Heussensvaart of Spaansevaart.
De Heussensvaart moet omstreeks 1539 door Dirck van Heussen zijn gegraven. In dat jaar krijgt
de Haarlemse Burgemeester Claes van Heussen vergunning tot het zanden langs het Spaarne bij
palen die speciaal voor dit doel geslagen worden. Zo wordt van het Spaarne (ongeveer ter hoogte
van de voormalige Schoter Gasfabriek, het huidige Deli terrein, de Heussensvaart gegraven, die
loopt tot in Bloemendaal bij de Mollaan. Er wordt verschillend geoordeeld over deze zandvaart.
Allan schrijft, dat het graven van de vaart omstreeks 1530 heeft plaatsgevonden “vanwege Dirck
van Heussen, daar deze vaart in de huwelijksvoorwaarden tussen hem en zijn vrouw, Jacoba van
Berkenrode, wordt gereserveerd” Hoekstra meent dat het een uitgraving van de Grote Beek is,
hetgeen inderdaad op enkele kaarten zijn bevestiging lijkt te vinden, immers daar staat “Grote
Beeck nu Heussensvaart”.
Uit de overeenkomst van 1515 en verschillende andere kaarten blijkt echter duidelijk dat deze
Grorte of Schoterbeek meer naar het noorden gelegen was en een duidelijk bochtig verloop had.
De Heussensvaart daarentegen wordt steeds als een praktisch rechte vaart aangegeven. Bovendien
komen op latere kaarten steeds een tweetal vaarten voor tussen Delft en Spaarne. De “buren” van
Aelbertsberg blijken overigens allerminst gesteld op deze zandafgraverij. Zij weten bij de heer
Hendrik van Brederode te bereiken, dat deze in 1563 belooft de nu door Dirk van Heussen
gebruikte zandvaart ten eeuwige dage “gestopt” te houden en diens zanderij te beperken tot nader
aangegeven grenzen, terwijl de buren de weg over van Heussens land en zijn vaart voor hun
particulieren doeleinden mogen gebruiken. Op het terrein van de in 1564 gestaakte zanderij zijn in
Bloemendaal, zijn de blekerijen “de Mol” gekomen.
In 1597 worden klachten van brouwers in thesauriersrekeningen opgetekend. Er wordt een
inspektie ingesteld door de Burgemeesters van de vaarten, uitwaterende in de singel door het
sluisje aan het eind van de Kerfsloot. De klachten van de brouwers worden in 1599 herhaald
vanwege de zich in vaarten en sloten ophopende vuile stoffen afkomstig van de blekers. Er vindt
nu, “met een vletschuijte” een inspektietocht plaats, waarbij de Delft, Heussensvaart, Schoterbeek
en Jan Gijzenvaart in ogenschouw heeft genomen.
“….. en comende tot in de Delft aen, en aen ’t water
van dezelfve Delft, eerst wat witachtig, daarna wat wit
en dickachtig werden als men quam achter ’t lant van
de leproesen en opwaerts de voors. vaerte van de Delft,
soe vol vuijlichheden was drijven, behalven de dickichden
opten gront gesonken, dat nauwelicxs door dezelve
vuijlichheden en was te passeren……..Ende gecomen
sijnde voorbij ’t huijs te Cleeff tot aan zeeckere vaerte
genamet Heussensvaert, lopende van Aelbertsberge aff,
naer de Spaerne toe, die mits den troublen en ’t vervallen
van den tijt, op eenige plaetsen onbruikbaer geworden was.
Ende noch voorts opwaerts vaereride gecomen waeren
mette schuijte tot aan zeecker beecksken lopende tot naer
de Spaerne toe door Schoten, beneffens de woninge van
Joncker Adam van der Duijn van van Za Mr. Jan van
Schoten, nu Jacob Dircxs, mntmr. Etc”.
In het verdere verslag laat men weten, dat beide vaarten “toegewassen” liggen en dat het hoog
nodig is nieuwe openingen te maken. Opdat het water een andere uitweg kon vinden, anders dan
alleen de sluis in de kerfsloot. Uit de afgelegde verklaringen van getuigen blijkt dat de Grote of
Schoterbeek een schouwwatering is geweest, welke door de buren van Aelbertsberg moest worden
onderhouden. Hetzelfde zou het geval zijn geweest met de Heussensvaart. Waarschijnlijk is het
gelukt de vaarten enigszins te doen ruimen, want er worden daarna geen klachten meer van de
brouwers vernomen. Wel vinden we in 1602 nog vermeld: De Heussensvaart voor zover gelegen
onder Aelbertsberg “tegenwoordich niet tot sanderij gebruikt legt vervuilt en toegewassen”.

de waterpartij op de begraafplaats Akendam (Algemene Begraafplaats).

