
 

 

Over de geschiedenis van Haarlem-Noord op het grondgebied  

van de voormalige gemeente Schoten 

 

 

Beste Schotenaren, 

 

In de zomereditie vragen wij gewoonlijk uw aandacht voor onze aanwezigheid op Begraafplaats Sint 

Barbara tijdens de Open Monumentendagen, maar dit jaar hebben wij, zoals u zult begrijpen, door corona 

met veel beperkingen te maken. De kapel is dit jaar niet beschikbaar en net als veel andere organisaties 

met ons, zien wij daarom dit jaar af van deelname. Wij vinden het uiteraard jammer maar we leven nu in 

een onzekere tijd waarin de enige zekerheid voorlopig is dat wij allemaal heel voorzichtig moeten zijn… 

 

De tentoonstelling die vanaf begin februari in de bibliotheek te bezichtigen was, zou aanvankelijk lopen 

tot en met 14 maart. Voor de twaalfde van die maand hadden we een napraatmiddag georganiseerd. Deze 

werd goed bezocht. De vestigingsmanager heeft zelfs een taart laten bezorgen met daarop het wapen van 

Schoten afgebeeld. Inmiddels had de bibliotheek ruimte gegeven om de expositie nog drie weken te 

verlengen. Wij waren dus blij maar juist die middag werd bekendgemaakt dat er uitgebreide 

coronamaatregelen werden getroffen en één daarvan was sluiting van de bibliotheek per 13 maart. 

Uiteindelijk is er dus toch geen verlenging geweest en pas begin augustus zijn de tentoonstellings-

materialen door ons opgehaald. De tentoonstelling heeft dus bijna een half jaar gestaan, maar anders dan 

wij ons hadden voorgesteld. 

 

Daarna lagen veel activiteiten in ons land, in Schoten en de wereld voor lange tijd stil. Onze 

archiefavonden en reeds geplande lezingen zijn niet doorgegaan maar achter de schermen zijn we actief 

met het beheren en verder toegankelijk maken van ons archief. Wij doen nog steeds onderzoek op allerlei 

gebied en zijn erin geslaagd een nieuw boekje toe te voegen aan de bestaande reeks en er zijn twee 

nieuwe uitgaven in voorbereiding. Met leden van onze Facebook-pagina hebben we meegedacht aan de 

creatie van een vlag van Schoten, waarvan al een aantal varianten in Haarlem-Noord aan diverse gevels te 

vinden zijn. Ook hebben wij bijgedragen aan de totstandkoming van de uitgave van het dagboek van 

Miep Diesel. Het resultaat ziet u verderop in deze uitgave. Wij gaan op de ingeslagen weg verder en 

hopen u snel weer als vanouds te kunnen begroeten, waar of op welke wijze dan ook. 

 

Houd allen moed, blijf gezond en denk aan die anderhalve meter! 

 

Frank-Michiel Boorsma 

voorzitter Stichting Historisch Schoten 
 

 

 

 

 

 

 
 

Taart op de gezellige (laatste) tentoonstellingsmiddag. Het corona virus zorgde voor een vervroegd  

einde van onze tentoonstellingsperiode. 

 Zomer 2020  
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Monumentendagen 2020 

 
Vanwege de ontwikkelingen rond het coronavirus zien wij dit jaar af van deelname aan de Open 

Monumentendagen en zijn wij niet aanwezig in de kapel van Begraafplaats Sint Barbara. (Ook onze 

andere activiteiten gaan voorlopig niet door). Voor de Monumentendagen zouden bezoekers vooraf online 

via de website van de Open Monumentendagen moeten reserveren voor een bezoek. Historisch Schoten 

zou moeten aangeven wat het maximum aantal bezoekers per tijdslot is, welke tijdsloten worden 

aangehouden en of de bezoekers op eigen gelegenheid de kapel binnen dit tijdslot mogen bezoeken, of dat 

het zou gaan om een rondleiding. Historisch Schoten zou ook verantwoordelijk zijn voor het handhaven 

van de anderhalve meter. Bezoekers zouden een bevestiging van reservering toegestuurd krijgen per e-

mail, die bij de entree moet worden getoond. Spontaniteit, gezelligheid en oude bekenden ontmoeten in 

de kapel is hierdoor niet mogelijk op de manier, waarop we dat al jaren gewend zijn. 

