Over de geschiedenis van Haarlem-Noord op het grondgebied
van de voormalige gemeente Schoten

Voorjaar 2017

Schotenavond in het Schoter ter gelegenheid van 90 jaar annexatie.
Op 10 mei a.s. wordt weer een
Schotenavond gehouden in Het Schoter
aan de Sportlaan in Haarlem-Noord. Het
programma is thans zo goed als rond.
De heer L. Zoodsma van het NoordHollands Archief, zal aandacht besteden
aan het feit dat Schoten 90 jaar geleden
werd geannexeerd door de gemeente
Haarlem. Op veler verzoek zal o.a. een
diapresentatie worden verzorgd door
Henk Wieringa over het Schoten uit die
tijd. Hij zal deze voorzien van talloze
anekdotes. Verder zal een bijdrage worden verzorgd door Willemien Spook en het welbekende Ampzing
Genootschap. We willen er nog niet teveel over verklappen. Gedurende de avond zullen diverse mappen en
informatie panelen ter inzage liggen vol interessante zaken in relatie tot de annexatie, maar ook andere zaken,
zoals oude briefhoofden van Schotense bedrijven, fotomateriaal, enz. Ook is er een boekentafel, die verzorgd
zal worden door Boekhandel Gillissen & Co. Wij hebben aan het concept van de Schotenavond niet teveel
willen veranderen, want het programma, zoals ook nu vorm gegeven, kan, zo is bij eerder edities gebleken, op
uw goedkeuring rekenen.

Willemien Spook met de
Stadsdichtersring (foto HD)

De entree voor donateurs (met introducé) is
gratis op vertoon van de bon verderop in het
blad. Niet donateurs betalen € 5,00 per persoon.
De zaal is geopend om 19.15 uur. Het
programma begint rond 19.45 uur. Halverwege
de avond zal er een korte pauze zijn. Gebleken
is, dat de pauze altijd te kort is. Er is veel te zien
en te bespreken en veel oude bekenden
ontmoeten elkaar weer. Dat is de reden, dat de zaal
reeds om 19.15 uur toegankelijk is.

Het Ampzing Genootschap

2.

Raadplaatje
Op verzoek plaatsen wij weer eens een raadplaatje. Herkent u deze locatie? Uw oplossing kunt u mailen naar
historischschoten@gmail.com. De eerste goede inzender ontvangt een lepeltje met het wapen van Schoten er
op afgebeeld.

Gevelsteen van het raadhuis aan de Rijksstraatweg.

Enige weken geleden is de gevelsteen uit het raadhuis verwijderd. De steen is vergaan en restauratie is niet
meer mogelijk. Het was niet moeilijk de oude steen te verwijderen, omdat deze voor een deel los in de nis
stond. Dankzij de inzet van Stichting Geveltekens wordt nu hard gewerkt aan een replica, die over niet al te
lange tijd zal worden geplaatst.
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Een ongeval op de Rijksstraatweg.

(bij de Jan Gijzenbrug)

Bij de Jan Gijzenbrug, ziende naar het noorden (1922)

Het originele bijschrift bij deze foto luidt: "Kort vóór de brug over de Jan Gijzenvaart is vrijdagmorgen op de
Rijksstraatweg een autobus omgeslagen. De resten van de bus (links op de foto) werden 's avonds gelicht en
afgevoerd. Een agent van de Schotense politie houdt een oogje in het zeil." Op de foto is de oude brug over de
Jan Gijzenvaart te zien. Links is ook nog de toren van de Schoter St.Bavokerk te zien. Daar waar de
motorrijder staat, kwam de toenmalige Middenweg uit op de Rijksstraatweg. Nu is dat de Planetenlaan.

Open archiefavond in De Hof van Eden.
Op woensdag 12 april 2017 houden we weer een open archief avond.
Elkaar ontmoeten bij koffie en thee en wat later op de avond iets sterkers wellicht waarbij we u als
geïnteresseerde Schoten/Haarlem-Noord liefhebber aan de hand van het archiefmateriaal kunnen bijpraten
over de locale historie. En deze avonden leveren altijd weer wat extra’s op, want ook u heeft vaak aanvullende
informatie over wat op de foto's staat of ineens in de herinnering naar boven komt. De avond is bedoeld om de
donateurs weer eens te ontmoeten en even bij te praten over wat er leeft onder de Schoten liefhebbers. Een
groot deel van ons archief ligt ter inzage dus er kan naar hartenlust gebladerd en gekeken worden. U bent van
harte welkom op woensdagavond 12 april 2017, tussen 19.30 en 22.00 uur. Graag tot ziens in De Hof van
Eden, Muiderslotweg 222A in Haarlem-Noord.

