen, bollenkwekerijen, tuinbouwgronden en lusttuinen. In 1862 begon tussen Baan, Kleine Houtweg, Paviljoenslaan en
Dreef de ontwikkeling van het Frederikspark (41). Ten noorden hiervan,
tussen Dreef, Wagenweg en Hazepaterslaan, werd omstreeks 1880 het
grotere Florapark gebouwd (42). Direct ten noorden en oosten van het
Frederikspark, langs Baan en Kleine Houtweg, trad vanaf circa 1880
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verdichting op met villa's en herenhuizen tussen de bestaande
bebouwing. Tussen Baan en oude stad kwam gemengde bebouwing tot
stand.
Ten westen van het Florapark, op de licht dalende overgang van de
strandwal naar het zandige veen van de strandvlakte, werd het bouwen
voor welgestelder) in 1898 voortgezet in het Wilhelminapark, de laatste in
de reeks van luxueuze Haarlemse woonparken (40A). Op toenmalig
Heemsteeds grondgebied werden vanaf circa 1900 het Westerhout-,
Oosterhout-, en Zuiderhoutpark (42) in exploitatie genomen.
De in oorsprong Haarlemse villaparken kenmerken zich door een
gebogen of rechthoekige opzet van open en halfopen bebouwing rond
een gazon met verspreide boomgroepen. De van oorsprong
Heemsteedse parken bevatten open en halfopen bebouwing binnen een
gebogen stratenpatroon van meerdere evenwijdige woonstraten.
5.2.2.3 Middenstandsbuurten

Tussen het Wilhelminapark en de oude stad ontstond in de decennia na
1900 de Koninginnebuurt, ten zuiden van het Wilhelminapark het Bos en
Vaartkwartier. Deze royale middenstandsbuurten kenmerken zich door een
gebogen stratenpatroon met enkele ruime pleinen en met een merendeels gesloten bebouwing van herenhuizen, die op enkele punten wordt
afgewisseld door villabebouwing op relatief kleine kavels.
De bouwhoogte is over het algemeen twee, soms drie bouwlagen met
kapverdieping (Koninginnebuurt). Openbare gebouwen staan alleen in de
Koninginnebuurt.
5.2.2.4 Arbeidersbuurten

Tussen 1872 en 1890 werden er diverse kleine coöperatieve woningbouwverenigingen opgericht om te voorzien in betaalbare huisvesting voor de
sterk groeiende arbeidersbevolking. Het initiatief hiertoe ging meestal uit
van welgestelde burgers, die optraden als kapitaalverschaffer.
De verenigingen stelden zich tot doel de woonomstandigheden van de
arbeider te verbeteren. Door middel van huurkoop werden de woningen
op den duur in bezit verworven. Er waren ook bouwverenigingen voor
andere beroepsgroepen, zoals lagere ambtenaren en onderwijzend
personeel. In de periode van 1875 tot 1914 werd gebouwd in de
Oude Amsterdamsebuurt, het Rozenprieel en de Leidsebuurt. De buurten liggen
respectievelijk ten oosten, ten zuidoosten en ten westen van de oude
stad. Naast verenigingen bouwden hier ook particuliere grondeigenaren
en de gemeente.
Vanaf 1900 ontstond in het toenmalige Schoten, in directe aansluiting op
noordelijk Haarlem, de Transvaalbuurt en vanaf 1911 de ten noorden
hiervan gelegen Indische Buurt-zuid.
Bovengenoemde buurten werden over het algemeen gesloten bebouwd
binnen een rechthoekig stratenpatroon. De hoogte was één bouwlaag
met kap of twee bouwlagen zonder kap. Aan de randen werd soms
hoger en voornamer gebouwd. Scholen ontstonden over het algemeen
als deel van de straatwand. Ook bij kerken werden zelden gekozen voor
een geprononceerde stedebouwkundige situering.
Vanaf circa 1918 werd de volkswoningbouw veelal ter hand genomen
door coöperatieve woningbouwverenigingen die met financiële steun op
basis van de Woningwet complexmatig bouwden. Het vroegste en in
Haarlem tevens grootste homogene voorbeeld van een dergelijke
ontwikkeling vormt de Patrimoniumbuurt. Ten oosten van de oude stad, in
een deel van de Oude Amsterdamse Buurt, doch vooral in de
Slachthuisbuurt, ontstond in deze periode een conglomeraat van woningbouwcomplexen, naar ontwerp van diverse architecten. Bovengenoemde
buurten werden alle gebouwd binnen een stratenpatroon met bijzondere
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vormkenmerken en met veel aandacht voor openbaar groen. Binnen deze
tuinwijkachtige context werden bijzondere gebouwen als scholen, kerken,
gemeenschapsgebouw of badhuis dikwijls geplaatst in een gepronceerde
stedebouwkundige positie. Dit zowel uit esthetisch oogpunt als met het
doel de openbare functie van de objecten te benadrukken.
5.2.2.5 Buurten met gemengd karakter

in deze buurten werd zowel gebouwd voor arbeiders als middenstand.
Vanaf circa 1880 ontstond aan weerszijden van de voornaam bebouwde
Zijl weg de buurt Zijlweg-Oost, voornamelijk opgezet voor kleinere
middenstand. Het vanaf 1900 ontwikkelde Kleverpark werd alleen aan
Kleverparkweg, Schotersingel en Verspronckweg royaal bebouwd.
Langs de overige straten kwam eenvoudiger bebouwing.
Tussen 1920 en 1940 werd in het toenmalige Schoten door gemeente en
woningbouwverenigingen complexmatige woningwet- en middenstandsbouw gerealiseerd in de Indischebuurt-noord en de ten westen hiervan
gelegen Bomenbuurt en Planetenwijk. Na 1930 gebeurde hetzelfde in de ten
noorden van de Jan Gijzenvaart gelegen buurten Dietsveld, Vogelenbuurt,
Delftwijk en Vondelkwartier.
De buurt ten zuiden van de kathedraal van St. Bavo, de Leidsevaartbuurt,
werd tussen 1920 en 1940 in hoofdlijnen naar het Algemeen Plan van
Uitbreiding ontwikkeld. Ten westen van deze buurt kwam naar een
uitbreiding op dit plan van 1930 het langgerekte Houtvaartkwartier tot
stand. Meer naar het westen ontstond vanaf 1920 het Ramplaankwartier.
5.2.3 Groenvoorziening
De bolwerken en parkaanleg in Engelse landschapsstijl van de villaparken
Frederikspark, Kenaupark en Florapark werden reeds genoemd in de
voorgaande paragrafen en komen nog aan de orde in de wijkbeschrijving,
bij de stedebouwkundige typologie en bij de gebieden met bijzondere
waarden. De groenvoorzieningen op buurtniveau staan in de
desbetreffende buurtbeschrijvingen. Deze paragraaf beperkt zich tot de
grootschalige structuren.
Kort na 1900 werden de 75 jaar eerder door J.D. Zocher jr. (1791-1870) in
landschapsstijl ingerichte Haarlemmerhout en de Bolwerken ten dele
heringericht naar ontwerp van LA. Springer (1855-1940). Door uitdunning
van de beplanting en het laten vervallen van enkele kleine kronkelpaden
wilde Springer de groengebieden overzichtelijker maken. De landschappelijke structuur van de door Springer zeer bewonderde Zocher bleef in
grote lijnen gehandhaafd. Dezelfde Zocher ontwierp rond 1830 ook de
Algemene Begraafplaats in landschapsstijl. De aanleg geschiedde ter plekke
van zijn Schotense buitenplaats 'Huis te Akendam', die hij aan de
gemeente Haarlem had verkocht. Rond 1890 werd ten noorden hiervan
de rooms-katholieke begraafplaats St. Barbara aangelegd.
Omstreeks 1930 werd ter onderbreking van de langgerekte verstedelijking
ten noorden van de oude stad, rekening gehouden met twee evenwijdige
oostwest gerichte groenzones, respectievelijk ter hoogte van de
Algemene Begraafplaats en de noordelijker gelegen Jan Gijzenvaart.
De zuidelijke zone kwam tot stand in afwijking van het Algemeen Plan van
Uitbreiding, dat voorzag in bebouwing van de betreffende grond ten
noorden van de Kleverlaan. In het groene gebied bleven het in
oorsprong middeleeuwse Huis ter Kleef en de 17de-eeuwse wipmolen
van de Schoterveenpolder behouden. Bij Huis ter Kleef werd in 1911 de
stadskwekerij ondergebracht. De polder om de wipmolen bleef op de
oorspronkelijk maaiveldhoogte gehandhaafd. Tussen dit lagere polderland en de Delft werd rond 1930 een sportveld met (inmiddels
verdwenen) openluchtbad aangelegd.
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De groenzone langs de Jan Gijzenvaart werd breder opgezet, maar nooit
doorgetrokken tot aan het Spaarne, zoals rond 1930 nog de bedoeling
was. Het gebied werd ten dele bebost en ten dele bestemd voor
sportvelden. Met de aanleg van het Schoterbos was al voor 1940 een
begin gemaakt.
Naar gemeentelijk ontwerp ontstond omstreeks 1937 aan de Vergierdeweg, in het uiterste noorden van de gemeente, de Nieuwe Algemene
Begraafplaats of Noorderbegraafplaats, met aan het eind van een brede
oprijlaan een aula naar ontwerp van G. Friedhoff.
(Zie afbeelding 14.)
5.3 Ontwikkelingen na 1945

5.3.1 Binnen de vroegere vestingwallen
Aan het begin van de jaren 1970 ging de afbraak van de resterende
bebouwing op de hoek van Stationsplein en Kruisweg vooraf aan de
bouw van een grootschalig complex van kantoren, winkels, woningen en
een busstation dat het beeld van het Stationsplein vanaf 1977 zou gaan
bepalen (zie 4.3).
Een belangrijke ingreep voor het oost-westverkeer betekende de in 1960
geopende Prinsenbrug, evenwijdig aan de spoorbrug over het Spaarne.
In de daaropvolgende jaren werd de oost-westroute aangepast door
demping van de Oostersingelgracht en de Amsterdamsevaart. Deze
17de-eeuwse trekvaart werd vanaf de Amsterdamsepoort in Haarlem
tot aan het dorp Halfweg gedempt.
In 1964 begon de sanering van het gebied rond de in 1868 gedempte
Raaks. In 1965 verrees aan de noordzijde een telefooncentrale en in 1967
werd na verbreding van de Raaks aan de zuidzijde een bovengrondse
parkeergarage gebouwd. In 1967 werden de groentehallen aan de
Koudenhorn gesloopt, waarna de lokatie onderdeel werd van de
verkeersweg langs de westzijde van het Spaarne.
In 1972 begon de sanering van de ten oosten van het Spaarne gelegen
Burgwalbuurt, in 1978 gevolgd door sanering in de Kamp, de buurt in de
binnenhoek van Spaarne en Kampersingel. Nieuwbouw ontstond binnen
de oude structuur, met als grootschalig element de parkeergarage in de
Kamp.
In 1980 werd de Dominicuskerk gesloopt, de rond 1885 naar ontwerp van
J. Margry gebouwde neo-gotische kruisbasiliek aan de oostzijde van het
Spaarne. In datzelfde jaar begon de reconstructie van het Brinkmanncomplex aan de Grote Markt, waar merendeels achter de bestaande
gevels een complex van kantoren, winkels, bioscopen en woonappartementen ontstond.
5.32 Buiten de vroegere vestingwallen
Na 1970 begon de sanering van verpauperde delen in de laat
19de-eeuwse arbeidersbuurten Oude Amsterdamse Buurt, Rozenprieel
en Leidsebuurt. In de Leidsebuurt werden plannen voor grootscheepse
afbraak stopgezet en knapten de bewoners de woningen naar eigen
inzicht op. In de andere twee buurten kwam kleinschalige nieuwbouw.
Na sloop van het in 4.4 genoemde Diakonessenziekenhuis verrezen aan
de zuidzijde van het Floraplein appartementengebouwen. In aansluiting
op deze nieuwbouw werden aan de Dreefzijde twee kantoorpanden
gebouwd.
Aan de oostzijde van het Houtplein maakte de heterogene bebouwing in
1987 plaats voor een grootschalig complex van kantoren en een hotel dat
in 1989 in gebruik werd genomen.
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6. Ruimtelijke ontwikkelingen buiten de stadsbebouwing
6.1 Ontwikkelingen in het buitengebied van de gemeente
Door de ruimtelijke ontwikkelingen na 1945 ligt er binnen de gemeentegrenzen van Haarlem thans nog weinig agrarisch buitengebied. Door de
groei van het industriegebied in de Waarder- en Veerpolder alsmede die
van de ten zuiden hiervan gelegen woonwijken bleef slechts een strook
polderland aan de zuid-oostzijde van de gemeente bewaard. Voorts ligt
nog onbebouwd gebied tussen Spaarndam en de oostelijke rand van
Haarlem-Noord (Vondelweg) en aan de de westzijde van de gemeente
nabij het landgoed Duinvliet. Het polderland tussen Spaarndam en de
Vondelweg, onbebouwd gebleven als gevolg van de Kringenwet (5.1) is in
gebruik voor veeteelt. In het gebied nabij Duinvliet wordt naast veeteelt
bollenteelt bedreven.
Verspreide bebouwing uit de periode 1850-1940 wordt aangetroffen aan
de westzijde van de Binnen Liede en de Buiten Liede. De overige
bebouwing uit deze periode bevindt zich in de oude kernen Spaarndam,
Schalkwijk en Vijfhuizen. Deze kernen zijn als afzonderlijke nederzettingen herkenbaar gebleven. Dit geldt niet voor het voormalige dorp
Schoten.
6.2 Ontwikkelingen per kern in het buitengebied
6.2.1 Schoten
Het gemeentegebied was tot circa 1900 geheel agrarisch van karakter.
De verspreide bebouwing langs de wegen bestond voornamelijk uit
boerderijen en buitenplaatsen die, zoals Huis te Zaanen, deels van
middeleeuwse oorsprong waren.
De structuur van het oude Schoten was Y-vormig, met de oude rijksweg
tussen Haarlem en Alkmaar als hoofdas en de Vergierdeweg als zijtak.
De splitsing tussen beide wegen, tot op heden duidelijk herkenbaar
gebleven, lag ten noorden van de Jan Cijzenvaart. Hier bevond zich de
oude kern van het dorp Schoten met kerk en tot op heden bewaard
gebleven school en rechthuis.
Als gevolg van de toenemende industrialisatie van Haarlem, het grondgebrek aldaar en de gunstige grondprijs te Schoten, zou dit dorp tussen
1900 en 1940 uitgroeien tot noordelijk stadsdeel van Haarlem. Tot 1927
gebeurde dit als zelfstandige gemeente, daarna als onderdeel van
Haarlem (zie 5.2.2.4, 5.2.2.5 en beschrijvingen wijk 5,6,7).
De zelfstandige groei van Schoten ging rond 1910 gepaard met de bouw
van raadhuis dat met het oog op de ruimtelijk ontwikkelingen meer
centraal in de gemeente aan de Schoterweg werd gesitueerd. Hiermee
verviel de functie van het rechthuis aan de Vergierdeweg en verschoof
de kern van de gemeente in zuidelijke richting.
622 Spaarndam
Het dorp Spaarndam ontstond in de eerste helft van de 13de eeuw op en
om een dam tussen Spaarne en IJ. In verband met waterbeheersing en
scheepvaart werd de dam in de loop der tijden voorzien van spuisluizen
en een overtoom, welke later werd vervangen door schutsluizen. Aan de
zuidzijde van de oudste schutsluis werd voor de wachtende schepen een
kolk aangelegd, als Westkolk tot op heden het hart van de nederzetting.
Met de droogmaking van de Haarlemmermeer en de inpoldering van het
IJ kwam na 1850 een einde aan de visserij als belangrijkste middel van
bestaan en ging het dorp zich onder meer toeleggen op de scheepsbouw.
In 1850 volgde de bebouwing de min of meer T-vormige structuur van de
oost-west lopende dijk: Spaarndammerdijk-IJdijk-Visserseinde en de
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noord-west lopende dijk van Pol-Taanplaats-Westkolk. De bebouwing
langs eerstgenoemde lijn was tweezijdig lintvormig, die langs de noordzuid lijn merendeel éénzijdig lintvormig. De bebouwing om de driehoekige Westkolk was komvormig.
Tot 1940 trad vervanging en verdichting binnen de bestaande structuur
op. Een uitzondering hierop vormt het Havenplein, ontstaan na demping
van de kleine haven aan de noordoostzijde van het Visserseinde in 1926.
Naar ontwerp van A.M.J Sevenhuijsen werd hier een woningbouwcomplex om een trapeziumvormig middenplein gebouwd.
Na de Tweede Wereldoorlog deden zich enige ruimtelijke ontwikkelingen
voor aan de westzijde van Visserseinde en van de lijn Pol-TaanplaatsWestkolk.
Voor het overige bleef de historisch-ruimtelijke structuur zo duidelijk
herkenbaar aanwezig dat de kern van Spaarndam is aangewezen tot
beschermd dorpsgezicht.
De waterstaatkundige en militair-strategische ontwikkelingen bij
Spaarndam werden reeds beschreven in 3.2 en 4.1.5.
6.2.3 Schalkwijk en Vijfhuizen
Het langgerekte oude Schalkwijk is vermoedelijk ontstaan in de
dertiende eeuw bij de ontginning van het veengebied ten oosten van het
Spaarne. De ten dele tweezijdig lintvormig bebouwde nederzetting langs
de oostelijke Spaarnedijk bevatte rond 1850 de buurten Noord-Schalkwijk
en Zuid-Schalkwijk, aanvankelijk twee zelfstandige rechtsgebieden die
respectievelijk vóór 1850 en in 1863 opgingen in de gemeente
Haarlemmerliede.
Aan de oostzijde van het na 1945 intensief bebouwde centrale poldergebied lag in 1850 het gehucht Vijfhuizen. De agrarische nederzetting
met wind-watermolen lag aanvankelijk aan de oever van het
Haarlemmermeer, waarin na drooglegging aan de overzijde van de
ringvaart het gelijknamige dorp werd gesticht.
Gedurende de Ml P-periode trad in de beide Schalkwijken en in
Vijfhuizen vervanging en verdichting van de bestaande bebouwing op.
De dorpsstructuur werd niet sterk gewijzigd. Dit gebeurde ook niet in de
decennia na 1945, toen de nederzettingen binnen de groene zones om
het dicht bebouwde centrale woongebied hun agrarische functie in
verband met de veeteelt zelfs gedeeltelijk konden behouden.
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7. Ontwikkelingen in de stedelijke bebouwing
Op religieus gebied was het vooral de Rooms-Katholieke Kerk die vanaf
circa 1840 met nieuwe kerkgebouwen het stadsbeeld mede ging bepalen.
Zo verrezen kort voor de aanvang van de Ml P-periode de St. Jozefskerk
aan de Jansstraat en de St. Antoniuskerk aan de Nieuwe Groenmarkt.
De beide neoclassicistische kerken, typologisch respectievelijk een kruisbasiliek en een hallenkerk, werden gebouwd als onderdeel van een
bestaande straatwand. Hetzelfde gold voor de neogotische Dominicuskerk, een rond 1885 gebouwde kruisbasiliek aan de oostzijde van het
Spaarne die kort na 1980 door een appartementengebouw werd
vervangen.
Ten zuidwesten van de oude stad verrees tussen 1895 en 1930 de
Kathedraal van St. Bavo, een monumentale kruisbasiliek met twee torens
op het westen. Aan de Kleverparkweg werd in 1902 de Heilig Hartkerk
gebouwd, een neogotische hallekerk met transept en twee torens op het
zuidwesten. In de overige stadsuitbreidingen werden verscheidene
parochiekerken gebouwd, ook voor de diverse protestantse gemeenten.
De protestantse kerken werden vaak als centraalbouw opgezet.
Duidelijke voorbeelden hiervan zijn de Nederlands Hervormde Noorderkerk aan de Velserstraat (1923), en de Gereformeerde Koningskerk
(1927, thans Zuiderkapel) aan de Kloppersingel.
De schaalvergroting die na 1870 in de bedrijfs- en semi-openbare
bebouwing optrad als gevolg van de groei van Haarlem tot handels-,
diensten- en verzorgingscentrum werd reeds in hoofdstuk 4 beschreven.
De woningbouw was gedurende de MlP-periode vaak complexmatig.
Er werd dikwijls aaneengesloten en in architectonische eenheid gebouwd.
Tot de Eerste Wereldoorlog bleef hierin het afzonderlijke woonhuis
herkenbaar, daarna werd dit vaak ondergeschikt aan het totaalontwerp.
Een totaalontwerp dat delen van een straatwand, maar ook hele straat- of
pleinwanden en zelfs een hele buurt (Patrimoniumbuurt) kon omvatten.
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8. Beschrijving wijk I:

Oude Stad

De oude stad is het gebied binnen de voormalige vestingwallen en bevat
de buurten Centrum (10), Stationsbuurt (11) en Omgeving Spaarnwouderstraat (12), ook wel Burgwalbuurt genoemd.
Zie voor de geschiedenis tot 1850 hoofdstuk 2. In paragraaf 5.2.1 staan de
ruimtelijke ontwikkelingen die zich hier na 1850 aan de noord- en
zuidwestzijde voordeden.
Deze ontwikkelingen - het Kenaupark, Ripperdapark, Staten Bolwerk en
Prinsen Bolwerk en Wilhelminastraat - komen ook nog aan de orde in
hoofdstuk 18, waarin de gebieden met bijzondere stedebouwkundige
waarden worden behandeld.
(Zie afbeeldingen 7 en 8.)
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9. Beschrijving wijk 2: Spoorbaan Leiden
Wijk 2 bevat de buurten: Zijlweg-Oost (20), Leidsebuurt (21),
Leidsevaartbuurt (22), Houtvaartkwartier (23). Dit langgerekte stadsdeel
ligt tussen Leidsevaart (oost) en Westelijke Randweg. De gebogen
noordwestzijde wordt gevormd door de spoorlijn Haarlem-Leiden.
0e afbeeldingen 7 en 8.)
9.1 Zijlweg-Oost (20)
Inleiding

De kwartcirkelvormige woonbuurt Zijlweg-Oost ligt ten westen van de
oude stad en wordt hiervan door de Kinderhuissingel gescheiden. De
rechte Brouwersvaart is de zuidgrens en de gebogen noordwestzijde is
de eerder genoemde spoorlijn. De Zijlweg deelt de buurt in een
noordelijke en zuidelijke helft. De buurt heeft één plein, het excentrische gelegen Hasselaersplein, een rechthoekige openbare ruimte haaks
op de Brouwersvaart.
Er werd vanaf circa 1880 hoofdzakelijk door particuliere bouwers voor
middenstand gebouwd. Aan weerszijden van de Zijlweg vestigden zich
welgestelder). Na de Eerste Wereldoorlog werden hier ook winkelpanden
gebouwd. Binnen de wijk werden toen beschikbare gebieden opgevuld
met middenstands- en woningwetwoningen.
Prestedelijke situatie

Zijlweg-Oost werd gebouwd op strandvlakteveen dat merendeels werd
gebruikt als weiland en tuinbouwgebied. Aan de noordzijde van de
Zijlweg lag een smalle rechthoekige verkaveling haaks op de weg en de
hiermee evenwijdig lopende oorspronkelijke strokenverkaveling. Aan de
zuidzijde van de Zijlweg was de verkaveling eveneens noordzuidelijk,
doch ruimer van opzet.
Vanaf de middeleeuwen was de Zijlweg de oostwestelijke landverbinding
tussen Haarlem en Overveen. Ten noorden en ten. zuiden hiervan
vormden de evenwijdig lopende Delft (Garenkokerskade) en Brouwersvaart waterverbindingen tussen beide plaatsen.
Vanaf circa 1835 stond bij de aansluiting van Garenkokerskade op
Kinderhuissingel het complex van de in 1917 opgeheven Haarlemse
Katoenververij (zie 4.3).
De Zijlweg was aan beide zijden incidenteel bebouwd. Het laatste
prestedelijk object verdween rond 1925 om plaats te maken voor een
sociëteitsgebouw.
Ruimtetijk-historische ontwikkelingen 1850-1940

De woonbebouwing ontwikkelde zich rond 1880 in het zuidoostelijk en
noordwestelijk deel van de buurt. De overige gronden werden tot het
eind van de Eerste Wereldoorlog in beslag genomen door de genoemde
katoenfabriek en het terrein van de villa Rosehaghe. Aan de noordzijde
van de Zijlweg ontstond wel aaneengesloten bebouwing.
Het stratenplan werd binnen de bestaande infrastructuur en merendeels
op basis van de bestaande verkaveling aangelegd. Door het gedeeltelijk
open laten van een kavel tussen Zijlweg en Brouwersvaart ontstond het
Hasselaersplein. De gebogen loop van de Duvenvoordestraat werd
bepaald door het tracé van de spoorlijn. Hetzelfde geldt voor de
Hoofmanstraat, een hoofdstraat in het woningbouwcomplex 'Rosehaghe'.
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Bebouwing

De bebouwing uit de periode tot 1920 bestaat voornamelijk uit aaneengebouwde woonhuizen die vaak in een symmetrische bouwkundige
eenheid werden gebouwd. De bouwhoogte is overwegend twee, ten dele
ook één bouwlaag met kap. Er zijn zowel lijst- als topgevels, waardoor
een afwisselend bebouwingsbeeld ontstaat. Aan de vóór 1900 bebouwde
noordzijde van de Zijl weg staan ook enige blokken van drie bouwlagen
met kap. Deze panden zijn duidelijk hoger dan de overige huizen langs
deze verkeersader. Het Hasselaersplein onderscheidt zich van de andere
laat 19de-eeuwse straten door de geheel uniforme bebouwing.
De bebouwing werd na 1920 complexmatig opgetrokken zonder afzonderlijk herkenbare woonhuizen. Zo werd het tuinwijkachtige woningbouwcomplex 'Rosehaghe', in 1921-22 naar ontwerp van J.B. van Loghem
gebouwd op het terrein van een gelijknamige villa in het zuidwesten van
de wijk. Aan de zuidzijde van de Garenkokerskade verrees een lang blok
woningwetwoningen van A.M.J. Sevenhuijsen. Complexmatig is ook de
rond 1930 gerealiseerde middenstandsbebouwing op het terrein van de
Haarlemse Katoenververij (4.3), waar in deze periode ook een school op
vlinderplattegrond werd gebouwd. Op hetzelfde terrein verrees in
1937-38 een complex bestaande uit een oud-katholieke kerk en
flankerende woningblokken (H.T. Zwiers). Dit complex ligt in een
opvallende stedebouwkundige situering ten opzichte van Nieuwe Gracht
en Kinderhuissingel.
Ontwikkelingen na 1945

Belangrijke stedebouwkundige veranderingen deden zich niet voor.
Op de hoek van Zijlweg en Zijlsingel werd de bestaande bebouwing door
een grootschalig kantoorgebouw vervangen. Rond 1960 verrees ten
westen van de genoemde kerk een school die via een luchtbrug over de
Garenkokerskade met een bijbehorende kapel werd verbonden.
9.2 Leidsebuurt (21)
Inleiding

De qua structuur min of meer vierkante Leidsebuurt ligt ten westen van
de oude stad en ten zuiden van de buurt Zijlweg-Oost. De oostzijde
wordt begrensd door de Leidsevaart, de zuidzijde door de Westergracht,
de westzijde door de spoorlijn Haarlem-Leiden en de noordzijde door de
Brouwersvaart. Door de buurt lopen geen belangrijke wegen. Wel liggen
er twee pleinen: het Leidseplein en het Brouwersplein. Het zijn rechthoekige openbare ruimten waarvan alleen het Leidseplein in stedebouwkundig en functioneel opzicht van belang is. De buurt ontstond vanaf
circa 1880 op basis van een particulier stratenplan dat in 1877 door de
gemeente was goedgekeurd. Particulieren, de gemeente Haarlem en
coöperatieve bouwverenigingen bouwden hier tot in de jaren 1920
voornamelijk arbeiderswoningen. Langs de Leidsevaart werd gebouwd
voor middenstand. De wijk was rond 1900 merendeels voltooid. Alleen
het deel van de buurt rond het Brouwersplein ontstond na de Eerste
Wereldoorlog.
Prestedelijke situatie

De Leidsebuurt werd gebouwd op strandvlakteveen, dat tot 1880 merendeels werd gebruikt als weiland. De enige bebouwing behoorde bij een
aaneengesloten reeks van lusttuinen en wasserijen aan de zuidzijde van
de Brouwersvaart. Deze strook had een smalle rechthoekige verkaveling
haaks op de vaart, het merendeel van de verkaveling was echter onregelmatig strookvormig in oost westelijke hoofdrichting.
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Het rechthoekige stratenplan werd in grote lijnen volgens de
oorspronkelijke polderverkaveling opgezet. De situering van straten en
achtererfscheiding werd vaak bepaald door de aanwezigheid van poldersloten. Door de rechthoekige opzet ontstond een stratenplan met lange
rechte straten en veel kruispunten. Opmerkelijk is het symmetrische
grondplan van het Leidseplein met korte doodlopende straten in de vier
hoeken.
Bebouwing

De bebouwing uit de periode tot 1900 bestaat voornamelijk uit direct aan
de straat gelegen gesloten woningbouw van één bouwlaag met overstekende kap. Hogere woningbouw staat vooral aan Leidsevaart en
Westergracht, maar komt ook voor in de buurt. Dit laatste zowel op
straathoeken als ter verlevendiging van de woningblokken. De hoekbebouwing van de vele kruispunten is vaak afgeschuind, zonder verdere
architectonische accenten. De lijstgevel overheerst. Hierboven werd bij
de lage bebouwing vaak een eenvoudig gedecoreerde dakkapel
aangebracht. De noklijnen zijn zowel haaks, als evenwijdig ten opzichte
van de straat gesitueerd. Bij haakse plaatsing is het individuele woonhuis
herkenbaar, bij evenwijdige noklijn is sprake van woonblokken.
Rond 1920 werd de omgeving van het Brouwersplein complexmatig
bebouwd, onder meer door de woningbouwvereniging Patrimonium.
Aan het Leidseplein staan twee openbare scholen en een voormalig
votksbadhuis, alle van rond 1900. De scholen staan tegenover elkaar als
deel van de pleinwand; het badhuis staat vrij op het plein.
Ontwikkelingen na 1945

Aan de Leidsevaart, ten zuiden van de Brouwersvaart, verdwenen rond
1970 de laatste oude bedrijfscomplexen (zie 4.3). In de buurt zou vanaf
toen het straatbeeld op veel punten worden gewijzigd door het
individueel of groepsgewijs renoveren van de woningen door de
eigenaar-bewoners. Niet zelden werden hierbij de dakkapellen aanzienlijk
vergroot of met elkaar tot een nieuwe bouwlaag verbonden. Vensters en
deuren werden vrijwel steeds op niet-collectieve wijze vervangen.
(Zie afbeelding 4a).
9.3 Leidsevaartbuurt (22)
Inleiding

De langgerekte Leidsevaartbuurt ligt ten zuiden van de Leidsebuurt.
De oostzijde wordt begrensd door de Leidsevaart, de zeer korte zuidzijde
door de Westelijke Randweg, de westzijde door de spoorlijn HaarlemLeiden en de noordzijde door de Westergracht. De gronden te zuiden
van de Pijlslaan hoorden tot 1927 bij de gemeente Heemstede.
De tussen 1898 en 1930 gebouwde kathedraal van St. Bavo is het belangrijkste gebouw in deze buurt, maar heeft hiermee geen bijzondere
stedebouwkundige relatie. De westzijde van de buurt wordt beheersd
door het goederenemplacement van de Nederlandse Spoorwegen en het
nieuwe distributiecentrum van de PTT.
Prestedelijke situatie

De Leidsevaartbuurt werd gebouwd op strandvlakteveen dat tot circa
1880 in gebruik was als weiland. De verkaveling was overwegend
onregelmatig strookvormig met een oostwestelijke hoofdrichting.
Aan weerszijden van de oost-west lopende Pijlslaan lag de verkaveling
haaks op deze weg.
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Tussen 1880 en 1900 werden tussen Leidsevaart en Ampzingstraat enige
complexen arbeiders- en middenstandswoningen gebouwd. Ten zuiden
van de Pijlslaan (Heemstede) verrezen een elektriciteitsfabriek en een
stoomgemaal. De fabriek verdween na 1900, het stoomgemaal werd rond
1920 tot elektrisch gemaal omgebouwd en bestaat nog als zodanig. Ten
zuidwesten van de kathedraal verrezen rond 1910 aaneengebouwde
herenhuizen.
Na 1920 werd de buurt tot de Pijlslaan in hoofdlijnen op basis van het
uitbreidingsplan uit 1912 ontwikkeld. Langs de spoorlijn bleef een brede
strook grond onbebouwd. Een stedebouwkundig plan van Jan Stuyt uit
1908, voor de directe omgeving van de St.Bavo-kathedraal werd niet
gerealiseerd.
Bebouwing

De laat 19de-eeuwse bebouwing aan de zijde van de Leidsevaart bevat
complexgewijze panden van één en twee bouwlagen met trapgevels.
De latere bebouwing bevat twee bouwlagen met kap en soms met plat
dak. Nabij de Pijlslaan ontstond omstreeks 1925 een groot tuinwijkachtig
woningbouwcomplex ter hoogte van één bouwlaag met kap. Het complex
kenmerkt zich door een variatie van langs- en dwarskappen. Aan de
Leidsevaart werd rond 1915 de Rijkskweekschool gebouwd. Meer naar
het zuiden verrees in 1930 hoofdkantoor en remise van de N.Z.H. Het
genoemde elektische gemaal staat ten zuiden van deze remise en bestaat
uit een klein blokvormig hoofdgebouw met bijbehorende voormalige
dienstwoning.
Ontwikkelingen na 1945

Na 1945 werd de onbebouwde westelijke strook en het zuiden van de
buurt gebruikt voor bedrijfsvestiging. Ten westen van de St.Bavo kwam
indifferente laagbouw.
(Zie afbeelding 13.)