 

Elders in de regio zijn monumenten (beperkt) toegankelijk. Dat geldt ook voor de Mariakapel in Haarlem-

Noord. Dit jaar staat educatie centraal bij de Open Monumentendagen, omdat je van elk monument 

uiteraard wel wat kan leren. Naast monumenten die een leer-functie hadden of hebben (zoals scholen), 

worden in 2020 ook allerlei andere monumenten ‘leermonumenten’ Eén van de eerste scholen in 

Nederland waarover iets bekend is, is een kloosterschool in Utrecht uit het jaar 750. Karel de Grote 

zorgde voor het ontstaan van de eerste onderwijswetten. Na de kloosterscholen volgden dorpsscholen, en 

in 1575 werd in Leiden de eerste universiteit opgericht door Willem van Oranje. Mede dankzij nieuwe 

onderwijswetten werden in de 18e en 19e eeuw verspreid over Nederland honderden schoolgebouwen 

neergezet. Inmiddels barst Nederland van de (oude en nieuwere) leermonumenten: ambachtsscholen, 

universiteitsgebouwen, kloosters, basis- en middelbare scholen, muziekscholen, dansscholen, 

sportscholen, enzovoorts. Daarnaast viel ook in de praktijk veel te leren. Denk hierbij aan het werk op de 

boerderijen, helpen in winkels, oude ambachten en werken in fabrieken die ontstonden bij de opkomst 

van de industrie. Bedrijven als de Conrad-scheepswerf, Machinefabriek Figee, Chocoladefabriek Union, 

de Haarlemse Sodafabriek, Philippo Bouwmaterialen, Van Dijks Beschuitfabriek, de Stadskwekerij en 

ook Vermaat. Van veel van deze activiteiten zijn monumentale gebouwen terug te vinden, waar 

ambachten werden geleerd.  

 

‘Bakvis in oorlogstijd. Het dagboek van Miep Diesel’ 
 

Eind april verscheen het boek ‘Bakvis in oorlogstijd. Het dagboek van Miep 

Diesel’. Op 30 april overhandigde Hilde van Garderen - dochter van Miep 

Diesel - het oorspronkelijke manuscript aan de Haarlemse burgemeester Jos 

Wienen, die op zijn beurt het eerste exemplaar van ‘Bakvis in 

oorlogstijd’ presenteerde. Kort hierna overleed Miep Diesel op 93-jarige 

leeftijd. Stichting Historisch Schoten heeft deze uitgave mede mogelijk 

gemaakt door een financiële bijdrage. 

 

Op 5 november 1942 besluit de Haarlemse Miep Diesel een dagboek te gaan 

bijhouden. Zij is dan 15 jaar. De Duitse bezetting is al meer dan twee jaar 

gaande en de gevolgen ervan dringen steeds dieper door in de samenleving. 

Het oorlogsgeweld is voor Miep Diesel echter niet de reden een dagboek te 

beginnen. Ze zoekt een klankbord en vertrouwt aan haar schriften toe, wat ze 

bij niemand anders kwijt kan. En dat betrof in de eerste plaats het ontluikende 

liefdesleven van de aantrekkelijke Haarlemse. Van haar prille verliefdheden, hartstochtelijke aanbidders 

en het flirten met Canadese bevrijders tot haar intens verdriet om een gebroken liefde. ‘Bakvis in 

oorlogstijd’ schetst in vlotte bewoordingen hoe een ‘gewoon’ meisje de oorlogsjaren ondergaat. Door de 

ogen van Miep Diesel krijgen we niet alleen een beeld van een levenslustige tiener, maar ook van de 

ontwrichting van het dagelijks leven in Haarlem tijdens de bezetting. Ze schrijft echter niets in de 

periodes december 1943-juni 1944 en augustus 1944-mei 1945. Over de betrekking die ze verkrijgt bij de 

firma Enschedé, en hoe ze de hongerwinter ervaart, valt daarom helaas niets te lezen. Vooral voor oudere 

Haarlemmers is het een boeiend tijdsbeeld dat het destijds 15-jarige meisje uit de Stuyvesantstraat schetst. 