Stichting Historisch Schoten.
Uw donatie (minimaal € 7,50 ) kunt u storten op IBAN nr. NL 63 INGB 0009 5583 33 ten name van de
Stichting Historisch Schoten, Fregat 44, 1991 MB Velserbroek (onder vermelding van donatie en uw
gegevens). Door uw bijdrage steunt u onze Stichting en kunnen wij u op de hoogte houden van onze activiteiten
en publicaties. Kent u mensen die geïnteresseerd zijn in ons werk? Geef ze op als nieuwe donateur.
Ook zijn wij op zoek naar enthousiaste medewerkers, die een bijdrage aan onze activiteiten kunnen leveren.

4

Putten en putdeksels in Haarlem-Noord.
Een ingezonden stukje van één van onze donateurs.
Sinds enige tijd doe ik onderzoek naar het ontstaan van de Bomenbuurt en in het bijzonder van het
Schoterboschplein. Er mag dan sinds 1927 na de annexatie door Haarlem nogal wat archiefmateriaal van
Schoten verdwenen zijn, in het Noord-Hollands Archief is nog veel te ontdekken. Inmiddels heb ik alle
bewoners van op en rond het Schoterboschplein vanaf het moment van bewoning getraceerd. Zo ook alle
winkels en zaken die er door de tijd heen geweest zijn.
Over de aanleg van de Bomenbuurt zijn in het archief van Gemeentewerken van Schoten boeiende stukken te
vinden. Zo vond ik bijvoorbeeld uit 1920-1921 stukken en correspondentie over levering van (uiteraard in de
Bomenbuurt) bomen. Maar ik vond er ook de openbare aanbesteding van de levering van ‘316 stuks gegoten
ijzeren straatkolken en 188 stuks gegoten ijzeren putranden met deksel’. Daarvoor schreven zich 23 firma’s
in, waaronder een Haarlemse firma: C.J. van de Broek, Oude Groenmarkt 2 en 4. De levering werd niet aan
van de Broek gegund. Hij bleek de op één na hoogste inschrijver. De opdracht ging naar de N.V. Nederlandse
IJzerhandel Enthoven in den Haag.
De putdeksels van toen, zoals hieronder in tekening en foto worden getoond, zijn nog op verschillende
plekken in Haarlem te vinden. In de Berkenstraat liggen er nog een paar.

1921 NHA: Gem.Werken van Schoten

2016 Berkenstraat

Van de firma van de Broek zijn (verspreid in Haarlem) ook nog putdeksels met hun naam erop, van dit en
verscheidene andere typen, te vinden.

2016 Berkenstraat Westzijde

Eikenstraat Westzijde

Door vernieuwen van de bestrating en/of door rioolwerkzaamheden verdwijnen steeds meer van de
oorspronkelijke putdeksels. Overal verschijnen daar van een paar dezelfde firma’s dezelfde deksels.
Toch zijn er door heel Haarlem, en in andere steden, nog regelmatig oude putdeksels te vinden met namen
erop van firma’s die al lang niet meer bestaan.
En nu u dit gelezen hebt zal u, waar u dan ook over straat loopt, vaker naar de grond kijken.
PS.
Uit het Archief en bijvoorbeeld kranten heb ik al veel verzameld. Maar ik houd mij aanbevolen voor
informatie over en/of foto’s van het Schoterboschplein.
Peti Pieper
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Notitie met het oog op nieuwbouw nabij de pastorie in Haarlem-Noord.
Pastorie R.K. St. Bavokerk Schoten, Rijksstraatweg 361, Haarlem-Noord.
Architecten : Molkenboer en Venema
Deze notitie werd geschreven op het moment dat het kostershuisje en de meer recente bebouwingen langs de
Rijksstraatweg ter hoogte van de Mariakerk werden gesloopt ten behoeve van de nieuwbouw voor de
Haarlemse Kegelbond. (ca. 1997) Hierdoor zou de oude pastorie geheel aan het oog onttrokken worden en
verdwijnen achter nieuwe bebouwing. De mogelijkheid werd geopperd het gebouw maar helemaal te laten
verdwijnen.

