De Middenweg / Achterweg

Haarlem, Schoten 1930. De Achterweg (achter de Algemene Begraafplaats), ziende naar het noorden
Bron: Noord Hollands Archief.

……………………………………………………………………………………….
De Middenweg/Achterweg is de weg, die achter de Algemene en de Rooms-Katholieke begraaf-plaats Sint
Barbara liep naar de boerderijen, later de woonbuurten (o.a. de Hogerwoerddwars-straten), die van de
Schoterweg af anders niet bereikbaar waren, anders dan via de Schoterbosstraat (sinds 1918), daar de
Pijnboomstraat eerst veel later werd aangelegd. Er was ook een ingang naar de begraafplaats Sint Barbara.
Achter deze begraafplaats lagen aan het begin van de 20e eeuw weilanden, die door de eigenaar beschikbaar
werden gesteld voor voetbal. Er werd o.a. de wedstrijd Haarlem-HFC gespeeld in 1903.

De Achterweg, voorheen Middelwech, links begraafplaats Sint Barbara, hier is goed te zien, dat de grond
is opgehoogd, om te kunnen begraven.

Deze weg is de oudste en oorspronkelijk de belangrijkste weg van het Land van Schoten, de naam luidde
vanouds Middelwech, zie kaart hierboven. Hij begon aan de Kleverlaan en wel vlak naast de
opzichterswoning op de hoek van de Schoterweg. Aan een inham is de aanvang ervan nog te zien. Ook de
tegenwoordige Achterweg vormt nog een deel van de oude Middelwech, terwijl de huidige Middenweg een
moderne versie is van een wagenspoor van weleer. De Middelwech liep vroeger echter verder door en wel tot
aan de kapel van Schoten, waar ook de Schoterweg naar toe liep. Op een kaart van 1728 komt de Middenweg
al vóór de Jan Gijzenkade samen met de Schoterweg. En dit is tot het begin van de jaren dertig van de vorige
eeuw zo gebleven. Het laatste deel heeft (op een percelenkaart uit de 18e eeuw) “Doodeweg” (omdat de
begrafenissen er langs gingen).

De Achterweg, een van de oudste wegen van Schoten, met rechts de hekken van begraafplaats Sint Barbara.

In tegenstelling tot de Schoterweg (Rijksstraatweg) en het zg. Santpoortervoetpad, begon de Middenweg
oorspronkelijk bij de Kleverlaan. De Schoterweg begon bij de samenkomst van de Kruis en Janswegen.,
komende uit de stad, en het Santpoortervoetpad begon bij het Leprooshuis (tegenwoordig Dolhuys) aan de
Schotersingel. Toen de algemene begraafplaats werd uitgebreid naar het westen kwamen een deel van de
Doodweg daardoor te vervallen als openbare weg.

Haarlem tegen HFC op het terrein aan de Doodweg in 1903, op de achtergrond de kapel van St. Barbara.