9.4 Houtvaartkwartier (23)
Inleiding

Het smalle langgerekte Houtvaartkwartier ligt tussen de spoorlijn
Haarlem-Leiden en de Westelijk Randweg. De noordzijde wordt begrensd
door de De Ruyterweg. De buurt kent hoofdzakelijk noord-zuidverbindingen. De oost-west lopende Pijlslaan deelt in een noordelijke en
een zuidelijke helft. De grond waarop de buurt ontstond hoorde tot 1927
bij de gemeente Heemstede.
Prestedelijke situatie

Het Houtvaartkwartier ontstond op strandvlakteveen dat tot 1930 werd
gebruikt als weiland en tuinbouwgrond. De onregelmatige stro kenverkaveling had een oostwestelijke hoofdrichting. Alleen langs de
zuidzijde van de Pijlslaan lag de verkaveling haaks op de weg. Van de
gespreide agrarische bebouwing bleef ten noordwesten van het openluchtbad een aan de Houtvaart gelegen tuindersvilla met bollenschuur
bewaard.
Ruimtelijk-historische ontwikkelingen 1850-1940

Deze woonbuurt werd vanaf circa 1935 voornamelijk door exploitanten
en woningbouwverenigingen voor middenstand ontwikkeld. Dit gebeurde
op basis van een gemeentelijk deelplan uit 1933. Haaks op de noordwestelijke hoofdrichting van het stratenpatroon werden drie rechthoekige
pleinen aangelegd, merendeels vanuit de hoeken ontsloten.
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Bebouwing

De bebouwing is complexmatig en bestaat uit twee bouwlagen met kap
of plat dak. Soms zijn de hoek- of middenpartijen hoger opgetrokken.
Opmerkelijk zijn de overbouwde straat tegenover het openluchtbad aan
het De Ruyterplein en de portiekwoningen in de trant van de
Amsterdamse School aan de zuidzijde van het Christiaan Huygensplein.
Ontwikkelingen na 1945

In het zuiden van de buurt ontstond na 1945 strokenbouw, waaronder
hoogbouw. Rond 1960 kwam de Westelijke Randweg langs zuid- en
westzijde van de buurt.
(Zie afbeelding 14.)
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10. Beschrijving wijk 3: Haarlem-Oost
Wijk 3 bevat de buurten: Oude Amsterdamsebuurt (30), Potgieterbuurt
(31), Van Zeggelenbuurt (32), Slachthuisbuurt (33), Parkwijk (34),
Harmenjansbuurt/Waarderpolder (35) en Zuiderpolder (36). De begrenzing
van dit in oppervlak grootste stadsdeel in de gemeente Haarlem, wordt
aan de oostzijde gevormd door de lijn: Mooie Nel-Binnen Liede- Buiten
Liede-Ringvaart Haarlemmermeer; aan de zuidzijde door de Schipholweg;
aan de westzijde door de lijn Zuider Buiten Spaarne (ZB-Spaarne)Heerensingel-Gedempte Oostersingelgracht-Papentorenvest-SpaarneNoorder Buiten Spaarne (NB-Spaarne). De Amsterdamsevaart deelt dit
stadsdeel in een noordelijke en een zuidelijke helft. Behalve de zuidwestelijk hoek bestond de noordelijke helft tot 1940 grotendeels uit
polderland. De zuidelijke helft groeide vanaf 1875 uit tot woongebied.
De Amsterdamsevaart werd na 1960 omgevormd tot oostelijke uitvalsweg
voor autoverkeer. De Schipholweg is de tweede belangrijke uitvalsweg in
oostelijke richting.
(Zie afbeeldingen 7 en 8.)
10.1 Oude Amsterdamsebuurt (30)
Inleiding

De Oude Amsterdamsebuurt ligt direct ten oosten van de oude stad en
wordt daarvan door de Herensingel gescheiden. De noordelijke
begrenzing is de Amsterdamsevaart, de oostelijke begrenzing de
Nagtzaamstraat en de zuidelijke begrenzing de Zomerkade.
De buurt werd grotendeels door particuliere bouwers en woningbouwverenigingen ten behoeve van arbeiders ontwikkeld. Dit laatste onder
meer in verband met de nabij gelegen werkplaats van de spoorwegen.
Prestedelijke situatie

De buurt werd gebouwd in het meest westelijk deel van de Zuiderpolder, een voordien als weiland gebruikt veengebied in onregelmatige
verkaveling met noordwest-zuidoostelijke hoofdrichting. Aan weerszijden
van de Zomervaart lag gespreide bebouwing. In de Oude Amsterdamsebuurt is deze bebouwing bij de driesprong van Spaarne, Zomervaart en
Herensingel bewaard gebleven.
Ruimtelijk-historische ontwikkelingen 1850-1940

Het oudste deel van de buurt ontstond tussen 1875 en 1900 direct ten
oosten van de Herensingel. Dit gebeurde binnen een particulier plan van
lange rechte straten op basis van de polderverkaveling. De buurt werd
aan de oost- en westzijde volgens het uitbreidingsplan uit 1905 voltooid
(afb.12). Ontwerper Dumont volgde hierin niet de polderverkaveling,
maar bracht de hoofdrichting van het stratenplan in noordoostzuidwestelijke richting. Hierdoor ontstonden bij de aansluiting van de
oude en de nieuwe straten de driehoekige openbare ruimten van
Teylerplein en Nagtzaamplein. Bij het Nagtzaamplein komen de buurtontsluitende Nagtzaamstraat en de sinds circa 1920 als winkelstraat
fungerende Amsterdamstraat V-vormig samen. De Nagtzaamstraat werd
aangelegd volgens het plan van Dumont, de Amsterdamse straat volgt de
hoofdrichting van het oudere stratenplan.
Bebouwing

De bebouwing in het oudste deel van de buurt bestaat voornamelijk uit
direct aan de straat geplaatste complexmatige woningbouw van één
bouwlaag met kap. De noklijnen zijn zowel haaks, als evenwijdig ten
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opzichte van de straat gesitueerd. Binnen het stratenplan van Dumont
staat voornamelijk complexmatige woningwetbouw die in relatie tot dit
stratenplan is ontworpen. De blokken bevatten overwegend één
bouwlaag, vaak met kapverdieping. De hoeken worden dikwijls door
middel van topgevels benadrukt.
Aan de zuidzijde van het Nagtzaamplein werd omstreeks 1920 een
complex bestaande uit school, klooster en parochiekerk gebouwd.
Het complex staat in een markante stedebouwkundige positie in de as
van de Kruistochtstraat.
Ontwikkelingen na 1945

De genoemde parochiekerk werd omstreeks 1970 op de toren na
afgebroken. Ter plekke kwam een bejaardentehuis. Rond deze tijd begon
ook de sanering van het oudste deel van de buurt. Daarnaast zou het
oorspronkelijke straatbeeld op veel punten aanzienlijk worden gewijzigd
door het individueel of groepsgewijs renoveren van de woningen. Vaak
werden hierbij de dakkapellen vergroot of met elkaar tot een nieuwe
bouwlaag verbonden. Vensters en deuren werden vrijwel steeds
vervangen. Dit gebeurde individueel door eigenaar-bewoners en
collectief door woningbouwverenigingen.
(Zie afbeelding 12.)
10.2 Potgieterbuurt (31)
Inleiding

De Potgieterbuurt ligt direct ten oosten van de Oude Amsterdamsebuurt
en wordt hiervan door de Nagtzaamstraat gescheiden. De noordzijde is
de Amsterdamsevaart, de oostzijde de Dr. Schaepmanstraat en de zuidzijde de Hofdijkstraat. De buurt werd grotendeels door woningbouwverenigingen ten behoeve van arbeiders ontwikkeld.
Prestedelijke situatie

De buurt ontstond in het westelijk deel van de Zuiderpolder, een
voordien als weiland ingericht veengebied in merendeels regelmatige
strokenverkaveling met noordwest-zuidoostelijk hoofdrichting. Er was
geen bebouwing.
Ruimtelijk-historische ontwikkelingen 1850-1940

Het noordelijk deel van de buurt werd aangelegd volgens het
uitbreidingsplan van 1905, het deel ten zuiden van de Jacob Geelstraat
volgens het plan van 1916. Op basis van een noordoost-zuidwestelijke
hoofdrichting ontstond in het noorden een merendeels rechthoekig
stratenplan. In het zuidelijk deel werden korte gebogen straten aangelegd. Het oostelijk deel werd gebouwd op grondgebied dat tot 1927
deel uitmaakte van de gemeente Haarlemmeriiede en Spaarnwoude.
Bebouwing

De bebouwing tot circa 1915 bestaat voornamelijk uit direct aan de straat
geplaatste woningbouw van één of twee bouwlagen. Kappen komen
relatief weinig voor. De hogere bebouwing - steeds etagewoningen heeft door de (complexmatige) aaneenschakeling van afzonderlijk herkenbare panden een verticaal karakter. Bij de woningbouw van na de Eerste
Wereldoorlog is de woning ondergeschikt aan de straatwand die uit één
of twee bouwlagen bestaat. Mede door het veelvuldig toepassen van het
platte dak is het karakter hier horizontaal.
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Ontwikkelingen na 1945

Vanaf 1980 werd bij de oudste bebouwing groot onderhoud gepleegd.
Voor wat betreft de buitenzijde betekende dit over het algemeen
collectieve verandering van vensters en deuren.
(Zie afbeeldingen 12 en 13.)

10.3 Van Zeggelenbuurt (32)
Inleiding

De Van Zeggelenbuurt ligt direct ten oosten van de Potgieterbuurt en
wordt hiervan door de Dr. Schaepmanstraat gescheiden. De noordzijde
wordt begrensd door de Amsterdamsevaart, de oostzijde door de
Bernhardlaan en de zuidzijde door de Zomerkade. De Teding van
Berkhoutstraat en het Van Zeggelenplein doorsnijden de buurt van west
naar oost en vervullen hiermee een buurtontsluitende functie.
De buurt werd grotendeels door woningbouwverenigingen ten behoeve
van arbeiders en kleine middenstand gebouwd op grondgebied dat tot
1927 behoorde bij de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude.
Prestedelijke situatie

De buurt werd gebouwd in het westelijk deel van de Zuiderpolder, een
als weiland gebruikt veengebied in merendeels regelmatige
strokenverkaveling met noordwest-zuidoostelijk hoofdrichting. Tussen
1850 en 1900 ontstond de nog deels bestaande individuele woningbouw
aan Amsterdamsevaart en Zomerkade. Aan de Amsterdamsevaart valt
deze oudere bebouwing op door de geringe hoogte en de naar voren
geschoven positie ten opzichte van de rond 1930 vastgestelde rooilijn.
Ruimtelijk-historische ontwikkelingen 1850~1940

De buurt ontstond grotendeels vanaf circa 1930. In het zuidwesten was al
rond 1925 gebouwd en in het oosten werd de bebouwing omstreeks 1950
voltooid. Het gefaseerd naar ontwerp van Openbare Werken aangelegde
stratenplan, kenmerkt zich door min of meer parallel lopende gebogen
straten die door rechte straten onderling worden verbonden.
Bebouwing

De bebouwing kwam steeds complexmatig en in duidelijke relatie met
het stratenplan tot stand. De bebouwing bestaat merendeels uit etagewoningen van twee bouwlagen met steile kap, waarvan de noklijn
evenwijdig loopt aan de straatrichting. Opmerkelijke onderdelen van de
buurt worden gevormd door de Oosterkerk en door de westzijde van het
Van Zeggelenplein. De Nederlands Hervormde Oosterkerk en de
omringende lage bebouwing met gemeenschappelijke binnentuin werd
rond 1925 in een afzonderlijk herkenbare stedebouwkundige en
architectonische samenhang gebouwd (hoofdstuk 18, gebied 16).
De westzijde van het Van Zeggelenplein valt op door de half-octogonale
entree tot de Teding van Berkhoutstraat. Deze vorm wordt door de
uniforme bebouwing met de genoemde etagewoningen versterkt.
Ontwikkelingen na 1945

Rond 1950 werd de buurt ten dele op basis van het vooroorlogse
stratenplan voltooid. De hechte relatie tussen stratenplan en bebouwing
werd losgelaten en de bouwblokken kwamen als vrijstaande elementen
langs de straten. In de noordoostelijke hoek, binnen T-splitsing van
Amsterdamsevaart en Bernhardlaan, werd omstreeks 1960 een
kantoortoren gebouwd.
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10.4 Slachthuisbuurt (33)
Inleiding

De Slachthuisbuurt ligt ten zuiden van de Zomervaart en ten oosten van
het Zuider Buiten Spaarne. De zuidgrens wordt gevormd door de
Schipholweg en de oostgrens door de Prins Bernhardlaan. Binnen de
buurt hebben de oostwestelijk Slachthuisstraat en de haaks daarop
staande Kruistochtstraat een buurtontsluitende functie. De straten komen
ten westen van het in de zuid-oosthoek gebouwde slachthuis samen. De
buurt werd grotendeels gebouwd door woningbouwverenigingen ten behoeve van arbeiders, waarvan een gedeelte werkzaam was in het slachthuis.
Prestedelijke situatie

De Slachthuisbuurt werd gebouwd in de Romolenpolder, een voordien
als weiland gebruikt veengebied met een onregelmatige oost-westelijke
strokenverkaveling. Het gebied werd van noord naar zuid doorsneden
door de Gouwwetering, een smalle waterweg tussen Zomervaart en
Haarlemmermeer, die tot 1927 fungeerde als grens met de gemeente
Haarlemmerliede en Spaarnwoude. De Couwwetering werd in het
stedebouwkundig ontwerp van de buurt opgenomen.
Rond 1850 bevond zich bebouwing aan de rand van het gebied. Langs
het ZB-Spaarne lagen boerderijen en buitenverblijven. Van de gespreide
agrarische bebouwing langs de Zomervaart bleven aan de zuidzijde twee
exemplaren temidden van de woningbouw behouden.
Ruimtelijk-historische ontwikkelingen 1850-1940

Het stratenplan van de Slachthuisbuurt ten westen van de Gouwwetering
werd vrijwel geheel opgezet volgens het Uitbreidingsplan van Dumont
uit 1916. Dumont ontwierp een plan van langere gebogen straten, door
korte gebogen straten met elkaar verbonden. Aan de realisering van het
slachthuiscomplex (Dumont 1907) met omringende plantsoenen was
echter reeds eerder op basis van het Uitbreidingsplan van 1905
begonnen. Het gebied ten oosten van de Gouwwetering werd merendeels bebouwd rond 1950 op basis van een stratenplan van na 1930.
Scholen en het (verdwenen) badhuis werden alle in een opvallende
stedebouwkundige positie geplaatst.
Bebouwing

Binnen het stedebouwkundig plan verrees complexmatige woningwetbouw naar ontwerp van diverse architecten. Dit gebeurde overwegend in
de trant van de Amsterdamse School.
De bouwhoogte langs de bredere hoofdstraten bedraagt over het
algemeen twee bouwlagen, die langs de overige straten merendeels één
bouwlaag. In beide categorieën komen zowel kappen als platte daken
voor. Bij de bijzondere gebouwen is veelal sprake van een horizontale
opbouw met verticale accenten waarin trappenhuis en schoorsteen zijn
verwerkt. In dit kader verdient de voormalige coöperatieve broodfabriek
tussen Saracenen- en Byzantiumstraat speciale vermelding. Het (nu sterk
vervallen) pand werd in 1934/35 gebouwd naar ontwerp van
A.M.J. Sevenhuijsen, een architect die in deze buurt diverse complexen
woningwetbouw ontwierp.
De woningwetbouw die na 1930 ten oosten van de Gouwwetering tot
stand kwam, bestaat uit langgerekte smalle blokken van twee bouwlagen
met kap. De bijzondere bebouwing wordt hier gevormd door een rond
1930 gerealiseerd schoolgebouw aan de Zomervaart en door een kerk
langs de Richard Holkade. Het is een kleine rijzige zaalkerk van rond
1935, waarschijnlijk gebouwd naar ontwerp van B.T. Boeyinga.
(Fanelli, p. 243).
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Ontwikkelingen na 1945

Aan de oostzijde werd de sobere bouw van rond 1935, na 1945 voortgezet. Aan de Prins Bernhardlaan vormt de rechthoekige doorgang naar
de Julius Röntgenstraat in een blok etagewoningen van 'Ons Belang', een
stedebouwkundig accent. In het zuiden wordt de buurt met strokenbouw
beëindigd.
10.5 Parkwijk (34)
Parkwijk ligt ten oosten van de Prins Bernhardlaan in de Zuiderpolder.
Deze woonwijk werd aan het eind van vijftiger jaren van de 20ste eeuw
volgens Functionalistische principes opgezet. Er staat strooksgewijs
geplaatste etagebouw met gemeenschappelijk tuinen. Aan de zijde van
de Prins Bernhardlaan bevinden zich enkele algemene voorzieningen.
10.6 Harmenjansbuurt/Waarderpolder (35)
Inleiding

Gelegen tussen Amsterdamsevaart, NB-Spaarne en Mooie Nel trad hier
de ontwikkeling tot bedrijfsgebied hoofdzakelijk op na 1945. Deze functie
werd echter reeds in het uitbreidingsplan van 1905 aangegeven.
De Harmenjansbuurt en omgeving, gelegen in het zuidwesten van het
gebied is door de vroege bedrijfsbebouwing voor het MIP van belang.
Prestedelijke situatie

Het gebied kwam tot ontwikkeling in de Waarderpolder en de ten
zuiden daarvan gelegen Veerpolder. De veenpolders waren gedurende de
gehele Ml P-periode in gebruik als weiland en werden door het
slingerende Vuilrak van elkaar gescheiden. De verkaveling was strookvormig, zowel in noordzuidelijke als in oostwestelijke hoofdrichting.
Het oosten van de Veerpolder kenmerkte zich door veerverkaveling.
Afgezien van de bebouwing in het zuidwesten en langs het Spaarne
stond er eenzijdige lintbebouwing langs de Haarlemmerweg en nabij de
brug over de Binnen Liede.
Ruimtelijk-historische ontwikkelingen 1850-1940

De ontwikkelingen in het zuidwesten (Harmenjansbuurt) op het gebied
van industrie, spoorwegen, openbare nutsbedrijven en Justitie zijn
beschreven in de paragrafen 4.1.2, 4.3 en 4.4.
Onvermeld bleef de complexmatige arbeiderswoningbouw die vanaf circa
1900 aan de zuidzijde van de Harmenjansweg tot stand kwam. Tot de
Eerste Wereldoorlog gebeurde dit langs rechte straten, daarna in een
tuinwijkachtige aanleg.
Bebouwing

Van de industriële bebouwing langs het Spaarne is de rond 1900
gebouwde chocoladefabriek van de firma Droste gaaf bewaard gebleven.
Het pand bevat aan de Spaarnezijde een tegeltableau waarop een
afbeelding van de voor het voormalige chocolademerk zo karakteristieke
verpleegster. Direct ten noordoosten hiervan ligt het in 1902 gebouwd
complex van de voormalige gemeentelijke elekriciteits- en gasfabriek.
De nog ten dele bestaande bebouwing is thans in gebruik bij het Energie
Bedrijf Haarlem. Meer naar het noorden staat het uit 1927 daterende
fabrieks- en kantoorpand van de scheepswerf Figee. Op het terrein van
de Hoofdwerkplaats der Nederlandse Spoorwegen staan enige vroeg
20ste-eeuwse loodsgebouwen.
De koepelgevangenis is een beeldbepalend object in de Harmenjansbuurt. Aan de noordzijde werden na 1900 arbeiderswoningen gebouwd,
onder andere ten behoeve van het gevangenispersoneel. Hetzelfde
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gebeurde ten zuidwesten van de gasfabriek, waar rond 1920 woningwetbouw in een sobere tuinwijkachtige aanleg tot stand kwam.
Ontwikkelingen na 1945

Na 1945 werd de Waarder- en Veerpolder vrijwel geheel bestemd voor
bedrijfsvestiging. Hierbij verdween de agrarische infrastructuur.
Markerend is de straalzender van de PTT.
(Zie afbeelding 12.)

10.7 Zuiderpolder 06)
Inleiding

De Zuiderpolder ligt tussen Parkwijk, Amsterdamsevaart (noord),
Buiten Liede (oost) en Schipholweg (zuid).
Prestedelijlce situatie

De veenbodem van de Zuiderpolder was tot circa 1985 in gebruik als
weiland, met een oostwestelijke strokenverkaveling. Langs de westzijde
van het Liewegje, een oude dijk langs de westzijde van de Buiten Liede
bleef een deel van de agrarische lintbebouwing gaaf bewaard.
Ruimtelijk-historische ontwikkelingen 1850-1940

Gedurende de MlP-periode trad gedeeltelijke vervanging en verdichting
van de bebouwing langs het Liewegje op. In deze dijk werd rond 1890
een inundatiesluis van de de Stelling van Amsterdam gelegd. Aan de
westzijde van de polder werd in 1912 de nog steeds bestaande dijk van
de Haarlemmermeerspoorlijn opgeworpen (zie 4.1.3). Een nog bestaand
spoorwegstation verrees ten westen van de rond 1890 gestichte joodse
begraafplaats aan de Rijksweg, de oude weg ten zuiden van de
Amsterdamsevaart.
Bebouwing

De vervanging betrof vooral nieuwbouw van boerderijen op het
gebruikelijke rechthoekige grondplan met woning aan de voorzijde en
stal hierachter. Los op het erf werd een hooiberg of soms een hooihuis
geplaatst. Van dit boerderijtype is een klein aantal gaaf bewaard
gebleven. Ook zijn er nog een aantal landarbeiderswoningen. Dit zijn
dikwijls enkele of dubbele woningen van één bouwlaag met kap,
waarvan de noklijn evenwijdig loopt met de rijweg.
Ontwikkelingen na 1945

Vanaf 1985 wordt het centrale poldergebied bebouwd met ééngezins- en
etagewoningen. In het noordwesten van de buurt gebeurt dit in een
kleurige postmoderne trant op basis van een stratenplan met bijzondere
vormkenmerken. In het oosten ontstaat een opmerkelijk gevarieerd
straatbeeld door individueel ontworpen woonhuizen.
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11. Beschrijving wijk 4

Haarlemmerhoutkwartier

Wijk 4 bevat de buurten: Koninginnebuurt/Bos en Vaartkwartier (40),
Omgeving Kleine Houtweg (41), Den Hout (42), Rozenprieel (43). De wijk
grenst direct aan de zuidzijde van de oude stad en wordt derhalve aan
de noordzijde begrensd door Raam-, Gasthuis-, en Kampersingel. Aan de
oostzijde vormt het Zuider Buiten Spaarne (ZB-Spaarne) de begrenzing,
aan de zuidzijde is dit de grens met de gemeente Heemstede en aan de
westzijde strekt het stadsdeel zich uit tot aan de Leidsevaart. De grens
met Heemstede lag tot 1927 ter hoogte van de noordelijker lijn:
Schouwtjeslaan, Meester Lottelaan, Hertenkamplaan en het verzorgingstehuis 'Spaar en Hout'.
In 1875 vond de vaststelling plaats van een algemeen gemeentetijk
uitbreidingsplan van het Haarlemse deel van dit gebied. De ontwerpers
J.E. van den Arend en LP. Zocher tekenden een merendeels rechthoeking plan van straten aan weerszijden van de structuurbepalende
Wagenweg, Dreef en Kleine Houtweg. Afgezien van Florapark en doortrekking van de Paviljoenslaan naar een nieuwe brug over het Spaarne
(Kamperlaan), werd van dit plan niets uitgevoerd.
(Zie afbeeldingen 7 en 8.)
11.1 Koninginnebuurt (40A)

Inleiding

De Koninginnebuurt en het Bos en Vaartkwartier hebben elk een eigen
karakter. De Koninginnebuurt is het gevolg van diverse stedebouwkundige deelplannen en bouwfasen. Het Bos en Vaartkwartier kwam
binnen twee decennia tot stand op basis van één stedebouwkundig plan
en is daarom afgezien van de diverse stijlinvloeden veel meer homogeen
van karakter. In afwijking van de officiële buurtindeling wordt derhalve
een scheiding aangebracht in 40A en 40B.
De Koninginnebuurt ligt aan de zuidwestzijde van de oude stad en wordt
derhalve aan de noordzijde begrensd door de Raamsingel. De oostzijde
wordt gevormd door Houtplein en Wagenweg, de zuidzijde door de
Schouwtjeslaan en de westzijde door de Leidsevaart. De Schouwtjeslaan
vormde tot 1927 de grens met de gemeente Heemstede.
Prestedelijke situatie

De buurt ontstond op de dalende westelijke rand van de strandwa! en de
aangrenzende strandvlakte tot aan de Leidsevaart. Op het zand van de
strandwal lagen rond 1850 moes- en lusttuinen, op de zandige veengrond
van de strandvlakte werd veeteelt bedreven. Op basis van een oostwestelijke hoofdrichting waren de tuinen fijnmazig en de weilanden
ruimer verkaveld.
Binnen de reeds ver voor 1850 bestaande begrenzing van Raamsingel,
Wagenweg, Schouwtjeslaan en Leidsevaart zijn het Tuinlaantje, het
noordelijk deel van de Koninginneweg, het nog ten dele bestaande Wijde
Celdelozepad en de Olieslagerslaan van prestedelijke oorsprong.
Langs genoemde wegen en Leidsevaart stond incidentele kleinere
bebouwing die ten dele tot op heden is behouden gebleven, zoals de
beide kleine buitenverblijven langs de Leidsevaart. De Wagenweg was
ten westen van het driehoekige Hazepatersveld - het latere Florapark relatief dicht bebouwd met woonhuizen in diverse formaten. Deze
bebouwing is over het algemeen behouden gebleven.
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Ruimtelijk-historische ontwikkelingen 1850-1940

Na 1850 trad verdichting op tussen de bebouwing aan de westzijde van
de Wagenweg. Aan weerszijden van de hierop uitkomende landwegen als
Wijde Geldelozepad en Olieslagerslaan werden arbeiderswoningen
gebouwd.
De bouw van het Wilhelminapark in 1898 was de eerste planmatige
ontwikkeling in de buurt. Rond een niervormig plantsoen werden half
vrijstaande villa's gebouwd. Uitvoerend architect S.J.W. Mons gebruikte
een aangepast stedebouwkundig ontwerp van J. Wolbers uit 1895.
Het resterende deel van de buurt ontstond in fasen tussen 1900 en circa
1930 op een deels gebogen stratenplan naar ontwerp van exploitanten en
gemeente. Rond 1910 kwam de Van Eedenstraat als hoofdverbinding
tussen Wilhelminastraat en Florapark tot stand. Hiermee werd voldaan
aan een reeds in het uitbreidingsplan van 1875 gedane aanbeveling tot
een prestigieuze verbinding tussen zuidelijk villagebied en spoorwegstation via Wilhelminastraat en Kenaupark.
Bebouwing

Tussen 1900 en circa 1915 werden voornamelijk aaneengesloten herenhuizen in architectonische eenheid gebouwd. Villa's werden daarnaast in
hoofdzaak gebouwd in het Wilhelminapark, langs de brede Van Eedenstraat en het hierop aansluitende deel van de Raamsingel. De herenhuizen kregen in straten als de Koninginneweg, 2de Emmastraat en
Jordensstraat een hoogte van drie bouwlagen met kapverdieping,
waardoor de relatief smalle straten een stedelijk karakter vertonen.
De lagere bouw na 1920 veroorzaakte in de paar straten die toen tot
stand kwamen een wat meer landelijk karakter.
De bebouwing zonder woonbestemming wordt vertegenwoordigd door
een rond 1870 gerealiseerde school aan de Tempelierstraat,
het voormalige Lutherse weeshuis dat rond 1900 naar ontwerp van
J.A.G. van der Steur aan de Olieslagerslaan werd gebouwd en het
markante pand van het Christelijk Lyceum aan de Leidsevaart (ca 1925).
Speciale vermelding verdient het ten zuiden van dit schoolgebouw
gelegen gave bedrijfspand van de glas-in-lood firma Bogtman, waarop nog
de oorspronkelijke functieaanduiding en muurreclame uit circa 1925 zijn
bewaard gebleven. De bebouwing zonder woonbestemming is steeds
deel van de straatwand en vervult geen bijzondere stedebouwkundige
functie.
Ontwikkelingen 1945

Ondanks het uitbreidingsplan van 1916 bleef een smalle strook grond
langs de Leidsevaart tot circa 1985 een agrarische functie houden.
Daarna werd hier een bouwplan uitgevoerd, met integratie van twee
kleine 18de-eeuwse buitenverblijven.
11.2 Bos en Vaartkwartier (40B)
Inleiding

Het Bos en Vaartkwartier ligt tussen de Haarlemmerhout (Wagenweg) en
de Leidsevaart en wordt aan de noordzijde begrensd door de
Schouwtjeslaan en aan de zuidzijde door sportvelden. De royale
middenstandsbuurt ontstond als onderdeel van Heemstede en werd in
1927 bij Haarlem gevoegd.
Prestedelijke situatie

Het Bos en Vaartkwartier ontstond op de dalende overgang van strandwal naar westelijke strandvlakte. Het gebied behoorde tot 'Bosch en
Vaart', een buitenplaats die met een oppervlakte van 13 ha de grootste

was ten westen van de Hout. Het aan de Wagenweg gebouwde buitenhuis stond aan de kop van een bosachtige oostwestelijke kavel die zich
uitstrekte tot aan de Leidsevaart. Aan weerszijden lagen onregelmatig
verkavelde weilanden: aan de noordzijde tot de Schouwtjeslaan en aan
de zuidzijde tot de buitenplaats Eindenhout.
Rond 1880 werden ten zuiden van het huis stallen gebouwd, thans in
gebruik als studio achter de bebouwing van de Wagenweg aan
Zomerluststraat 4. Het buitenhuis bleef tot 1929 bewoond en werd in
1930 door een autogarage vervangen.
Ruimtelijk-historische ontwikkelingen 1850-1940

Het Bos en Vaartkwartier ontstond grotendeels tussen 1900 en 1916 naar
een stedebouwkundig ontwerp van P. Kuiper. Deze architect was tevens
directeur van de N.V. Maatschappij tot exploitatie van Onroerende
Goederen 'Bosch en Vaart', die hiertoe de buitenplaats - behoudens het
buitenhuis met kleine tuin - kort voor 1900 kocht.
Kuiper ontwierp een vrij stratenplan van overwegend op de Haarlemmerhout gerichte, relatief brede straten waarin steeds rekening werd
gehouden met voortuinen en bomenrijen op de randen van de trottoirs.
De ontwerper liet de straten merendeels bij het Oranjeplein samenkomen. Dit is een een min of meer centraal gelegen plein met middenplantsoen in noordzuidelijke hoofdrichting. Na de Eerste Wereldoorlog
werden lege plekken bebouwd.
Bebouwing

De bebouwing bestaat voornamelijk uit aaneengebouwde herenhuizen in
diverse formaten, deels individueel, deels met elkaar architectonisch een
eenheid vormend. Daarnaast zijn er etagewoningen, van de herenhuizen
te onderscheiden door twee paar gekoppelde voordeuren. Villa's komen
sporadisch voor. De bouwhoogte is overwegend twee bouwlagen met
kapverdieping. De kapverdieping manifesteert zich aan de straatzijde
veelal in de vorm van een topgevel met overstekend zadeldak, haaks op
de vaak over meerdere panden doorlopende hoofdkap. Hierdoor ontstaat
een verticaal karakter. Dit laatste wordt soms versterkt door een torenachtige uitbouw. De erker is veelvuldig toegepast, zowel alleen bij
parterre als over beide bouwlagen.
Scholen en andere gebouwen zonder woonbestemming komen in de
buurt niet voor, want afgezien van een enkele hoekwinkel was de
bebouwing net als in villaparken primair gericht op het wonen.
Ontwikkelingen na 1945

Behoudens vervanging van de oorspronkelijke straatverlichting werd het
straatbeeld in de decennia na 1945 nauwelijks gewijzigd. De oorspronkelijke profielen van de merendeels beklinkerde rijwegen en trottoirs zijn
overwegend gaaf bewaard; soms inclusief de oorspronkelijke brede
hardstenen stoepranden. Na 1960 werden aan de zuidzijde enige
woningblokken van twee bouwlagen zonder kap gebouwd.
113 Omgeving Kleine Houtweg (41)
Inleiding