Alle plekken die ze beschrijft, zijn herkenbaar: de mulo aan het Junoplantsoen, Stoop’s Bad, de Delft als 

natuurschaatsbaan, de Rembrandt-bioscoop aan de Grote Markt, de lunchroom bij V&D.  

Wij bieden een aantal exemplaren van dit boek tegen gereduceerde prijs van € 15,00 aan. U kunt een 

exemplaar per e-mail reserveren. Mail hiervoor naar: historischschoten@gmail.com. Wees er snel bij, 

want op = op. 
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Boerderij Bijdorp in Haarlem-Noord 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Aan de oostkant van de Vergierdeweg, ongeveer tussen de huidige Van Baerlestraat en Badelochstraat, 

bevond zich een witgepleisterde boerderij genaamd Bijdorp. Tot het werd gesloopt in 1936 zwaaide Wick 

Dijkzeul er de scepter, nadat eerder Herman van Schie er een bedrijf had gehad.  

 
Foto links: v.l.n.r. Wick Dijkzeul, de kinderen Alie, Jan Piet, Christien en Rietje en mevrouw Dijkzeul-

van Berkel. De foto dateert uit 1933. Foto rechts een afbeelding van een aardig schilderijtje dat door onze 

Stichting als schenking is ontvangen van de heer Van der Peet uit Bennebroek. Zijn moeder (meisjesnaam 

Dijkzeul) heeft er gewoond.  

 

 

 

Stichting Historisch Schoten. 

Uw donatie (tenminste  € 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 o.a. door archief onderzoek en het schrijven van artikelen. 
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Gevelsteen Frans Hals Theater en Fonteinkerk 

 
Het gebouw dat nu de Fonteinkerk is, was ooit een bioscoop. Het werd in 1935 voor dat doel gebouwd. 

Het Frans Hals Theater, zoals het vanaf 1945 werd genoemd, was een zelfstandige buurtbioscoop met 

veel vaste bezoekers. In 1980 werd de bioscoop verkocht aan een Utrechtse filmonderneming en 

vervolgens in 1983 aan de (vrijgemaakt) Gereformeerde Kerk in Haarlem. Als herinnering aan zowel de 

oorspronkelijke als de nieuwe functie van het gebouw heeft het Haarlemse kunstenaarsduo Michaëla 

J.Bijlsma en Eric J. Coolen (verenigd in Stichting Nieuwe Gracht Producties) een gevelsteen ontworpen 

en vervaardigd voor de buitengevel van het gebouw aan de Schoterweg. De gevelsteen is mede tot stand 

gekomen dankzij steun van het kerkbestuur en de dominee van de Fonteinkerk en Martin Busker van de 

Stichting Geveltekens Vereniging Haerlem (SVGH). Speciale dank gaat uit naar de koster van de kerk, 

Jan Breman, voor het ter beschikking stellen van de voorruimte van de kerk waar in alle rust kon worden 

gewerkt aan de gevelsteen. Bas Schuurmans assisteerde bij het gieten van de steen en zorgde voor 

plaatsing. 

 

Herinneringen aan het Frans Hals Theater 
 

In aansluiting op het stukje over de Frans Hals-gevelsteen volgen 

hieronder nog enkele anekdotes over de bioscoop.  

 

Voordat met de bouw van de bioscoop kon worden begonnen, 

moest eerst een villa van Kerbert worden gesloopt. Hierdoor 

verdween een markant gebouw aan het plein. Met belangstelling 

bekeken de bewoners van Haarlem-Noord de bouw van het 

theater. Filmopnames hiervan zijn te zien op onze website 

www.historischschoten.nl. Het theater was eenvoudig maar 

sfeervol. J. Strijbos was de architect en samen met E. Prager, 

tevens eigenaar. In de zaal waren oorspronkelijk 487 plaatsen 

gepland, waarvan 200 op het balkon. In 1935 werd geopend met 

de film ‘Malle Gevallen’. 

