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

Voorjaar 2018

Beste donateurs!

Met kleine stapjes wordt er in samenwerking met onze stichting door velen gewerkt aan het verder zichtbaar maken
van de geschiedenis van Schoten. U kent uiteraard de witte Schoten-borden die voor sommigen het teken zijn dat ze
weer ‘thuis’ komen. Maar langzaamaan verschijnt er meer. Momenteel zijn wij bezig met het herstel en waar mogelijk
bijplaatsen van enkele witte borden en mogelijk ook tekstpanelen. Onze wensen en ideeën hierover zijn bekend, maar
of alles wat wij zouden willen ook allemaal lukt, is iets dat we nu nog niet kunnen beantwoorden.
Een ander visitekaartje voor ons stadsdeel is binnenkort het nieuwe wapenornament op het oude Raadhuis aan de
Rijksstraatweg. Dat is, zoals wij u eerder meldden of zoals u zelf heeft kunnen zien, in bijzonder slechte staat geraakt
en het was nauwelijks meer te herstellen. Dankzij de inzet van Martin Busker van de Stichting Geveltekens
Vereniging Haerlem (SGVH) wordt gewerkt aan een compleet nieuwe gevelsteen met het wapen van de gemeente
Schoten alsmede aan een stenen leeuwtje dat het gebouw sinds jaar en dag siert en ook aan een stevige opknapbeurt
toe bleek. Ergens in het late voorjaar hopen wij dat de versierselen weer op hun vertrouwde plek gezet worden en we
zullen daar vanzelfsprekend de benodigde aandacht aan geven. Houd daarvoor onze website en de krant(en) in de
gaten.
Verder willen wij Chris Wolff (1880-1975) op een zichtbare manier in herinnering houden. Verderop in dit
Nieuwsblad leest u waarom deze oud-bestuurder van Schoten het verdient een eigen ‘plek’ te krijgen waar hij
gememoreerd kan worden, mogelijk in het straks gerenoveerde Schoterbos. Ook hier werken wij hard aan en later dit
jaar hopen wij ook hier nader met positief nieuws op terug te komen.
Verder leest u een uitgebreid stuk over de tramlijnen door Schoten. U herinnert zich vast nog de tentoonstelling ‘Halte
Schoten’ die wij begin 2015 in de bibliotheek aan de Planetenlaan hebben ingericht. Daarover blijkt toch weer het één
en ander te vertellen dus dat willen wij u niet onthouden.
Dan rest mij nu nog om u, voor u aan het échte leeswerk gaat beginnen, uit te nodigen voor de archiefavond op
woensdagavond 9 mei a.s. in De Hof van Eden. Twee maal per jaar, in het voor- en najaar, nodigen wij u hier graag
voor uit en zijn dan uw gastheren/dames tijdens het bladeren in de archiefstukken, het snuffelen in de fotoboeken en
het bewonderen van de vele oude afdrukken van Haarlem-Noord. En de inbreng van uw kant waar het ons ontbreekt
aan informatie bij de foto’s of afbeeldingen wordt zeer op prijs gesteld, zoals u de bijbehorende hapjes en drankjes
weet te waarderen. Ik hoop u te zien en te spreken op woensdag de 9de mei!

Hartelijke groeten,
Frank-Michiel Boorsma
voorzitter Stichting Historisch Schoten
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De stoomtram Haarlem – Alkmaar.

De stoomtram voor de Soendaplein remise

Voor RK Begraafplaats St. Barbara (1920)