Omgeving Kleine Houtweg is een lommerrijk stadsgebied tussen oude
stad en Haarlemmerhout waar tussen circa 1860 en 1920 hoofdzakelijk
werd gebouwd voor welgestelden. Daarna in mindere mate voor
middenstand.
De noordgrens wordt gevormd door de Casthuissingel, de oostgrens
door Kleine Houtweg-Rustenburgerlaan-ZB-Spaarne, de zuidgrens ligt ten
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noorden van de Oosterhoutlaan en de de westgrens wordt gevormd door
Kleine Houtweg, Paviljoenslaan, Dreef en Houtplein.
Prestedelijke situatie

De ruimtelijke ontwikkelingen ten westen van de Kleine Houtweg
vonden plaats op de zandgrond van de strandwal; die ten oosten van
deze weg op het zandige veen tussen strandwal en ZB-Spaarne.
Aan weerszijden van de Kleine Houtweg lagen bloemisterijen en bollenkwekerijen. De tuinen waren strookvormig verkaveld in oostwestelijke
hoofdrichting. Ter hoogte van het huidige Frederikspark lag de rond 1833
door J.D. Zocher jr. ontworpen Koekamp, een parkgebied om een
hoefijzervormig weiland.
Op het zandige veen tussen Kleine Houtweg en Spaarne lagen diverse
buitenplaatsen waarvan de hoofdgebouwen merendeels langs het
Spaarne stonden. Overige bebouwing stond langs de doorgaande wegen;
lintvormig langs delen van de Kleine Houtweg en langs het Houtplein,
meer verspreid langs de haaks hierop staande paden. Net als tegenwoordig werd een bijzondere stedebouwkundige positie ingenomen
door Paviljoen Welgelegen ten noorden van de Haarlemmerhout.
Ruimtelijk-historische ontwikkelingen 1850-1940

In 1862 verleende de gemeenteraad goedkeuring aan een plan van
J.D. Zocher jr. om rond de Koekamp negen villa's te bouwen. De grondverkoop vorderde traag en toen het project in 1876 de naam Frederikspark
kreeg stonden er zes villa's. In 1881 werd een zevende villa gebouwd.
Het middenterrein werd in afwijking van het oorspronkelijke plan
bestemd voor de bouw van een kuuroord ter exploitatie van mineraalhoudend water uit een put bij Vijfhuizen. Dit zogenaamde 'Staalbad
Haarlem', met het 'Brongebouw' als centraal element, werd in 1895
geopend. Het weinig succesvolle complex werd in 1933 afgebroken,
waarna ter plekke van het Brongebouw het huidige Sportfondsenbad
werd gebouwd.
De aaneengesloten bebouwing binnen de rechthoek van Gasthuissingel,
Kleine Houtweg, Baan en Houtplein, ontstond tussen 1880 en 1920.
De oostzijde van de Kleine Houtweg, tussen Rustenburgerlaan en
Twijnderslaan, verdichtte zich tussen 1880 en 1900. De hierachter gelegen
middenstandsbuurt werd na 1920 ontwikkeld op gronden van kleinere
buitenplaatsen waarvan de huizen aan het Spaarne ten dele behouden
bleven.
Ten zuiden van de huidige Kamperlaan verrees in 1899 het nog
bestaande ziekenhuis van de Mariastichting waarachter een (verdwenen)
tuin naar ontwerp van LA. Springer werd aangelegd. Rond 1900 verrees
ook de uit villa's en herenhuizen bestaande bebouwing langs de
Paviljoenslaan.
Bebouwing

De oudste villa's in het Frederikspark bestaan uit relatief smalle, twee
bouwlagen hoge witgepleisterde volumen onder flauw hellend en
samengesteld zadeldak. Dit type is karakteristiek voor de Nederlandse
villabouw in het derde kwart van de 19de eeuw. Tussen 1880 en de
Eerste Wereldoorlog werd rond het park aaneengesloten bebouwing van
twee bouwlagen met lijstgevel opgetrokken. Na 1900 kwamen hier twee
bouwlagen hoge herenhuizen op vrij grondplan en gevarieerde
kapbehandeling bij.
De middenstandsbebouwing van na 1920 is steeds complexmatig van
karakter en bestaat uit twee bouwlagen met merendeels evenwijdig aan
de straat lopende kap die regelmatig door topgevels wordt doorbroken.
Opvallende bebouwing zijn het Nieuw Zakelijke Sportfondsenbad
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(J.B. van Loghem) en het in Traditionalistische trant gebouwde
verzorgingscomplex Spaar en Hout, in 1927 gesticht op de gelijknamige
buitenplaats ten zuiden van de Mariastichting. Minder opvallend zijn de
rond 1930 gebouwde en in 1963 verhoogde provinciale burelen aan de
Dreef. Deze bebouwing verving de School voor Bouwkunde, Versierende
Kunsten en Kunstambachten (4.4).
Ontwikkelingen na 1945

Rond 1960 werden provinciale kantoren aan de noordkant van het
Fredrikspark gebouwd waardoor aan dit villapark enige grootschaliger
elementen werden toegevoegd. De meest opvallende naoorlogse
bebouwing is de hoogbouw die rond 1970 ten zuiden van de
Mariastichting verrees. Een andere ontwikkeling vormt het grootschalige
kantoren- en hotelcomplex dat in 1988 aan de oostzijde van het
Houtplein werd opgeleverd.
11.4 Den Hout (42)
Inleiding

Den Hout wordt gevormd door het stadsbos Haarlemmerhout (De Hout)
en ten noorden en zuiden hiervan gelegen villagebieden. Het gebied
wordt aan de noord-oostzijde begrensd door Dreef, Paviljoenslaan,
Kleine Houtweg en Zuider Buiten Spaarne, aan de zuidzijde door de
gemeentegrens met Heemstede en aan de westgrens door de Wagenweg.
Ten noorden van de Haarlemmerhout liggen de villaparken Florapark en
Westerhoutpark, aan de zuidoostzijde Oosterhout en Zuiderhout. De drie
laatstgenoemde parken behoorden tot 1927 bij de gemeente Heemstede.
Prestedelijke situatie

Het gebied ligt vrijwel geheel op de strandwal, die ter plekke van het
huidige stadsbos reeds vanaf de prehistorie was bebost. Tussen
Haarlemmerhout en Zuider Buiten Spaarne liggen veengronden die tot
1900 merendeels als weiland dienden en waarbij om de buitenhuizen
Oosterhout en Zuiderhout sprake was van enige bebossing.
Rond 1850 werd De Hout omringd door buitenplaatsen die in de
noordelijke en westelijke zoom van klein formaat waren en ten oosten
en zuiden van het bos grotere afmetingen hadden. Ten noorden van de
Hout lag het Hazepatersveld, een driehoekig weiland tussen Wagenweg
en Dreef.
Afgezien van de buitenplaatsen was er enige gemengde bebouwing aan
de noordwestzijde van het Hazepatersveld. Sommige buitenhuizen
bleven aanvankelijk deel uit maken van de latere villaparken die na
verkaveling van het terrein van de buitenplaats werden ontwikkeld.
Ruimtelijk-historische ontwikkelingen 1850-1940

Het Florapark werd vanaf 1875 ter plekke van het Hazepatersveld naar
ontwerp van LP. Zocher uit 1873 ontwikkeld. Dit gebeurde in opdracht
van de gemeente Haarlem die hiertoe het Hazepatersveld in 1873 had
gekocht. Het eerste kwam de gesloten bebouwing aan het rechthoekige
Floraplein tot stand, na 1880 ook de gesloten bebouwing aan de Dreef en
in de jaren tot 1894 de open villabouw aan zuid- en oostzijde van het
driehoekige Florapark. Tegelijkertijd verdichtte zich ten westen van het
park de bebouwing van de Wagenweg tot een gesloten wand.
Het Westerhoutpark ligt ten zuiden van het Florapark. Dit kleine villapark
ontstond kort na 1900 op de gelijknamige buitenplaats, waarvan het
buitenhuis aan de Wagenweg pas in 1920 door nieuwbouw werd vervangen. Opdrachtgever was de NV Eerste Kennemer Bouwmaatschappij,
waarvan de bekende Haarlemse architect Jacob van den Ban één der
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directeuren was. Het plan bestond uit twee onderling verbonden
zijstraten uitkomend op de Wagenweg waaraan de halfopen bebouwing
overwegend in de periode tot de Eerste Wereldoorlog tot stand kwam.
Het villapark Oosterhout, werd gebouwd ter plaatse van de gelijknamige
buitenplaats tussen Haarlemmerhout en ZB-Spaarne. Het stedebouwkundig ontwerp met gebogen wegen en landschappelijke vijver werd
rond 1900 door LA. Springer getekend en in de daarop volgende twee
decennia met wijzigingen uitgevoerd. Opdrachtgever was de exploitatiemaatschappij NV Haarlemmerhoutpark, onder welke naam het villapark
ook wel bekend stond. Het aan de noordzijde door de Oosterhoutlaan
en aan de zuidzijde door de Spaarnelaan begrensde park werd bebouwd
tussen 1900 en 1930. Het noordwestelijk deel kwam overwegend tot stand
rond 1910. Hier werden ruime villa's en herenhuizen gebouwd op relatief
kleine kavels. Het veel dichter bebouwde zuidelijk deel (met TuinwijkZuid) ontstond na 1920. Het 18de-eeuwse buitenhuis aan het Spaarne
bleef behouden en is toegankelijk vanaf de Oosterhoutlaan.
Ten zuiden van het Oosterhoutpark ligt tussen Spaarnelaan en
Crayenestervaart het villapark Zuiderhout. Het gebogen wegenplan van
dit park werd omstreeks 1910 in aansluiting op Oosterhout eveneens
door LA. Springer ontworpen. Opdrachtgever was de exploitatiemaatschappij Zuiderhout die ter plekke van de gelijknamige buitenplaats
in 1911 met de exploitatie begon. Grenzend aan de Hout werd tot
ca. 1915 in vergelijkbare trant gebouwd als in het oudste deel van het
Oosterhoutspark. Ook de ontwikkelingen na 1920 zijn vergelijkbaar.
In Zuiderhout werd echter na 1950 nog een aanzienlijk deel van de leeg
gebleven gronden opgevuld, eenmaal in de vorm van hoogbouw.
Aan de zuidzijde van de Haarlemmerhout lagen de kleine buitenplaatsen
Uit den Bosch en Bosch en Hoven. Het door de zuidelijke begrenzing
van de Emmauslaan min of meer driehoekige terrein van Uit den Bosch
was reeds voor de Eerste Wereldoorlog in gebruik bij de Koninklijke
Haarlemse Football Club. Het huidige buitenhuis ontstond rond 1912.
Het terrein van Bosch en Hoven werd na 1920 ten behoeve van kleinere
villabouw binnen een deels gebogen stratenplan verkaveld. Het tot hotel
verbouwde en in 1933 afgebrande buitenhuis aan de vroeg 19de-eeuwse
vijver bleef bij de grenswijziging van 1927 Heemsteeds grondgebied.
De hardstenen tuinkoepel van Bosch en Hoven werd in dat jaar verplaatst
naar een tuin op de hoek van Mr. Enschedeweg en Zwarteweg te
Aerdenhout.
Bebouwing

De gesloten bebouwing aan Floraplein en Dreef, ontstaan als onderdeel
van het Florapark, bestaat uit complexmatige herenhuizen met lijstgevels.
De bouwhoogte is twee lagen met kap boven lage parterre of souterrain.
De bebouwing van het Floraplein is eclecticistisch van karakter, die aan
de Dreef neo-renaissancistisch. Dit laatste geldt ook voor veel villa's rond
het Florapark. Deze grote panden zijn veelal voorzien van topgevels en
kleine torens die soms rustiek of chaletachtig zijn behandeld.
In het Westerhoutpark staan diverse blokken met meerdere herenhuizen
in bouwkundige, waarbij soms de middenpartij en soms de hoeken door
geveltoppen zijn benadrukt. Tussen de bouwblokken liggen smalle
zij-erven en soms alleen een brandgang. De bouwhoogte is overwegend
twee lagen met kapverdieping waarvan de noklijn overwegend evenwijdig loopt aan de straat. Haaks hierop zijn dikwijls door topgevels
afgesloten zadeldaken geplaatst. Stilistisch is sprake van diverse architectuuropvattingen, maar in zaken als de gevarieerde kapbehandeling, de
vensterbehandeling en de overkragende topgevels is invloed van de
contemporaine Engelse landhuisstijl herkenbaar.
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Engelse invloeden zijn ook herkenbaar in Oosterhout, waar met name
aan Oosterhout- en Linnaeuslaan rond 1910 imposante behuizingen in
deze trant verrezen. Daarnaast is hier in een meer sobere en rationele
trant gebouwd, waarbij hoofdvorm en uitvoering werden gebaseerd op
de formele baksteen-architectuur van de 17de- en 18de- eeuwse
Hollandse buitenhuizen. Voor een andere groep woonhuizen gold de
informele landelijke bouwkunst als inspiratiebron. Van deze vroeg
20ste-eeuwse architectuur werd een belangrijk deel bepaald door
J.B. van Loghem. Van een heel ander karakter is zijn complexmatige
middenstandsbouw van Tuinwijk-Zuid, voor de opzet waarvan het
stedebouwkundig plan van Springer gewijzigd moest worden.
In Zuiderhout en Bosch en Hoven werd overwegend gebouwd in twee
lagen onder markante kap. Dit gebeurde zowel individueel als complexmatig. Opmerkelijk zijn twee door A.M.J. Sevenhuijsen ontworpen
Montessorischolen: voor kleuters aan de Churchillaan en voor lager
onderwijs aan de Louise de Colignylaan.
Ontwikkelingen na 1945
Naoorlogse elementen vormen de lage flats van de verpleegtehuizen
Zuiderhout en Jacob in de Hout, beide ter plaatse van voormalige buitenhuizen aan de Zuiderhoutlaan. Naoorlogs is ook het flatgebouw op het
driehoekige plein tussen Prins Maurits- en Churchillaan.
Wegverbredingen ten behoeve van het autoverkeer wijzigden het
besloten karakter van Spanjaardslaan en Fonteinlaan. De oorspronkelijke
laanbeplanting van de Spanjaardslaan bleef alleen ten oosten van de
T-kruising met Zuiderhout- en Fonteinlaan bewaard.
11.5 Rozenprieel (43)
Inleiding

Het Rozenprieel ligt ten zuidoosten van de oude stad tussen
Kampersingel, Zuider Buiten Spaarne, Rustenburgerlaan en
Kleine Houtweg. De arbeidersbuurt werd na 1875 door particulieren en
woningbouwverenigingen ontwikkeld.
Prestedelijke situatie
De buurt ontstond in de veenpolder tussen strandwal en Spaarne, rond
1850 ingericht als tuinbouwgebied ten behoeve van bloemisten en
bollenkwekers. Langs de randen van de polder lagen moes- en lusttuinen
met bijbehorende kleinschalige bebouwing. Langs het Spaarne lag de
buitenplaats Meerlust. Van deze prestedelijke bebouwing bleef niets
bewaard.
Ruimtelijk-hiftorische ontwikkelingen 1850-1940

De buurt ontstond voornamelijk tussen 1875 en 1920 binnen een stratenpatroon dat merendeels werd aangelegd op basis van de bestaande
kleine landwegen en poldersloten. Behalve aan de randen werd de buurt
overwegend opgezet voor arbeiders
Bebouwing

De oudste bebouwing bestaat voornamelijk uit direct aan de straat
geplaatste woningbouw van één bouwlaag met kap. De noklijnen zijn
zowel haaks, als evenwijdig ten opzichte van de straat gesitueerd. Bij
haakse plaatsing is het individuele woonhuis herkenbaar, bij evenwijdige
noklijn is sprake van woonblokken. De bebouwing aan de randen van de
buurt werd hoger opgetrokken in de vorm van herenhuizen en etagewoningen.

53

Rond 1900 werden diverse scholen gebouwd voor verschillende vormen
van lager (beroeps)onderwijs. In stedebouwkundig opzicht maken de
meeste scholen deel uit van de straatwand. Een stilistische uitzondering
op de merendeels in neostijlen uitgevoerde scholenbouw vormt de
tegen 1930 door D. Greiner in zakelijke trant gerealiseerde uitbreiding
van de Huishoud-en Industrieschool aan de Voorhelmstraat.
Ontwikkelingen na 194S

Na 1970 werden de oudste delen van de buurt gesaneerd en weer
kleinschalig opgebouwd. Hiermee vervielen hoogbouwplannen uit de
jaren zestig. Alleen langs het Spaarne concretiseerde deze stedebouwkundige opvatting zich in het kantoorgebouw Koningstein, een haaks op
de rivier geplaatste hoogbouw. Naast algemene sanering werd het oude
bouwbestand ook door de eigenaar-bewoners zelf opgeknapt. Dit uitte
zich over het algemeen in vergroting van dakkapellen en individuele
vervanging van vensters en deuren.
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12. Beschrijving wijk 5: Westoever Noorder Buiten Spaarne
Wijk 5 bevat de buurten: Patrimoniumbuurt (50), Transvaalbuurt (51),
Indischebuurt-zuid (52), Indischebuurt-noord (53) en Frans Halsbuurt (54).
Het stadsdeel ligt tussen het Noorder Buiten Spaarne (NB-Spaame) en de
Schoter- en Rijksstraatweg, en wordt aan de noordzijde begrensd door
de Jan Cijzenvaart en aan de zuid-zijde door de Schotersingel. Wijk 5
vormt het zuidoostelijk deel van Haarlem-Noord. De wijk bestaat merendeels uit buurten die op grondgebied van de voormalige gemeente
Schoten werden gebouwd. Alleen de Frans Halsbuurt en de
Patrimoniumbuurt zijn gebouwd als onderdeel van de gemeente
Haarlem. Tot 1927 lag de gemeentegrens van Haarlem ten zuiden van de
oost-westlijn Paul Krugerkade-Paul Krugerstraat.
(Zie afbeeldingen 7 en 8.)
12.1 Patrimoniumbuurt (50)
Inleiding

De Patrimoniumbuurt ligt tussen Schotersingel, NB-Spaarne, de Transvaalbuurt en de Schoterweg. De voor middenstand en arbeiders bestemde
tuinwijk onderscheidt zich door een bijzondere eenheid tussen
stedebouwkundige opzet en architectonische invulling. De bebouwing
ten westen van de Koningskerk en op de hoek van Kloppersingel en
NB-Spaarne behoort niet bij de totaalopzet die in 1918 werd ontworpen
door de Amsterdamse architecten T. Kuipers en A. Ingwersen.
Prestedelijke situatie

Tot 1918 lag in deze veenpolder de boom- en bloemkwekerij Rozenhagen
van de landschapsarchitecten Zocher. De akkers lagen binnen de
bekende oostwestelijke strokenverkaveling, die karaktistiek was voor de
lagere gronden aan weerszijden van de strandwal.
Langs de Schoterweg stond incidentele (villa)bebouwing, langs het
Spaarne enige bedrijfsbebouwing. Direct ten noorden van de latere buurt
lagen vanaf circa 1885 de werf Conrad en de Haarlemse metaalgieterij
(beide verdwenen).
Ruimtelijk-historische ontwikkelingen

1850-1940

Kuipers en Ingwersen ontwierpen stratenplan en bebouwing in opdracht
van de Gereformeerde woningstichting 'Patrimonium'. Het project kwam
tot stand tussen 1921 en 1923. Het verspringend stratenplan werd voor
een belangrijk deel gericht op singel en bolwerken. Het zwaartepunt van
het openbaar groen kwam aan de singelzijde waarlangs een plantsoen en
het Rozen hagen plein werden aangelegd. De rechte en brede
Rozenhagenstraat ging dit plein ontsluiten vanaf het NB-Spaarne. In de
buurt werden driehoekige plantsoenen aangelegd. De bebouwing werd
daarbij steeds voorzien van voor- en achtertuinen, waarvan de laatsten in
de Talmastraat ook via een poort toegankelijk werden gemaakt.
Het stratenplan betekende een variatie op het door Dumont ontworpen
betreffende onderdeel uit het Algemeen Plan van Uitbreiding.
Bebouwing

De geheel complexmatige bebouwing werd aan de randen van de buurt
hoger opgetrokken dan aan de straten daarachter. De voor middenstand
bedoelde bebouwing aan Kloppersingel en delen van het NB-Spaarne
kreeg twee bouwlagen met hoog opgaande kap, de arbeiderswoningen
aan de binnenstraten steeds één bouwlaag met lagere kap. Zowel in
stedebouwkundige relatie tot de buurt als tot de singel werden een
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Lagere School en een kerk gebouwd. De kerk naar ontwerp van
B.T. Boeyinga in 1926.
De woonbebouwing werd bloksgewijs opgezet in drie varianten:
1. de hogere randbebouwing onder zadeldak met op bepaalde punten
steile overkragende houten geveltoppen; 2. bebouwing van één bouwlaag
onder mansardekap met op bepaalde punten overkragende houten
geveltoppen; 3. vergelijkbare bebouwing met gemetselde geveltoppen.
In de Rozenhagenstraat ontstond een gevarieerd straatbeeld door
toepassing van beide laatstgenoemde typen in combinatie met een hoger
poortgebouw en een tweetal centraal geplaatse winkels aan de overzijde
daarvan. Op andere punten in de wijk maakten in totaal drie hoekwinkels deel uit van de bebouwing. Diverse blokken werden gedecoreerd
met gevelstenen waarop afbeelding en tekst werden gecombineerd, of
waarop alleen stichtelijke teksten waren aangebracht. Dit laatste met
name tegenover de Lagere School
Stilistisch kan de bebouwing worden gerekend tot een strakke variant
van de Amsterdamse School, met in de behandeling van erkers en
geveltoppen invloed van de Engelse Landhuisstijl. Het rijzige kerkgebouw
is een sterk voorbeeld van de Gereformeerde kerkarchitectuur van
B.T. Boeyinga die eveneens door de stijl van Amsterdamse School werd
beïnvloed.
Ontwikkelingen na 1945

In de decennia na 1945 werden voordeuren en roedenverdeling in de
vensters collectief gewijzigd. Het karakter van de architectuur werd hier
niet door aangetast. De oorspronkelijke straatprofilering bleef merendeels intact. Alleen de straatverlichting werd geheel vervangen door
lichtmasten. Uit esthetisch oogpunt zijn deze masten aan de zijde van de
Kloppersingel te hoog in relatie tot de bebouwing. Over het algemeen
kan echter worden gesteld dat het tuinwijkachtige karakter van deze
buurt bijzonder goed bewaard is gebleven.
(Zie afbeeldingen 13.)
12.2 Transvaalbuurt (51)
Inleiding

De Transvaalbuurt ligt direct ten noorden van de voormalige scheepswerf
Conrad, een thans ten dele als park ingericht groot rechthoekig bedrijfsterrein haaks op het NB-Spaarne. Dit gebied vormt de grens met de
Patrimoniumbuurt. De Transvaalbuurt wordt aan de oostzijde begrensd
door het NB-Spaarne, aan de westzijde door de Schoterweg en aan de
noordzijde door de Dr. Leijdsstraat. In de buurt werd gebouwd voor
arbeiders en kleine middenstand, onder meer ten behoeve van de
industrieën die zich na 1880 aan de Spaarnezijde van de buurt vestigden.
De aan openbaar groen in oorsprong niet rijke woonbuurt is in stratenpatroon en bebouwing te vergelijken met Leidsebuurt (21), Oude
Amsterdamsebuurt (30), Rozenprieel (43), en zuidelijk deel van
Indischebuurt-zuid (52). De Transvaalbuurt werd in het begin van de
20ste-eeuw ook wel 'Schoterkwartier' genoemd.
Prestedelijke situatie

De Transvaalbuurt werd gebouwd op de veengrond tussen strandwal en
NB-Spaarne, hier behorende tot het landgoed 'Het Klooster'. Tot dit
landgoed behoorden weidegronden en een rechthoekig park dat in het
noorden doorliep tot de Spaansevaart. Deze rond 1900 tot Spaansevaartstraat omgevormde waterweg vormde een oostwest-verbinding tussen
Delft en NB-Spaarne. Een deel van deze grotendeels gedempte vaart ligt
nog langs de Heussensstraat (61).
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Ruimtelijk-historische ontwikkelingen 1850-1940

Langs het NB-Spaarne ontstond vanaf circa 1900 bebouwing ten behoeve
van industrie en overslag. Om de groeiende industriestrook vanaf de
rivier te ontsluiten werden de inmiddels gedempte vaarten van de
Paul Krugerkade en de Schalkburgergracht gegraven. Ten westen van
deze industriële zone kwam de woonwijk.
Initiatiefnemer tot de bouw van de woonwijk was de NV Binnenlandsche
Exploitatiemaatschappij voor Onroerende Goederen ('De Binnenlandsche')
die hiertoe in 1900 het eerder genoemde landgoed Het Klooster kocht.
Na verwijdering van bebouwing en parkaanleg liet de maatschappij een
rechthoekig plan van merendeels noordzuid gerichte straten aanleggen,
gekruist door enige oostwest verbindingen. Binnen dit raster werd het
rechthoekige Pretoriaplein aangelegd.
Tot 1920 werd in de relatief smalle straten direct aan het trottoir
gebouwd. Daarna boden bredere straten ruimte aan kleine voortuinen.
Bebouwing

Tussen 1900 en 1910 werden woningen van één bouwlaag met kap of
etagewoningen van twee bouwlagen met kap gebouwd. Bij deze
bebouwing, met de noklijn zowel haaks als evenwijdig ten opzichte van
de straat, werd steeds de lijstgevel toegepast. Op straathoeken werd de
(winkel)bebouwing vaak afgeschuind, of door een arkel benadrukt. Aan
de Schoterweg werden naast etagewoningen ook twee bouwlagen hoge
woonhuizen opgetrokken, door 'De Binnenlandsche' aangeprezen als
'flinke herenhuizen'. Tussen Kloosterstraat en het in 1905 aangelegde
driehoekige Julianapark (52) werd deze bebouwing voorzien van nog
steeds aanwezige voortuinen.
Na 1910 werd naast de lijstgevel gebruik gemaakt van topgevels of een
ballustrade-achtige beëindiging van het muurwerk. Dit laatste veelal in
combinatie met een plat dak.
De complexmatige bebouwing van na 1920 werd over het algemeen in
twee bouwlagen met of zonder kap uitgevoerd. Bij deze woningbouw ligt
de nadruk op de horizontale lijn.
Rond 1905 werd een rooms-katholiek kerk- en scholencomplex nabij het
Pretoriaplein gebouwd. De industriële bebouwing werd merendeels
tussen 1900 en de Eerste Wereldoorlog in een rationele baksteenarchitectuur opgetrokken. Hiertoe behoorde ook de Schotense gasfabriek, die evenals enkele andere bedrijfspanden reeds voor 1940 door
woningbouw werd vervangen.
Ontwikkelingen na 1945

Aan de Paul Krugerkade en het NB-Spaarne is een deel van de industriële
bebouwing in gebruik gebleven. Van de vele fabrieksschoorstenen die
deze oostzijde van de buurt markeerden bleef een enkel exemplaar
bewaard.
In de oudste delen van de buurt vond geen grootscheepse sanering
plaats. De woningen werden veelal individueel opgeknapt waarbij de
kapverdieping bij de lage woningen vaak tot volledige woonlaag werd
vergroot.
De oorspronkelijk straatprofilering verdween over het algemeen ten
behoeve van parkeerhavens. De versmalde trottoirs bleven soms door de
oorspronkelijke brede hardstenen stoepranden van de rijweg gescheiden.
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12.3 Indischebuurt-zuid (52)
Inleiding

De Indischebuurt-zuid ligt direct ten noorden van de Transvaalbuurt en
wordt derhalve aan de zuidzijde begrensd door de Spaansevaartstraat.
Aan de oostzijde vormt het NB-Spaarne de begrenzing, aan de westzijde
de Schoterweg en aan de noordzijde de Zaanenstraat.
De buurt werd tussen 1905 en 1940 gebouwd voor arbeiders en kleine
middenstand.
Prestedelijke situatie

Evenals de Transvaalbuurt onstond de Indischebuurt op veengrond
tussen strandwal en NB-Spaarne. Het onbebouwde polderland was in
gebruik als weiland met brede oostwestelijke strokenverkaveling.
Ruimtelijk historische ontwikkelingen 1850-1940

Tussen 1905 en 1920 werd het zuidelijk deel van de buurt nog ten dele
door 'De Binnenlandsche' ontwikkeld. Dit gebeurde in aansluiting op de
Transvaalbuurt tussen Dr. Leijdsstaat en Floresstraat. In 1913 ontstond aan
het Soendaplein het grootschalige complex van de NZH-tramremise.
Tussen 1920 en 1940 werd het noordelijker weiland tussen Flores- en
Zaanenstraat binnen een toevoeging op het gemeentelijk uitbreidingsplan
bebouwd. Deze uitbreiding geschiedde ten westen van de eerder
genoemde Schotense gasfabriek (1910-1923) en ten oosten van de
bebouwing aan de Schoterweg, die behalve het nieuwe Schotense
raadhuis (1907) ook het in 1921 voltooide deel van de St. Liduinakerk met
pastorie bevatte. Het oudste buurtdeel werd ontwikkeld binnen een
rechthoekig, met de Transvaalbuurt vergelijkbaar stratenpatroon. Alleen
de Madoerastraat kreeg een bijzondere stedebouwkundige behandeling
door ronde torenachtige volumes ter markering van de zich versmallende
openbare ruimte. Het buurtdeel ten noorden van de Floresstraat werd
ruimer verkaveld binnen een breder en ten dele gebogen stratenplan.
Bebouwing

De complexmatige, merendeels gesloten woningbouw werd overwegend
in twee bouwlagen met of zonder kap opgetrokken.
Ten oosten van het genoemde raadhuis en de Liduinakerk werden tussen
1915 en 1930 nog twee rooms-katholieke scholen en een klooster
gebouwd. Aan de noordzijde van de Floresstraat verrees een protestantse
kerk die enige jaren geleden werd verbouwd tot sportschool.
De Liduinakerk werd in 1928-1929 met een verlengd schip en twee torens
op het noorden vergroot. Dit gebeurde naar ontwerp van Jos. Margry.
De ten opzichte van de rooilijn teruggeplaatse kerk en pastorie liggen
nabij de kruising van Schoterweg-Rijksstraatweg met ZaanenstraatZaanenlaan in een markante stedebouwkundige positie. Voor het aangrenzende Schotense raadhuis geldt dit in bescheiden mate in relatie tot
het er tegenover gelegen Raadhuisplein (61).
Ontwikkelingen na 1945

De tramremise verloor zijn functie bij de opheffing van de laatste
Haarlemse stadslijn in 1948. Het complex is thans verbouwd tot supermarkt. Langs het NB-Spaarne verrezen appartementengebouwen ter
plaatse van verdwenen bedrijven. Voor het overige bleef het
oorspronkelijke karakter van de buurt, zij het met diverse individuele
wijzigingen, min of meer bewaard.
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12.4 Indischebuurt-noord (53)
Inleiding

De Indische buurt-noord ligt tussen Zaanenstraat (zuid), Rijksstraatweg
(west), Jan Gijzenkade (noord) en NB-Spaarne (oost). De buurt werd
tussen 1925 en 1960 overwegend door woningbouwmaatschappijen ten
behoeve van arbeiders en kleine middenstand gebouwd.
Prestedelijke situatie

Evenals de Indischebuurt-zuid onstond de Indischebuurt-noord op
veengrond tussen strandwal en NB-Spaarne. Het onbebouwde polderland
was merendeels in gebruik als weiland met brede oostwestelijke strokenverkaveling. In het noorden, nabij de samenkomst van Rijksstraatweg en
Jan Gijzenvaart, lagen rond 1850 echter de in landschapsstijl ingerichte
parkgebieden van de oude Schotense buitenplaatsen Overton en
Spaarnhoven. Deze in oorsprong 17de-eeuwse buitenplaatsen, ten dele
omstreeks 1820 naar ontwerp van J.D. Zocher jr. heringericht, waren
tegen 1900 verdwenen. Bij de buurtontwikkeling bleef van de Zocheraanleg niets bewaard.
Ruimtelijk historische ontwikkelingen 1850-1940

De buurt werd fasegewijs ontwikkeld tussen 1920 en 1960 op basis van
een gemeentelijk plan van merendeels korte gebogen straten. De tussen
1900 en 1920 ontstane lintbebouwing langs de Rijksstraatweg werd in het
partiële uitbreidingsplan opgenomen. In 1940 was de buurt grotendeels
voltooid. Alleen de noordoostelijke hoek was nog in gebruik als akkeren weiland.
Bebouwing