Bavokerk met op de voorgrond de Pastorie

De Pastorie gezien vanaf de Rijksstraatweg

De voormalige pastorie is gebouwd in de jaren 1857/1858, tegelijk en verbonden met de eertijds naastgelegen
kerk, in een sobere, Hollands neo-Classicistische stijl, staat op een verhoging boven het maaiveld, evenals het
achter de pastorie gelegen (oorspronkelijke) kerkhof. Dit grote, voornaamheid uitstralende “plattelands
landhuis” met zijn strakke harmonieuze gevelindeling, geeft perfect de status en autoriteit weer van de kerk
als geestelijk en maatschappelijk leider in de kleine gemeenschap van het voormalige dorp Schoten. De
pastorie bleef staan, toen in 1935 de naastgelegen neo-gotische kerk (eveneens gebouwd in 1857-1858) werd
gesloopt en vervangen door het huidige kerkgebouw (1937).
Het huis telt twee etages en een aanbouw aan de noordzijde, die destijds tevens de verbinding vormde met het
oorspronkelijk kerkgebouw. Zoals gezegd, direct achter de pastorie bevindt zich het oorspronkelijke kerkhof,
waarvan de oudste graven dateren uit 1858 en waar nog steeds begraven wordt. Het pastoriegebouw verkeert
zowel uit- als inwendig nog vrijwel volledig in de oorspronkelijke staat en wordt goed onderhouden. Alleen
de grote (Louvre) luiken op de etage zijn niet meer
aanwezig. Het pand wordt van voor naar achter in twee
delen gesplitst (begane grond en eerste etage). Op de
begane grond bevinden zich de vroegere zitkamer van de
pastoor, een grote woonkeuken, de kantoor- en
vergaderruimte, alsmede de voormalige sacristie (met
authentieke gotische raampartij) terwijl lambrisering,
deuren, plafonds, marmeren schouwen en alle binnenluiken
nog in oorspronkelijke staat verkeren. Op de eerste etage
bevinden zich een viertal kapelaans-kamers en een
logeerruimte.
De inmiddels gesloopte bouwsels
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Op de enorme zolder zijn twee z.g. ‘’meidenkamers’’ aanwezig. In de zware schoorsteenkanalen bevinden
zich schuiven van de rookkasten, waar destijds worsten en hammen werden gerookt. Onder het pand bevinden
zich manshoge kelders met fraaie plavuizen vloeren (proviandkelder, wijnkelder en een opslagruimte voor
turf, voorzien van een luik t.b.v. een directe aanvoer van buiten).
Door de bouw ca. 30 jaar geleden van een nieuwe pastorie en enkele bijgebouwen direct langs de
Rijksstraatweg en tussen de voormalige kosterswoning (inmiddels gesloopt) en de kerktoren, werd het zicht
vanaf de weg op de fraaie historische gevel weggenomen.

Zo was het eens

Zo is het nu

Naschrift: Na sloop van de genoemde relatief ‘’jonge bouwsels’’ langs de Rijksstraatweg is inmiddels
geprobeerd het terrein zodanig in te richten, dat het zicht vanaf de weg op de voormalige pastorie is hersteld
door tussen kerktoren en nieuwbouw een zicht-corridor, tevens oprijlaan en ontsluiting van het kerkhof, open
te laten.
1997. Henk Wieringa.