Op 21 juni 1896 werd de lijn Haarlem-Schoten-Santpoort-Velsen-Beverwijk van de Stoomtram geopend. Hiervoor
was een concessie verleend aan een Brusselse particulier, ingenieur M. Lübcké. Een jaar later, in 1897 werd de
concessie overgedragen aan de Société Anonyme Belge des Tramways Néerlandais (Haarlem et extensions) (TN) te
Brussel.
Op 15 februari 1897 werd de lijn voor het publiek geopend. De 28,7 kilometer lange metersporige stoomtramlijn
Haarlem – Alkmaar via de route Schoten- Santpoort-Velsen-Beverwijk-Castricum-Limmen-Heiloo werd geopend. De
reistijd naar Alkmaar bedroeg drie uur. Daarbij moest ook het in 1875 geopende Noordzeekanaal bij Velsen worden
overgestoken. Dat ging met een pont. Het aanleggen van rails op de pont was een hachelijke zaak. De rails van de pont
moesten precies aansluiten op de rails van de aanloopbrug. Dat betekende manoeuvreren en dus oponthoud. De
verbinding werd met twee enorme stalen pennen, die hol waren, geborgd, door de aanloopbrug aan het pont dek
bevestigd. Met hoog water en ijsgang was het een heel karwei de rails van de pont op die van de aanloopbrug aan te
sluiten. Dikwijls verlieten de passagiers de tram om met een andere boot naar de overkant te varen, om daar weer in te
stappen.
De TN vond het te duur om de locomotieven, die twee
bedieningsstanden hadden, met een stoker te bemannen. Om
voor de machinist een goed uitzicht op de baan te hebben,
moesten dientengevolge de locomotieven steeds met de
schoorsteen achter rijden. Om de locomotieven in de juiste
richting te houden, werden in Alkmaar en bij de remise in
Wijkeroog draaischijven aangebracht. In Haarlem was bij het
eindpunt aan het Kennemerplein een keerdriehoek aangelegd.
Passagiers konden op het boomrijke Kennemerplein wachten
in een wachtlokaal met een grote luifel, later kwam daar café
Prenen. Een in mei 1900 ingediend verzoek om de lijn in
Alkmaar te mogen verlengen naar het station om aansluiting
te krijgen op andere tramlijnen en bootdiensten, werd door de gemeente afgewezen.
Op 15 augustus 1902 werd de HSM eigenaresse. De exploitatie werd overgedragen aan de Maatschappij tot
Exploitatie van Tramwegen. Een verzoek van het gemeentebestuur van Haarlem aan de HSM op 4 juni 1903 om de
stoomtram te verleggen via de Kennemerstraat, Frans Halsbuurt, Ruijsdaelstraat, Schotersingel, brug tegenover de
Maerten van Heemskerkstraat en vandaar hetzij rechtdoor, hetzij westwaarts tot de terreinen van de HSM, werd
eveneens niet uitgevoerd. Deze route zou de Schoterbrug en de moeilijke oprit van de Kennemerbrug hebben ontlast.
In 1901 liet iemand een onbemande loc door onoplettendheid van Velsen naar Haarlem rijden, gelukkig zonder
ongelukken onderweg. Het is vaak voorgekomen, dat er ernstige ongelukken door de stoomtram veroorzaakt zijn. Dit
gebeurde vaak omdat het gevaarte ‘de bellende koffiemolen’ niet tijdig kon stoppen.
Er zijn na de eeuwwisseling enkele malen plannen gemaakt om in ieder geval het trajectgedeelte Haarlem-Velsen te
elektrificeren. Deze plannen vonden geen doorgang.
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Op oktober 1909 kwam de tramlijn in handen van de NZHTM. Op 10 mei 1913 werd de elektrische tramlijn SchotenDen Hout geopend. In Haarlem vertrokken de trams van het Kennemerplein, aan de noordzijde van het station. In
1913 werd het beginpunt verplaatst naar het Soendaplein in Schoten, dat toen tevens het eindpunt werd van de
stadstram.
Door opkomst van de autobusdiensten ging het na 1919 steeds slechter met de stoomtram. Op 8 april 1924 werd de
Blauwe Tram geïntroduceerd. De lijn Velsen-Haarlem van de stoomtram werd opgeheven en vervangen door de
autobus. Sommige van de oude wagons werden in gebruik genomen als noodwoning.