Tijdens het interbellum werd hier overwegend complexmatige, als
straatwand opgevatte, sobere woningbouw van twee bouwlagen zonder
kap gerealiseerd. Op de staathoeken en aan de randen van de buurt
werd de bouwhoogte ook wel tot drie bouwlagen opgetrokken. Sommige
complexen kregen spaarzame decoratie in het metselwerk en in de
roedenverdelingen. Dit gebeurde veelal in de trant van de Amsterdamse
School. Hiervan afwijkend is de woningbouw met witgepleisterde
verdieping en plat dak in de Hodson- en Sillemstraat.
Dit complex werd door de woningbouwvereniging 'Patria' naar ontwerp
van J.B. van Loghem gebouwd (1922-23).
Aan het Weltevredenplein werd rond 1930 een school gebouwd waarvan
de in de as van de Molukkenstraat geplaatste toren een opvallende
stedebouwkundige positie inneemt.
Ontwikkelingen na 1945

In de noordoostelijke hoek, langs Jan Gijzenvaart en bij de uitmonding
van deze vaart in het NB-Spaarne, werd na 1945 overwegend in een
traditionele en met de vooroorlogse bouwwijze vergelijkbare trant
gebouwd. Deze bebouwing wordt thans gesaneerd. Voor het overige
hebben zich geen grote wijzigingen voorgedaan, al zijn wel individuele
veranderingen aangebracht.
12.5 Frans Halsbuurt (54)
Inleiding

De Frans Halsbuurt ligt direct ten noorden van de oude stad. en grenst
derhalve ten zuiden aan Klopper- en Schotersingel. De westzijde wordt
begrensd door de Maerten van Heemskerckstraat, de noordzijde door de
Saenredamstraat-Kennemerstraat en de oostzijde door de Schoterweg.
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In deze kleine laat 19de-eeuwse buurt werd gebouwd voor weigestelden,
middenstand en arbeiders.
Prestedelijke situatie

De buurt werd gebouwd op de Haarlemse strandwal die bij de stadsuitbreiding van 1670 ten behoeve van Schoter-en Kloppersingel werd
doorgraven. De Schoterweg en Kennemerstraat werden hiermee
afgesneden van hun vervolg in Jansweg en Kruisweg. Deze wegen
flankeerden in oorsprong de ovale geest (hoofdstuk 2) waarvan de
noordpunt in samenkomst van Schoterweg en Kennemerstraat
herkenbaar is gebleven.
De zandgrond tussen Schoterweg en Kennemerstraat was rond 1850
voornamelijk in gebruik als exercitieveld. Dit vermoedelijk ten behoeve
van de voormalige infanteriekazerne aan de Koudenhorn (thans politiebureau). Ten westen hiervan was de strandwal in gebruik als weiland met
brede oostwestelijke verkaveling. Bij samenkomst van Kennemerstraat en
Schotersingel staat nog het in oorsprong 14de-eeuwse leprozen- pest- en
dolhuis. Dit huidige rijksmonument bleef bij de stadsvergroting van 1670
net buiten de nieuwe singels.
Ruimtelijk-historische ontwikkelingen 1850-1940

De ontwikkeling van de buurt vond plaats met de grenswijziging van
1884 waarbij Schotens grondgebied tot aan de huidige Heussensstraat bij
Haarlem werd gevoegd. Het Frans Halsplein, dat in omtrek de gemeentegrens van vóór 1884 volgt, werd ontwikkeld naar een stedebouwkundig
plan van L.P. Zocher. Mogelijk geldt dit ook voor de diagonaal op het
plein uitkomende Frans Halsstraat. Verder is bekend dat een ontwerp
voor de Maerten van Heemskerckstraat van L.P. Zocher en
J.E. van den Arend rond 1882 door het Haarlemse gemeentebestuur werd
goedgekeurd.
Rond 1930 werd de smalle brug tussen Kennemerplein en Schoterweg
vervangen door een brede verkeersbrug die iets meer westelijk kwam te
liggen.
Bebouwing

De bebouwing ontwikkelde zich voornamelijk tussen 1885 en 1900.
Aan de randen van de buurt en aan weerszijden van de Frans Halsstraat
werden herenhuizen in diverse prijsklassen opgetrokken. Aan het Frans
Halsplein en de hierop aansluitende delen van Schotersingel en
Schoterweg betrof dit blokken van aaneengebouwde herenhuizen met
bél etage boven lage parterre, langs Frans Halsstraat en westelijk deel
van de Schotersingel verrezen kleinere herenhuizen, ten dele met
souterrain. De overige straten werden bestemd voor lage arbeiderswoningen.
De complexmatige herenhuizen langs Schotersingel tussen de
Berckheidestraat en de Maerten van Heemskerkstraat werden merendeels
gebouwd rond 1900. Anders dan bij de oudere meer formele bebouwing
overheerst hier niet de lijstgevel en verspringen de voorgevels ten
opzichte van de rooilijn. De sterk op de singel gerichte bebouwing
(zonzijde) uit zich in de toepassing van veranda's met daarop terrassen.
De voortuinen versterken de relatie met het groengebied van de singel.
Van de bebouwing zonder woonbestemming kunnen een rechthoekig
schoolgebouw aan de Schoterstraat en een voormalig volksbadhuis aan
de Schotersingel worden genoemd.
Ontwikkelingen na 1945

Tussen voormalig pesthuis en volksbadhuis kwam rond 1970 hoogbouw
ten behoeve van een bejaardencentrum. De bebouwing aan de oostzijde
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van het Frans Halsplein zou vanaf 1990 ten dele door appartementengebouwen worden vervangen. Overige wijzigingen waren van
ondergeschikt belang.
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13. Beschrijving wijk 6: Ter Kleef en te Zanen
Wijk 6 bevat de buurten: Kleverpark (60), Bomenbuurt (61), Planetenwijk
(62), Sinnevelt (63), Overdelft (64).
Dit zuidwestelijk deel van Haarlem-Noord wordt aan de oostzijde
begrensd door de lijn Rijksstraatweg-Schoterweg-Kennemerstraat-Maerten
van Heemskerkstraat, aan de zuidzijde door Schotersingel en Verspronckweg en aan de westzijde door de Delft. Zoals de naam al zegt ligt alleen
buurt 64 aan de over- of westzijde van deze smalle waterweg.
Tot de grenswijziging van 1884 behoorde het gebied vrijwel geheel tot de
gemeente Schoten waar zich onder meer de resten van de middeleeuwse
huizen Ter Kleef en Te Zaanen bevonden. Buurt 60 ontstond echter
merendeels na 1884, toen de gemeentegrens werd verlegd tot de
Heussenstraat. Delen van de buurten 61 en 62 ontstonden tot 1927
binnen de gemeente Schoten. De buurten 63 en 64 werden merendeels
na 1945 ontwikkeld.
(Zie afbeeldingen 7 en 8.)
13.1 Kleverpark (60)
Inleiding

De buurt Kleverpark ligt ten noordwesten van de oude stad tussen
Schotersingel-Verspronckweg (zuidwest). Van Dortstraat (noord),
Schoterweg-Kennemerstraat (oost) en Saenredamstraat-Maerten van
Heemskerkstraat (zuidoost). De naam Kleverpark geldt voor de hele
buurt, maar betreft in engere zin het stedebouwkundig plan van
L.A. Springer rond de Kleverparkweg.
Prestedelijke situatie

Kleverpark werd gebouwd op strandvlakteveen dat tot circa 1880
merendeels diende als weiland in een oostwestelijke strokenverkaveling.
Incidentele bebouwing aan de Kleverlaan verdween bij de ontwikkeling
van de buurt.
Ruimtelijk-historische ontwikkelingen 1850-1940

De buurt onstond globaal in drie fasen: 1875-1900, 1900-1915 en 1920-1930.
Kort na 1875 verrees de rij aaneengebouwde herenhuizen aan de
Schotersingel tussen Maerten van Heemskerkstraat en Van Ostadestraat.
Ten westen van laatstgenoemde straat werden rond 1885 arbeiderswoningen gebouwd. Naar een verkavelingsplan van L.P. Zocher kwamen
hier gesloten bouwblokken langs rechte oostwest straten. Het plan
voorzag in de bouw van middenstanswoningen langs de Van Ostadestraat. In het oosten van de buurt verrees vanaf 1884 het complex van de
Cavaleriekazerne (sinds 1934 Ripperdakazerne) en in 1899 het ziekenhuis
Johannes de Deo.
Tussen 1900 en 1915 werd het ruime Kleverpark ontwikkeld door de
eerder genoemde NV Binnenlandsche Exploitatiemaatschappij voor
Onroerende Goederen, naar een formeel stedebouwkundig plan van
L A Springer uit 1899. Dit plan doorsneed een rechthoekig terrein tussen
Aelbertsbergstraat en Tetterodestraat in de lengterichting door de
Kleverparkweg en in de breedterichting door de Santpoorterstraat. Op de
kruising van beide wegen kwam een achthoekig plein dat tevens als
afsluiting ging fungeren voor het brede geplantsoeneerde oostelijk deel
van de Kleverparkweg. Springer liet deze as aan de oostzijde V-vormig
overgaan in respectievelijk Velser-en Van Ostadestraat en aan de
westzijde boogvormig in de Verspronckweg. De boogvormige aanleg was
nodig in verband met de tramsporen van de lijn Haarlem-Bloemendaal
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die in 1900 in exploitatie werd genomen.
Volgens Springer's plan werden langs de Kleverparkweg overwegend
herenhuizen gebouwd en kwam eenvoudiger bebouwing langs
Aelbertsberg- en Tetterodestraat. In deze periode verrezen ook de
herenhuizen aan de westzijde van de Schotersingel en aan weerszijden
van de daarop aansluitende Verspronckweg. Aan beide zijden van de
Velserstraat werden toen overwegend kleine herenhuizen gebouwd.
Tussen 1920 en 1940 ontwikkelde de bebouwing zich binnen de
bestaande infrastructuur van Verspronckweg en zuidwestelijk deel van de
buurt. De naar het zuidwesten afbuigende Kleverparkstraat werd in deze
periode aangelegd en staat buiten het ontwerp van Springer. De doorgetrokken Santpoorterstraat zou in deze periode een rechte noordzuidverbinding gaan vormen ter ontsluiting van het noordelijk, tuinwijkachtig deel van de buurt dat op basis van het het Algemeen Plan van
Uitbreiding werd ontwikkeld. Het woningbouwplan ten noorden van de
Kleverlaan - Van Loghem: 'Huis ter Cleeff' - werd ten behoeve van de
groene zone (5.2.3) maar ten dele gerealiseerd.
Bebouwing

De uit twee of meer bouwlagen bestaande herenhuizen die tussen 1875
en 1900 langs de Schotersingel werden gebouwd bestaan veelal uit
aaneengebouwde panden die met elkaar een symmetrische eenheid
vormen. Ten westen van de Jan de Braystraat is de bebouwing in hoogte
en stijl zeer gevarieerd, ten oosten van deze straat is de bebouwing
homogeen en ontstaan door toepassing van flauw hellende zadeldaken
een 'landelijk' karakter. Dit effect wordt versterkt door de voortuinen die
de samenhang van de bebouwing met de groene singels versterken.
De arbeiderswoningen uit deze periode zijn vergelijkbaar met de laat
19de-eeuwse bebouwing in bijvoorbeeld Leidsebuurt of Rozenprieel.
Tussen 1900 en 1915 werd eveneens geheel aaneengesloten gebouwd.
Herenhuizen en etagewoningen werden in een bouwhoogte van twee of
meer lagen met kap opgetrokken. Ook hier werd overwegend in al dan
niet symmetrische blokken en met een verscheidenheid aan stijlen
gebouwd. Opvallend is de toepassing van erkers, vakwerk of beschot in
de topgevels en torenachtige elementen. De panden aan de westzijde
van de Schotersingel en in de noordwestelijk hoek van het Kleverpark
vormen voorbeelden waarin deze, merendeels op contemporain Engels
voorbeeld gebaseerde kenmerken, alle zijn verwerkt.
Tussen 1920 en 1940 werden overwegend complexmatige middenstandswoningen gebouwd. Ten noorden van het Santpoorterplein ontstonden
vijf woningbouwcomplexen in duidelijke samenhang met het stratenplan.
Behalve J.B. van Loghem, die bij het woningbouwcomplex Huis ter Cleeff
platte daken met overstek toepaste, gebruikten de architecten doorlopende kappen met al dan niet gevarieerde kapvoethoogte.
De bebouwing zonder woonbestemming, waarvan alleen de Ripperdakazerne een stedebouwkundig prominente positie inneemt, werd tot
circa 1900 opgetrokken in de gebruikelijk neo-stijlen. Opvallende
elementen zijn daarbij de torens van Heilig Hartkerk en ziekenhuis
Johannes de Deo.
Naar ontwerp van H. Korringa verrees in 1924 de Nederlands Hervormde
Noorderkerk aan de Velserstraat. Het gebouw kwam in een teruggeplaatste situering ten opzichte van de rooilijn. Ook de rond 1925
gebouwde middelbare school in de as van het Santpoorterplein werd
hiermee in een bijzondere stedebouwkundige situering geplaatst.
Markant in volume en rationalistisch in uitvoering is het H-vormige
complex van de omstreeks 1920 gebouwde Middelbare Technische
School aan de Verspronckweg.
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Ontwikkelingen na 1945

De uitbreiding van het ziekenhuis aan de zijde van de Velserstraat deed
dit in oorsprong aan de Maerten van Heemskerkstraat gebouwde
hospitaal uitgroeien tot een grootschalig complex, waarvan de hoogbouw
de oostelijke blikrichting vanaf de Kleverparkweg mede ging bepalen.
Voor het overige onderging de buurt voornamelijk individuele
wijzigingen van ondergeschikte betekenis.
(Zie afbeelding 13.)
13.2 Bomenbuurt (61)

Inleiding
De Bomenbuurt ligt ten noorden van het Kleverpark en wordt hiervan via
een brede groenstrook gescheiden. De zuidgrens van deze buurt ligt
direct ten noorden van de Van Dortstraat. De Delftlaan vormt de westgrens, de Zaanenlaan de noordgrens, de Scholerweg de oostgrens.
De buurt werd tussen 1915 en 1940 ten behoeve van arbeiders en
middenstand ontwikkeld.
Prestedelijke situatie

Tussen Schoterweg en de denkbeeldige noord-zuidlijn tussen de op de
westelijke rand van de strandwal gebouwde huizen Te Zaanen en
Ter Kleef bestaat de bodem uit zand. Ten westen hiervan ligt veen van de
strandvlakte. Tot circa 1920 waren de veengronden in gebruik als weiland
met oost westelijke stroken verkaveling. Op de strandwal lag sinds 1833 de
Algemene Begraafplaats en sinds 1892 de RK Begraafplaats St. Barbara
(5.2.2). Daarnaast lagen op het zand weilanden met een grove oostwestelijke verkaveling. Van de prestedelijke bebouwing bleven het Huis
te Zaanen, de wipmolen van de Schoterveenpolder, enige woonhuizen
ten zuiden en oosten van de Algemene Begraafplaats en een voormalige
boerderij aan de Hogerwoerdstraat bewaard.
Ruimtelijk-historische ontwikkelingen

1850-1940

Rond 1920 ontstond het Raadhuisplein, een rechthoekig plein met in de
as het in 1907 gebouwde raadhuis aan de Schoterweg. Het plein is het
enige onderdeel dat overeenkomt met het Schotense Algemeen Uitbreidingsplan uit 1912. Deze overeenkomst betreft zowel de ligging van het plein
als de aard van de bebouwing. Het plan ging namelijk veel meer uit van
halfopen bouw voor middenstand dan van volkswoningbouw. De grote
ontwikkeling van deze buurt begon vanaf 1920 toen op initiatief van
woningbouwverenigingen en gemeente diverse noordzuid gerichte
woningbouwcomplexen met groene binnenhoven tot stand kwamen.
In 1922 werd het complex rond de Kastanjestraat opgeleverd, in 1925 en
1926 gevolgd door respectievelijk het Meidoornplein en het Elzenplein.
Het complex rond de Kastanjestraat, waarin deze straat zelf een H-vormig
centrum met overbouwde straat, monument en (verdwenen) vijver vormt,
werd gebouwd in opdracht van de woningbouwvereniging Volkshuisvesting. Het ontwerp was van het Amsterdamse architectenbureau
Gulden en Celdmaker. Dit bureau ontwierp ook het stedebouwkundig
plan voor het Meidoornplein bestaande uit vierkante binnenhof en twee
toegangspoorten. De architectuur van dit complex werd ontworpen door
J.C.C. Voorvelt, directeur Publieke Werken van de gemeente Schoten.
Het meer gerekte Elzenplein, ruimer opgezet dan het Meidoornplein en
zonder toegangspoorten, werd zowel stedebouwkundig als architectonisch door Voorvelt ontworpen. Daarna volgde overdracht aan diverse
woningbouwverenigingen. Tot de annexatie ontstonden in het noordoostelijk deel van de buurt nog twee rechthoekige pleinen met
plantsoen: de oostwest gerichte Berkenstraat en het Schoterbosplein.
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In tegenstelling tot de eerder genoemde complexen werden hier het
stratenplan en de bebouwing niet als éénheid ontworpen. Op bescheiden
wijze gebeurde dit wel met de Cederstraat, een straat met een tot
rechthoekig plein vergrote T-kruising.
Na 1927 werd de buurt op basis van een aanvulling op het Haarlemse
Algemeen Uitbreidingsplan in hoofdzaak voor middenstand ontwikkeld.
Er werd gebruik gemaakt van merendeels korte en ten opzichte van
elkaar verspringende rechte straten, die op enkele punten bij rechthoekige groene pleinen samenkomen. Een bijzondere stedebouwkundige
oplossing werd bereikt aan de Heussensstraat, waar een complex
middenstandwoningen in de vorm van een halve tienhoek om de
noordzijde van de genoemde wipmolen werd gebouwd. Even ten westen
hiervan ligt het Veenbergplein, een besloten rechthoekig plein in de
hoek van twee straten.
Bebouwing

De gesloten bebouwing van het Raadhuisplein (1915) bevat complexmatige woonhuizen in twee bouwlagen onder doorlopende samengestelde kap.
Bij de drie genoemde complexen woningwetbouw werd alleen het
complex van aan de Kastanjestraat met kappen uitgevoerd. De overige
complexen kregen twee bouwlagen onder plat dak. Opvallend bij de
sobere complexen aan Meidoorn-en Elzenplein zijn de trapsgewijs
teruggeplaatste bouwblokken met afgeronde hoeken die in de overstek
van het platte dak worden herhaald. Het platte dak werd bij een groot
deel van de woningbouw in Schoten toegepast. Stilistisch werd gekozen
voor de trant van de Amsterdamse School.
De middenstandsbebouwing van na de annexatie (1927) werd weer
merendeels in twee bouwlagen met kap en evenwijdig aan de straat
lopende noklijn gerealiseerd. Deze bebouwing bevat ook etagewoningen
waarvan de bovenwoningen via binnentrap met eigen deur aan de straat
toegankelijk zijn.
De oudste bebouwing zonder woonbestemming wordt op de beide
begraafplaatsen aangetroffen in de vorm van een mausoleum, twee
rooms-katholieke kapellen en enige bijzondere grafmonumenten. In de
woonbuurt wordt het straatbeeld gemarkeerd door een schoolgebouw
aan het Marnixplein en een voormalig kerkgebouw van de Nederlandse
Protestantenbond aan de Berkenstraat.
Ontwikkelingen na 1945

Rond 1970 onderging de Kastanjestraat een herprofilering waarbij de
karakteristieke vijverpartij verdween en een plantsoen om het monument
werd omgevormd tot een parkeerterrein. Het Meidoorn- en Elzenplein
hebben tot op heden de waardevolle oorspronkelijke profilering
behouden. Bij de woningbouwcomplexen werden over het algemeen de
voordeuren en de vensterindelingen uniform gewijzigd.
(Zie afbeelding 15.)
13.3 Planetenwijk (62)
Inleiding

De Planetenwijk ligt ten noorden van de Bomenbuurt en wordt hiervan
door de Zaanenlaan gescheiden. De westgrens wordt gevormd door de
Delftlaan, de noordgrens door Orionweg-Planetenlaan en de oostgrens
door de Rijksstraatweg. Het grootste deel van de buurt werd rond 1930
ten behoeve van middenstand gebouwd.

Prestedelijke situatie

Het deel van de buurt ten oosten van het Huis te Zaanen werd gebouwd
op strandwalzand, het deel ten westen daarvan op strandvlakteveen.
Rond 1850 behoorde het gebied tot de Schotense buitenplaatsen Huis te
Zaanen en Overton. Op de zandgronden lagen akkers, boomgaarden en
bossages, op de veengronden werd veeteelt bedreven. De strandwal was
onregelmatig verkaveld, de strandvlakte strookvormig in oostwestelijke
hoofdrichting. Toen de ontwikkeling van de buurt tegen 1930 begon was
Overton al lang verdwenen. Te Zaanen bleef tot 1923 bewoond en werd
in 1930 filiaal van de Openbare Bibliotheek Haarlem.
Ruimtelijlchistorische ontwikkelingen 1850-1940

De eerste ruimtelijke ontwikkelingen vonden enige jaren voor de
Eerste Wereldoorlog plaats langs de Rijkstraatweg tussen Jan Gijzenkade
(noord) en Van Nesstraat. Het betrof particuliere woningbouw langs de
Rijksstraatweg en de hierop uitkomende zijstraten: Korteweg,
Spaarnhovenweg (Van Nesstraat), en Overtonstraat.
Ten zuiden van de Overtonstraat ontstond tussen 1922 en 1925
woningwetbouw in tuinwijkachtige opzet. Dit gebeurde tussen Haitsma
Mulierstraat, Middenweg en Führopstraat. In deze periode werd ook
gebouwd aan de Rijksstraatweg tussen Overtonstraat en de in 1918
aangelegde Zaanenlaan. Na 1925 werden de resterende gronden tussen
Rijksstraatweg en Middenweg bebouwd met middenstandswoningen.
Het grootste deel van de buurt ontstond in de strandvlakte ten westen
van de Middenweg. Hier werd vanaf circa 1930 gebouwd in een royale
stedebouwkundige aanleg waarvan het driehoekige plantsoen om het
Huis te Zaanen en de hierop gerichte zichtas van het Junoplantsoen de
belangrijkste elementen vormen. Ten noorden van het Junoplantsoen
werd aan korte gebogen straten in eenvoudige tuinwijkachtige trant
gebouwd.
Bebouwing

Voor de Eerste Wereldoorlog verrezen enige rijen lage arbeiderswoningen langs Korteweg en Rijksstraatweg. De bebouwing uit deze
periode bestaat echter merendeels uit aaneengebouwde dubbele
woonhuizen van twee bouwlagen met samengestelde kap. De huizen zijn
dikwijls voorzien van erkers, veranda's, loggia's en een gevelsteen met
(vrouwelijke) eigennaam en werden mogelijk gebouwd voor renteniers en
gepensioneerden.
De complexmatige woningwetbouw bestaat overwegend uit één bouwlaag onder kap en wordt verlevendigd door verspringende gevelvlakken,
topgevels en hogere volumes bij samenkomst met andere straten of op
hoeken. Onder de beaccentueerde volumes bevonden zich in het
complex aan de Haitsma Mulierstraat buurtwinkels. Dit complex in de
trant van de Amsterdamse School werd in 1923 gebouwd naar ontwerp
van H. Lamberts. Opvallend zijn de woningen met de paraboolkappen
naar ontwerp van A.M.J. Sevenhuijsen, die evenals de meeste architecten
van Schotense woningwetbouw in de trant van de Amsterdamse School
ontwierp. In deze stijl werden ook de vrijstaande dubbele herenhuizen
aan de noord-oostzijde van de Zaanenlaan nabij de Rijksstraatweg
gebouwd. Dergelijke panden werden in Haarlem-Noord gedurende de
Ml P-periode vrijwel niet gebouwd.
De complexmatige middenstandsbebouwing vanaf 1930 is evenals de
oudere woningwetbouw behandeld als straatwand doch veel strakker
opgezet. De woningen bevatten overwegend twee bouwlagen onder
doorlopende kap die op bepaalde punten door geveltoppen wordt
doorbroken. Deze architectuur is horizontaal van karakter.
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Dit manifesteert zich het sterkst bij de lange gevelwanden van de
Orionweg.
De arbeiderswoningen ten noorden van Junoplantsoen bevatten
voornamelijk één bouwlaag onder zware kap, die op de hoeken door
hogere volumes onder tentdak wordt doorbroken.
De bebouwing zonder woonbestemming wordt gevormd door een rond
1920 gebouwde school aan de Overtonstraat en door omstreeks 1930
gebouwde scholen aan Vorsterman van Oyenstraat, Steenbokstraat en
Junoplantsoen. De scholen staan in stedebouwkundig opzicht op
bijzondere punten in de buurt. Dit geldt in mindere mate voor de
voormalige Gereformeerde kerk op de hoek van Spaarnrijk- en
Rechthuisstraat, gebouwd in 1935 naar ontwerp van
B.T. Boeyinga.
Ontwikkelingen na 1945

De noordelijke rand van het gebied langs Planetenlaan en Orionweg was
in 1940 nog niet geheel bebouwd. Dit gebeurde rond 1950 onder meer
met etagewoningen onder flauw hellende zadeldaken. Met de doortrekking van de Planetenlaan tot de Jan Gijzenbrug verdween het
noordelijk deel van de middeleeuwse Middenweg.
Een openluchtschool met lighal aan de Middenweg, in 1931 in de plaats
gekomen van een lighal uit 1906, werd rond 1975 door een conventioneel
schoolgebouw vervangen.
Het karakter van de ruime vooroorlogse wijkaanleg en bebouwing bleef
over het algemeen goed behouden.
13.4 Sinnevelt (63)
Sinnevelt, gelegen tussen Planetenbuurt, Jan Gijzenvaart en Delftlaan,
ontstond grotendeels na 1962. Met de aanleg van het groengebied langs
de Jan Gijzenvaart was echter al rond 1935 begonnen. Het betreft hier de
westelijke helft van een door L.C. Dumont geprojecteerde groengordel
langs de zuidzijde van de Jan Gijzenvaart die zou uitmonden in een park
aan het Spaarne (zie 5.2.3).
Ook de situering van de hoofdstraten Anthonie Fokkerlaan (1939) en
Karel Doormanlaan (1939) bestond al toen de ontwikkeling van de buurt
ter hand werd genomen. Binnen een plan van overwegend korte, soms
U-vormige straten, kwamen strooksgewijs geplaatste flatgebouwen van
merendeels drie verdiepingen met plat dak. Behalve bij de eengezinswoningen werd de gemeenschappelijke tuin overal toegepast.
13.5 Overdelft (64)
De langgerekte buurt tussen de Delft en spoorlijn Haarlem-Alkmaar werd
merendeels na 1955 ontwikkeld. Centraal ligt het Rijklof van Goensplein,
een rechthoekige openbare ruimte aan de oostzijde van het spoorwegstation Bloemendaal. Ten zuiden van dit plein kwam vanaf circa 1935 een
gebogen stratenplan met enige middenstandsbebouwing in gesloten en
halfopen formatie tot stand. Ten noorden van dit plein werd na 1955 een
ontwerp van G.H.M. Holt voor strooksgewijs geplaatse flatwoningen en
eengezinswoningen uitgevoerd. Ten noorden hiervan verrees rond 1955
het Mendelcollege. Aan noord- en zuidzijde van de buurt liggen
naoorlogse sportaccomodaties.
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14. Beschrijving wijk 7: Oud Schoten en Spaarndam
Wijk 7 bevat de buurten: Omgeving Dietsveld (70), Vogelenbuurt (71),
Delftwijk (72), Vondelkwartier (73) en het dorp Spaarndam (74).
De wijk vormt het noordelijk deel van een groter stadsdeel dat
gewoonlijk wordt aangeduid met Haarlem-Noord. Tot 1927 behoorde het
gebied tot de gemeenten Schoten en Spaarndam. De hoofdkern van het
agrarische Schoten met kerk en rechthuis lag tot de bouw van het
nieuwe raadhuis in 1907 direct ten noorden van de Jan G ijzen vaart.
In 1940 was de wijk voor ongeveer de helft bebouwd. De grootste
ruimtelijke ontwikkelingen vonden na 1945 plaats in Delftwijk en in het
Vondelkwartier.
Wijk 7 grenst ten noorden aan de gemeente Velsen (Westlaan), ten
oosten aan het Noorder Buiten Spaarne (NB-Spaarne), ten zuiden aan de
Jan Gijzenvaart en ten westen aan de Delftlaan, wederom grens met de
gemeente Velsen. Het polderland tussen Vondelweg en de vestingwerken
ten westen van Spaarndam bleef ten gevolge van de Kringenwet
onbebouwd (zie 4.1.5).
(Zie afbeeldingen 7 en 8.)