 

In die tijd werden de films aangekondigd met grote 

reclameborden op de gevel. Daaronder was een smalle 

lichtreclame die aan gaf de tijden, leeftijd e.d. De jeugd had al 

snel door, dat als je de teksten van de grote borden combineerde 

met de onderste lichtreclame, dat je dan humoristische teksten 

kreeg, zoals: 

 

                                                                                 

   

    

‘De Witte non’                    ‘In Kleur‘. 

‘Eeuwige liefde’                 ‘Van acht tot elf’ 

                                                                                   

‘Gevaarlijke vrouwen’        ‘Militairen half geld’. 

 



                                                                      5 

 

Ondanks het feit dat Schoten in 1927 is geannexeerd, was in dit theater toch sprake van een dorpse sfeer. 

In het Frans Hals Theater werden veel westerns gedraaid maar in de jaren zeventig ook de roemruchte 

Tiroler seksfilms en andere pikante rolprenten. In later jaren werden er ‘s nachts Chinese, Marokkaanse 

en Turkse films gedraaid, die hun eigen schare liefhebbers trokken. In het Frans Hals Theater verdwenen 

de filmbeelden vaak achter dikke wolken sigarettenrook, want in deze bioscoop mocht in die jaren volop 

worden gerookt. Het was de enige bioscoop in Haarlem waar je mocht roken. 

 

 

 

Laatste werkzaamheden bij de bouw                                                       Aankondiging van de bouw 

 

Joost van Oossanen bediende tweeëntwintig jaar de filmapparatuur. Hij had een stal achter de 

dienstwoning gebouwd voor zijn paard, Harold. Meerdere malen per week verscheen de operateur te 

paard op het Frans Halsplein. Harold had geleerd te bukken als hij aan het einde van de steeg via een lage 

poort de stoep op stapte.                                 

 

Het theater werd druk bezocht, maar net als vele andere bioscopen kwam er een tijd dat het slechter ging. 

Ook het Frans Hals Theater had hiermee te maken. Het buurttheater verzorgde regelmatig speciale 

voorstellingen om in moeilijke jaren hoofd boven water te houden. Zo was een nachtvoorstelling op de 

maandag vaste prik. Het publiek bestond uit Chinezen die zelfs uit Alkmaar naar de Spaarnestad kwamen. 

Van Oossanen haalde de rolprent bij de Chinese ambassade vandaan. Van Oossanen deed in 1984 voor de 

laatste maal de projector uit en knipte het zaallicht aan. Op zo’n moment komen de herinneringen boven. 

Een oude bezoeker (opa) bezocht altijd op donderdagavond de bioscoop.  

 

 

De villa van Kerbert die voor de bioscoop moest wijken                                 Joost van Oossanen 
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Op donderdagavond gingen de nieuwe producties in première . Maar ook als een goed lopende film 

geprolongeerd werd, was ‘opa’ aanwezig. Toen deze oude baas zich een nieuwe fiets had aangeschaft, 

moest die mee de zaal in. Gezeten in een plaats bij het gangpad bekeek de man de film met losjes in de 

rechterhand het linkerhandvat van het stuur. Ook was er een oude Surinaamse vrouw van wie de caissière 

altijd een appel of een taartje kreeg. Als zij de donkere zaal betrad, gaf zij de ouvreuse een dubbeltje en 

ging zitten. Niemand heeft haar durven vertellen dat het de bedoeling was een kaartje te kopen. Als de 

film eenmaal begonnen was, stoorde niemand haar meer. Na vijf minuten sliep de oude vrouw als een 

blok.  