Tramrails vlak voor de school aan de Rijksstraatweg

De stoomtram voor Café Billard Kennemerhof

Vlak langs de school aan de Rijksstraatweg, liep de rails van de stoomtram. De tram reed tussen de school en een rij
bomen, vlak voor de school langs. Levensgevaarlijk. Er is aan de mensen die langs de rails woonden wel eens
gevraagd of ze er een vergoeding voor kregen. Alles rammelde als er zo’n zwaar ding voorbij kwam, maar er was
geen sprake van vergoeding. Wel kreeg iedereen een stukje karton. Dat moesten ze aan de binnenkant van de voordeur
ophangen en daar stond op: “Pas op tram”.
Als je met de stoomtram ging, of je geld had of niet, nam je als het even kon een kaartje voor de tweede klas. Onder
de stoomtram zaten geen veren en je zat op houten banken. Als je dan drie uur onderweg was naar Alkmaar, dan was
je bij aankomst helemaal geradbraakt.
Aan milieuvervuiling dacht men toen nog niet. Er kwamen grote rookwolken uit de schoorsteen van de stoomtram.
Aan de Rijksstraatweg, dicht bij de Jan Gijzenbrug, waren TBC-patiënten gehuisvest, die in een lighal in de open lucht
konden kuren. Het werd later de Open Lucht-School en daarna de Albert Schweitzerschool. Terwijl die mensen daar
lagen te slapen kwam de stoomtram langs. De brug van Schoten over de Jan Gijzenkade was vrij stijl en hoog omdat
er nog steeds schepen onderdoor moesten passen. Dus de machinist moest dan extra stoken. Vaak moest worden
uitgestapt om de stoomtram een duwtje te geven. Grote rookwolken kwamen er uit en die mensen lagen daar voor hun
gezondheid buiten te slapen, in de “gezonde buitenlucht”.
Op de foto staat de stoomtram voor het café van Hein Stals, ofwel Kennemerhof. Dat was ook een halte. Stals hing
overdag, als er klanten waren een rode vlag uit. Hij verdiende er lekker aan want zijn café was een soort wachtlokaal.
Het was toen zo gemoedelijk. Als de stoomtram kwam ging de machinist even naar binnen om een borreltje te nemen
of wat anders. Als iedereen klaar was, dan ging de tram pas weer rijden. ’s Avonds hing er een rode lamp, als teken
dat er klanten waren. Op de Rijksstraatweg, aan de overkant van de school, is een huisje waar de naam Schoten op
staat. Het was een aanduiding dat daar een halte was voor de stoomtram. Vroeger werd daar tol geheven.
Er gaat een verhaal over een rijke heer, alleen reizend, die drie kaartjes vroeg: één voor zichzelf, de tweede voor zijn
hoed, de derde voor zijn wandelstok. Later zou hij zich voor de tram geworpen hebben.
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Stoomtram-Spel
Rond 1900 werd het Stoomtramspel Haarlem-Alkmaar uitgegeven. Dit
gebeurde met steun van twee winkels in Beverwijk. Het waren
Manufacturen- en Confectiemagazijn C. Bleeker uit Beverwijk en
Magazijn van Galanterieën, Kinderspeelgoed enz. “De Bazaar”
C. Koelman, eveneens te Beverwijk. Het is gedrukt door D.S. Slotboom
te Beverwijk. De spelers van het spel werden attent gemaakt op attracties
en bezienswaardigheden langs het traject van de stoomtram. In 1995 is
het
spel weer op de markt verschenen ter gelegenheid van 750 Jaar Haarlem
, deze keer met steun van C & A Nederland. Vele verzamelaars hebben
een spel aan hun verzameling toegevoegd. Het origineel is te zien in het
Regionaal Archief te Alkmaar. Het is een soort Ganzenbordspel.

Opgravingen op terrein Kleverlaan
Sinds vorig jaar worden in de Haarlemse Stadskweektuin rondom de ruïne
opgravingen gedaan. Er werden eerder al veel bijzondere potten en kruiken
gevonden. Nu er ook diepe geulen gegraven moeten worden voor de vervanging
van gasleidingen, komen er nog meer schatten uit de toenmalige kasteelgrachten.
Een schedel met onderkaak, en ook andere delen van een skelet, zijn volgens
archeoloog Sem Peters van een jong persoon. “De tanden zijn vrij intact, er zijn
niet veel ziektes te zien en de tanden zijn ook niet heel erg versleten. Dat wijst er
wel op dat het een wat jonger persoon is geweest.” Er moet nog verder onderzoek gedaan worden. Een munt uit de
zestiende- of zeventiende eeuw die vlak bij het skelet is gevonden, kan een indicatie zijn voor de ouderdom
ervan. Recent zijn nog meer bijzondere vondsten gedaan in de Haarlemse Stadskweektuin. Zo is er een ijzeren punt
van een steekwapen gevonden, waarschijnlijk een zogenoemde hellebaard. En ook een potje uit Venetië is een
archeologische schat. Het kan erop wijzen dat de kasteelheren contact hadden of pelgrimstochten ondernamen naar
Italië.