14.1 Omgeving Dietsveld (70)
Inleiding

Deze middenstandsbuurt ligt tussen Kievietstraat (noord), Noorder
Buitenspaarne (oost), Jan Gijzenvaart (zuid) en Rijksstaatweg (west).
Prestedelijke situatie

De buurt ligt op veengrond die in 1850 behoorde tot de kort daarna
verdwenen buitenplaats Spaarnrijk. Het gebied bleef tot circa 1930
merendeels in gebruik als weiland met oostwestelijke strokenverkaveling.
In het zuidwesten, op de zandgrond bij de brug over de Jan Gijzenvaart,
lag akkerland.
Ruimtelijk-historische ontwikkelingen

1850*1940

Van 1932 af werd de buurt op basis van een bajonetachtig, overwegend
symmetrisch gemeentelijk plan ontwikkeld. Een opmerkelijk element is
de noord-zuidas van Roerdompplein, Batavierenplantsoen en Radboutstraat, uitkomend in het crescentachtige Dietsveld (zie 7.2). Behalve de
Radboutstraat werd de as voorzien van plantsoenering die zich in
zuidelijke richting trapsgewijs verbreedt en in het Dietsveld geleidelijk
weer tot een puntvorm terugkeert.
Bebouwing

In 1940 was de buurt slechts voor de helft bebouwd met de bekende
complexmatige middenstandswoningen van twee bouwlagen met kap.
Aan het Dietsveld werd met een gesloten uniforme bebouwing de
karakteristieke holronde pleinvorm krachtig benadrukt. Op het noordelijk
eind van de noord-zuidas verrees in 1939 een lagere school naar ontwerp
van de Bloemendaalse architect H.W. van Kempen.
Ontwikkelingen na 1945

Na 1945 werd het oostelijk deel van het stratenplan voltooid en werd de
buurt met een wat soberder variant op de vooroorlogse middenstandswoningen bebouwd. Aan de noordzijde van het Dietsveld kwamen twee
lage flats onder lessenaarsdak.
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14.2 Vogelenbuurt (71)
Inleiding

De merendeels voor arbeiders ontwikkelde Vogelenbuurt ligt ten
noorden van Omgeving Dietsveld en wordt hiervan door de Kievietstraat
gescheiden. De Vondelweg is de oostgrens, de Rijksstraatweg de
westgrens en de Eksterlaan de noordgrens.
Prestedelijke situatie

Ten westen van de middeleeuwse Vergierdeweg werd gebouwd op
strandwalzand, ten oosten hiervan op veengrond.
De gronden waren merendeels in gebruik als weiland met oostwestelijke
strokenverkaveling. Ten westen van de Vergierdeweg lagen ook akkers.
Aan de oostzijde van deze weg bleven het in oorsprong 17de-eeuwse
rechthuis van Schoten en enige kleine woonhuizen bewaard. Het oude
rechthuis fungeerde tot 1907 als raadhuis (zie 12.3).
Ruimtelijk-historiscbe ontwikkelingen 1850-1940

Achter de laat 19de-eeuwse lintbebouwing aan de Rijksstraatweg werden
tussen 1925 en 1935 diverse complexen woningwetwoningen gebouwd.
Het rechthoekige complex om de Lijsterstraat valt op door de plaatselijk
breder wordende straat waardoor een rechthoekige pleinvorm ontstaat.
Bebouwing

Tot de prestedelijke lintbebouwing behoort een openbare lagere school
van één hoge bouwlaag met kap waarvan de noklijn evenwijdig is aan de
weg. De woningwetbouw is veelal sober van karakter en bestaat uit één
bouwlaag met kap of twee bouwlagen met plat dak.
Ontwikkelingen na 1945

Na 1945 werd de buurt aan de zijde van de Vondellaan en Eksterlaan
voltooid. Aan de brede Eksterlaan werden etagewoningen van drie
bouwlagen met kap gebouwd.
14.3 Delft wijk (72)
Inleiding

Van deze driehoekige buurt tussen Rijkstraatweg, Jan Cijzenvaart en
Delftlaan was in 1940 allleen het zuidoostelijk deel bij de samenkomst
van Rijkstraatweg en Jan Gijzenvaart bebouwd.
Prestedelijke situatie

In dit noordelijk deel van het oude Schoten stond de rooms-katholieke
dorpskerk (1858), die met pastorie en kerkhof op de strandwal was
gebouwd. De strandwal was verder ingericht als bouwland, onder andere
voor bollenteelt. Ten westen hiervan lag weiland met strokenverkaveling
in oostwestelijke richting. De diverse boerderijen verdwenen alle na 1960.
Ruimtelijk-historische ontwikkelingen en bebouwing 1850-1940

Om de dorpskerk werd op een patroon van korte gebogen straten vanaf
1930 complexmatig gebouwd. Dit gebeurde door diverse verenigingen
voor arbeiders en kleine middenstand.
In 1932 verrees het woningcomplex van de vereniging St. Jozef aan de
Jan Cijzenkade (18.3). Dit kleine tuinwijkachtige complex werd opgezet in
een onlosmakelijke eenheid van stedebouwkundig plan en architectuur.
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Bebouwing

Stedebouwkundig plan en architectuur van het St.Jozefcomplex werden
ontworpen door J.van Velsen, het typische rooms-katholieke beeldhouwwerk boven de ingangen van de woningen is van de hand van
Mari Andriessen.
Bij het in felrode baksteen uitgevoerde complex van St. Jozef werd de
verdieping in een hoog opgaande doorlopende kap ondergebracht.
Haaks hierop kwamen lagere steile kappen boven de uitspringende
ingangspartij. Aan de zijde van de Jan Gijzenvaart werden accenten in de
vorm van een halfronde uitbouw en een hoger bouwvolume aangebracht.
De genoemde dorpskerk werd omstreeks 1935 door een groter exemplaar
met toren op de noord-oosthoek vervangen. De oude pastorie kwam
hierbij letterlijk in de schaduw te staan. Ten noordwesten van de kerk
werd in 1931 een rooms-katholiek scholencomplex gebouwd, dat
omstreeks 1938 werd vergroot. De overige woningbouw werd complexmatig opgezet in twee bouwlagen met plat dak.
Ontwikkelingen na 1945

Het westelijk deel van de buurt werd na 1960 in vergelijkbare trant als
Sinnevelt opgezet. In tegenstelling tot Sinnevelt kwam hier na 1970 ook
hoogbouw. Rond 1980 werd hiermee de noordelijk entree tot de
Rijksstraatweg beaccentueerd.
14.4 Vondelkwartier (73)
Inleiding

Het Vondelkwartier beslaat een uitgestrekt poldergebied ten noorden en
oosten van de bebouwde kom tussen Vondelweg, Rijkstraatweg en
Eksterlaan. Tussen 1930 en 1940 werd van deze middenstandsbuurt
slechts het deel tussen Rijkstraatweg en Vergierdeweg gebouwd.
Prestedelijke situatie

De onregelmatig verkavelde zandgronden tussen Rijksstraat- en
Vergierdeweg werden hoofdzakelijk gebruikt als bouwland. Meer
noordelijk op de strandwal lag ter hoogte van de huidige sportvelden
aan de Vondelweg, het oude Schotense buurtschap Noord-Akendam.
Hier lagen enige boerderijen waarvan nog een enkel exemplaar bestaat
aan de oostzijde van de oude Vergierdeweg. Op enige afstand ten oosten
van de Vergierdeweg begon de oostwestelijk strokenverkaveling van het
onbebouwd gebleven weidepoldergebied. Bij de kruising van
Vergierdeweg met Slaperdijk werd omstreeks 1900 nog tol geheven.
Ten noorden van de 17de-eeuwse Slaperdijk veranderde de hoofdrichting
van de strokenverkaveling in de noordoost-zuidwestelijke hoofdrichting
van de polder Velserbroek.
Ruimtelijk-historische ontwikkelingen 1850-1940

Tussen 1930 en 1940 werd complexmatig gebouwd binnen een merendeels rechthoekig stratenplan. Ten noorden van de Vondelweg begon
omstreeks 1935 de aanleg van de Nieuwe Algemene Begraafplaats aan de
Vergierdeweg.
Bebouwing

De woningbouw werd merendeels bloksgewijs, in twee bouwlagen onder
doorlopende kap opgetrokken. Aan de noordzijde van de pleinvormige
Constantijn Huygensstraat verrees omstreeks 1937 een openbare lagere
school. De school, met hoofdingang aan de Gijsbrecht van Aemstelstraat,
werd gebouwd naar ontwerp van C. Friedhoff, de architect die ook de
aula ontwierp van de Nieuwe Algemene Begraafplaats
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Ontwikkelingen na 1945

De noordelijke en oostelijke rand werden na 1950 deels in de trant van
de Delftse School bebouwd. Deze bebouwing werd soms voorzien van
een hoektoren en poortachtige doorgangen. Aan het oostelijk deel van
de Muiderslotweg maken de woonblokken in zaagtandpatroon deel uit
van een ontwerp van G.M.H. Holt. Tegenover de genoemde begraafplaats
werd na 1950 een nieuwe rooms-katholieke begraafplaats aangelegd.
14.5 Spaarndam (74)

Het dorp Spaarndam werd in 6.2.2 beschreven, de militaire infrastructuur
in 4.1.5, de waterstaatkundige werken in 3.2 en 4.1.2. De oostelijke helft
van Spaarndam ligt in de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude.
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15. Beschrijving wijk 8: Duinwijk
Wijk 8 bevat de buurten: Ramplaankwartier (80), Zijlweg-west (81) en
Oosterduin (82).
De wijk ligt merendeels ten westen van de Westelijke Randweg op
grondgebied dat tot 1927 ressorteerde onder de gemeente Bloemendaal
(grens was Houtvaart). Dit strandvlaktegebied met zandige veengrond
werd vanaf de tweede helft van de 19de eeuw van steeds meer betekenis
voor de bollenteelt die hier rond de eeuwwisseling een hoogtepunt
bereikte en na de Eerste Wereldoorlog langzaam in betekenis ging
afnemen. Dit werd ten dele veroorzaakt door de ontwikkeling van het
Ramplaankwartier en Zijlweg-west. Oosterduin ontstond merendeels na
de Tweede Wereldoorlog.
Wijk 8 wordt aan de noordzijde begrensd door de spoorlijn HaarlemZandvoort, aan de oostzijde merendeels door genoemde verkeersweg en
aan de grillige westzijde door de beboste strandwal ter hoogte van
Overveen.
(Zie afbeeldingen 7 en 8.)
15.1 Ramplaankwartier (80)
Inleiding

De bebouwde kom van dit kwartier ligt tegen de bosrand en wordt aan
de oostzijde omsloten door bollenvelden en aan de zuidzijde door
weiland bij het landgoed Duinvliet. De buurt wordt aan de noord-westzijde begrensd door de Overveense straten Elswoutlaan en Korte Zijlweg,
aan de noordzijde door de Brouwersvaart, aan de westzijde door de
Houtvaart en aan de zuidzijde door de Marcelisvaart.
Prestedelijke situatie

De Ramplaan is een prestedelijke noord-zuidverbinding die vermoedelijk
aan de oostzijde van een zandafgraving werd aangelegd. De weg voert
van de Korte Zijlweg naar het landgoed Duinvliet (15.4). Aan de Ramplaan
bleef tegenover de vroeg 20st-eeuwse kerk een pand bewaard dat dateert
van voor 1800. Na demping van een in het midden gelegen vaart
ontstond het brede profiel van de Ramplaan.
Ruimtelijk-historische ontwikkelingen

1850-1940

Aan weerszijden van de Ramplaan werden tussen 1850 en 1920 bollenschuren en enkele villa's voor bollenkwekers gebouwd. Kleinere villa's
verrezen ook aan Korte Zijlweg en het westelijk deel van de
Brouwersvaart.
Vanaf 1918 ontstonden ten westen van de Ramplaan woningwetcomplexen in tuinwijkachtige opzet. Het oudste complex, Tuindorp
genaamd, werd ontworpen door de Bloemendaalse architecten J. Mulder
en J.A. van Asdonk.
Aan beide zijden van de Ramplaan trad vervanging en verdichting op met
dubbele middenstandswoningen die ten dele complexgewijs werden
opgezet. Eveneens voor middenstand werd na 1930 ten oosten van de
Ramplaan op onregelmatig stratenplan gebouwd. De haaks op de
Ramplaan staande Rollandslaan (1894) werd in 1937 door de Vlaamseweg
in de richting van Haarlem verlengd.
Bebouwing

De bollenschuren werden in rechthoekig volume onder zadeldak
gebouwd. De enkele exemplaren die tussen de latere bebouwing
bewaard bleven, bevatten steeds twee bouwlagen met zadeldak en staan
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zowel haaks als evenwijdig ten opzichte van de straat. De villa's
ontstonden merendeels op vrij grondplan, in twee bouwlagen en onder
samengestelde kap. De verdichting en vervanging aan de Ramplaan
gebeurde merendeels met dubbele woonhuizen van één en twee
bouwlagen met kap. De woningwetbouw werd steeds in één bouwlaag
onder kap gerealiseerd, waarbij de kapvoet nabij de hoeken van het
bouwblok door topgevels werd doorbroken. De aaneengebouwde
middenstandswoningen van na 1930 werden gebouwd in de gebruikelijke
twee bouwlagen met kap.
Aan het zuidelijk einde van de Ramplaan verrees rond 1925 een
protestantse zaalkerk met toren.
Ontwikkelingen na 1945

Na 1945 trad verdere verdichting op en breidde de wijk zich in oostelijke
richting overwegend met eengezinswoningen uit. Tuindorp werd rond
1991 gerenoveerd. Hierbij ging het oorspronkelijke karakter verloren.
15.2 Zijlweg-west (81)
Inleiding

Zijlweg-west ligt ten westen van de spoorlijn Haarlem-Leiden die deze
buurt van Zijlweg-oost (20) scheidt. De spoorlijn Haarlem-Zandvoort
vormt de noordgrens. De westgrens ligt op enige honderden meters ten
zuiden van de Korte Zijl- en Bloemendaalseweg (Overveen).
De Brouwersvaart vormt de zuidelijke begrenzing. De oostwest lopende
Zijl weg is vanouds een structuurbepalend element.
Prestedelijke situatie

Alleen aan weerszijden van de kronkelende Zijl weg lag in 1850 verspreide
agrarische bebouwing. De bollenkwekerijen tussen Zijlweg en Brouwersvaart hadden een noordzuidelijke strokenverkaveling. Dit week af van de
gebruikelijke oost westelijke verkaveling. Ten noorden van de Zijlweg
werd naast bollenteelt ook veeteelt bedreven.
Ruimtelijk-historische ontwikkelingen 1850-1940

Vanaf 1880 tot de Eerste Wereldoorlog trad verdichting op aan weerszijden van de Zijlweg. Tussen de huidige grens met Overveen en de
spoorlijn Haarlem-Leiden werden villa's en herenhuizen gebouwd. Dit
gebeurde vaak in opdracht van welvarende bollenkwekers. Rond 1900
werd een aantal bollenschuren gebouwd, waarvan ten oosten van de
Westelijke Randweg een aantal exemplaren bewaard zijn gebleven.
In de jaren 1912-1914 werden in de nabijheid van de spoorbaan enige
straten in exploitatie gebracht. Tussen Zijlweg en Julianalaan verrezen
herenhuizen en aan de Hyacintenlaan kleinere middenstandswoningen.
In 1943 werd de bebouwing ter hoogte van de huidige Westelijke
Randweg ten behoeve van een Duitse tankgracht afgebroken.
Bebouwing

De villa's en herenhuizen werden overwegend in twee bouwlagen met
kap gebouwd. De herenhuizen vormen vaak met twee of meer panden
een bouwkundige eenheid. Bij de bebouwing voor 1900 overheerst de
lijstgevel. Daarna gaat de veelal in vakwerk uitgevoerde topgevel het
beeld mede bepalen. Een opmerkelijk detail is de oorspronkelijke
naamgeving die bij veel huizen teruggaat op bloemsoorten.
Ontwikkelingen na 1945

De Westelijke Randweg werd tussen 1957 en 1963 op het tracé van de
tijdens de Tweede Wereldoorlog gerealiseerde tankgracht aangelegd.
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Aan de westzijde van de kruising met de Zijlweg kwamen de kantoren
van Provinciale Waterstaat. Daarachter ontstond enige woningbouw.
15.3 Oosterduin (82)
Inleiding

De ruime middenstandsbuurt ligt in het zuidwesten van de gemeente
tegen de bebouwde kom van Aerdenhout. De Westelijke Randweg vormt
de oostgrens en aan de noordzijde liggen bollenvelden en glastuinderijen.
Prestedelijke situatie

Een bijzonder prestedelijk element is het landgoed Duinvliet, waarvan
het parkbos op de oorspronkelijke hoogte van de Bloemendaalse
strandwal ligt. Ook het Ramplaanspad, een voetpad in het verlengde van
de Ramplaan, vormt met de oorspronkelijke breedte en de volwassen
laanbeplanting een bijzonder element dat vooral in relatie tot de ten
westen hiervan gelegen Overveense buitenplaats Elswout een belangrijke
landschappelijke functie vervult.
Ruimtelijk-historische ontwikkelingen 1850-1990

Het oostelijk deel van het rechthoekig stratenplan dateert uit 1932, het
overig plan uit de decennia na 1945.
Bebouwing

Tot 1940 en na 1945 ontstond halfopen bebouwing van overwegend
dubbele woonhuizen van twee bouwlagen met kap. In het zuiden werd
rond 1965 een rooms-katholieke kerk gebouwd.
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16. Beschrijving wijk 8: Schalkwijk
Het stadsdeel Schalkwijk bestaat uit vier wijken, waarvan de Europawijk
en de Boerhavewijk omstreeks 1960, en de Meerwijk en Molenwijk na
1970 werden gebouwd.
De ten dele uit hoogbouw bestaande wijken werden gerealiseerd in het
centrale poldergebied van de oude gemeente Zuid Schalkwijk. Deze
veenpolder was in gebruik als weiland met oostwestelijke strokenverkaveling.
Langs de randen van het stadsdeel, respectievelijk langs Zuider Buiten
Spaarne en de ringvaart van de Haarlemmermeer bleven groene zones
bewaard. Deze zones werden ten dele ingericht ten behoeve van de
recreatie. De zuidwestelijke en oostelijke zone bleef in gebruik voor de
veeteelt.
De ruimtelijke ontwikkeling van de agrarische nederzettingen Schalkwijk
en Vijfhuizen werd reeds in 6.2.2 beschreven.
De vervanging en verdichting manifesteerde zich respectievelijk in
boerderij- en woonhuisbouw. De boerderijen werden alle gebouwd ten
behoeve van veeteelt. Deze veeboerderijen staan op rechthoekig grondplan met woongedeelte aan de weg en stalgedeelte aan de polderzijde.
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17. Stedebouwkundige typologie
De stedebouwkundige typologie geeft een beeld van de ruimtelijke
ontwikkelingen in de gemeente Haarlem tussen 1850 en 1940. Gebruikte
terminologie en arcering zijn merendeels gebaseerd op de publicatie:
Stedebouwkundige ontwikkelingen (1850-1940), Zeist 1987, pp 54-74. De typologische indeling dient tevens als achtergrond voor de aanduiding van
gebieden met bijzondere stedebouwkundige waarden waarden
(hfdst.18, afb.18).
(Zie afbeelding 17.)
17.1 Stedelijk ingerichte gebieden
Algemeen In de als zodanig gearceerde gebieden overheerst de al dan
niet complexmatige woningbouw op basis van een stratenpatroon zonder
bijzondere vormkenmerken. Het stratenpatroon is overwegend rechthoekig en vaak gebaseerd op de prestedelijke infrastructuur en polderverkaveling. De bebouwing is voornamelijk aaneengesloten, zonder veel
openbaar groen en particuliere voortuinen.
Hieronder ressorteren alle woonbuurten met een gemengde bebouwing
voor arbeiders en middenstand die tussen circa 1875 en de Eerste
Wereldoorlog tot stand kwamen. Ook de royale rechthoekige aanleg van
Wilhelminastraat en omgeving behoort hiertoe. Daarnaast de woonbuurten tot 1940 met gemengd karakter in Haarlem-Noord, ten oosten
van de Schoter- en Rijksstraatweg en ten noorden van de Jan Gijzenvaart.
De tuinwijkachtige inrichting van Omgeving Dietsveld, het complex van
St. Jozef aan de Jan Gijzenkade en het complex rond de Lijsterstraat
vormen hierop een uitzondering.
Villagebied Binnen een stedelijke context is sprake van een planmatig
stratenpatroon met veelal bijzondere vormkenmerken. De openbare
ruimte is royaal van opzet. Het plantsoen met gazon en boomgroepen en
langs de trottoirs geplaatste bomenrijen vervullen een belangrijke functie.
De halfopen bebouwing van twee of meer bouwlagen bevat zowel
blokken aaneengebouwde herenhuizen als dubbele en individuele villa's.
De bouwblokken worden steeds door smalle zij-erven gescheiden.
De villa's staan vrij op overwegend kleinere kavels. Tot deze categorie
behoren: Kenaupark, Ripperdapark, Frederikspark, Florapark,
Westerhoutpark, Koninginnebuurt (Wilhelminapark) en Bos en Vaartkwartier. Met twijfel over de bebouwing kan ook de Kleverparkweg tot
deze categorie worden gerekend.
Lineaire ontwikkelingen: Dit zijn langgerekte ruimtelijke ontwikkelingen,
gericht op de lineaire elementen van de bolwerken en spoorweg. Op de
bolwerken staat een rij dubbele en individuele villa's op ruime kavels.
Aan de noordzijde van de singels en aan de zuidzijde van de bolwerken
staan aaneengebouwde herenhuizen.
17.2 Niet-stedelijk ingerichte gebieden
Tuinwijkachtige ontwikkelingen: De gearceerde gebieden bevatten overwegend complexmatige woningbouw voor arbeiders en middenstand,
ontworpen in duidelijke relatie tot een stratenpatroon met bijzondere
patroon- of vormkenmerken. De openbare ruimte is door korte gebogen
straten besloten van karakter. In sommige complexen wordt deze
beslotenheid versterkt door poortachtige doorgangen. Beplanting in de
vorm van bomenrijen of èen centraal plantsoen vervult een belangrijke
functie. Er zijn steeds particuliere achtertuinen, soms aansluitend op een
gemeenschappelijke binnentuin. Vaak zijn er ook voortuinen, bij de
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arbeiderswoningen echter in mindere mate. De aanleg van de tuinwijkachtige ontwikkelingen dateert steeds uit de periode 1920-1940. De
bebouwing voor arbeiders bevat één bouwlaag met kap of twee bouwlagen met plat dak. De middenstandswoningen hebben steeds twee
bouwlagen met kap.
Tuinwijkachtige ontwikkelingen worden aangetroffen in: Haarlem-Noord
(ten westen van de Schoter- en Rijksstraatweg); grote delen van HaarlemOost; het Oosterhoutpark (Tuinwijk-Zuid); diverse buurten ten westen
van de Leidsevaart (20, 22, 23, 80)
Villagebied. Het gaat hier om een ruim verkaveld gebied met een merendeels gebogen stratenpatroon in niet-stedelijk context. De openbare
ruimte is royaal van opzet. Plantsoenering en vijveraanleg vervult een
belangrijke functie. De merendeels open bebouwing van twee of meer
bouwlagen bevat individuele en dubbele villa's alsmede blokken
aaneengebouwde herenhuizen. Hiertoe behoort het Oosterhoutpark en
het veel bescheidener verkavelde en bebouwde Zuiderhoutpark.
Lineaire ontwikkelingen: Dit zijn langgerekte ruimtelijke ontwikkelingen,
gericht op de lineaire elementen van Schalkwijkerweg (ZB-Spaarne) en
Zijl weg. In beide gevallen gaat het om één en tweezijdige lintbebouwing
langs prestedelijke wegen.
17.3 Gebieden zonder woonfunctie
Groene gebieden: Dit zijn planmatige groengebieden en agrarische
gebieden in relatie tot bebouwing uit de MlP-periode.
Ten westen van de Positie bij Spaarndam ligt het polderland dat als
gevolg van de Kringenwet onbebouwd bleef. Ten westen daar weer van
de Nieuwe Algemene Begraafplaats of Noorderbegraafplaats. Binnen de
bebouwde kom van Haarlem-Noord zijn de twee oostwestelijke groene
zones aangegeven, respectievelijk ten zuiden van de Jan Cijzenvaart en
ten noorden van de Kleverlaan. De oostzijde van laatstgenoemde zone
wordt gevormd door de Algemene en de RK Begraafplaats St. Barbara.
In het westen van de gemeente de onbebouwde strandvlakte ten oosten
van de Overveense buitenplaats Elswout. In het zuiden de Haarlemmerhout en de sportvelden ten zuiden hiervan.
Industriegebied. Gearceerd is het gebied dat in de MlP-periode aan weerszijden van het Noorder Buitenspaarne tot ontwikkeling kwam. Voorts het
spoorwegemplacement en het bedrijfsgebied ten westen van de spoorlijn
Haarlem-Leiden.
Militaire functies: Dit betreft de Positie bij Spaarndam, onderdeel van de
voormalige Stelling van Amsterdam ten westen van Spaarndam. Voorts is
het complex van de Ripperdakazerne aangegeven.
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18. Gebieden met bijzondere waarden
18.1 Algemeen
Binnen de gemeentegrenzen van Haarlem zijn twaalf gebieden aangegeven waarvan de stedebouwkundige waarde uit de MlP-periode op
lokaal of bovenlokaal niveau opmerkelijk is. Daarnaast zijn er twee
gebieden (7, 12) waarvan de landschappelijke waarde in relatie tot
Ml P-complexen een bovenlokale betekenis heeft.
De gebieden 1, 2, 3 liggen binnen het beschermd stadsgezicht Haarlem,
maar ontlenen in tegenstelling tot de oude stad hun bijzondere waarden
vooral om de ontwikkelingen die zich tijdens de MlP-periode hebben
voorgedaan. De gebieden 4, 5, 6 hebben alle een directe relatie met de
nog binnen het beschermd stadsgezicht vallende Haarlemmerhout. Ook
gebied 10, grenzend aan de noordelijke bolwerken en de Kloppersingel,
sluit direct op het beschermd stadsgezicht aan.
Een stedebouwkundige oplossing die gedurende de hele MlP-periode in
Haarlem werd toegepast was het planmatig bouwen aan groene openbare
ruimten. Dit gebeurde zowel in de villagebieden, als in de middenstandsen arbeidersbuurten. De bebouwing werd zowel rechthoekig als gebogen
om de centrale ruimte opgezet. De meeste voorbeelden van deze
karakteristieke stedebouw zijn te vinden in de hierna te beschrijven
gebieden met bijzondere waarden (1, 3, 9, 10, 11). Afgezien van gebied 7
en 12 hebben alle gebieden naast stedebouwkundige en eventuele
architectonische waarde, cultuurhistorische betekenis als voorbeelden die
een bijzondere uitdrukking vormen van de ontwikkelingsgeschiedenis
van het wonen in Haarlem tussen 1850 en 1940.
(Zie afbeelding 18.)

18.2 Binnen het beschermd stadsgezicht
Gebied 1 is de noordelijke zone van het beschermd stadsgezicht. De noordelijke
begrenzing vormen Kloppersingel en achtererfscheidingen van de lineaire
bebouwing aan Frans Halsplein en Schotersingel. De zuidelijke
begrenzing zijn de zuidelijke achtererfscheidingen van de Parklaan.
Karakteristieke Ml P-ontwikkelingen zijn hier: de vroeg 20ste-eeuwse
aanleg van spoorlijn met station en spoorwegviaducten; de 19de-eeuwse
lineaire villabouw op de bolwerken; de op de bolwerken georiënteerde
voornamelijk laat 19de-eeuwse lineaire bebouwing aan Schotersingel en
Frans Halsplein; de 19de-eeuwse, als eenheid ontworpen, villaparken
Kenau- en Ripperdapark die door de Parklaan worden verbonden.
Het gebied is van belang vanwege de kwaliteit van de totale stedebouwkundige samenhang die hier deels wordt bepaald door de oudere
bolwerken en deels door de 19de-eeuwse groenvoorziening en
bebouwingsstructuur. Architectonische waarde ligt in de ensembles van
de individuele en complexgewijze bebouwing.
Gebied 2 is de laat 19de-eeuwse planmatige ontwikkeling tussen
Oranjekade (west), Vestestraat (noord), Sophiastraat (oost) en Raam vest
(zuid) waar de brede en voornaam bebouwde Wilhelminastraat de hoofdas
van vormt. Het gebied is van belang vanwege de samenhang tussen het
formele stedebouwkundig plan en de formele, complexgewijze en in
architectonische éénheid opgezette architectuur in de eclecticistischrenaissancistische trant. De kwaliteit ligt vooral in de voornaam
bebouwde Wilhelminastraat met westelijke zijstraten en de T-vormige
aansluiting op het Wilsonsplein. De markante situering van de
Stadsschouwburg (1918) in de as van dit plein verhoogt de stedebouwkundige waarde van het gebied.
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Gebied 3 is het zuidelijk deel van het beschermd stadsgezicht. Het gebied bevat
de Haarlemmerhout en de ten noorden van dit stadsbos gelegen laat
19de-eeuwse villaparken Frederikspark, Florapark en het vroeg
20ste-eeuwse Westerhoutpark. Het gebied ligt tussen Baan, Wagenweg,
Kleine Houtweg en Spanjaardslaan. De gesloten bebouwing aan Kleine
Houtweg, Baan en Wagenweg (tot Schouwtjeslaan) maakt een essentieel
onderdeel uit van het gebied.
De stedebouwkundige samenhang tussen Hout, Frederiks- en Florapark
wordt primair gedragen door de Dreef. Het Westerhoutpark staat alleen
in directe relatie met de Hout. De waarde van de architectuur ligt vooral
in het totaalbeeld van de individuele en complexmatige 19de-eeuwse
bebouwing.
Van Frederiks- en Florapark (crescents) bleef alleen het ruime Florapark
in de oorspronkelijke conceptie bewaard.
18.3 Buiten het beschermd stadsgezicht
Gebied 4 is het villagebied dat wordt gevormd door Oosterhout en Zuiderhout
(42). Het villagebied ligt ten zuidoosten van de Haarlemmerhout en wordt
aan de oostzijde begrensd door het Zuider Buiten Spaarne, aan de zuidzijde door de Crayenestersingel en aan de westzijde door de Zuiderhoutlaan. Het gebied is van belang om de stedebouwkundige kwaliteit van
het door L.A. Springer ontworpen halfcirkelvormige stratenpatroon met
radiaalverbindingen die aansluiten op de Spanjaardslaan. In Oosterhout
het oudste deel van het villagebied is sprake van een nog redelijk gaaf
bewaarde vroeg 20st-eeuwse relatie tussen stedebouwkundig plan met
relatief kleine kavels waarbinnen de royale bebouwing merendeels rond
1910 werd gerealiseerd. Met name rond de vijver is de oorspronkelijke
kwaliteit nog aanwezig. Gesteld kan echter worden dat deze kwaliteit
sinds circa 1980 meer en meer verdwijnt door vervanging van de
oorspronkelijke villabebouwing en verkleining van de verkaveling.
Het door J.B van Loghem ontworpen complex Tuinwijk-Zuid (1920-22) ligt
binnen dit gebied doch heeft in stedebouwkundig en architectonisch
opzicht een eigen waarde die los van het villapark kan worden
beschouwd.
Gebied 5 omvat het Bos en Vaartkwartier (40B), gelegen tussen
Eindenhoutstraat (zuid), Leidsevaart, Schouwtjeslaan en Wagenweg waarmee het gebied aansluit op de westzijde van het beschermd stadsgezicht.
Het vroeg 20ste-eeuwse stedelijk villagebied is als geheel van belang
wegens de gaaf bewaard gebleven kwaliteit van het stedebouwkundig
plan en het hiermee in relatie staande totaalbeeld van de merendeels
gesloten bebouwing.
Gebied 6 omvat het deel van de Koninginnebuurt (40A) dat aan de noord- en
oostzijde aansluit op het beschermd stadsgezicht en aan de westzijde
wordt begrensd door de lijn Koninginneweg-Emmastraten-Koninginneweg-Wilhelminapark. In tegenstelling tot het Bos en Vaartkwartier is hier
geen sprake van een afgeronde stedebouwkundige eenheid. Door de
gefaseerde totstandkoming zijn er waardevolle onderdelen van
verschillend karakter. Dit zijn het Wilhelminapark en het gebied tussen
Van Eedenstaat-Lorentzplein-Julianastraat-Emmastraten-Koninginneweg
(omgeving Van Eedenstraat).
Het Wilhelminapark bestaat uit halfopen bebouwing om een niervormig
plantsoen en aan weerszijden van het aangrenzende deel van de
Koninginneweg. Het rond 1900 opgezette park is van belang wegens de
kwaliteit van het stedebouwkundig plan en de ensemblewaarde van de in
hoofdvorm en stijl variërende halfopen bebouwing.
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De omgeving Van Eedenstraat is van belang om de ensemblewaarde van de
voorname bebouwing, die met name aan 2e Emmastraat en noordelijke
aansluiting van de Koninginneweg van een gaaf homogeen karakter is.
De Van Eedenstraat en Lorentzplein, aangelegd rond 1910 als verbinding
tussen Wilhelminastraat en Florapark, hebben daarbij stedebouwkundige
waarde. Deze waarde ligt in de relatie tot het aansluitende en in
bebouwing vergelijkbare deel van de Raamsingel en in groter verband tot
de Wilhelminastraat.
Gebied 7 omvat de het groene gebied van parkbos Duinvliet en de
onbebouwde strandvlakte ten noorden hiervan (wijk 8). Het gebied ligt direct
ten zuiden van het Ramplaankwartier en ten oosten van het Overveense
landgoed Elswout. Het als weiland en tuinbouwgrond gebruikte gebied is
van groot belang in verband met de ruimtelijke relatie tussen Elswout en
de stad Haarlem (Grote Kerk), waarop de aanleg van Elswout primair is
gericht. Het volwassen parkbos van het landgoed Duinvliet en de hierbij
horende laanbeplanting langs een deel van de Ramplaan, is als zuidelijke
begrenzing van deze ruimtelijke relatie van eminente betekenis.
Cebied 8 is het woningbouwcomplex 'Rosehage' (20) dat in 1921-22 naar
ontwerp van J.B. van Loghem werd gerealiseerd. Rosehage ligt tussen de
Zijl weg (noord), Anslijnstraat (achtererfscheidingen oostzijde), Brouwerskade (zuid) en spoorlijn Haarlem-Alkmaar (noordwest). Het tuinwijkachtige complex is van belang vanwege de éénheid tussen het
eenvoudige stedebouwkundige plan en de architectonische kwaliteit
van de homogene architectuur, waarvan een als zodanig herkenbaar
gemeenschapsgebouw deel uit maakt. De voormalige villa en de
aansluitende bebouwing aan de Kopstraat is van ondergeschikte
betekenis.
Cebied 9 bevat het Kleverpark, de Bomenbuurt en een deel van de
Planetenwijk. Binnen dit ruime gebied ligt een aantal waardevolle gebieden
gevormd door de omgeving van de Kleverparkweg, woningbouwcomplexen, de planmatige groene zone langs Schoterweg en Kleverlaan
alsmede de hierop aansluitende begraafplaatsen en de Ripperdakazerne.
In de Planetenwijk betreft de aanduiding de directe omgeving van Huis
te Zaanen. Omdat de gebieden relatief dicht bij elkaar liggen en wat
betreft de woningbouw deel uitmaken van een gefaseerd tot stand
gekomen uitbreidingsplan, is het niet zinvol om de tussenliggende
minder bijzondere straten buiten te sluiten. Een zorgvuldige benadering
van de bijzondere gebieden impliceert ook de structuur van de directe
omgeving.
De omgeving van de Kleverparkweg bevat de Kleverparkweg en het direct
hierop aansluitende deel van de Verspronckweg (60), tussen 1900 en 1914
als hoofdas van een stedebouwkundig plan van LA. Springer
gerealiseerd. Het belang van dit gebied ligt in de relatie tussen het royale
ruimtelijk karakter en de per pleinwand in hoofdvorm en stijl variërende
gesloten bebouwing die een ensemblewaarde vertegenwoordigt. Het
woningbouwcomplex Tuinwijk-Noord, in 1921-1922 naar ontwerp van
J.B. van Loghem gebouwd, past binnen het stedebouwkundig plan van
Springer, maar heeft in architectonisch opzicht een autonome waarde.
De waardevolle woningbouwcomplexen zijn de tussen 1920 en 1925
gerealiseerde complexen aan weerszijden van de Kleverlaan (60) en de
voormalige Schotense complexen rond de Kastanjestraat, het
Meidoornplein en het Elzenplein (61). De complexen aan de Kleverlaan
zijn van belang vanwege de harmonische relatie tussen het tuinwijkachtige stedebouwkundig plan en de bebouwing waarbij de architectuur van
Roodenburgh en van Van Loghem ook van architectonische belang is.