 

Johanna Dolfina Schutte, weduwe van Emiel Prager de oprichter van het Frans Hals Theater is in 1990 

vijfentachtig jaar oud. Zij leeft op dat moment wat teruggetrokken in een prachtig 17de eeuws Haarlemse 

grachtenpand. Contact met de oude medewerkers had zij nog zelden. Joost van Oossanen verliet met 

vrouw en kinderen het Frans Halsplein en hervatte zijn werkzaamheden in de filmcabine van de Luxor 

bioscoop in de Grote Houtstraat. Het Frans Hals Theater bestaat inmiddels niet meer en we kennen het 

gebouw nu als de Fonteinkerk, maar vele inwoners van Haarlem-Noord houden hun herinneringen aan dit 

theater. 

 

Leden van onze Facebookpagina ‘over Schoten en Haarlem-Noord’ 

vertellen:  

“Ik was bijna vaste bezoeker. De films van Eddie Constantine 

werden er veel gedraaid. Mijn vader kende de directeur , de heer 

Van Praag. Ze zaten samen in de tropische visvereniging. Mijn 

vader hield vaak het aquarium schoon als anderen er geen tijd voor 

hadden. Het aquarium stond in het midden van de muur van de 

filmzaal”. 

 

“Op Koninginnedag, na het zingen van de aubade o.l.v. de heer Van 

Mechelen, mocht men gratis naar de film. Er deden altijd heel veel 

schoolkinderen aan mee, dus het was druk”. 

 

“In de bioscoop mocht gerookt worden. De asbakken zaten in de 

stoelen. Later mocht er alleen nog maar op het balkon gerookt 

worden. Iemand heeft eens een asbak uit de stoel gehaald en thuis 

aan de muur van zijn kamer vastgetimmerd”.  

 

Iemand anders vertelt: “Mijn moeder An maakte rond 1950 in de bioscoop de boel schoon. Zij stond 

er alleen voor met drie kinderen. Ik was haar oudste zoon. Ik was tien jaar oud en als het kon hielp ik 

mijn moeder met schoonmaken”.   
Bron: Haarlems Dagblad 1990  en Facebook en het archief van Theo Kooijman 

 

Collecte busjes 

ziekenhuis St. Joannes 

de Deo. 
Van een oud-werknemer van het 

ziekenhuis St. Johannes de Deo 

ontvingen wij een collecte busje 

met opschrift ‘Voor de Kapel’.  

 

Eerder, tijdens de 

napraatbijeenkomst in de 

bibliotheek bij onze 

overzichtstentoonstelling, 

ontvingen wij een collectebusje, 

eveneens afkomstig uit de Deo, met 

als opschrift ‘Voor de zieken’. 

Wij zijn de schenkers erg dankbaar. 
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Wist u dat… 

* De oude gymzaal van Het Schoter is gesloopt ten behoeve van de bouw van een nieuwe sporthal. 

* De Verpleegstersopleiding in het oude schoolgebouw aan de Schoterstraat is gestopt. 

* Het wateronttrekkingsbedrijf Tjaden (1895) in Schoten via de Schoterweg, de President Steijnstraat en      

   later in de Zocherstraat actief is geweest op de plek in de Zocherstraat waar nu een autobedrijf is  

   gevestigd. 

* In stadsdelen die tot beschermd stadsgezicht zijn aangemerkt geen zonnepanelen op daken mogen   

   worden aangebracht.   

* Er sinds enige tijd een nieuwe parkmanager in de Haarlemmer Kweektuin aan de Kleverlaan is. 

* Dat het vervallen huis nabij het hoofdgebouw in de Haarlemmer Kweektuin in goede staat is gebracht          

   en dient als duurzame voorbeeldwoning die te bezichtigen is. 

* De voormalige pastorie bij de Adelbertuskerk in de steigers staat voor een opknapbeurt 

* Het Posthuis bij het Zaanenbos na de brand in mei, niet meer kan worden herbouwd.  

 

Kioskvlag met het wapen van Schoten 

 
Op Facebook is een aantal mensen aan de slag gegaan met de vlag 

van Schoten. Schoten en gehuchten, zoals het dorp na samen-

voeging van een aantal heerlijkheden heette, heeft nooit een eigen 

dorpsvlag gekend. Desalniettemin is het is een leuk initiatief.  