Een gedeelte van de Heussensvaart , en wel het stuk vanaf het Huis ter Kleef tot aan het Spaarne,
werd sedert 1572 de Spaanse Vaart genoemd. Hoe is deze naamswijziging ontstaan.
Tijdens het beleg van Haarlem (1572/1573) door de Spanjaarden, werd het huis Ter Kleef door
Don Frederik de Toledo als hoofdkwartier gebruikt. Allan vermeld hierover als volgt: Ongeveer
ter hoogte van ’t Klooster, heeft Don Frederik een brug over het Sparen gemaakt ten einde de
gemeenschap tusschen de belegeraars en Amsterdam, over Spaarndam en Spaarnwoude zooveel
mogelijk te bekorten. Die brug lag tegenover een watertje. Dat uit het Sparen komende, bewesten
de Haarlemsche begraafplaats onder Zuid-Akendam, en achter het huis ter Kleef om naar de Delft
stroomt en zich daarin ontlast. Dat watertje, het Spaansch Vaartje geheeten, was oorspronkelijk
minder dan een sloot, doch werd staande het beleg in 1572-1573 op last van Don Frederik
verbreed en uitgediept, waardoor de schepen uit het Sparen onmiddellijk in zijne nabijheid konden
gelost worden.

Don Frederik heeft toen dankbaar gebruik gemaakt van de Heussensvaart om levensmiddelen,
voorraden, maar ook wapens en munitie aan te voeren. Zoals Allan vermeld, liet hij de vaart
uitdiepen en verbreden. Zodoende konden ook grotere schepen bij het hoofdkwartier komen om
daar gelost te worden. Aldus is de naam Spaanse Vaart ontstaan. Mogelijk was ook drainage van
het land rondom het “Huis ter Kleef” doel van deze verbetering van de vaart.
De aangrenzende gronden van het Schoterkwartier behoorden tot de buitenplaats Hogerwoerd. De
grens lag bij de Spaanse Vaart. De Binnenlandse Exploitatie Maatschappij verwierf hier rond 1900
grote stukken grond en er werden plannen uitgewerkt voor woningbouw. In de maand juli 1903
werden bouwplannen gemaakt voor het gebied ten noorden van de Transvaalbuurt.

Ten noorden van het Spaansevaartje keek je op de weiden en sloten tot Spaarndam toe. Hier en
daar verlevendigde het geboomte rondom een boerderij het weidse uitzicht. In deze vaart zou de
bruidegom van Zwaantje Jas, daags voor zijn huwelijk verdronken zijn. Het Spaansevaartje, dat
dwars door de weilanden van de Delft tot aan het Spaarne liep, was als gracht in het plan
opgenomen. Hierover zouden vijf bruggen worden gelegd. De in 1904 benoemde burgemeester
Führop gaf zijn goedkeuring en er werd met de bouw van een nieuwe arbeiderswijk begonnen.
(thans de Indische Buurt Zuid).

De Schoterweg, voordat met grootschalige bebouwing werd begonnen.

Bij de uitvoering van het stratenplan in april 1904 kwam de Exploitatie maatschappij spoedig tot
andere inzichten. Om onbekende redenen vonden zij het toch beter het Spaansevaartje te laten
verdwijnen. Bij raadsbesluit van Schoten van 30 maart 1905 werd om die reden besloten, de
“Spaanse Vaart” te dempen. Maar dempen was niet mogelijk aangezien er waterafvoer vanuit de
Schoterveenpolder naar het Spaarne moest blijven bestaan. Ook voor verversen van het water bij
de begraafplaats was handhaving van een afvoer noodzakelijk. Overkluizen kon wel. Boven de
vaart zou dan een straat komen. De bewoners van de Spaansevaartstraat hebben deze
koerswijziging van de Exploitatie maatschappij de gevolgen merkbaar ondervonden. Het is in hun
huizen altijd vochtig geweest. Op 19 december 1905 was het moment daar, dat de straat boven het
Spaansevaartje gereed was en de gemeenteraad van Schoten de naam ervan moest vaststellen. Het
werd, niet zo verwonderlijk, Spaansevaartstraat.

In 1906 konden de eerste bewoners in de Sumatra- en Atjehstraat gaan wonen en in 1910 was de
bouw al gevorderd tot aan het Soendaplein. De Spaanse Vaart was verdwenen uit het straatbeeld.
De Spaansevaartstraat herinnert nog steeds aan het voormalige vaartje. De rechte lijn richting van
de straat tot aan het Spaarne, kenmerkt nog altijd de loop ervan.

Op deze kaart is het Spaansch vaartje, boven de Kleverlaan, duidelijk zichtbaar

Het laatste stukje van het Spaansevaartje in 2011, op het terrein van de Algemene Begraafplaats.

Bronvermelding:
De Schoterveenpolder, door Mr. H.C. Wieringa
Verdwenen maar niet vergeten, door Th. Kooijman
Geschiedenis en beschrijving van Haarlem, door F. Allan.
Zeven Heerlijkheden. Uit de geschiedenis van oud Schoten.
Onder redaktie van Dr. TJ. W. R. de Haan.