De complexen rond het Kastanje-, Meidoorn- en Elzenplein hebben met
hun omsloten binnenpleinen en poortachtige doorgangen vooral
stedebouwkundige betekenis. Opgemerkt moet worden dat de herprofilering van het Kastanjeplein een verarming van de oorspronkelijke
compositie tot gevolg heeft gehad. Het Meidoorn- en Elzenplein zijn nog
in bezit van de oorspronkelijke profilering met brede gebogen trottoirs
die in relatie tot de trapsgewijs inspringende architectuur van grote
betekenis is.
De groene zone langs de Schoterweg en Kleverlaan bevat de roomskatholieke begraafplaats en de Algemene Begraafplaats, de stadskwekerij,
de Schoterveenpolder en de sportvelden tot de Delftlaan. De katholieke
begraafplaats heeft betekenis vanwege de gaaf bewaard gebleven rechthoekige laat 19de-eeuwse aanleg, de Algemene Begraafplaats is van
belang om de waarde van de gaaf bewaard gebleven landschappelijke
aanleg door J.D. Zocher jr. en de toevoegingen door LA. Springer.
Het overige groengebied, met in de Schoterveenpolder nog de oorspronkelijke maaiveldhoogte, is van belang wegens de planmatige waarde als
groengordel ter geleding van de verstedelijking.
De directe omgeving van Huis te Zaanen wordt ruimtelijk begrensd door
de gesloten complexmatige bebouwing van de Orionweg en Mercuriustraat en de halfopen bebouwing van de Zaanenlaan. Het driehoekige
gebied, met in het centrale driehoekige plantsoen het Huis te Zaanen, is
met de Orionweg en junoplantsoen van waarde om de royale
stedebouwkundige aanleg uit de dertiger jaren van de 20ste eeuw.
Gebied 10 is de Patrimoniumbuurt (50), de direct ten noordoosten van het
beschermd stadsgezicht gelegen tuinwijk aan de noordzijde van de
Kloppersingel, tussen Noorder Buiten Spaarne (oost) en WerfstraatZocherstraat-Johan de Breukstraat (noord). Het gebied is van waarde om
de goed bewaard gebleven, onlosmakelijke éénheid tussen het
bijzondere stedebouwkundige plan en de architectonisch waardevolle
invulling, die als gevolg van een totaalontwerp door de architecten
T. Kuipers en A. Ingwersen in 1918-1921 tot stand kwam. De voormalige
Gereformeerde kerk aan de Kloppersingel (Boeyinga, 1925) vormt zowel
in stedebouwkundig als in architectonisch opzicht een belangrijke
westelijke afsluiting van het bijzondere gebied. Van niet minder betekenis is de ruimtelijke relatie van de stedebouwkundige en architectonische
compositie met de vorm van bolwerken en Kloppersingel. Tenslotte is
het gebied van cultuurhistorische betekenis als voorbeeld van een
tuinwijk met duidelijk protestants-christelijke inslag, hetgeen tot uiting
komt in muurplaten met stichtelijke teksten (12.1).
Gebied 11 omvat de Slachthuisbuurt (33) en het hierop aansluitende
woningbouwcomplex rond de Oosterkerk aan de Zomerkade (32).
De Slachthuisbuurt, grotendeels tot stand gekomen naar ontwerp van
L.C. Dumont, is van betekenis vanwege de harmonische relatie tussen
het gebogen stratenplan en de levendige architectuur die naast woningbouwcomplexen bestaat uit scholen, een coöperatieve broodbakkerij en
een slachthuis. Dit slachthuis (Dumont), de woningbouwcomplexen om
de Hof van Egmond (Roetering) en langs de Schalkwijkerstraat
(Sevenhuijsen) vormen in stedebouwkundig opzicht de belangrijkste
onderdelen van de buurt. De zorgvuldig vormgegeven bebouwing van
het Hof van Egmond heeft daarbij ook architectonische waarde. Aan de
waarde van de Hof van Egmond wordt in hoge mate bijgedragen door de
oorspronkelijke profilering die hier goed bewaard is gebleven.
Het architectonisch waardevolle complex rond de Oosterkerk is van
belang om de ruimtelijke relatie tussen de centraal geplaatste kerk en de
omringende woningen, waarvan de achtertuinen grenzen aan een
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gemeenschappelijke binnentuin. Daarbij is de situering in een binnenbocht van de Zomervaart en op de as van de Couwwetering van
stedebouwkundige waarde.
Gebied 12 omvat de Positie bij Spaamdam (74), onderdeel van de voormalige
Stelling van Amsterdam, en geplaatst op de provinciale monumentenlijst:
'De Positie bij Spaarndam vormt binnen de stelling een uniek complex,
in drieledige zin. Het geldt namelijk zowel voor de schaal waarop hier de
verdedigingswerken werden aangelegd, de diversiteit van objecten uit
diverse perioden, als voor de complete staat van het geheel dat in onderlinge samenhang in tact is', (Stelling van Amsterdam, p.1). De Positie ligt
voor wat betreft het zuidelijk deel binnen de gemeentegrenzen van
Haarlem. Dit deel ligt ten westen van het spuikanaal van Rijnland (1843)
en het dorp Spaarndam (beschermd dorpsgezicht) in de Oude
Spaarndammerpolder.
Om de ruimtelijke relatie met de frontzijde van de stelling en de uniek
geworden landschappelijke waarde binnen de gemeentegrenzen van
Haarlem, is het open weidegebied tussen het frontkanaal en de lijn
Vondelweg-Vergierdeweg in het kader van het MIP aan het gebied van
de Positie bij Spaarndam toegevoegd. Dit weidegebied bleef ten gevolge
van de Kringenwet onbebouwd (zie 5.1).
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Verantwoording inventarisatie
Binnen de grenzen van de gemeente Haarlem zijn circa 750 objecten en
complexen geïnventariseerd die voldoen aan één van de volgende
(niet-hiërarchische) criteria of een combinatie daarvan:
1. van
2. van
3. van
4. van
5. van
6. van
7. van

belang
belang
belang
belang
belang
belang
belang

vanwege de architectonische vormgeving;
vanwege de stedebouwkundige aanleg;
vanwege de stedebouwkundige situering;
vanwege de gaafheid en de beeldbepalendesituering;
vanwege de oorspronkelijke functie;
vanwege de uniciteit;
binnen het oeuvre van een bepaalde architect;

De architectonische vormgeving, waarbij is gekeken naar proportionering en
detaillering, is een architectuurhistorische waarde die in de eerste plaats
wordt bepaald door de esthetische kwaliteiten van het ontwerp;
De stedebouwkundige aanleg betreft de kwaliteit van het planmatig ruimtelijk
concept. De bebouwing is als onderdeel van dit concept vaak als straatof pleinwand geïnventariseerd. Het gaat hier steeds om emsemblewaarden. Voorbeelden hiervan zijn het Ripperdapark, de Wilhelminastraat, het Bos en Vaartkwartier en woningbouwcomplexen om
Meidoorn- en Elzenplein.
De stedebouwkundige situering betreft de plaats van een object of complex
binnen een stedebouwkundig plan. Een voorbeeld hiervan is de
Stadsschouwburg aan het Wilsonsplein. Gaafheid en beeldbepalende situering
duidt op gaaf bewaarde gebleven objecten of ensembles die niet zozeer
door architectonische kwaliteit, maar die door hun ligging een
opvallende positie in het straatbeeld innemen. Anders dan in categorie 4,
is hier geen sprake van een stedebouwkundig plan. Categorie 5 is
bijvoorbeeld van toepassing op Ml P-panden in de oude stad en buiten
de gebieden van bijzondere waarden.
Vanwege de oorspronkelijke functie zijn gave kerken, scholen, kantoren,
fabrieken en andere voorbeelden van architectuur met cultuurhistorische
waarde geïnventariseerd. Hierbij horen ook kunstwerken als verkeersbruggen en spoorwegviaducten die tevens om de constructie kunnen zijn
opgenomen. Tenslotte kan worden gedacht aan herdenkingsbanken en
karakteristiek straatmeubilair.
Bij uniciteit kan worden gedacht aan objecten en complexen die qua
bouwtype, constructie, bouwstijl of functie uniek (geworden) zijn.
Tot deze categorie behoren ook vrije plastieken en gevelsculpturen.
Mede met het oog op architectuurhistorisch onderzoek kan het van
belang zijn om van bepaalde architecten die veel in Haarlem hebben
gebouwd een overzicht van hun oeuvre te hebben. Gestreefd is naar overzichten van gaaf bewaard gebleven werk van: J.B. van Loghem,
J.A.C. van der Steur, Jb. van den Ban en A.M.J. Sevenhuijsen.
De MlP-inventarisatie onderscheidt objecten, complexen en gebieden
met bijzondere waarde (zie 18). De MlP-methodiek kan worden
nagelezen in de twee RDMZ-publicaties: Handleiding inventarisatie jongere
bouwkunst en stedebouw en Stedebouwkundige ontwikkelingen zoals vermeld in
de lijst van geraadpleegde werken.
De geïnventariseerde objecten en complexen zijn gerangschikt volgens
de buurtindeling. Zie hiervoor hoofdstuk 1 en afbeelding 8.
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Wilde, J.C. de, Het trambedrijf van de NZH. Tussen Spaamestad en
Residentie, Deventer 1985.
Zeven Heerlijkheden, over geschiedenis en volksleven der voormalige
gemeente Schoten, Den Haag 1966.

91

92

Tabellen
Tabel 1

Aantal inwoners van de gemeente Haarlem tussen 1850 en 1940, alsmede in
1990. De aantalllen zijn per tien jaar gegeven. Het jaar 1925 is vermeld
om het laatst beschikbare bevolkingsaantal van de in 1927 opgeheven
gemeente Schoten.
jaar

aantal

toename

1851
1860
1870
1880
1890
1900
1910
1920
1925
1930
1940
1990

26621
27858
31442
38152
51626
65189
65594
77327
86554
119700
142686
149198

237
584
6710
13474
13563
405
11733
9227
33146
22986
6512

Tabel 2

Aantal inwoners van de gemeente Schoten tussen 1850 en 1925,
tot 1920 per tien jaar.
jaar

aantal

toename

1851
1860
1870
1880
1890
1900
1910
1920
1925

457
552
606
650
746
584
9778
13003
18095

95
54
44
96
-162
9194
3225
5092

De gegevens over 1990 werden ontleend aan: Jaarboek voor Noord-Holland,
1990. De gegevens voor de overige jaren: Databank bevolkingsgegevens,
Instituut voor Sociale Geografie, Universiteit van Amsterdam.

93

94

Herkomst afbeeldingen
1. MlP-inventarisatiegebieden Noord-Holland: Ingetekend op kaart
Provinciale Planologische Dienst voor Noord-Holland 1984, volgens
de gemeentelijke indeling per 14-03-1988.
2. Gemeenten Haarlem, Schoten, Spaarndam, Haarlemmerliede en
Spaarnwoude, Zuid-Schalkwijk 1854: Militaire topografische kaart
1:50.000, no. 25 Amsterdam, verkend 1849-1850, gegraveerd
topografisch bureau 1854.
3a. Gemeente Haarlem 1865: Kuyper,)., Gemeente-atlas van de
provincie Noord-Holland 1869.
3b. Stad Haarlem 1865: idem.
4a. Gemeente Haarlem ca. 1900: Topografische kaart 1:25.000,
verkend 1892, gedeeltelijk herzien 1903.
4b. Gemeenten Schoten en Spaarndam, idem.
5a. Gemeente Haarlem ca. 1940 (noord): Topografische kaart 1:25.000,
verkend in 1938, gedeeltelijk herzien in 1948.
5b. Gemeente Haarlem ca. 1940 (midden): idem.
5c. Gemeente Haarlem ca. 1940 (zuid): idem.
6. Gemeente Haarlem ca. 1980: Topografische kaart 1:50.000.
7. Inventarisatie-wijken: ingetekend door auteur op basis van
afbeelding 6.
8. Buurtindeling: idem.
9. Bodem en grondgebruik: idem.
10. Infrastructuur: getekend door auteur op basis van afbeelding 6.
11. Netkaart stadstram Haarlem, Wilde, p.41.
12. Plan van Uitbreiding 1905: Gemeentearchief Haarlem, stedelijke atlas
nr. 52-1481.
13. Plan van Uitbreiding 1916: Mens, AKT. p.24.
14. Annexaties: ingetekend door auteur op basis van afbeelding 6.
15. Uitbreidingsplan gemeente Schoten 1912: Gemeentearchief
Haarlem, stedelijke atlas nr. 51-1096.
16. Groeikaart: ingetekend door auteur op basis van afbeelding 6.
17. Stedebouwkundige typologie: idem.
18. Gebieden met bijzondere waarden: idem.

95

96

1. MlP-inventarisatiegebieden Noord-Holland

I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X

Texe)
Noorderkwartier
Westfriesland
Waterland
Amsterdam
Cooi en Vechtstreek
Meerlanden
Zuid-Kennemerland
IJmond en Zaanstreek
Noord-Kennemerland

NOORD HOLLAND

/KTONOOID'MLLAHO I-MI
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2. Gemeenten Haarlem, Schoten, Spaamdam, Haarlemmerliede en Spaarnwoude, Zuid-Schalkwijk 1854.
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3a. Gemeente Haarlem 1865.
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XlStl

3b. Stad Haarlem 1865.
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4a. Gemeente Haarlem ca. 1900.
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4b. Gemeenten Schoten en Spaamdam.
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5a. Gemeente Haarlem ca. 1940 (noord).
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5b. Gemeente Haarlem ca. 1940 (midden).
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5c. Gemeente Haarlem ca. 1940 (zuid).
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6. Gemeente Haarlem ca. 1980.
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7. Inventarisatie-wijken.
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8. Buurtindeling.
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9. Bodem en grondgebruik.
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10. Infrastructuur.
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11. Netkaart stadstram Haarlem.
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12. Plan van Uitbreiding 1905.
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13. Plan van Uitbreiding 1916.
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14. Annexaties.
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15. Uitbreidingsplan gemeente Schoten 1912.
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16. Groeikaart.
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17. Stedebouwkundige typologie.
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18. Gebieden met bijzondere waarden.
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Register
Centrum (10)
001
Alexanderstraat 12; 14; 16
Anegang 25
002
Anegang 30
003
004
Bakenessergracht 26 B
Bakenessergracht 69
005
Bakenessergracht 71
006
007
Bakenessergracht 75
Bakenessergracht 81
008
Bakenessergracht 105
009
010
Barrevoet est raat 4
011
Barteljorisstraat 13-15-17
Barteljorisstraat 18
012
Barteljorisstraat 23
013
014
Barteljorisstraat 44
Begijn hof 1-9
015
Damstraat 5; 7; 9
071C
071D
Damstraat 15
Doelstraat 13
016
Donkere Begijnhof 3; 5
017

6643
6644
6645
6646
6647
6648
6649
6650
6651
6652
6653
6654
6655
6656
6657
6658
6659
6660
6661

018
019
020
021
022
023
024

6662
6663
6664
6665
6666
6667
6668

025
026
027
028
029
030
129
031
032
033
034
035
036
037
038
039
040
041
042
043
044
045
046

119

Herenhuizen
Winkelpand
Winkelpand
Kantoor
Woningen
Woongebouw
Woningen
Woningen
Woonhuis
Hofje
Winkelwoonhuis
Winkelwoonhuis
Winkelwoonhuis
onbekend
Woningbouwcomplex
onbekend
onbekend
Fabriek
Gemeenschapsgebouw
en pastorie
Bedrijfspand
Donkere Spaarne 26
Hofje
Essenstraat 24
Doopsgezinde Kerk
Frankestraat 24
Kantoor
Frankestraat 42
Gasthuis vest/singel
Brug
Gasthuis vest 47
Diversen cultureel
Gedempte Oude Gracht 1; 3 Winkelwoonhuis,
bakkerij
Gedempte Oude Gracht 2
Hoofdpostkantoor
Gedempte Oude Gracht 40
Winkelwoonhuis
Gedempte Oude Gracht 61 Gereformeerde Kerk
Winkelwoonhuis
Gedempte Oude Gracht
71; 75

Gedempte Oude Gracht 82
Gedempte Oude Gracht 84

Winkelwoonhuis
Kantoor met
bovenwoning
Gemeenschapsgebouw
Winkelwoonhuis
Brandweerkazerne
Kantoor
Bedrijfspand

Gedempte Oude Gracht 104
Gedempte Oude Gracht 123
Gedempte Oude Gracht 135
Gedempte Oude Gracht 144
Gedempte Raamgracht
50; 52
Gedempte Voldersgracht 22 Woongebouw
Gierstraat 22
Win kei hu is
Gierstraat 64
Winkelwoonhuis
Woongebouw
Groot Heiligland 27
Groot Heiligland 47
A.B.C.
Groot Heiligland 62
Museum
Winkel, kantoor
Grote Houtstraat 1
Grote Houtstraat 31
Winkelwoonhuis
Grote Houtstraat 42; 44
• Winkelwoonhuis
Grote Houtstraat 60
Winkelwoonhuis
Grote Houtstraat 70
Warenhuis
Grote Houtstraat 93
Kapsalon

6669
6670
6671
6672
6673
6674
6775
6675
6676
6677
6678
6679
6680
6681
6682
6683
6684
6685
6686
6687
6688
6689
6690

047
048
049
050
051
052

Grote
Grote
Grote
Grote
Grote
Grote

053
054
055
056
057
058
059
060
061
062
063
064
067
068
069
070
071

Grote Markt 14
Grote Markt 17
Grote Markt 23
Jacobstraat 2
jacobijnestraat 15; 17
Jacobijnestraat 24
Jacobijnestraat 30; 34
Jansstraat 13; 15; 19
Jansstraat 41
Jansstraat 43
Jansstraat 74
Jansstraat 81
Klein Heiligland 84
Klein Heiligland 88
Kleine Houtstraat 48
Kleine Houtstraat 50
Klokhuisplein;
Damstraat 1-9; 3-9; 15
Klokhuisplein 2
Klokhuisplein 3
Klokhuisplein 9
Korte Begijnestraat 12
Korte Begijnestraat 14
Korte Begijnestraat 15; 17
Korte Veerstraat 1
Koningstraat 20
Koningstraat 37 A
Koudenhorn
Koudenhorn 88
Krocht 1
Kruisstraat 6
Kruisstraat 31
Lange Begijnestraat 5
Lange Lakenstraat 18
Lange Veerstraat 8
Lange Veerstraat 16
Lange Veerstraat 32
Lange Wijngaardstraat 14; 14
Leidsevaart 132
Mauritsstraat 1-11
Nassau plein 1; 3; 5; 7
Nassauplein 2; 4; 6; 8
Nassaustraat 12
Nassaustraat 15
Nieuwe Gracht 5; 5A
Nieuwe Gracht 12-54
Nieuwe Gracht 51
Nieuwe Gracht 53
Nieuwe Gracht 55
Nieuwe Gracht 57
Nieuwe Groenmarkt 12; 12

072
071A
071B
075
076
077
080
073
074
078
079
081
082
083
084
085
086
087
088
089
090
091
092
093
094
095
0%
097
098
099
100
101
102

120

Houtstraat
Houtstraat
Houtstraat
Houtstraat
Markt 2
Markt 13

111; 113
139
173
174?

Bioscoop
Bioscoop
Winkelwoonhuis
Supermarkt
Stadskantoor
Cafe-Restaurant,
kantoor
Winkelwoonhuis
Standbeeld
Winkelwoonhuis
MEAO
Kerk
Kantoor
Schoolgebouw
Woongebouw
Pastorie
R.K. Kerk
Verenigingsgebouw
Arr.rechtbank
Kantoor?
Biljartcentrum
Herenhuis
Winkelwoonhuis
Drukkerij

6691
6692
6693
6694
6695
66%
6697
6698
6699
6700
6701
6702
6703
6704
6705
6706
6707
6708
6711
6712
6713
6714
6715

Concertgebouw
onbekend
Kantoor
Bedrijfspand
Kantoor
Woongebouw
Warenhuis
Kantoor
Winkelwoonhuis
Draaibrug
Bedrijfspand
Vormingscentrum
Winkelpui
Sigarenhandel
Bedrijfspand
Woonhuis
Restaurant
onbekend
Winkelwoonhuis
Woongebouw
Brug
Herenhuizen
Kantoren
Kantoren
Hogeschool Haarlem
Winkelwoonhuis
Kantoren
Straatverlichting
Kantoor
Herenhuis
Herenhuis
Herenhuis
Pastorie

6716
6717
6718
6719
6720
6721
6722
6723
6724
6725
6726
6727
6728
6729
6730
6731
6732
6733
6734
6735
6736
6737
6738
6739
6740
6741
6742
6743
6744
6745
6746
6747
6748

121

103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118

Nieuwe Croenmarkt 14-16
Nieuwe Croenmarkt 24
Nieuwe Groenmarkt 26
Oranjekade 1
Oranjekade 1
Oranjekade 3-25
Oranjekade 27-41
Oude Zijlvest 27
Prinsenhof 3
Prins Hendrikstraat 1
Raaks 1
Raaks 18
Ridderstraat 20
Ridderstraat 29
Riviervismarkt 13; 15
Schagchelstraat 46

119
120
122
123

Smedestraat 9
Sophiaplein 8; 12
Spaarne 16
Spaarne 36

124
125
126
127
121
128
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
152
151
153
154
155
156
157
158
159

Spaarne 48
Spaarne 50
Spaarne 62
Spaarne 64
Spaarne 70
Spaarne 94
Spaarne 112; 114; 114
Spaarne 221
Teylershofjesstraat 2-8; 1-5
Vestestraat 1
Warmoesstraat 2-14
Warmoesstraat 25
Wilhelminastraat 1-17
Wilhelminastraat 14; 16
Wilhelminastraat 18
Wilhelminastraat 19-41
Wilhelminastraat 22
Wilhelminastraat 24; 26; 28
Wilhelminastraat 30
Wilhelminastraat 32-50
Wilhelminastraat 43
Wilhelminastraat 43A
Wilhelminastraat 45-59
Wilhelminastraat 56-66
Wilhelminastraat 61-67
Wilsonsplein 6
Wilsonsplein 9; 11; 13
Wilsonsplein 17; 19; 21
Wilsonsplein 23
Witte Heerenstraat 10-20
Witte Heerenstraat 22
Zijlsingel 2
Zijlsingel 2
Zijlstraat 10; 12; 14; 16
Zijlstraat 25
Zijlstraat 29

R.K. Kerk
Dubbel Herenhuis
Winkelwoonhuis
Remonstrantse Kerk
Brug
Herenhuizen
Herenhuizen
Mavo-Leao
Stedelijk Gymnasium
School
Hotel-restaurant
Chr. Gereformeerde Kerk
Winkelwoonhuis
onbekend
Café
Garage met
bovenwoning
Politiebureau
Bedrijfspand
Museum
Kantoor met
bovenwoning
Winkelwoonhuis
Herenhuis
Herenhuis
Woonhuis
Draaibrug
Winkelwoonhuis
Winkelwoonhuis
Ophaalbrug
Woningbouwcomplex
Winkel
Winkelwoonhuizen
Hofje
Herenhuizen
Kantoor
Kantoor
Kantoren
Pastorie
Kantoren
Kantoor
Kantoren
Herenhuis
School
Herenhuizen
Herenhuizen
Kantoren
Etagewoningen
Herenhuizen
Herenhuizen
Stadsschouwburg
Woningen
Lutherse Kerk
Centrum voor muziek
Brug
Winkels/bovenwoningen
Winkelwoonhuis
Winkelwoonhuis

6749
6750
6751
6752
6753
6754
6755
6756
6757
6758
6759
6760
6761
6762
6763
6764
6765
6766
6768
6769
6770
6771
6772
6773
6767
6774
6776
6777
6778
6779
6780
6781
6782
6783
6784
6785
6786
6787
6788
6789
6790
6791
6792
6793
6794
6795
6796
6798
6797
6799
6800
6801
6802
6803
6804
6805

160
161
162
163
164
165
166

Zijlstraat 45
Zijlstraat 47
Zijlstraat 56
Zijlstraat 70; 74
Zijlstraat 76
Zijlstraat 78; 80
Zijlvest 9; 9; 11; 11

167
168
169
170

Zijlvest 25 A
Zuiderstraat 21
Zoetestraat 14
Zoetestraat 46

Stationsbuurt (11)
171
Friese Varkenmarkt 20
172
Gonnetstraat 7
173
Gonnetstraat 26
174
Jansweg 34
065
Jansweg 42; 44
066
Jansweg 46; 48
175
Kenaupark 1
176
Kenaupark 2
177
Kenaupark 3
178
Kenaupark 4
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
1%
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211

122

Kenaupark 5
Kenaupark 6
Kenaupark 7
Kenaupark 8
Kenau park 9; 9
Kenaupark 11; 11A
Kenaupark 12;14
Kenaupark 13
Kenaupark 15-33
Kenaupark 16
Kenaupark 18; 20; 22; 24
Kenaupark 26; 28
Kenaupark 30
Kenaustraat 1; 3; 3A
Kennemerplein 3
Kennemerplein 11; 13
Kinderhuissingel
Kinderhuissingel 1
Kruisweg 70
Nieuwe Gracht 1 bij
Nieuwe Gracht 16
Nieuwe Gracht 21 bij
Nieuwe Gracht 37 bij
Nieuwe Gracht 57 bij
Nieuwe Gracht 80; 82
Nieuwe Gracht 90; 92; 94
Nieuwe Gracht 96
Parklaan 1
Parklaan 2
Parklaan 8
Parklaan 10; 12; 14
Parklaan 11; 13
Parklaan 14A; B

Winkelwoonhuis
Bankgebouw
Cafe-restaurant
Bankkantoor
Kantoor
Kantoor
Bedrijfspand met
bovenwoningen
MEAO
Hofje
Woningen
Woningen

Basisschool
onbekend
Fabriek
Grand-Cafe
Kantoor
Dubbel herenhuis
Kantoor
Villa
Kantoor
Kantoor Koninklijke
Marechaussee
Kantoor
Villa
Villa
Villa
Dubbel herenhuis
Dubbel herenhuis
Dubbel herenhuis
Kantoor
Kantoren
Kantoor
Kantoren
Kantoren
Kantoor
Kantoren
Kantoor
Kantoor
Spoorwegviaduct
Herenhuis
Kantoorpand
Brug
Kinderdagverblijf
Brug
Brug
Brug
onbekend
Woningen
Herenhuis
Herenhuis
Kantoor
' Woonhuis
Herenhuizen
Herenhuizen
Woningen

6806
6807
6808
6809
6810
6811
6812
6813
6814
6815
6816

6817
6818
6819
6820
6709
6710
6821
6822
6823
6824
6825
6826
6827
6828
6829
6830
6831
6832
6833
6834
6835
6836
6837
6838
6839
6840
6841
6842
6843
6844
6845
6846
6847
6848
6849
6850
6851
6852
6853
6854
6855
6856
6857

212
213

222
223
224
225
226

Parklaan 21
Parklaan 30; 28
Parklaan 32; 34
Parklaan 69
Parklaan 79-97
Parklaan 99-103
Parklaan 108
Prinsen Bolwerk 1
Prinsen Bolwerk 3
Prinsen Bolwerk 5; 7
Prinsen Bolwerk 9; 11
Ripperdapark 11; 23
Ripperdapark 14-24
Ripperdapark 26-30
Ripperdastraat 13

227
228

Ripperdastraat 13 A
Staten Bolwerk 1

229
230
231
232

Staten Bolwerk 2-30
Staten Bolwerk 3; 5
Staten Bolwerk 7
Stationsplein

214

215
216
217
218
219
220
221

Kerk
Dubbel woonhuis
Evang. Lutherse Kerk
Kantoor, woningen
Herenhuizen
Herenhuizen
Onderwijscentrum
Kantoor
School
Kantoor
Kantoor
Herenhuizen
Herenhuizen
Herenhuizen
Haarlemse
Vrijmetselaars Stichting
Kantoor
Kantoor Sociale
Verzekeringsbank
Herenhuizen, kantoren
Kantoor
Kantoor

Spoorwegstation

6858
6859
6860
6861
6862
6863
6864
6865
6866
6867
6868
6869
6870
6871
6872
6873
6874
6875
6876
6877
6878

Omgeving Spaarnwouderstraat (12)

233

234
235
236
237
238
239
240
241

Antoniestraat 12A; B
Antoniestraat 13; 15
Burgwal 69
Houtmarkt 5
Houtmarkt 21; 23; 25
Scheepmakersdijk 5
Spaarne 15A
Spaarne 29
Spaarne 197; 199-221

Woongebouw
Uithangbord
Woongebouw
Bedrijfspand
Bedrijfspand
Bedrijfspand met

bovenwoning
Zaal
Bedrijfsappartementen
Woonhuis,
appartementengebouw

6879
6880
6881
6882
6883
6884
6885
6886
6887

Zijlweg-oost (20)

247

Anslijnstraat
Anslijnstraat 5-65
Anslijnstraat 6-20
Bilderdijkstraat 1A
Brouwerskade 59-77; 79-85
Garenkokerskade 2-46
Hasselaersplein 2-32; 1-35
Hoofmanstraat 5-15
Hoofmanstraat 6-10
Hoofmanstraat 12
Hoofmanstraat 14-72
Hoofmanstraat 33-39
Kinderhuissingel 8 bij
Kinderhuissingel 76

242I
248

Kopsstraat 2-26
Nicolaas v.d. Laanstraat 25

242J

Merkmanstraat 2-28; 1-27
Zijlweg 1
Zijlweg 34; 34rd

242
242A
242B

243
242C
244
245
242D
242E
242F
242C
242H
246

249
250

123

Woningbouwcomplex
Woningen
Woningen
Notarishuis
Woningen
Woningen
Middenstandswoningen
Woningen
Woningen
Gemeenschapsgebouw
Woningen
Woningen
Overslagplaats
Oud Katholieke Kerk en
Church of England
Woningen
School voor Praktische
Vorming (Prot.Chr.R.K.)
Woningen
Sociëteit

Winkelpui

6888
6889
6890
6891
6892
6893
6894
6895
6896
6897
6898
6899
6900
6901
6902
6903
6904
6905
6906

251
252

Zijlweg 42
Zijlweg 47-65

253

Zijlweg 58; 60

254
255
256

Zijlweg 64
Zijlweg 103-115
Zijlweg 118

Winkelwoonhuis
Winkelwoonhuizen,
kantoren, woningen
Winkelwoonhuis;
herenhuis
Woonhuis
Woningen en winkels
Spoorwegviaduct

6907
6908
6909
6910
6911
6912

Leidsebuurt (21)

257
258
259
260
261
262

Leidseplein 33
Leidseplein 36
Leidseplein 49
Leidsevaart 2
Oranjestraat 83
Westergracht 61

Basisschool
Bu u rtc. rest.atelier
Soc.Cult. voorziening
Villa
Woongebouw
Koorschool St. Bavo

6913
6914
6915
6916
6917
6918

Kathedrale Basiliek
PABO
Hoofdkantoor N.Z.H.
Transformatorhuis
Woningbouwcomplex
Dubbele woning

6919
6920
6921
6922
6923
6924

Openluchtzwembad
Woonhuis, bedrijf

6925
6926

Wijkcentrum
Herdenkingsbank
R.K. Basisschool

6927
6928
6929

Woningbouwcomplex
Woningen
Woningen
Ned.Herv. kerkgebouw

6930
6931
6932
6933

Woningbouwcomplex
Woningbouwcomplex
Woningbouwcomplex
Kerk
Woningbouwcomplex
Woningbouwcomplex
Kleuterdagverblijf
Openbaar Slachthuis
Woningbouwcomplex
Opslaggebouw
Woningbouwcomplex
Etagewoningen
Basisschool
Etagewoningen
Woonhuis
Boerderij
R.K. Basisschool

6935
6936
6934
6938
6937
6939
6940
6941
6942
6943
6944
6945
6946
6947
6948
6949
6950

Leidsevaartbuurt (22)

263
264
265
266
267
268

Leidsevaart 146
Leidsevaart 220
Leidsevaart 396
Leidsevaart 402
Pijlslaan 2-32
Pijlslaan 98; 98A

Houtvaartkwartier (23)

269
270

Piet Heinstraat 7
Houtvaartpad 12; 14

Oude Amsterdamsebuurt (30)

271
272
273

Nagtzaamplein 32
Nagtzaamplein 32 bij
Nagtzaamstraat 54

Van Zeggelenbuurt (32)

274
274A
274B
274C

Hofdijkstraat 33-53
Kinkerstraat 2-24
Zomerkade 153-159; 169-183
Zomerkade 165

Slachthuisbuurt (33)

275A
275B
275
276
275C
277
278
279
275D
280
281
282
283
284
285
286
287
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Arnulfstraat 2-38; 1-23
Diederikstraat 2-24; 1-25
Hof van Egmond 2-52; 1-51
Richard Holkade 9
Merovingenstraat 3-11; 13-49
Nijlstraat 2-36; 3-41
Cornelis v.Noordestraat 15
Oorkondelaan 1
Pladellastraat 2-12; 14-50
Saracenenstraat 33
Schalkwijkerstraat 63-113
Slachthuisstraat 22-58
Slachthuisstraat 55
Slachthuisstraat 78-112
Zomervaart 90
Zomervaart 110
Bernard Zweersstraat 1