 

Rechts de vlag van Serge Meijer op 

Facebook 

 

 

 

De stichting heeft hierin aanleiding 

gevonden het wapen van Schoten, 

afgebeeld op een kioskvlag, aan te bieden voor € 22,50.  

Het formaat is 66 x 160 cm. 

U kunt deze per e-mail bestellen bij historischschoten@gmail.com. 

 
  

Nieuwe uitgave Stichting Historisch 

Schoten ‘Bedrijvigheid in Schoten’. 
In dit boekje wordt een overzicht gegeven van bedrijven in 

Schoten/Haarlem-Noord. In de periode van de opkomst 

van de industrie, begin vorige eeuw, werden veel 

bedrijven, in Haarlem-Noord, meestal langs het Noorder-

Buiten Spaarne gevestigd. Slechts enkele van deze 

bedrijven zijn overgebleven. Van de oude gebouwen zijn 

vaak nog slechts restanten terug te vinden. Een informatief 

boekje vol met herkenning en herinnering. 

  

  

 

  

 

 

 
 

 

 

 

Het boekje is te bestellen via e-mail: historischschoten@gmail.com en kost € 10,00. 
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Straatnamen in Haarlem-Noord.  

 
 

De Ruimteridders, een collectief dat Haarlem mooier wil 

maken, zorgde er in een aantal nachtelijke uren voor dat 

een (voorheen tamelijk onbeduidend) deel van het 

Stuyvesantplein in Haarlem-Noord getransformeerd werd 

tot een knusse oase, waar je even kunt onthaasten. Op het Stuyvesantplein, ter hoogte van banketbakkerij 

Theo Bijman en snackbar Snack 30, werden de bomen ingepakt met kleurige boomdoeken en stonden er 

opeens bloemen in de perken. Ook zijn er vogelhuisjes en lichtjes tussen de bomen. Voor de snackbar 

staan extra stoelen, zodat bezoekers van het plein uitgenodigd worden om langer op het plein te 

verblijven. Tot slot staat er een minibieb met als motto: 'De stad ontsaaien kost geen stuyver'. De hele 

metamorfose van het Stuvyesantplein heeft nog geen honderd euro gekost. De Ruimteridders werken naar 

eigen zeggen aan hun droom om van de stad een nog fijnere plek te maken. Daarbij wordt de openbare 

ruimte (vaak tijdelijk) veranderd om een plek te verbeteren of een impuls te geven. In augustus opende de 

ondernemer Steef van Opzeeland de deuren van zijn nieuwe winkel Harlem Town Vintage in zijn 

ouderlijk huis. Van de ene op de andere dag is het grote raam van het hoekhuis op het Stuyvesantplein 1  

omgetoverd tot een levendige zeventiger jaren etalage. De kleine ruimte erachter onthult een gezellige 

mengelmoes van antieke kastjes, vintage stoelen, designer lampjes tot een heus schilderij van Anton 

Heijboer. Overal staat, hangt of ligt iets. Een welkome verlevendiging van het plein. 

 

 

De oude reclame voor Droste bonbons aan de 

gevel van de winkel van Bijman kan nu vanaf 

een gezellige zitplaats bekeken worden. 

 

 

In het boekje “De straat waarin wij in Haarlem wonen” lezen wij het volgende: Samuel Ampzing, begon 

in 1617 met een beschrijving van Haarlem in dichtvorm. Hij werd daarbij terzijde gestaan door Petrus 

Scriverius. Zijn dichtwerk werd (voorzien van tekeningen van de stad) in 1628 gedrukt en uitgegeven. 

Het Stuyvesantplein en de Stuyvesantstraat zijn volgens hem vernoemd naar de hofstede ‘Stuyvesant’, 

door hem vermeld als ‘Stuifzand’ bij Santpoort. Een ander ‘Stuyvesant’ komt voor in Overveen en 

behoort later tot de bezittingen van Elswout. Het verband met de familie waaruit Pieter Stuyvesant, de 

stichter van Nieuw-Amsterdam (New York) stamt, is niet bewezen.  