Veranderend straatbeeld

De Spaarndamseweg ter hoogte van de Werfstraat, gezien richting het zuiden. Het kwakeltje is verdwenen en de weg
is verhard en aanzienlijk verbreed.
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

https://haarlemnoord.com/
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Open archiefavond in Hof van Eden.
Op woensdag 9 mei a.s. organiseren wij weer een open archiefavond. Elkaar dus ontmoeten bij koffie en thee en wat
later op de avond iets sterkers waarbij we u als geïnteresseerde Schoten/Haarlem-Noord-liefhebber aan de hand van
ons archiefmateriaal kunnen bijpraten over de lokale 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 wat ineens in de herinnering naar boven
komt. De avond is bedoeld om de donateurs te ontmoeten en te horen wat er leeft onder de Schoten-liefhebbers. Een
groot deel van ons archief ligt weer ter inzage dus er kan naar hartenlust gebladerd en gekeken worden. Ook de
onlangs door ons in eigendom verworven serie oude ansichtkaarten kunt u die avond bekijken.
U bent van harte welkom op woensdagavond 9 mei 2018, tussen 19.30 en 22.00 uur. Graag tot ziens in De Hof van
Eden, Muiderslotweg 222A in Haarlem-Noord.

Chris Wolff, gestorven legende van het voormalig Schoten.
Op 1 februari 1975 is op de leeftijd van 94 jaar de heer
Chr. C. Wolff, oud-wethouder en waarnemend burgemeester van
het voormalige Schoten en oud-raadslid van de gemeente Haarlem
overleden. De naam van de heer Wolff is onverbrekelijk verbonden
met de rumoerige jaren waarin het landelijke dorp Schoten vocht
voor zijn zelfstandigheid maar tenslotte moest berusten in de
annexatie door Haarlem.
Wolff, in de Schotense volksmond Lange Chris genaamd, was een
rustige man, een bekende bollenkweker en tuinder die geen enkele
politieke ambitie had. Toch werd hij, tegen zijn verwachtingen in,
gekozen in de katholieke raadsfractie van Schoten. Dat was in 1911,
toen de landelijke bevolking nog domineerde in dat enorme gebied
van weilanden en tuinen. Maar Haarlem had toen al een greep
gekregen op Schoten. De stad was volgebouwd en begon naar
noordelijke grens te bouwen op Schotens grondgebied. De
Transvaalbuurt en verscheidene andere wijken kropen langzaam
omhoog, het rustieke Schoten binnen, dat van de nieuwkomers wel de lasten maar niet de lusten had. Het heeft
aanvankelijk niet geboterd tussen het oude en nieuwe Schoten. In die jaren komt de figuur van Chris Wolff naar voren,
een stille buitenman die meer van het persoonlijke gesprek houdt, dan van uitvoerige redevoeringen. Hij wordt
wethouder onder burgemeester Führhop. Toen deze langdurig ziek was, werd Chris Wolff waarnemend burgemeester.
Onder waarnemend burgemeester Heerkens Thijssen, die Führhop opvolgde, werd hij weer wethouder.
In die tegenstelling tussen Oud-Schoten en Nieuw-Schoten,
ook wel het Schoterkwartier genoemd, figureerde Wolff als
de bemiddelaar. Hij had niet veel op met kreten als ‘Laat
Haarlem het Schoterkwartier maar nemen, dan zijn wij van
alle ellende af’. Daarvoor had hij een veel te nuchtere kijk
op zaken en mensen. Die tegenstelling sleet trouwens in de
loop der jaren af, en Wolff speelde daarin een belangrijke
rol, om plaats te maken voor een veel diepere controverse
die in het politieke vlak lag. Rechts aan de ene kant, links
aan de andere kant. Dat werd toen in de Schotense
gemeenteraad ‘van dik hout zaagt men planken’. Felle
politieke discussies maar ook schandalen in de raad die de
landelijke pers haalden, ja zelf tot in België.
De woning van Wolff aan het Schotervoetpad
In het Schotense Raadhuis hebben zich legendarische taferelen afgespeeld met Chris Wolff als een rots van rust. De
nogal emotioneel regerende Heerkens Thijssen en de niet minder emotionele socialistische wethouder Klein, lagen
elkaar niet zo goed. En terwijl het secretariepersoneel als stille supporters toeluisterde, was het Wolff die de
gemoederen in het college probeerde te sussen. Hij slaagde daarin ook goed. De Oud-Schotenaren kennen nog tal van
sterke verhalen uit de periode-Wolff. In ieder geval weten ze zich te herinneren dat het bij voorbaat een verloren zaak
was voor de zelfstandigheid van hun dorp te blijven vechten.
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Schoten was financieel, mede door het kwetsbare sociale patroon van het Schoterkwartier, aan de grond geraakt. Het
faillissement stond bij wijze van spreken voor de deur. Bovendien had Haarlem het land van Schoten nodig om zijn
expansiedrift uit te leven.
Blijvende herinnering aan Wolff
De boerderij van Wolff lag in het Noorder Sportpark. Deze moest verdwijnen om de realisatie van het Noorder
Sportpark mogelijk te maken. Het op de vorige pagina afgebeelde schilderij is aan onze Stichting geschonken door de
dochter van Chris Wolff. Het Noorder Sport Park wordt thans gerenoveerd. Er komen meer waterpartijen en
bruggetjes, ook op de plek waar de boerderij gestaan heeft. Mogelijk kan een van de bruggetjes de naam van Chris
Wolff krijgen als blijvende herinnering aan de man die zoveel gedaan heeft voor Schoten. Onze stichting onderzoekt
of dit te realiseren is. Daarover verneemt u later meer van ons.
Bron: Wim Halversteijn; Haarlems Dagblad 3 februari 1975.