Harmenjansbuurt (35)
294A
Damaststraat 2-46; 1-41
288
H. Figeeweg 1
289
Harmensjansweg 4
290
Harmenjansweg 95
291
Harmenjansweg 129
292
Harmenjansweg 131
292A
Harmenjansweg 131
292B
Harmenjansweg 131
292C
Harmenjansweg 131
292D
Harmenjansweg 131
292E
Harmenjansweg 131
292F
Harmenjansweg 131
293
Nijverheidsweg 48
294
Oostvest 2-14
295
Oostvest 22
2%
Oudeweg 6
294B
Spaarnoogstraat 2-20; 1-39
Zuiderpolder (36)
297
Diakenhuisweg 274
298
Diakenhuisweg 278
299A
Fuikvaart
300
Liewegje 16
299
Ringvaart

Koninginnebuurt (40A)
301
Coen Cluserhof 25-47
302
Cruquiusstraat 1
303
Van Eedenstraat 1; 3; 5
304
Van Eedenstraat 2; 4
305
Van Eedenstraat 6; 8; 10
306
Van Eedenstraat 7
307
Van Eedenstraat 9
308
Van Eedenstraat 11; 13; 15
309
Van Eedenstraat 14
310
Van Eedenstraat 16; 18
311
Van Eedenstraat 20
312
Tweede Emmastraat 1-9
313
Tweede Emmastraat to 7
314
Tweede Emmastraat 22-36
315
Houtplein 2
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
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lordenstraat 77
Julianastraat 1; 3
Julianastraat 2
Julianastraat 6; 8
Julianastraat 11
Julianastraat 30
Koninginneweg 2
Koninginneweg 10; 10B
Koninginneweg 37
Koninginneweg 39-63
Koninginneweg 62-72; 72rd
Koninginneweg 92; 94
Koninginneweg 100; 98; 96

Woningen
Kantoor scheepswerf
Strafgevangenis
Bedrijfspand
Chocoladefabriek
Energiebedrijf
Administratiekantoor
Kantoor en Bedrijfspand
Parkeergarage
Turbinehal
Bedrijfsgebouw
Dienstwoning
Bedrijfsgebouw
Woningbouwcomplex
Jeugdhuis van Bewaring
Lichterij
Woningen

6964
6965
6966
6967
6968
6969
6970
6971
6972
6973
6974
6975
6976
6977
6978
6979
6980

Spoorwegstation

6981
6982
6983
6984
6985

onbekend
Damsluis Fuikvaart
Boerderij
Reguliere
waterbeheersing
Zuiderpolder

Woongebouw
Basisschool
Kantoren
Kantoren
Kantoren
Kantoor
Villa
Herenhuizen
Dubbel herenhuis
Dubbel herenhuis
Villa
Herenhuizen
Brug
Herenhuizen
Winkelwoon/
herenhuizen
Woonhuis
Kantoor; woonhuis
Villa
Herenhuizen
Landhuis
Kantoor
Woonhuis
Dubbel woonhuis
Villa
Herenhuizen
Herenhuizen
Dubbele villa
Herenhuizen

6986
6987
6988
6989
6990
6991
6992
6993
6994
6995
6996
6997
6998
6999
7000
7001
7002
7003
7004
7005
7006
7007
7008
7009
7010
7011
7012
7013

329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377

Koninginneweg 101
Koninginneweg 103; 105
Koninginneweg 107
Koninginneweg 108; 110
Koninginneweg 109
Lorentzplein 2-16; 1-15
Lorentzplein 18
Lorentzplein 30-36
Lorentzplein to 31
Raamsingel 2
Raamsingel 4; 6
Raamsingel 8; 10
Raamsingel 12; 14
Schouwtjeslaan 25
Schouwtjeslaan 63
Stolbergstraat 2; 4
Stolbergstraat 3; 5; 7
Stolbergstraat 9
Stolbergstraat 11
Tempelierstraat 1
Tempelierstraat 1
Tempeliersstraat 7-21
Wagenweg 42; 44
Wagenweg 52; 54; 56
Wagenweg 60
Wagenweg 64
Wagenweg 66
Wilhelminapark 1
Wilhelminapark 2; 3
Wilhelminapark 4; 5
Wilhelminapark 6
Wilhelminapark 8; 9
Wilhelminapark 10; 11
Wilhelminapark 12; 13
Wilhelminapark 14; 15
Wilhelminapark 16; 17
Wilhelminapark 18-21
Wilhelminapark 23
Wilhelminapark 24; 25
Wilhelminapark 26
Wilhelminapark 27
Wilhelminapark 29
Wilhelminapark 30; 31
Wilhelminapark 32; 32A
Wilhelminapark 34; 33
Wilhelminapark 36; 35
Wilhelminapark 37; 38
Zuider Emmakade 43
Zuider Emmakade 45; 45rd

Bos en Vaartkwartier (40 B)
378
Boekenrodestraat 9
379
Bos en Vaartstraat 1
380
Bos en Vaartstraat 2
381
Bos en Vaartstraat 3-15
382
383
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Bos en Vaartstraat 17-23
Bos en Vaartstraat 31; 33

Villa
Villa
Villa
Dubbele villa
Villa
Herenhuizen
Dubbel herenhuis
Herenhuizen
Borstbeeld op sokkel
Kantoor
Dubbele villa
Herenhuizen
Herenhuizen
Woonhuis
Woonhuis met praktijk
Dubbel herenhuis
Herenhuizen
Kantoor
Villa
Dubbel herenhuis
School
Herenhuizen
Dubbel herenhuis
56 Kant.ov.herenhuizen
Herenhuis
Herenhuis
Kantoor
Kantoor
Dubbele villa
Dubbele villa
onbekend
Dubbele villa
Dubbele villa
Dubbele villa
Dubbele villa
Dubbele villa
Herenhuizen
Villa
Dubbele villa
Villa
Villa
Kantoor
Dubbele villa
Dubbele villa
Dubbele villa
Dubbele villa
Dubbele villa
Lyceum
Glas-in-lood atelier

7014
7015
7016
7017
7018
7019
7020
7021
7022
7023
7024
7025
7026
7027
7028
7029
7030
7031
7032
7033
7034
7035
7036
7037
7038
7039
7040
7041
7042
7043
7044
7045
7046
7047
7048
7049
7050
7051
7052
7053
7054
7055
7056
7057
7058
7059
7060
7061
7062

Verenigingsgebouw
Herenhuis
Dubbel herenhuis
Etagewoningen
herenhuizen
Herenhuizen
Dubbele villa

7063
7064
7065
7066
7067
7068

384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
3%
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412

Eindenhoutstraat 1-17
Eindenhoutstraat 25-35
Van Hogendorpstraat 2-16
Oranjeplein 1; 3; 5
Oranjeplein 2-14
Oranjeplein 9
Oranjeplein 11
Oranjeplein 13
Oranjeplein 15-29
Oranjeplein 30; 32
Prinsessekade 2-24; 1-25
Prinssesekade 26-42; 27-43
Schouwtjeslaan 30-108
Spruitenbosstraat 9; 11; 13
Spruitenbosstraat 10; 12
Spruitenbosstraat 14
Spruitenbosstraat 15; 17
Spruitenbosstraat 19
Uit den Bosstraat;
Westerhoutstraat 2; 2
Vredenhofstraat 23; 25
Wagenweg;
Uit den Bosstraat 148-150; 1
Wagenweg 192-204
Wagenweg 208
Wagenweg 220; 222; 224
Westerhoutstraat 1-31
Westerhoutstraat 4-48
Zomerluststraat 12
Zomerluststraat 15
Zomerluststraat 23; 25

Omgeving Kleine Houtweg (41)
413
Baan 15; 17
414
Baan 19
415
Baan 21; 23
416
Baan 25
417
Baan 27; 29
418
Baan 31; 33
419
Baan 35; 37; 39
420
Baan 41; 43
421
Baan 45; 47
422
Frederikspark 3; 5
423
Frederikspark 4
424
Frederikspark 6
425
Frederikspark 10; 12
426
Frederikspark 14
427
Van Heythuizenweg 1
428
Kleine Houtweg 14
429
Kleine Houtweg 18
430
Kleine Houtweg 24; 24A
431
432
433
434
435
436
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Kleine
Kleine
Kleine
Kleine
Kleine
Kleine

Houtweg
Houtweg
Houtweg
Houtweg
Houtweg
Houtweg

26
32; 34
67; 69; 71
77; 79
101
109

Herenhuizen
Herenhuizen
Herenhuizen
Herenhuizen
Herenhuizen
Woonhuizen
Woonhuis
Woonhuis
Herenhuizen
Dubbel woonhuis
Herenhuizen
Herenhuizen
Etagewoningen
Herenhuizen
Woningen
Woonhuis
Dubbele villa
Kantoor
Dubbel herenhuis

7069
7070
7071
7072
7073
7074
7075
7076
7077
7078
7079
7080
7081
7082
7083
7084
7085
7086
7087

Dubbel woonhuis
winkel/woon/herenhuis

7088
7089

Herenhuizen
Kantoor
Herenhuizen
Herenhuizen
Herenhuizen
Villa
Woonhuis
Dubbel woonhuis

7090
7091
7092
7093
7094
7095
70%
7097

Herenhuizen
Kantoor
Herenhuizen
Herenhuis
Dubbel Herenhuis
Dubbel herenhuis
Herenhuizen
Dubbel herenhuis
Herenhuizen
Dubbele villa
Kantoor
Villa
Dubbele villa
Zwembad
R.K. Ziekenhuis
Herenhuis
Rijksarchief N-Holland
R.K. Scholengemeenschap
Herenhuis
Dubbel herenhuis
Herenhuizen
Dubbel herenhuis
Herenhuis
Kantoor

7098
7099
7100
7101
7102
7103
7104
7105
7106
7107
7108
7109
7110
7111
7112
7113
7114
7115
7116
7117
7118
7119
7120
7121

437
438
493
439
440
441

Kleine Houtweg 127-133
Kleine Houtweg 139
Paviljoenslaan 3
Paviljoenslaan 5
Paviljoenslaan 7; 9; 11
Paviljoenslaan 13; 15

Den Hout (42)
442
Beelslaan 1
499
Churchillaan 70
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
470A
470B
470C
470D
470E
470F
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
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Churchillaan 78
Louise de Colignylaan 5
Crayenesterlaan 13
Crayenesterlaan 34
Crayenesterlaan 41-47
Crayenesterlaan 57-61
Crayenesterlaan 126
Crayenesterlaan 136
Dreef 4; 6
Dreef 16
Louise de Colignylaan 3
Dreef 18
Dreef 20
Dreef 22
Dreef 24; 26; 28; 30
Dreef 32; 34; 36; 38
Florapark 2
Florapark 3
Florapark 4
Florapark 5
Florapark 5
Florapark 6 to
Florapark 7
Florapark 8
Florapark 9
Florapark 10; 11
Florapark 12; 13
Floraplein 2-28; 1-27
Floraplein 2; 1-3
Floraplein 4-10; 5-9
Floraplein 12-18; 11-17
Floraplein 20-24; 19-25
Floraplein 25A; B
Floraplein 26; 28; 27
Floraplein 14
Fonteinlaan 7; 9
Fonteinlaan 11
Haarlemmerhout
Hazepaterslaan 1; 3
Hazepaterslaan 2; 4; 6; 8
Hazepaterslaan 5
Hazepaterslaan 10-18
Jacob van Lenneplaan 1
Linnaeuslaan 2
Linnaeuslaan 4
Linnaeuslaan 8; 10; 12
Linnaeuslaan 17

Herenhuizen
Doopsgezind Bej.tehuis
Kantoor
Kantoor
Kantoren
Dubbel herenhuis

7122
7123
7184
7124
7125
7126

Verpleegtehuis
Montessorikleuterschool
Villa
Landhuis
Landhuis
Landhuis
Middenstandswoningen
Middenstandswoningen
Villa
Villa
Kantoren
Herenhuis
Montessorischool
Herenhuis
School
Kantoor
Kantoren
Kantoren
Kantoor
Villa
Kantoor
Kantoor
Standbeeld
Kantoor
Kantoor
Kantoor
Kantoor
Kantoren
Woningen (12); kantoor
Herenhuizen
Kantoren
Herenhuizen
Herenhuizen
Herenhuizen
Autobedrijf
Herenhuizen
Basisschool
Kantoren
Kantoor (bank)
Monument
Dubbel herenhuis
Herenhuizen
Villa
Herenhuizen
Villa
Villa
Villa
Herenhuizen
Woongebouw

7127
7190
7128
7129
7130
7131
7132
7133
7134
7135
7136
7137
7138
7139
7140
7141
7142
7143
7144
7145
7146
7147
7148
7149
7150
7151
7152
7153
7154
7155
7156
7157
7158
7159
7160
7161
7162
7163
7164
7165
7166
7167
7168
7169
7170
7171
7172
7173
7174

486
485
486
487
488
489
490

Linnaeuslaan 22
Linneauslaan 27; 29
Oosterhoutlaan 1; 3
Oosterhoutlaan 2
Oosterhoutlaan 6
Oosterhoutlaan 7; 9; 11
Oosterhoutlaan 8

491
492
495
4%
497
498
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
528
527

Oosterhoutlaan 10
Oosterhoutlaan 20
Scheltemakade 1
Scheltemakade 20
Spaarnelaan 2
Spaarnelaan 7
Spanjaardslaan 7
Vijverlaan 2; 4
Vijverlaan 6; 8; 10
Vijverlaan 7
Vijverlaan 12
Wagenweg 47; 49
Wagenweg 55; 57; 59
Wagenweg 61
Wagenweg 63
Wagenweg 228
Wagenweg 242 bij
Wagenweg 250; 252
Westerhoutpark 1A
Westerhoutpark 3; 5; 7
Westerhoutpark 4; 6; 8
Westerhoutpark 10
Westerhoutpark 11
Westerhoutpark 13-19
Westerhoutpark 16
Westerhoutpark 18-30
Westerhoutpark 32
Koningin Wilhelminalaan 12
Koningin Wilhelminalaan 14
Koningin Wilhelminalaan 16
Wilhelminapark 25; 27; 29
Zonnelaan 1-51
Zonnelaan 2
Zonnelaan 6
Zonnelaan 12

Rozenprieel (43)
Barendsestraat 24
529
Kampersingel 4
530
531
Kampersingel 56
532
Kamperstraat 37
Kleine Houtweg 21
533
534
Kleine Houtweg 23-31
Kleine Houtweg 39; 41; 43
535
Kleine Houtweg 47
536
Linschotenstraat 21
537
Linschotenstraat 23
538
Linschotenstraat 57
539
Voorhelmstraat 1; 3
540
541
Voorhelmstraat 25
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Dubbele villa
Herenhuizen
Dubbele villa
Kantoor
Villa
Herenhuizen
Opvangcentrum/
jongeren
Villa
Villa
Villa
Villa
Villa
Villa
Kantoor
Dubbele villa
Herenhuizen
Villa
Villa
Woonhuizen
Herenhuizen
Villa
Villa
Woonhuis
Theekoepel
Villa
Villa
Kantoren
Kantoren
Kantoor
Villa
Herenhuizen
Landhuis
Herenhuizen
Villa
Kantoor
Villa
Kantoor
Herenhuizen
Woningbouwcomplex
Landhuis
Kantoor
Landhuis

7175
7176
7177
7178
7179
7180
7181
7182
7183
7186
7187
7188
7189
7191
7192
7193
7194
7195
7196
7197
7198
7199
7200
7201
7202
7203
7204
7205
7206
7207
7208
7209
7210
7211
7212
7213
7214
7215
7216
7217
7219
7218

Woningen
Woongebouw
geen
Volksuniversiteit
Herenhuis
Herenhuizen
Herenhuizen
School
Kantoor
geen
Openbare basisschool
Pand van N.I.V.O.N
Hogeschool Haarlem

7220
7221
7222
7223
7224
7225
7226
7227
7228
7229
7230
7231
7232

Patrimoniumbuurt (50)
42
43
44

45
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556

Johannes de Breukstraat
6-12; 14-32; 3440
Johannes de Breukstraat
41-49
Kloppersingel 57
Kloppersingel 65-93; 95-125
Kloppersingel 127-177
Patrimoniumstraat 1-17
Rozenhagenplein 2-14; 1-13
Rozenhagenstraat 15
Rozenhagenstraat 16-48
Rozenhagenstraat 17-47
Rozenhagenstraat 47-69
Rozenhagenstraat 50-60
Spaarndamseweg 50-60;
63-68
Zocherstraat 39
Zocherstraat 79

Arbeiderswoningen

7233

Winkelwoonhuizen

7234

Evangelische Kerk
Middenstandswoningen
Middenstandswoningen
Woningen/speelzaal
Middenstandswoningen
Prot. Chr. Basisschool
Woningen
Arbeiderswoningen
Woningen
Woningen

7235
7236
7237
7238
7239
7240
7241
7242
7243
7244

Middenstandswoningen
Herdenkingssteen
Winkelwoonhuis

7245
7246
7247

Parochiekerk
Chocoladefabriek
Koekfabriek
R.K. Lagere School
Directeurswoning
Mazazijnen

7250
7248
7249
7251
7252
7253

Sportschool
Centrum maatsch.werk
Pastorie
R.K. Parochiekerk
R.K. Basisschool;
Klooster

7254
7255
7256
7257
7258

Basisschool

7259

Herenhuizen
Herenhuizen
Herenhuizen
Woningen
Herenhuizen
Buurtcentrum
Woongebouw
Herenhuizen
Herenhuizen
Herenhuizen
Dubbel woonhuis
Gemeentelijke School
Winkelwoonhuizen
R.K. Begraafplaats

7260
7261
7262
7263
7264
7265
7268
7269
7270
7266
7267
7271
7272
7273

Transvaalbuurt (51)

559
557
558
560
561

562

Paul Krugerkade 43
Paul Krugerkade 45
Paul Krugerkade 45
Generaal de La Reijstraat 4
Spaarndamseweg 118
Spaarndamseweg 120

Indischebuurt-zuid (52)

563
564

565
566
567

Floresstraat 47
Rijksstraatweg 24
Rijksstraatweg 26
Rijksstraatweg 28
Timorstraat 38; 40

Indischebuurt-noord (53)

568

Weltevredenstraat 101

Frans-Halsbuurt (54)

569
570
571
572
573
574
577
578
579
575
576
580
581
582

Frans Halsplein 2; 4; 1; 3; 5
Frans Halsplein 6; 8; 10; 7, 9
Frans Halsstraat 2-28; 1-27
Saenredamstraat 53-95
Schotersingel 1-19
Schotersingel 8
Schotersingel 67; 67
Schotersingel 69; 71; 73; 75
Schotersingel 77; 77
Schotersingel 79; 81; 83; 85
Schotersingel 87A; B
Schoterstraat 4
Schoterweg 1-13
Schoterweg 27; 29

Kleverpark (60)

583
584
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Aelbertsbergstraat 72-110
Mr. Cornelisstraat 7

Woningen
7274
Brood- en Banketfabriek 7275

585
586
587
588
588A

van Dortstraat 4-50; 52-90
Jan Haringstraat 1-23
M.van Heemskerckstraat
1-11
Kleverlaan 9
Kleverlaan 9

588B

Kleverlaan 9

588C
588D
588E
588F
588G
588H
5881
588J
589
590
591
592
593
594
594
595
5%
597
598
599
600
601
602
603
604
605

Kleverlaan 9
Kleverlaan 9
Kleverlaan 9
Kleverlaan 9
Kleverlaan 9
Kleverlaan 9
Kleverlaan 9
Kleverlaan 9
Kleverlaan 86-126
Kleverlaan 91-137; 139-181
Kleverlaan 128-170
Kleverparkstraat 1-27
Kleverparkweg 15
Kleverparkweg 17; 17
Kleverparkweg 31-55
Kleverparkweg 62-70
Kleverparkweg 67-83
Kleverparkweg 72-82
Kleverparkweg 99-155
Kleverparkweg 118-130
Marnixstraat 2-24
Molenaerstraat 18
Molijnstraat 1-25
Santpoorterplein 28
Schotersingel 89-111
Schotersingel 115-121

606
607

Schotersingel 123; 123A
Schotersingel 125; 127;
127rd
Schotersingel 145-155
Schotersingel/
Verspronckweg 157; 159/1
Schoterweg 71
Schoterweg 71
Schoterweg 71
Schoterweg 71
Schoterweg 71
Schoterweg 71
Schoterweg 71
Tetterodestraat 66
Velserstraat 15; 17
Velserstraat 19
Velserstraat 55
Velserstraat 57
Velserstraat 77
Verspronckweg 29; 31; 33; 35
Verspronckweg 150
Verspronckweg 203

Middenstandswoningen
Woningen
Etagewoningen

7276
7277
7278

Begraafplaats
Hoofdingang;
zij-ingangen
Wachtgebouw (abri)
met toiletten.
Aula
Opslaggebouw
Grafmonumenten
Kapel
Joodse begraafplaats
Grafsteen
Grafmonument
Grafmonument
Woningbouwcomplex
Woningen
Woningen
Woningen
R.K. Parochiekerk
Kantoor
herenhuizen
Herenhuizen
Herenhuizen
Etagewoningen
Woningen
Herenhuizen
Woningen
Wijkgebouw
Woningbouwcomplex
HEAO
Woonhuizen
Herenhuizen en

7279
7280
7281
7282
7283
7284
7285
7286
7287
7288
7289
7290
7291
7292
7293
7294
7295
7296
7297
7298
7299
7300
7301
7302
7303
7304
7305
7306
7307
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608
609
610
610A
610B
610C
610D
610E
610F
611
612
613
614
615
616
617
618
620
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Dubbel herenhuis
Kantoren/woningen/
winkel
Herenhuizen
Herenhuizen

7308
7309

Kokschool
Hoofdgebouw
Fouragemagazijn
Sportzaal
Leslokalen
Dienstgebouw
Leslokalen (keukens)
School
R.K. Basisschool
R.K. Ziekenhuis
Basisschool
Basisschool
Ned.Hervormde Kerk
Herenhuizen
Scholengemeenschap
Villa

7312
7313
7314
7315
7316
7317
7318
7319
7320
7321
7322
7323
7324
7325
7326
7328

7310
7311

Bomenbuurt (61)
619
Verspronckweg 257-323
621
Berkenstraat 10
622
Berkenstraat 5-37
623
Elzenplein 2-62; 1-59
624
Heussensstraat 12-84
625
Kastanjestraat 1-3
626
Kastanjestraat

Middenstandswoningen
Fotostudio
Woningen
Woningen
Middenstandswoningen
Woningbouwcomplex
Woningbouwcomplex

7327
7329
7330
7331
7332
7333
7334

Woningen
Openbare Basisschool

7335
7336

2-16; 18-22; 5-23; 25-29
627
628

Meidoornplein 2-48; 1-47
Wilgenstraat 81

Planetenwijk (62)

629
630

Ambachtstraat 1
Dutrystraat 1

631
632
633
634
635
636
637

Mercuriusstraat 5-29
Middenweg 82-94

638
639
640

Rijkssstraatweg 101-113
Steenbokstraat 58
Zaanenlaan 69-95

Haitsma Mulierstraat 18-98
Neptunusstraat 11-53
Orionweg 16-126; 47
Overtonstraat 42
Rechthuisstraat 11

Chr. Basisschool
Woongebouw
Middenstandswoningen
Woningen
Woningbouwcomplex
Middenstandswoningen
Middenstandswoningen
Openbare Basisschool
Chr. Gereformeerde
kerk
Dubbele woonhuizen
Middelbare School
Middenstandswoningen

7337
7338
7339
7340
7341
7342
7343
7344
7345
7346
7347
7348

Omgeving Dietsveld (70)

641

Roerdompplein 19

Prot. Basisschool

7349

LEAO, MAVO (R.K.)
R.K. Basisschool
Woningbouwcomplex
Woningen
R.K. Kerk
Woonhuis
Woonhuis
Middelbare School

7350
7351
7352
7353
7354
7355
7356
7357

Openbare Basisschool
Aula

7358
7359

onbekend
onbekend
Damsluis
Woningbouwcomplex
Dieselgemaal
onbekend
Inundatiekanaal
Dokterswoning
Woonhuis
onbekend
onbekend
onbekend
onbekend

7360
7361
7362
7363
7364
7365
7366
7367
7368
7369
7370
7371
7372

Delftwijk (72)

642
643
644
645
646
647
648
649

Eemstraat 2
Eemstraat 15

Jan Cijzenkade 253-297
Hodsonstraat 2-28; 1-31
Rijksstraatweg 357
Rijksstraatweg 361
Rijksstraatweg 363

Rijksstraatweg 372-374

Vondelkwartier (73)

650
651

G.van Aemstelstraat 118
Vergierdeweg 271

Spaarndam (74)

656H
656I
656J
652

653
653C
653L

654
655
656
656A
656B
656C
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Boezemkade
Boezem kade
Boezem kade
Havenplein 1-36
Kerklaan 35
Nieuwe Rijweg
Nieuwe Rijweg
Pol 1
Pol 20
Slaperdijk
Slaperdijk
Slaperdijk
Slaperdijk

656D
656F
65ÓK

656M
656E
657
658

Slaperdijk
Slaperdijlc
Spaarndamseweg
Spaarndamseweg
Visserseinde 24-26
Westkolk 4
Westkolk 34 to

onbekend
onbekend
onbekend
onbekend
Woonhuis
Hulpsecretarie
Muziekkoepel

7373
7374
7375
7376
7377
7378
7379

onbekend
Dubbel Woonhuis
Dubbel Woonhuis
Villa
Kerkgebouw

7380
7381
7382
7383
7384

Ramplaankwartier (80)

659
660
661
662
663

Houtmanpad 2A
Korte Zijlweg 31; 33
Korte Zijlweg 35; 37
Korte Zijlweg 39
Ramplaan 108

Zijlweg-west (81)

Dubbel herenhuis
herenhuizen

7385
7386

Dubbele villa

7387

667
668

Zijlweg 142; 144
Zijlweg;
Hyacintenlaan 158-164; 1A
Zijlweg;
Hyacintenlaan 168; 2
Zijlweg 199
Zijlweg 203

Kantoor
Haarlem Business

7388
7389

669
670
671
672
673
674

Zijlweg 263
Zijlweg 265
Zijlweg 267; 269; 271
Zijlweg 279; 281; 283
Zijlweg 312
Zijlweg 340; 342

School
Kantoor
Villa
Herenhuizen
Dubbele villa; villa
Kantoor
Kantoren

7390
7391
7392
7393
7394
7395

Dubbel woonhuis
Woonhuis

7396
7397

Woonhuis
Woonhuis
Boerderij
onbekend

7398
7399
7400
7401

Wind-watermolen
onbekend

7402
740

664
665
666

Oosterduin (82)

675
676

Duinvlietspad 3; 5
Duinvlietspad 7

Europawijk (90)

677
678
679
680

Noord Schalkwijkerweg 105
Noord Schalkwij kerweg 125
Noord Schalkwij kerweg 133
Zuid Schalkwijkerweg 7

Meerwijk (93)

681
299B

133

Vijfhuizen 9
Vijfhuizerdijk 71 bij
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Register met buurtverwijzing
Aelbertsbergstraat 72-110
Alexanderstraat 12-14-16
Ambachtstraat 1
Anegang 25
Anegang 30
Anslijnstraat
Anslijnstraat 6-20
Anslijnstraat 5-65
Antoniestraat 12 A-B
Antoniestraat 13-15
Arnulfstraat 2-38 1-23
Baan 25
Baan 19
Baan 15-17
Baan 21-23
Baan 27-29
Baan 31-33
Baan 35-37-39
Baan 41-43
Baan 45-47
Bakenessergracht 105
Bakenessergracht 69
Bakenessergracht 75
Bakenessergracht 81-A- rd
Bakenessergracht 26 B
Bakenessergracht 71 A-J
Barendsestraat 24
Barrevoetestraat 4 A-F
Barteljorisstraat 18
Barteljorisstraat 44
Barteljorisstraat 23
Barteljorisstraat 13-15-17
Beelslaan 1
Begijnhof 1-9
Berkenstraat 10
Berkenstraat 5-37
Bernard Zweersstraat 1
Bilderdijkstraat 1 A
Boekenrodestraat 9
Boezemkade
Boezemkade
Boezemkade
Bos en Vaartstraat 17-23
Bos en Vaartstraat 1
Bos en Vaartstraat 3-15
Bos en Vaartstraat 2
Bos en Vaartstraat 31-33
Brouwerskade 59-77- 79-85
Burgwal 69
Churchillaan 70
Churchillaan 78
Coen Cluserhof 25-47
Cornelis van Noordestraat 15
Crayenesterlaan 13
Crayenesterlaan 34
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60 Kleverpark
10 Centrum
62 Planetenwijk
10 Centrum
10 Centrum
20 Zijlweg-Oost
20 Zijlweg-Oost
20 Zijlweg-Oost
12 Omgeving Spaarnwouderstraat
12 Omgeving Spaarnwouderstraat
33 Slachthuisbuurt
41 Omgeving Kleine Houtweg
41 Omgeving Kleine Houtweg
41 Omgeving Kleine Houtweg
41 Omgeving Kleine Houtweg
41 Omgeving Kleine Houtweg
41 Omgeving Kleine Houtweg
41 Omgeving Kleine Houtweg
41 Omgeving Kleine Houtweg
41 Omgeving Kleine Houtweg
10 Centrum
10 Centrum
10 Centrum
10 Centrum
10 Centrum
10 Centrum
43 Rozenprieel
10 Centrum
10 Centrum
10 Centrum
10 Centrum
10 Centrum
42 Den Hout
10 Centrum
61 Bomenbuurt
61 Bomenbuurt
33 Slachthuisbuurt
20 Zijlweg-Oost
40B Bos en Vaartkwartier
74 Spaarndam
74 Spaarndam
74 Spaarndam
40B Bos en Vaartkwartier
40B Bos en Vaartkwartier
40B Bos en Vaartkwartier
40B Bos en Vaartkwartier
40B Bos en Vaartkwartier
20 Zijlweg-Oost
12 Omgeving Spaarnwouderstraat
42 Den Hout
42 Den Hout
40A Koninginnebuurt
33 Slachthuisbuurt
42 Den Hout
42 Den Hout

Crayenesterlaan 41-47
Crayenesterlaan 57-61
Crayenesterlaan 126
Crayenesterlaan 136
Cruquiusstraat 1
Damaststraat 2-46 1-41
Damstraat 5-7-9
Damstraat 15
Diakenhuisweg 274
Diakenhuisweg 278
Diederikstraat 1-25
Doelstraat 13
Donkere Begijnhof 3-5
Donkere Spaarne 26
Dreef 4-6
Dreef 16
Dreef 18
Dreef 20
Dreef 22
Dreef 24-26-28-30
Dreef 32-34-36-38
Duinvlietspad 3-5
Duinvlietspad 7
Dutrystraat 1
Eemstraat 2
Eemstraat 15
Eindenhoutstraat 1-17
Eindenhoutstraat 25-35
Elzenplein 1-62
Essenstraat 24 A t/m X
Florapark 2
Florapark 3
Florapark 4
Florapark 5 to
Florapark 5
Florapark 6
Florapark 7
Florapark 8
Florapark 9
Florapark 10-11
Florapark 12-13
Floraplein 1-28
Floraplein 1-3
Floraplein 5-10
Floraplein 11-18
Floraplein 14
Floraplein 20-25
Floraplein 25 A-B
Floraplein 26-28
Floresstraat 47
Fonteinlaan 7-9
Fonteinlaan 11
Frankestraat 24
Frankestraat 42
Frans Halsplein 1-5
Frans Halsstraat 1-28
Frans Halsplein 6-10
Frederikspark 3-5
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42 Den Hout
42 Den Hout
42 Den Hout
42 Den Hout
40A Koninginnebuurt
35 Harmenjansbuurt
10 Centrum
10 Centrum
36 Zuiderpolder
36 Zuiderpolder
33 Slachthuisbuurt
10 Centrum
10 Centrum
10 Centrum
42 Den Hout
42 Den Hout
42 Den Hout
42 Den Hout
42 Den Hout
42 Den Hout
42 Den Hout
82 Oosterduin
82 Oosterduin
62 Planetenwijk
72 Delftwijk
72 Delftwijk
40B Bos en Vaartkwartier
40B Bos en Vaartkwartier
61 Bomenbuurt
10 Centrum
42 Den Hout
42 Den Hout
42 Den Hout
42 Den H o u t ;
42 Den Hout
42 Den Hout
42 Den Hout
42 Den Hout
42 Den Hout
42 Den Hout
42 Den Hout
42 Den Hout
42 Den Hout
42 Den Hout
42 Den Hout
42 Den Hout
42 Den Hout
42 Den Hout
42 Den Hout
52 Indischebuurt-zuid
42 Den Hout
42 Den Hout
10 Centrum
10 Centrum
54 Frans Halsbuurt
54 Frans Halsbuurt
54 Frans Halsbuurt
41 Omgeving Kleine Houtweg