 

 

In 2012 is door ADC ArcheoProjecten op het 

Stuyvesantplein bij de aanleg van een  

bergbezinkbassin archeologisch onderzoek 

gedaan. Binnen de ontgraven bouwkuip zijn geen 

archeologische sporen aangetroffen. In de 

periode voorafgaand aan de veenvorming was 

het gebied waarschijnlijk te nat om een goede 

vestigingslocatie te vormen en vondsten die 

wijzen op een ontginning van het veen ter plaatse 

in de IJzertijd/Romeinse tijd zijn niet gevonden. 

Op historische kaarten is ook niet te zien, dat in 

de periode van de 16e tot in de 20e eeuw sprake 

is geweest van bewoning.   
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Ook het onderliggende strandvlaktezand volgt 

het microreliëf. Deze strandvlakte bevindt zich 

tussen de ca. 4800 jaar geleden gevormde 

strandwallen van Haarlem en Aerdenhout-

Bloemendaal. Bij de archeologische 

begeleiding tijdens de waarnemingen zijn geen 

vondsten aangetroffen. Uitsluitend zeer kleine 

baksteenspikkels zijn waargenomen. Deze 

duiden evenwel niet op bewoning ter plaatse.  

 

Bron: ADC ArcheoProjecten,  

          Amersfoort, juni 2012 

 

 

 

 

Ruim baan voor het Openbaar Vervoer in Haarlem-Noord 
 

 
 

Aanleg van de Kennemerbrug in 1927, ter vervanging van de oude brug, die verderop lag. In die tijd 

was er ook behoefte aan snelle doorstroming van het verkeer. 

 

Dit jaar worden op de Rijksstraatweg alle kruisingen van zuid naar noord aangepast voor het 

openbaar vervoer. Op deze route, die in het verleden vanaf het Kennemerplein tot aan Santpoort 

herhaaldelijk werd aangepast, zal ruim baan komen voor de rode bussen van R-Net. 

 

 

Via e-mail informeren wij u over onze activiteiten, publicaties en lezingen. 

Redactie: Ton van Beelen,  Frank Boorsma,  Harry van Beelen. 

Websites:       www.historischschoten.nl     en       https://haarlemnoord.com/ 

Facebook:      over Schoten en Haarlem-Noord    en  Haarlem Noord 

Geraadpleegde bronnen: Haarlems Dagblad, Noord Hollands Archief.  
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Sinnevelt, een fijne wijk om te wonen. 

In 1927 kwam er een einde aan de zelfstandigheid van de gemeente Schoten. Exploitatiemaatschappijen 

kochten blokken land op die in rap tempo werden volgebouwd met woningen voor arbeiders. Zonder een 

visie over hoe een wijk er uit zou moeten zien, werd blok na blok vol gebouwd. Zo ontstond de 

Transvaalbuurt en later de Indische buurt. Aan deze bouwmethode kwam een einde in de dertiger jaren, 

toen nieuwe wijken als geheel werden ontworpen en volgens plan gebouwd. Zo verschenen de 

Bomenbuurt, de Planetenbuurt, Dietsveld, de Vogelenbuurt, het Vondelkwartier, Delftwijk en Sinnevelt 

De wijk Sinnevelt is vernoemd naar een Hofstede bij Santpoort uit de  

16e eeuw, ten zuiden van de Jan Gijzenkade en ten oosten van de huidige 

Bloemendaalsestraatweg, op de plaats waar deze het meest naar de Delft toe 

buigt. De huidige boerderij Sinneveld vindt zijn oorsprong in 1568. De wijk 

Sinnevelt is gebouwd tussen 1953 en 1970. Het ontwerp van de wijk is van de 

gemeentelijke stedenbouwkundigen A. van der Stelt en J.A. Kuiper.  