Lepeltjes met de naam SCHOTEN verkrijgbaar
Op de Schotenavond, die op 10 mei wordt gehouden,
zullen lepeltjes verkrijgbaar zijn met de naam
Schoten er op, voorzien van een afbeelding van een
wapen. Er is veel discussie geweest over hoe het
wapen van Schoten er eigenlijk uit moet zien. Op het
grondgebied van Schoten komt het wapen in diverse
varianten voor. De enorme stoepsteen die in de tuin
van het Rechthuis aan de
Vergierdeweg ligt, heeft
een afbeelding van een
wapen, dat afwijkt van het
thans bekende wapen. Zo’n afbeelding is ook op een schouw in Huis te Zaanen
terug te vinden en in het kerkje van Spaarndam, als onderdeel van een glas in lood
raam. Mogelijk is dat het officiële wapen van de familie van Schoten geweest. Op
de Schotenavond tonen wij een ingelijste kopie van het certificaat van echtheid, met
daarop het huidige wapen, dat op 11 mei 1916 door de minister van Justitie werd
afgegeven. De lepeltjes met een afbeelding van het wapen, worden in twee
varianten aangeboden en worden geleverd in een doosje. Prijs € 5,00 per stuk.
Glas in lood raam in de
kerk van Spaarndam
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Over de annexatie van Schoten door Haarlem 90 jaar geleden.
Begin 20ste eeuw. De gemeente ‘Schoten en gehuchten’ was rond de eeuwwisseling een rustige agrarische
gemeenschap van nog geen duizend inwoners, in hoofdzaak rooms-katholiek, waarvan de kern van bewoners
ten noorden van de Jan Gijzenvaart woonde rondom het nog steeds bestaande Rechthuis.
Ten zuiden grensde het, omstreeks de uitmonding van de Generaal Conjéstraat, op de Kennemerstraat en in
het Kleverpark, aan Haarlem. De meeste grote buitenplaatsen zoals Sparenrijk, Sparenhoven en Overton
waren al in de loop van de negentiende eeuw verdwenen. Alleen ‘Het Klooster’ en het ‘Huis te Zanen’
bestonden nog. Een smalle landelijke weg, de Rijksstraatweg, waaraan hier en daar kleine groepjes huizen
lagen, verbond het met de omliggende plaatsen. Over de Jan Gijzenvaart lag slechts een kleine houten brug.
De bevolking bestond uit boeren, tuinders en landarbeiders. Er was geen aaneengesloten bebouwing, zodat het
dorp uiteindelijk na de annexatie weinig eigen gezicht heeft behouden.
Het ‘Regthuys’ van Schoten was in een vervallen toestand geraakt, reden waarom men besloot een nieuw
raadhuis te bouwen. De locatie hiervoor betrof een meer centraal gelegen punt in de gemeente en wel aan de
Rijksstraatweg bij de tegenwoordige Raadhuisstraat. De eerste steen voor het raadhuis werd gelegd in 1907.
De agrarische gemeente Schoten was geen rijke gemeente; de burgemeester woonde in Haarlem. De
economische groei van Haarlem zorgde voor grote druk
op het grondgebied van Schoten, dat het inwonertal
door uitbreidingen aan de noordkant van Haarlem in
korte tijd zag groeien met enkele duizenden,
voornamelijk onvermogende arbeiders die in Haarlem
werkzaam waren. Schoten had in het eerste kwart van
de twintigste eeuw grote moeite om algemene
voorzieningen zoals straatverlichting, gasproductie en
gemeentereiniging op peil te houden met het snel
stijgende inwonertal.
Pas na de Eerste Wereldoorlog hadden initiatieven op
het gebied van woningbouw resultaat voor het
noordelijke deel van Schoten. Een bijkomende en
doorslaggevende factor daarbij was dat Rijkswaterstaat
eiste dat de krotten bij de Jan Gijzenbrug zouden worden opgeruimd, in verband met de verbreding van de
Rijksstraatweg. Woningbouwvereniging St. Bavo bouwde de eerste woningen in 1926 aan de St. Bavostraat.
In 1923 werd het Uitbreidingsplan Noord door de raad goedgekeurd. De SDAP-leden van de raad zagen
daarbij graag Karl Marx vernoemd in straatnamen van de nieuwe buurt, maar locoburgemeester Thijssen
achtte dat ongewenst en er werd daarom besloten tot de keuze voor een meer neutrale Vogelbuurt.
Architect W.J.F. van de Berg uit Hilversum heeft in opdracht van de firma Geko in 1926 een groot deel van
de Nachtegaalstraat ontworpen en gerealiseerd. Andere bouwinitiatieven in deze wijk werden onder meer
genomen door St. Bavo (de Vinken- en Lijsterstraat) en Thunissen. In 1926 ontstond de Rivierenbuurt ten
westen van de Rijksstraatweg.
Annexatie door Haarlem
In de periode tussen 1884 en 1927 is de gemeente
Schoten en gehuchten in fases door Haarlem
geannexeerd.
1884 – zuidzijde Kleverpark langs de Delft naar het
noorden, aan het oosten langs de Heussenstraat,
Kweektuinstraat en Achterweg tot aan de
Schoterweg de noordelijke grens