Inzending van een van onze donateurs
Van een donateur ontvingen wij een advertentie, die werd aangetroffen in een blad Katholieke Sport Illustratie van
vóór 1940. Velen hebben nog herinneringen aan dit café met Piet van Muyen.

Publicatie Schoterweg 92 – 94.
Na het boekje over de geschiedenis van het Vondelkwartier, met daarin aandacht
voor de Hof van Eden en het boekje over de geschiedenis van het Frans Halsplein
en omgeving, is recent de publicatie “Van melkinrichting naar kinderopvang”
verschenen, over de geschiedenis van het dubbele pand Schoterweg 92-94. Zoals
de titel al aangeeft, werd een melkinrichting in het pand gevestigd, later gevolgd
door een grote bakkerij.
Ook is er een kantoor van de gemeente Schoten in gevestigd geweest. Er zou zelfs
een brandspuit gestaan hebben. In de zeventiger jaren werd het pand geschikt
gemaakt als postkantoor en vandaag de dag vinden we er een Kinderopvang.
Alle drie de uitgaven zijn verkrijgbaar tijdens de Open Archiefavond op 9 mei a.s.

Oplichter in Schoten (in de schrijftaal van toen)
In een bericht in het Haarlems Dagblad van 7 februari 1919 lezen wij, dat de politie van Schoten waarschuwt tegen
een persoon, zich noemende Strengman, oud ca. 35 jaar, als heer gekleed, aldaar adressen hebbende Generaal
Bothastraat 11 en 58, vermoedelijk herkomstig uit Amsterdam, die er zijn werk van maakt onder mooie praatjes in
Schoten en omgeving bij winkeliers artikelen te bestellen met de belofte ze te betalen als ze bij hem thuis (aan één der
bovenstaande adressen) worden gebracht. Worden die artikelen hem bezorgd, dan tracht hij ze in ontvangst te nemen
zonder betaling, toezegging doende ze binnen 1 a 2 uur zelf te zullen betalen bij den leverancier. Gelukt het hem die
artikelen te ontvangen dan verkoopt hij ze waarschijnlijk zoo spoedig mogelijk weer, terwijl de leverancier niet
betaald wordt. Tevens vraagt hij ook schriftelijk aan leveranciers op verschillende plaatsen in Nederland hem
goederen te zenden, welke bij aankomst direct zullen worden betaald. Van dat betalen komt niets en de goederen
worden door den zich noemenden Strengman ten eigen bate aangewend.
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Over de Driesprong hoek Schoterweg-Kennemerstraat.

Publicatie Haarlems dagblad van 7 december 1922.

Op de foto links, uit 1909 zien we aan de Schoterweg ter hoogte
van de Paul Krugerstraat een alleraardigst wit pandje. Boven de
ingang lezen wij “Slijterij en Koffiehuis”. In het midden is een
wapen geschilderd. In die tijd was het bekend als het café van
Klaasje (- Groen) Klinkenberg. Later namen haar dochter
Petronella en haar man Reinier Nelis de zaak over. Het moest
wijken voor verbreding van de weg.
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Na sloop en nieuwbouw in 1925 opende N.V. Alb Kuyken aan de
Schoterwegzijde, nummer 69 een winkel in bedrijfskleding.
In 1936 gevolgd door Glashandel en industrie ‘Lux’.
In 1957 zien we aan de Schoterweg 67-69 Fa. W de Graaf in de
adresboeken. De Graaf was een onderneming in autobanden.
Vanaf ca 1970 was hier ook enige tijd een Turks thee- of koffiehuis.
Daarna was de bestemming een tijdje onduidelijk. De ramen waren
geblindeerd.