Frederikspark 4
Frederikspark 6
Frederikspark 10-12
Frederikspark 14
Friese Varkenmarkt 20
Fuikvaart
Carenkokerskade 2-46
Casthuisvest/singel
Casthuisvest 47
Gedempte Oude Cracht 1-3A, rd
Gedempte Oude Gracht 2
Gedempte Oude Gracht 40
Gedempte Oude Gracht 61
Gedempte Oude Gracht 71-73
Gedempte Oude Gracht 82
Gedempte Oude Gracht 84
Gedempte Oude Gracht 104
Gedempte Oude Gracht 123
Gedempte Oude Gracht 135
Gedempte Oude Gracht 144
Gedempte Raamgracht 50- 52
Gedempte Voldersgracht 22
Generaal de La Reijstraat 4
Gierstraat 22
Gierstraat 64
Gijsbr. van Aemstelstraat 118
Gonnetstraat 7
Gonnetstraat 26
Groot Heiligland 27
Groot Heiligland 47
Groot Heiligland 62
Grote Markt 2
Grote Markt 13
Grote Markt 14
Grote Markt 17
Grote Markt 23
Grote Houtstraat 1
Grote Houtstraat 31
Grote Houtstraat 42-44
Grote Houtstraat 60
Grote Houtstraat 70
Grote Houtstraat 93
Grote Houtstraat 111-113
Grote Houtstraat 139
Grote Houtstraat 173
Grote Houtstraat 174?
H. Figeeweg 1
Haarlemmerhout
Haitsma Mulierstraat 18-98
Harmenjansweg 4
Harmenjansweg 95
Harmenjansweg 129
Harmenjansweg 131
Harmenjansweg 131
Harmenjansweg 131
Harmenjansweg 131
Harmenjansweg 131
Harmenjansweg 131
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41 Omgeving Kleine
41 Omgeving Kleine
41 Omgeving Kleine
41 Omgeving Kleine
11 Stationsbuurt
36 Zuiderpolder
20 Zijlweg-Oost
10 Centrum
10 Centrum
10 Centrum
10 Centrum
10 Centrum
10 Centrum
10 Centrum
10 Centrum
10 Centrum
10 Centrum
10 Centrum
10 Centrum
10 Centrum
10 Centrum
10 Centrum
51 Transvaalbuurt
10 Centrum
10 Centrum
73 Vondelkwartier
11 Stationsbuurt
11 Stationsbuurt
10 Centrum
10 Centrum
10 Centrum
10 Centrum
10 Centrum
10 Centrum
10 Centrum
10 Centrum
10 Centrum
10 Centrum
10 Centrum
10 Centrum
10 Centrum
10 Centrum
10 Centrum
10 Centrum
10 Centrum
10 Centrum
35 Harmenjansbuurt
42 Den Hout
62 Planetenwijk
35 Harmenjansbuurt
35 Harmenjansbuurt
35 Harmenjansbuurt
35 Harmenjansbuurt
35 Harmenjansbuurt
35 Harmenjansbuurt
35 Harmenjansbuurt
35 Harmenjansbuurt
35 Harmenjansbuurt

Houtweg
Houtweg
Houtweg
Houtweg

Harmenjansweg 131
Hasselaersplein 1-35
Havenplein 1-36
Hazepaterslaan 1-3
Hazepaterslaan 2-8
Hazepaterslaan 5
Hazepaterslaan 10-18
Heussensstraat 12-84
Hodsonstraat 1-31
Hof van Egmond 1-52
Hofdijkstraat 33-53
Hoofmanstraat 5-15
Hoofmanstraat 6-10
Hoofmanstraat 12
Hoofmanstraat 14-72
Hoofmanstraat 33-39
Houtmanpad 2A
Houtmarkt 5
Houtmarkt 21-25
Houtplein 2
Houtvaartpad 12-14
lordenstraat 77
Jacob van Lenneplaan 1
Jacobijnestraat 15-17
Jacobijnestraat 24
Jacobijnestraat 30-34
Jacobstraat 2
Jan Cijzenkade 253-297
Jan Haringstraat 1-23
Jansstraat 13-15-19
Jansstraat 41
Jansstraat 43
Jansstraat 74
Jansstraat 81
Jansweg 34
Jansweg 42-44
Jansweg 46-48
Johannes de Breukstraat 6-40
Johannes de Breukstraat 41-49
Julianastraat 1-3
Julianastraat 2
Julianastraat 6-8
Julianastraat 11
Julianastraat 30
Kampersingel 4
Kampersingel 56
Kamperstraat 37
Kastanjestraat 1-3
Kastanjestraat 2-29
Kenaupark 1
Kenaupark 2
Kenaupark 3
Kenaupark 4
Kenaupark 5
Kenaupark 6
Kenaupark 7
Kenaupark 8
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35 Harmenjansbuurt
20 Zijlweg-Oost
74 Spaarndam
42 Den Hout
42 Den Hout
42 Den Hout
42 Den Hout
61 Bomenbuurt
72 Delftwijk
33 Slachthuisbuurt
32 Van Zeggelenbuurt
20 Zijlweg-Oost
20 Zijlweg-Oost
20 Zijlweg-Oost
20 Zijlweg-Oost
20 Zijlweg-Oost
80 Ramplaankwartier
12 Omgeving Spaarnwouderstraat
12 Omgeving Spaarnwouderstraat
40A Koninginnebuurt
23 Houtvaartkwartier
40A Koninginnebuurt
42 Den Hout
10 Centrum
10 Centrum
10 Centrum
10 Centrum
72 Delftwijk
60 Kleverpark
10 Centrum
10 Centrum
10 Centrum
10 Centrum
10 Centrum
11 Stationsbuurt
11 Stationsbuurt
11 Stationsbuurt
50 Patrimoniumbuurt
50 Patrimoniumbuurt
40A Koninginnebuurt
40A Koninginnebuurt
40A Koninginnebuurt
40A Koninginnebuurt
40A Koninginnebuurt
43 Rozen prieel
43 Rozenprieel
43 Rozenprieel
61 Bomenbuurt
61 Bomenbuurt
11 Stationsbuurt
11 Stationsbuurt
11 Stationsbuurt
11 Stationsbuurt
11 Stationsbuurt
11 Stationsbuurt
11 Stationsbuurt
11 Stationsbuurt

Kenau park 9-9A
Kenaupark 11-11A
Kenaupark 12-14
Kenau park 13
Kenau park 15-33
Kenau park 16
Kenau park 18-24
Kenau park 26-28
Kenau park 30
Kenaustraat 1-3-3A
Kennemerplein 3
Kennemerplein 11-13
Kerklaan 35
Kinderhuissinget
Kinderhuissingel 1
Kinderhuissingel 8 bij
Kinderhuissingel 76
Kinkerstraat 2-24
Klein Heiligland 84
Klein Heiligland 88
Kleine Houtweg 14
Kleine Houtweg 18
Kleine Houtweg 24-24A
Kleine Houtweg 26
Kleine Houtweg 139
Kleine Houtstraat 48
Kleine Houtstraat 50
Kleine Houtweg 127-133
Kleine Houtweg 32-34
Kleine Houtweg 39-43
Kleine Houtweg 101
Kleine Houtweg 109
Kleine Houtweg 67-69-71
Kleine Houtweg 77-79
Kleine Houtweg 23-31
Kleine Houtweg 47
Kleine Houtweg 21
Kleverlaan
Kleverlaan 9
Kleverlaan 86-126
Kleverlaan 91-137-139-181
Kleverlaan 128-170
Kleverparkstraat 1-27
Kleverparkweg 15
Kleverparkweg 17-17A
Kleverparkweg 31-55
Kleverparkweg 62-70
Kleverparkweg 67-83
Kleverparkweg 72-82
Kleverparkweg 99-155
Kleverparkweg 118-130
Klokhuisplein 1
Klokhuisplein 2
Klokhuisplein 3
Klokhuisplein 9
Kloppersingel 57
Kloppersingel 127-163-165-177
Kloppersingel 65-93-95-125
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11 Stationsbuurt
11 Stationsbuurt
11 Stationsbuurt
11 Stationsbuurt
11 Stationsbuurt
11 Stationsbuurt
11 Stationsbuurt
11 Stationsbuurt
11 Stationsbuurt
11 Stationsbuurt
11 Stationsbuurt
11 Stationsbuurt
74 Spaarndam
11 Stationsbuurt
11 Stationsbuurt
20 Zijlweg-Oost
20 Zijlweg-Oost
32 Van Zeggelenbuurt
10 Centrum
10 Centrum
41 Omgeving Kleine Houtweg
41 Omgeving Kleine Houtweg
41 Omgeving Kleine Houtweg
41 Omgeving Kleine Houtweg
41 Omgeving Kleine Houtweg
10 Centrum
10 Centrum
41 Omgeving Kleine Houtweg
41 Omgeving Kleine Houtweg
43 Rozenprieel
41 Omgeving Kleine Houtweg
41 Omgeving Kleine Houtweg
41 Omgeving Kleine Houtweg
41 Omgeving Kleine Houtweg
43 Rozenprieel
43 Rozenprieel
43 Rozenprieel
60 Kleverpark
60 Kleverpark
60 Kleverpark
60 Kleverpark
60 Kleverpark
60 Kleverpark
60 Kleverpark
60 Kleverpark
60 Kleverpark
60 Kleverpark
60 Kleverpark
60 Kleverpark
60 Kleverpark
60 Kleverpark
10 Centrum
10 Centrum
10 Centrum
10 Centrum
50 Patrimoniumbuurt
50 Patrimoniumbuurt
50 Patrimoniumbuurt

Koningin Wilhelminalaan 12
Koningin Wilhelminalaan 14
Koningin Wilhelminalaan 16
Koninginneweg 10-10B
Koninginneweg 100-98-96
Koninginneweg 101
Koninginneweg 103-105A
Koninginneweg 107
Koninginneweg 108-110
Koninginneweg 109
Koninginneweg 2
Koninginneweg 37
Koninginneweg 39-63
Koninginneweg 62-72-72rd
Koninginneweg 92-94
Koningstraat 20
Koningstraat 37A
Kopsstraat 2-26
Korte Begijnestraat 12
Korte Begijnestraat 14
Korte Begijnestraat 15-17
Korte Veerstraat 1
Korte Zijlweg 31-33
Korte Zijlweg 35-37
Korte Zijlweg 39
Koudenhom
Koudenhorn 88
Krocht 1
Kruisstraat 31
Kruisstraat 6
Kruisweg 70
Lange Begijnestraat 5
Lange Lakenstraat 18
Lange Veerstraat 8
Lange Veerstraat 16
Lange Veerstraat 32
Lange Wijngaardstraat 14-14
Leidseplein 33
Leidseplein 36
Leidseplein 49
Leidsevaart 2
Leidsevaart 132
Leidsevaart 146
Leidsevaart 220
Leidsevaart 396
Leidsevaart 402
Liewegje 16
Linnaeuslaan 2
Linnaeuslaan 4
Linnaeuslaan 8-12
Linnaeuslaan 17
Linnaeuslaan 22
Linneauslaan 27-29
Linschotenstraat 21
Linschotenstraat 23
Linschotenstraat 57
Lorentzplein 18
Lorentzplein 2-16 1-15
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42 Den Hout
42 Den Hout
42 Den Hout
40A Koninginnebuurt
40A Koninginnebuurt
40A Koninginnebuurt
40A Koninginnebuurt
40A Koninginnebuurt
40A Koninginnebuurt
40A Koninginnebuurt
40A Koninginnebuurt
40A Koninginnebuurt
40A Koninginnebuurt
40A Koninginnebuurt
40A Koninginnebuurt
10 Centrum
10 Centrum
20 Zijlweg-Oost
10 Centrum
10 Centrum
10 Centrum
10 Centrum
80 Ramplaankwartier
80 Ramplaankwartier
80 Ramplaankwartier
10 Centrum
10 Centrum
10 Centrum
10 Centrum
10 Centrum
11 Stationsbuurt
10 Centrum
10 Centrum
10 Centrum
10 Centrum
10 Centrum
10 Centrum
21 Leidsebuurt
21 Leidsebuurt
21 Leidsebuurt
21 Leidsebuurt
10 Centrum
22 Leidsevaartbuurt
22 Leidsevaartbuurt
22 Leidsevaartbuurt
22 Leidsevaartbuurt
36 Zuiderpolder
42 Den Hout
42 Den Hout
42 Den Hout
42 Den Hout
42 Den Hout
42 Den Hout
43 Rozen prieel
43 Rozen prieel
43 Rozen prieel
40A Koninginnebuurt
40A Koninginnebuurt

Lorentzplein 30-36
Lorentzplein 31 TO
Louise de Colignylaan 3
Louise de Colignylaan 5
M.v.Heemskerckstraat 1-11
Marnixstraat 2-24
Mauritsstraat 1-11
Meidoornplein 2-48 1-47
Mercuriusstraat 5-29
Merkmanstraat 2-28 1-27
Merovingenstraat 3-11- 13-49
Middenweg 82-94
Molenaerstraat 18
Molijnstraat 1-25
Mr. Cornelisstraat 7
Nagtzaamplein 32
Nagtzaamplein 32 BIJ
Nagtzaamstraat 54
Nassauplein 1-7
Nassauplein 2-8
Nassaustraat 12
Nassaustraat 15
Neptunusstraat 11-53
Nicolaas v.d.Laanstraat 25
Nieuwe Gracht 1 bij
Nieuwe Gracht 5-5A
Nieuwe Gracht 12-54
Nieuwe Gracht 16
Nieuwe Gracht 21 bij
Nieuwe Gracht 37 bij
Nieuwe Gracht 51
Nieuwe Gracht 53
Nieuwe Gracht 55
Nieuwe Gracht 57
Nieuwe Gracht 57 bij
Nieuwe Gracht 80-82
Nieuwe Gracht 90-92-94
Nieuwe Gracht 96
Nieuwe Groenmarkt 12-12 RD
Nieuwe Groenmarkt 14-16
Nieuwe Groenmarkt 24
Nieuwe Groenmarkt 26
Nieuwe Rijweg
Nieuwe Rijweg
N ijlst raat 2-36 3-41
Nijverheidsweg 48
Noord Schalkwijkerweg 105
Noord Schalkwijkerweg 125
Noord Schalkwijkerweg 133
Oorkondelaan 1
Oosterhoutlaan 1-3
Oosterhoutlaan 2
Oosterhoutlaan 6
Oosterhoutlaan 7-9-11
Oosterhoutlaan 8
Oosterhoutlaan 10
Oosterhoutlaan 20
Oostvest 2-14
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40A Koninginnebuurt
40A Koninginnebuurt
42 Den Hout
42 Den Hout
60 Kleverpark
60 Kleverpark
10 Centrum
61 Bomenbuurt
62 Planetenwijk
20 Zijlweg-Oost
33 Slachthuisbuurt
62 Planetenwijk
60 Kleverpark
60 Kleverpark
60 Kleverpark
30 Oude Amsterdamsebuurt
30 Oude Amsterdamsebuurt
30 Oude Amsterdamsebuurt
10 Centrum
10 Centrum
10 Centrum
10 Centrum
62 Planetenwijk
20 Zijlweg-Oost
11 Stationsbuurt
10 Centrum
10 Centrum
11 Stationsbuurt
11 Stationsbuurt
11 Stationsbuurt
10 Centrum
10 Centrum
10 Centrum
10 Centrum
11 Stationsbuurt
11 Stationsbuurt
11 Stationsbuurt
11 Stationsbuurt
10 Centrum
10 Centrum
10 Centrum

10 Centrum
74 Spaarndam
74 Spaarndam
33 Slachthuisbuurt
35 Harmenjansbuurt
90 Europawijk
90 Europawijk
90 Europawijk
33 Slachthuisbuurt
42 Den Hout
42 Den Hout
42 Den Hout
42 Den Hout
42 Den Hout
42 Den Hout
42 Den Hout
35 Harmenjansbuurt

Oostvest 22
Oranjekade 1
Oranjekade 1
Oranjekade 3-25
Oranjekade 27-41
Oranjeplein 1-3-5
Oranjeplein 2-14
Oranjeplein 9
Oranjeplein 11
Oranjeplein 13
Oranjeplein 15-29
Oranjeplein 30-32
Oranjestraat 83
Orionweg 16-126 47
Oude Zijlvest 27
Oudeweg 6
Overtonstraat 42
Parklaan 1
Parklaan 2
Parklaan 8
Parklaan 10-12-14
Parklaan 11-13
Parklaan 14 A-B
Parklaan 21
Parklaan 30-28
Parklaan 32-34
Parklaan 69
Parklaan 79-97
Parklaan 99-103
Parklaan 108
Patrimoniumstraat 1-17
Paul Krugerkade 45 bij
Paul Krugerkade 45
Paul Krugerkade 43
Paviljoenslaan 3
Paviljoenslaan 5
Paviljoenslaan 7-9-11
Paviljoenslaan 13-15
Piet Heinstraat 7
Pijlslaan 2-32
Pijlslaan 98-98A
Pladellastraat 2-12-14-50
Pol 1
Pol 20
Prins Hendrikstraat 1
Prinsen Bolwerk 5-7
Prinsen Bolwerk 9-11
Prinsen Bolwerk 3
Prinsen Bolwerk 1
Prinsenhof 3
Prinsessekade 2-24 1-25
Prinssesekade 26-42 27-43
Raaks 1
Raaks 18
Raamsingel 2
Raamsingel 4-6
Raamsingel 8-10
Raamsingel 12-14
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35 Harmenjansbuurt
10 Centrum
10 Centrum
10 Centrum
10 Centrum
40B Bos en Vaartkwartier
40B Bos en Vaartkwartier
40B Bos en Vaartkwartier
40B Bos en Vaartkwartier
40B Bos en Vaartkwartier
40B Bos en Vaartkwartier
40B Bos en Vaartkwartier
21 Leidsebuurt
62 Planetenwijk
10 Centrum
35 Harmenjansbuurt
62 Planetenwijk
11 Stationsbuurt
11 Stationsbuurt
11 Stationsbuurt
11 Stationsbuurt
11 Stationsbuurt
11 Stationsbuurt
11 Stationsbuurt
11 Stationsbuurt
11 Stationsbuurt
11 Stationsbuurt
11 Stationsbuurt
11 Stationsbuurt
11 Stationsbuurt
50 Patrimoniumbuurt
51 Transvaalbuurt
51 Transvaalbuurt
51 Transvaalbuurt
41 Omgeving Kleine Houtweg
41 Omgeving Kleine Houtweg
41 Omgeving Kleine Houtweg
41 Omgeving Kleine Houtweg
23 Houtvaartkwartier
22 Leidsevaartbuurt
22 Leidsevaartbuurt
33 Slachthuisbuurt
74 Spaarndam
74 Spaarndam
10 Centrum
11 Stationsbuurt
11 Stationsbuurt
11 Stationsbuurt
11 Stationsbuurt
10 Centrum
40B Bos en Vaartkwartier
40B Bos en Vaartkwartier
10 Centrum
10 Centrum
40A Koninginnebuurt
40A Koninginnebuurt
40A Koninginnebuurt
40A Koninginnebuurt

Ramplaan 108
Rechthuisstraat 11
Richard Holkade 9
Ridderstraat 20
Ridderstraat 29
Rijkssstraatweg 101-113
Rijksstraatweg 24
Rijksstraatweg 26
Rijksstraatweg 28
Rijksstraatweg 357
Rijksstraatweg 361
Rijksstraatweg 363
Rijsstraatweg 372-374
Ringvaart bij
Ripperdapark 11-23
Ripperdapark 14-24
Ripperdapark 26-30
Ripperdastraat 13
Ripperdastraat 13 A
Riviervismarkt 13-15
Roerdompplein 19
Rozenhagenplein 2-14 1-13
Rozenhagenstraat 15
Rozenhagenstraat 16-48
Rozenhagenstraat 17-47
Rozenhagenstraat 47-69
Rozenhagenstraat 50-60
Saenredamstraat 53-95
Santpoorterplein 28
Saracenenstraat 33
Schagchelstraat 46
Schalkwijkerstraat 63-113
Scheepmakersdijk 5
Schel tema kade 1
Scheltemakade 20
Schotersingel/
Schotersingel 1-19
Schotersingel 8
Schotersingel 67-67 A-B,rd
Schotersingel 69-71-73-75
Schotersingel 77-77 A-B-C
Schotersingel 79-81-83-85
Schotersingel 87 A-B
Schotersingel 89-111
Schotersingel 115-121
Schotersingel 123-123 A
Schotersingel 125-127-127 rd
Schotersingel 145-155
Schoterstraat 4
Schoterweg 1-13
Schoterweg 27-29
Schoterweg 71
Schouwtjeslaan 25
Schouwtjeslaan 30-108
Schouwtjeslaan 63
Slachthuisstraat 22-58
Slachthuisstraat 55
Slachthuisstraat 78-112
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80 Ramplaankwartier
62 Planetenwijk
33 Slachthuisbuurt
10 Centrum
10 Centrum
62 Planetenwijk
52 Indischebuurt-zuid
52 Indischebuurt-zuid
52 Indischebuurt-zuid
72 Delftwijk
72 Delftwijk
72 Delftwijk
72 Delftwijk
36 Zuiderpolder
11 Stationsbuurt
11 Stationsbuurt
11 Stationsbuurt
11 Stationsbuurt
11 Stationsbuurt
10 Centrum
70 Omgeving Dietsveld
50 Patrimoniumbuurt
50 Patrimoniumbuurt
50 Patrimoniumbuurt
50 Patrimoniumbuurt
50 Patrimoniumbuurt
50 Patrimoniumbuurt
54 Frans Halsbuurt
60 Kleverpark
33 Slachthuisbuurt
10 Centrum
33 Slachthuisbuurt
12 Omgeving Spaarnwouderstraat
42 Den Hout
42 Den Hout
54 Frans Halsbuurt
54 Frans Halsbuurt
54 Frans Halsbuurt
54 Frans Halsbuurt
54 Frans Halsbuurt
54 Frans Halsbuurt
54 Frans Halsbuurt
60 Kleverpark
60 Kleverpark
60 Kleverpark
60 Kleverpark
60 Kleverpark
54 Frans Halsbuurt
54 Frans Halsbuurt
54 Frans Halsbuurt
60 Kleverpark
40A Koninginnebuurt
40B Bos en Vaartkwartier
40A Koninginnebuurt
33 Slachthuisbuurt
33 Slachthuisbuurt
33 Slachthuisbuurt

Slaperdijk
Smedestraat 9
Sophiaplein 8-12
Spaarndamseweg
Spaarndamseweg 50-60- 63-68
Spaarndamseweg 118
Spaarndamseweg 120
Spaarne 15 A
Spaarne 16
Spaarne 29
Spaarne 36
Spaarne 48
Spaarne 50
Spaarne 62
Spaarne 64
Spaarne 70 t/o
Spaarne 94
Spaarne 112-114-114 rd
Spaarne 197-199-221
Spaarne 221 bij
Spaarnetaan 2
Spaarnelaan 7
Spaarnoogstraat 2-20 1-39
Spanjaardslaan 7
Spruitenbosstraat 9-11-13
Spruitenbosstraat 10-12
Spruitenbosstraat 14
Spruitenbosstraat 15-17
Spruitenbosstraat 19
Staten Bolwerk 1
Staten Bolwerk 2-30
Staten Bolwerk 3-5
Staten Bolwerk 7
Stationsplein
Steenbokstraat 58
Stolbergstraat 2-4
Stolbergstraat 3-5-7
Stolbergstraat 9
Stolbergstraat 11
Tempelierstraat 1
Tempeliersstraat 7-21
Tetterodestraat 66
Teylershofjesstraat 1-8
Ti morst raat 38-40
Tweede Emmastraat 1-9
Tweede Emmastraat 7 TO
Tweede Emmastraat 22-36
Uit den Bosstraat- 2-2
Van Dortstraat 4-50- 52-90
Van Eedenstraat 1-3-5
Van Eedenstraat 2-4
Van Eedenstraat 6 * 1 0
Van Eedenstraat 7
Van Eedenstraat 9
Van Eedenstraat 11-13-15
Van Eedenstraat 14
Van Eedenstraat 16-18
Van Eedenstraat 20
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74 Spaarndam
10 Centrum
10 Centrum
74 Spaarndam
50 Patrimoniumbuurt
51 Transvaalbuurt
51 Transvaalbuurt
12 Omgeving Spaarnwouderstraat
10 Centrum
12 Omgeving Spaarnwouderstraat
10 Centrum
10 Centrum
10 Centrum
10 Centrum
10 Centrum
10 Centrum
10 Centrum
10 Centrum
12 Omgeving Spaarnwouderstraat
10 Centrum
42 Den Hout
42 Den Hout
35 Harmenjansbuurt
42 Den Hout
40B Bos en Vaartkwartier
40B Bos en Vaartkwartier
40B Bos en Vaartkwartier
40B Bos en Vaartkwartier
40B Bos en Vaartkwartier
11 Stationsbuurt
11 Stationsbuurt
11 Stationsbuurt
11 Stationsbuurt
11 Stationsbuurt
62 Planetenwijk
40A Koninginnebuurt
40A Koninginnebuurt
40A Koninginnebuurt
40A Koninginnebuurt
40A Koninginnebuurt
40A Koninginnebuurt
60 Kleverpark
10 Centrum
52 Indischebuurt-zuid
40A Koninginnebuurt
40A Koninginnebuurt
40A Koninginnebuurt
40B Bos en Vaartkwartier
60 Kleverpark
40A Koninginnebuurt
40A Koninginnebuurt
40A Koninginnebuurt
40A Koninginnebuurt
40A Koninginnebuurt
40A Koninginnebuurt
40A Koninginnebuurt
40A Koninginnebuurt
40A Koninginnebuurt

Van Heythuizenweg 1
Van Hogendorpstraat 2-16
Velserstraat 15-17
Velserstraat 19
Velserstraat 55
Velserstraat 57
Velserstraat 77
Vergierdeweg 271
Verspronckweg 150
Verspronckweg 157-159
Verspronckweg 203
Verspronckweg 257-323
Verspronckweg 29-35
Vestestraat 1
Vijfhuizen 9
Vijfhuizerdijk 71 BIJ
Vijverlaan 2-4
Vijverlaan 6-10
Vijverlaan 7
Vijverlaan 12
Visserseinde 24-26
Voorhelmstraat 1-3
Voorhelmstraat 25
Vredenhofstraat 23-25
Wagenweg 1
Wagenweg 42-44
Wagenweg 47-49
Wagenweg 52-56
Wagenweg 55-59
Wagenweg 60
Wagenweg 61
Wagenweg 63
Wagenweg 64
Wagenweg 66
Wagenweg 192-204
Wagenweg 208
Wagenweg 220-224
Wagenweg 228
Wagenweg 242 BIJ
Wagenweg 250-252
Warmoesstraat 2-14
Warmoesstraat 25
Weltevredenstraat 101
Westergracht 61
Westerhoutpark 1 A
Westerhoutpark 3-5-7
Westerhoutpark 4-6-8
Westerhoutpark 10
Westerhoutpark 11
Westerhoutpark 13-19
Westerhoutpark 16
Westerhoutpark 18-30
Westerhoutpark 32
Westerhoutstraat 1-31
Westerhoutstraat 4-48
Westkolk 4
Westkolk 34 TO
Wilgenstraat 81
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41 Omgeving Kleine Houtweg
40B Bos en Vaartkwartier
60 Kleverpark
60 Kleverpark
60 Kleverpark
60 Kleverpark
60 Kleverpark
73 Vondelkwartier
60 Kleverpark
60 Kleverpark
60 Kleverpark
60 Kleverpark
60 Kleverpark
10 Centrum
93 Meerwijk
93 Meerwijk
42 Den Hout
42 Den Hout
42 Den Hout
42 Den Hout
74 Spaarndam
43 Rozenprieel
43 Rozenprieel
40B Bos en Vaartkwartier
40B Bos en Vaartkwartier
40A Koninginnebuurt
42 Den Hout
40A Koninginnebuurt
42 Den Hout
40A Koninginnebuurt
42 Den Hout
42 Den Hout
40A Koninginnebuurt
40A Koninginnebuurt
40B Bos en Vaartkwartier
40B Bos en Vaartkwartier
40B Bos en Vaartkwartier
42 Den Hout
42 Den Hout
42 Den Hout
10 Centrum
10 Centrum
53 Indischebuurt-noord
21 Leidsebuurt
42 Den Hout
42 Den Hout
42 Den Hout
42 Den Hout
42 Den Hout
42 Den Hout
42 Den Hout
42 Den Hout
42 Den Hout
40B Bos en Vaartkwartier
40B Bos en Vaartkwartier
74 Spaarndam
74 Spaarndam
61 Bomenbuurt

Wilhelminapark 1
Wilhelminapark 2-3
Wilhelminapark 4-5
Wilhelminapark 6
Wilhelminapark 8-9
Wilhelminapark 10-11
Wilhelminapark 12-13
Wilhelminapark 14-15
Wilhelminapark 16-17
Wilhelminapark 18-21
Wilhelminapark 23
Wilhelminapark 24-25
Wilhelminapark 25-29
Wilhelminapark 26
Wilhelminapark 27
Wilhelminapark 29
Wilhelminapark 30-31
Wilhelminapark 32-32 A
Wilhelminapark 33-34
Wilhelminapark 35-36
Wilhelminapark 36-37
Wilhelminastraat 1-17
Wilhelminastraat 14-16
Wilhelminastraat 18
Wilhelminastraat 19-41
Wilhelminastraat 22
Wilhelminastraat 24-28
Wilhelminastraat 30
Wilhelminastraat 32-50
Wilhelminastraat 43
Wilhelminastraat 43A
Wilhelminastraat 45-59
Wilhelminastraat 56-66
Wilhelminastraat 61-67
Wilsonsplein 6
Wilsonsplein 9-13
Wilsonsplein 17-21
Wilsonsplein 23
Witte Heerenstraat 10-20
Witte Heerenstraat 22
Zaanenlaan 69-95
Zijlsingel 2
Zijlstraat 10-16
Zijlstraat 25
Zijlstraat 29
Zijlstraat 45
Zijlstraat 47
Zijlstraat 56
Zijlstraat 70-74
Zijlstraat 76
Zijlstraat 78-80
Zijlvest 9-9-11-11 rd-A
Zijlvest 25A
Zijlweg-Hyacintenlaan 168-2
Zijlweg-Hyacintenlaan 158-164
Zijl weg 1
Zijl weg 34-34 rood
Zijl weg 42
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40A Koninginnebuurt
40A Koninginnebuurt
40A Koninginnebuurt
40A Koninginnebuurt
40A Koninginnebuurt
40A Koninginnebuurt
40A Koninginnebuurt
40A Koninginnebuurt
40A Koninginnebuurt
40A Koninginnebuurt
40A Koninginnebuurt
40A Koninginnebuurt
42 Den Hout
40A Koninginnebuurt
40A Koninginnebuurt
40A Koninginnebuurt
40A Koninginnebuurt
40A Koninginnebuurt
40A Koninginnebuurt
40A Koninginnebuurt
40A Koninginnebuurt
10 Centrum
10 Centrum
10 Centrum
10 Centrum
10 Centrum
10 Centrum
10 Centrum
10 Centrum
10 Centrum
10 Centrum
10 Centrum
10 Centrum
10 Centrum
10 Centrum
10 Centrum
10 Centrum
10 Centrum
10 Centrum
10 Centrum
62 Planetenwijk
10 Centrum
10 Centrum
10 Centrum
10 Centrum
10 Centrum
10 Centrum
10 Centrum
10 Centrum
10 Centrum
10 Centrum
10 Centrum
10 Centrum
81 Zijlweg-west
81 Zijlweg-west
20 Zijlweg-Oost
20 Zijlweg-Oost
20 Zijlweg-Oost

Zijl weg 47-65
Zijl weg 58-60
Zijlweg 64
Zijlweg 103-115
Zijlweg 118
Zijlweg 142-144
Zijlweg 199
Zijlweg 203
Zijlweg 263
Zijlweg 265
Zijlweg 267-271
Zijlweg 279-283
Zijlweg 312
Zijlweg 340-342
Zocherstraat 39
Zocherstraat 79
Zoetestraat 14
Zoetestraat 46
Zomerkade 153-183
Zomerkade 165
Zomerluststraat 12
Zomerluststraat 15
Zomerluststraat 23-25
Zomervaart 90
Zomervaart 110
Zonnelaan 1-51
Zonnelaan 2
Zonnelaan 6
Zonnelaan 12
Zuid Schalkwijkerweg 7
Zuider Emmakade 43
Zuider Emmakade 45-45 rd
Zuiderstraat 2 1
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20 Zijlweg-Oost
20 Zijlweg-Oost
20 Zijlweg-Oost
20 Zijlweg-Oost
20 Zijlweg-Oost
81 Zijlweg-west
81 Zijlweg-west
81 Zijlweg-west
81 Zijlweg-west
81 Zijlweg-west
81 Zijlweg-west
81 Zijlweg-west
81 Zijlweg-west
81 Zijlweg-west
50 Patrimoniumbuurt
50 Patrimoniumbuurt
10 Centrum
10 Centrum
32 Van Zeggelenbuurt
32 Van Zeggelenbuurt
40B Bos en Vaartkwartier
40B Bos en Vaartkwartier
40B Bos en Vaartkwartier
33 Slachthuisbuurt
33 Slachthuisbuurt
42 Den Hout
42 Den Hout
42 Den Hout
42 Den Hout
90 Europawijk
40A Koninginnebuurt
40A Koninginnebuurt
10 Centrum
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