In 1902 treedt ingenieur LC Dumont aan als
directeur Openbare Werken van de gemeente
Haarlem. Hij zal grote invloed hebben op ruimtelijke
ontwikkeling van de uitbreidingswijken. In 1905
maakt hij een uitbreidingsplan voor de gemeente
Haarlem, waarin hij gehoor gaf aan de voorschriften
Afkondiging opheffing van Schoten door C. Wolff
van de Woningwet van 1901, waarin gemeenten
onder anderen werden verplicht om een dergelijk
plan op te stellen.
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Hiermee moest men een einde maken aan de vaak willekeurige wijze
waarop stadsuitbreidingen tot stand kwamen. Dit plan was echter zo breed
dat het alle omringende gemeenten in de opzet betrok.
In 1912 werd de uitbreiding van Haarlem opnieuw actueel toen Haarlem
een spoor- en overlaadstation wilde aanleggen aan het Noorder Buiten
Spaarne en om die reden graag een stuk van Schoten wilde annexeren. De
voornaamste reden voor een grote uitbreiding was echter dat Haarlem zo
een einde dacht te kunnen maken aan de exodus van welgestelde
Haarlemmers naar de omliggende gemeentes omwille van de belasting. De
gemeentes Schoten en Spaarndam werden bij Haarlem gevoegd en de
andere gemeenten moesten delen van hun grondgebied aan Haarlem
afstaan. De stad kreeg er zodoende ineens 31.184 inwoners bij,
hoofdzakelijk uit Schoten, waar begin twintigste eeuw wijken als de
Transvaalbuurt, de Indische buurt en de Bomenbuurt tot ontwikkeling
waren gekomen om de overloop vanuit het overbevolkte Haarlem op te
vangen. Het deel van Haarlem-Noord waar Dumont mee te maken had is
boeiend; een lappendeken, maar de verschillende lappen vormen een belangwekkend onderdeel in de
ontwikkeling van de architectuur en stedenbouw van Nederland in de jaren twintig van de twintigste eeuw.
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Ontwikkeling van het oude Schoten
Na de annexatie van Schoten werd het uitbreidingsplan in fasen vergroot en sterk gewijzigd uitgevoerd. Het
overgrote deel van de buurten Vogelbuurt, Vondelkwartier en Dietsveld is gebouwd tussen 1935 en1955.
De ruimtelijke randvoorwaarden die aan het stedenbouwkundige ontwerp van het bestemmingsplangebied ten
grondslag lagen betroffen het bouwblok uit 1926 in het centrale deel van de Vogelbuurt en het oude
Schoterrechthuis. Het ontbreken van overige ruimtelijke randvoorwaarden heeft er toe geleid dat de opzet van
de drie buurten een sterke tekentafelachtige indeling heeft. Dit geldt voor het hele midden van de
noordoostkant, die niet alleen wat de welstand betreft maar ook wat de plattegrond aangaat, in tweeën
uiteenvalt. Het oudste deel is het middelste stuk; de wijk tussen Roerdompstraat en Eksterstraat kreeg de vorm
die het nu heeft in 1932. De omgeving ten zuiden van de Roerdompstraat is aanmerkelijk later tot stand
gekomen dan de wijk tussen Lijsterstraat en Eksterlaan. De ontwerpen ontlopen elkaar echter nagenoeg niet.
De uitbreidingen aan de oostzijde dienden rekening te
houden met de zogenaamde "Verboden Kring" ten
westen van de verdedigingslinie van het fort bezuiden
Spaarndam (onderdeel van de Stelling van
Amsterdam). De zogenaamde Kringenwet (1853)
verbood permanente bebouwing binnen het
schootsveld van de linie. De gebogen lijn van de
Vondelweg is de grens van de buitenste Verboden
Kring. Door de Verboden Kring bleef de Vondelweg
de oostelijke begrenzing van Haarlem-Noord.
Van moderne stedenbouw was in de dertiger jaren
geen sprake. In dat opzicht onderscheid Haarlem zich
niet van andere Nederlandse steden. De economische
crisis had in deze jaren een grote remmende invloed
op vernieuwingen in de stedenbouw.
Huizen aan de Vondelweg
Vogelbuurt
De Vogelbuurt is aangepast aan het reeds bestaande bouwblok aan de Lijsterstraat en omliggende straten. De
Eksterlaan, die de noordelijke grens van deze buurt vormt, is de enige straat in de buurt die door de aanleg van
een ruime, groene middenberm breed van opzet is. In 1938 werd besloten om het uitbreidingsplan in te
perken, maar dit besluit werd al na een jaar weer ongedaan gemaakt, waarbij in het aangepaste
uitbreidingsplan een aantal terreinen specifiek voor bebouwing met woningen werd bestemd.
De praktische uitwerking van het veel voorkomende geknikte bouwblok in de opzet is een gevolg van het taps
uitlopen van de Rijksstraatweg en de Vondelweg. De tussenverbinding van deze wegen hebben op
verschillende punten een flauwe hoek, hetgeen terugkomt in de bouwblokken.