Aan de Kennemerstraatzijde was door de jaren heen een horeca- onderneming gevestigd.
Te beginnen in 1927 met C. Stet. Vanaf 1930 T. Goos als caféhouder en vanaf 1949
is er weer sprake van een koffiehuis op naam van I. Lammerts.
In 1960 komt F. Jacquemijns, begin jaren ‘70 opgevolgd door Willem en Jet Koers bekend
als “Koffiehuis Willem”.Zij hebben het volgehouden tot 2007.
Sindsdien is er Turks Specialiteiten restaurant Constantinopel gevestigd.

Foto rechts:
Haarlems dagblad 23 juni 2007
Jet en Willem Koers

Restauratie gevelsteen en leeuwtje van het oude Raadhuis Rijksstraatweg.
In het atelier van Tobias Snoep in Amsterdam wordt momenteel gewerkt aan de vervaardiging van een nieuwe
gevelsteen ten behoeve van het voormalig Raadhuis van Schoten. De werkzaamheden vorderen goed en over niet al te
lange tijd kan de steen in de gevel van het Raadhuis worden geplaatst. Ook het leeuwtje dat op de gevel trouw de
wacht hield ondergaat momenteel een opknapbeurt en zal binnenkort vanaf de gevel opnieuw te zien zijn.
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Straatnaambordjes: De Delftlaan
RB Schoten 17 oktober 1923
De Delft heeft niet altijd dezelfde
naam gedragen. In een akte,
opgemaakt in het jaar 1426 ten
behoeve van Jan van Heemstede,
die in genoemd jaar enig land
schenkt aan de stadsregering van
Haarlem, leest men:
Alle heerlijkheden, rechten,
gewoonten enz. welke sy tot dien
dage toe gehad hadden, van der
Spaere westwaarts strokende en
dien vreetsloete …

De Vredesloot, ook wel de Vreetsloete genoemd, is dus een oude benaming voor de Delft tot het jaar 1437
(vrede = grens, afsluiting). Zij deed vroeger waarschijnlijk dienst als grensschending tussen verschillende
ambachtsheerlijkheden, vandaar de naam. Tussen 1437 en 1438 werd zij vermoedelijk verbreed en als vaarwater naar
het naburige Santpoort gebruikt. Dit is af te leiden uit het feit, dat er in een akte van 10 april 1438 ten behoeve van het
Zijlklooster te Haarlem, nadrukkelijk wordt gesproken van de Delft, terwijl een jaar tevoren nog de naam Vredesloot
werd gebruikt. Geschiedschrijver F.Allan neemt aan, dat de Delft haar oorsprong vond in de duinen van Brederode en
in zuidwaartse richting naar Haarlem liep. Hij veronderstelde, dat in 1599 of iets eerder de Delft pas verlegd is in
noordelijke richting en zich in het Wijkermeer loosde. Dit is dus de huidige richting van de Delft. In 1834 vormde zij
de enige waterweg van het dorp Santpoort naar Haarlem. De Delftlaan loopt vanaf de Heussensstraat naar het
noordelijke gedeelte van de Rijksstraatweg.

Op de foto linksboven zien we de spoorweg overgang aan de Delft. Deze loopt hier nog rechtdoor. Later is ze verlegd
voor de aanleg van de Randweg. Het rijtje huizen links is gesneuveld. Achterin ziet u nog de spoorwegovergang, die
er dan nog ligt. Aan de rechterkant ligt nu de ijsbaan en een hotel. De foto rechts is gemaakt voor de demping van de
Delft. De foto is genomen in noordelijke richting (Santpoort). Links de beschoeiing om de oude ijsbaan. Links in het
gebouwtje zit een pomp die het water uit de Delft op de ijsbaan pompte. De Delft ziet er wat verwilderd uit, maar als
er geen problemen waren, liet men alles maar bij het oude.

Stichting Historisch Schoten.
Uw donatie (minimaal € 7,50 ) kunt u storten op IBAN nr. NL 63 INGB 0009 5583 33 ten name van
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.
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Haarlems Dagblad 28 mei 1924.