Dietsveld
De buurt Dietsveld ten zuiden van de Roerdompstraat heeft
zijn definitieve vorm gekregen in 1933 en is ontwikkeld als
een symmetrisch plan. Een opmerkelijk element is de
noord-zuidas van Roerdompplein, Batavierenplantsoen en
Radboudstraat, uitkomend in het plantsoen Dietsveld.
Behalve de Radboudstraat werd de as voorzien van
plantsoenering die zich in zuidelijke richting trapsgewijs
verbreedt en in het Dietsveld geleidelijk weer tot een
puntvorm terugkeert. Aan het Dietsveld wordt met een
gesloten uniforme bebouwing de karakteristieke holronde
pleinvorm krachtig benadrukt. Op het noordelijk eind van
de noord-zuid as verrees in 1939 een lagere school naar
ontwerp van de Bloemendaalse architect H. W. van Kempen.
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Vondelkwartier
De wijkopzet kent een heldere, hiërarchische structuur waarin onderscheid wordt gemaakt tussen hoofdstraten
en secundaire (woon)straten. De hiërarchie wordt versterkt door hoge bebouwing langs de hoofdwegen en
lagere bebouwing in woonstraten. De invullingen van na de oorlog volgen het bestaande stedenbouwkundig
patroon; markante gebouwen zoals de kerk aan de Eksterlaan laten dat zien. Uitzondering is het oostelijk deel
van de Muiderslotweg. Daar wordt geëxperimenteerd met licht, lucht en ruimte, wat leidt tot open
bouwblokken.
Bron www.haarlem.nl Bestemmingsplan Vondelkwartier, Vogelbuurt Dietsveld.

Het Schoterkwarier
Vastgoedontwikkelaar AM heeft onlangs met de gemeente Haarlem een intentieovereenkomst getekend voor
de ontwikkeling tot woongebied van het zogenaamde Shell-Deli-terrein, waar ooit de Schoter gasfabriek heeft
gestaan. Als naam voor deze nieuwe locatie is gekozen voor Schoterkwartier. Deze naam herinnert aan de
jaren twintig van de vorige eeuw waarin het grondgebied van de gemeente Schoten werd toegevoegd aan de
gemeente Haarlem. Nog steeds is de dorpskern van Schoten zichtbaar en is de naam Schoten binnen Haarlem
goed bekend. Het nieuwe woongebied ligt aan het Spaarne, nabij de recent gerenoveerde Waarderbrug. Het
terrein wordt verder omsloten door de Transvaalstraat aan de zuidzijde, de Delistraat aan de westzijde.
Links op de foto de Spaarndamseweg, hoek
Transvaalstraat in 1969. Het terrein zal een
nieuwe bestemming krijgen. Op de foto
zien we de gebouwen van de gasfabriek en
een tankstation. De Waarderbrug is nog niet
gebouwd. Er ging een pontje om mensen
aan de overkant te krijgen.

Vlag halfstok in Oud-Schoten bij afscheid van de leeuw
Op 19 april 1955 verscheen in Haarlems Dagblad een artikel over een bloemen mozaïek op de kruising van de
Rijksstraatweg en de Vergierdeweg. Het werd officieel toegevoegd aan het straatbeeld om een bijdrage te
leveren aan de bloemenweek, voorstellende een leeuw vervaardigd van gele trompetnarcissen.
Rijkswaterstaat, eigenaar van de helft van het gebruikte
pleintje, achtte het versierde grastapijt een gevaar voor
weggebruikers, die er door zouden worden afgeleid. Om die
reden werd geen vergunning verleend. Na enige
besprekingen werd toestemming verkregen om het
bloemtapijt in het weekend te laten liggen. Dit soort
blikvangers kunnen beter niet teveel langs de gevaarlijke
Rijkssraatweg voorkomen, oordeelde men. Dit leidde tot
verslagenheid onder het winkeliersactiecomité in OudSchoten, dat met veel tijd en kosten het kleurrijke bloemwerk
op deze plaats had aangelegd. Hervormd predikant van der
Woord was het met de uitspraak van Rijkswaterstaat eens,
maar Pastoor van Eeden daarentegen vond het allemaal een
beetje overdreven. Hoe dan ook, het moest weg. Maandag werd de vlag halfstok gehesen en begon het comité
het bloemwerk af te breken. Met scheppen werden grond en kleurrijke bloemen op een kar geschept en kwam
er een einde aan iets moois.
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Het torentje op het voormalige raadhuis
Kennemerland, regio van torentjes, waarin wordt
gewerkt, gewoond, geslapen of gewoon naar buiten
wordt getuurd. Van buitenaf zien ze er ongenaakbaar
uit, vaak fraai versierd, ontworpen als pronkstuk van
een gebouw. Maar hoe zit het met de binnenkant. Aan
de Rijksstraatweg 24 in Haarlem-Noord hangt niet
alleen één van de zeldzame klokken ten noorden van
het station, maar staat ook een van de weinige torentjes
in dat deel van de stad. Op het dak van het in 1907
voltooide voormalige raadhuis van Schoten prijkt een
rond, open bouwsel, bereikbaar vanaf de zolder, via
een smalle houten trap. Het waait er steviger dan op de
grond. Eens per half uur kwam de klepel van de klok
in beweging om met behoorlijk volume de tijd uit te klingelen. Helaas zwijgt deze klok al heel lang, om
uiteenlopende redenen, ondanks dat het uurwerk in goede staat verkeert. Het uitzicht, van de duinen aan de
west kant, tot de Sint Bavo op de Grote Markt en de hoogbouw van Schalkwijk aan de zuidkant, maken een
beklimming de moeite meer dan waard. Het trapportaal van het gebouw, wordt verlicht door een drie meter
hoog glas-in-lood raam. Deze zolder vertoont opvallend veel gelijkenis met die van een kerktoren; zware
houten balken en een tochtige hardstenen muur, waar het pleisterwerk vanaf bladdert. Daar staat ook het
houten trappetje naar de toren, dat nog maar zelden wordt gebruikt.

De zoektocht naar de Schoter vuilnisbak
Als vervolg op onze eerdere berichtgeving over de oude vuilnis bakken van Schoten kunnen wij thans
meedelen, dat twee exemplaren zijn getraceerd, waarvan er een in Nieuw Zeeland staat. We hebben er een
aantal afbeeldingen van.

Indien u ons uw e-mailadres doorgeeft via historischschoten@gmail.com dan zullen wij u in de toekomst ook graag op
de hoogte houden van onze activiteiten, publicaties en lezingen.
Redactie: Ton van Beelen, Frank Boorsma, Harry van Beelen.
Websites: www.historischschoten.nl

www.haarlem-noord.nl
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De Schoten avond, 10 mei 2017.
Een feest van herkenning !!!

De Schotenavond wordt mede mogelijk gemaakt dankzij
de medewerking van het Noord-Hollands Archief,
CopyNet Print and Sign en boekhandel Gillissen & Co.