Tussen 1936 en 1946 was Gijsbert Friedhoff stadsarchitect van Haarlem. In 

Haarlem-Noord worden twee scholen aan hem toegeschreven. (de 

Fuhrhopschool en de J.P.Coenschool) Sinnevelt zijn portiekflats en 

eengezinswoningen met tuinen gebouwd met zowel platte als hellende daken. 

In een later stadium is ook hoogbouw verrezen. Afgezien van het Schoterhof 

kende Sinnevelt oorspronkelijk 

geen hoogbouw. In 1970 werd gestart met de bouw van het 

Schoterhof,  (architect H.T. Zwiers). In 2000/’01 werd het 

Schoterhof gerenoveerd. Er werd van twee kamers één 

gemaakt, er kwamen aanleunwoningen en er zijn gekleurde 

gevelplaten aangebracht, Sinnevelt heeft een gevarieerd 

stratenpatroon waardoor het een intiem landelijke en dorps 

karakter heeft gekregen.  

 

Rechts op de foto: Het Schoterhof in aanbouw 

                                                                                               

Architect J van Velsen heeft flats gebouwd aan de Van Collumstraat en de Jacques Perklaan. Daar werd 

veel zichtbaar beton gebruikt bij de balkons, bij de luifelondersteuning, bij de hijsbalkjes en bij de 

raampjes van het trappenhuis. Aan de Haspelsstraat is een ander complex te vinden van de hand van 

architecten C. Brakel en W. Buma. Door de schoorsteen en de plaatsing van raam- en deuropeningen in 

de gevel is een fraai afgewogen geheel ontstaan. Beeldbepalend vanaf de randweg zijn vijf flats van  

architect H.T. Zwiers, met vier woonlagen, een onderbouw en trapjes naar de entree. In 1961 is aan de 

Plesmanlaan de Nieuw Apostolische Kerk gebouwd, die nu extra klein afsteekt tegen het ernaast gelegen 

grote gebouw van het Schoterhof.  

 

In 1969 liet autobedrijf Stokman een Renault-garage bouwen op 

een braak liggend stuk grond aan de Karel Doormanlaan. In 1999 

werd het gesloopt en vervangen door een appartementencomplex 

van zeven verdiepingen met de naam Residentie Spaernhoven. 

 

Aan de Sportlaan stond de Zwitserse boerderij uit ca. 1800/1810. 

Het uitheemse chalet werd in het begin van de 19e eeuw als 

landschappelijk versiersel in de overtuin van de  

buitenplaats Spaarnhoven neergezet. De boerderij overleefde die  

Renault garage Stokman                       buitenplaats ruimschoots. In 1972 werd in het monumentale  

                                                              pand restaurant ‘De Posthoeve’ gevestigd. Eind 1973 ging het 

gebouw in vlammen op. Na gedeeltelijke herbouw brandde het later opnieuw af. Op de vrijgekomen 

ruimte werd uiteindelijk het appartementencomplex Parksight gebouwd. 
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Langs de Planetenlaan is in 1940 de openbare Burgemeester Fuhrhopschool (nu De Zonnewijzer) 

gebouwd. In de jaren tachtig heeft deze school een uitbouw gekregen in andere stijl. De school werd 

eerder gebouwd dan de wijk Sinnevelt en heeft zo jaren in een nog onbebouwd gebied gestaan.  

Op de foto links: De Fuhrhopschool aan de 

Planetenlaan in 1947. Aan deze zijde van de 

Planetenlaan is nog geen andere bebouwing te zien. 

Begin 80’er jaren verrees aan de Orionweg het 

Bowlinggebouw van Claus Partyhouse.  

Hiernaast is verzorgingshuis Nieuw Delftweide te 

vinden. Het is geopend in 1984 en is een middelgroot 

zorgcentrum dat zich richt op cliënten uit de buurt in 

Haarlem-Noord. 

Op 28 mei 1919 werd besloten tot de oprichting van 

een tweede HBS-B ter aanvulling op de HBS-B aan 

de Zijlweg, omdat deze te klein was geworden. Deze school vond dat jaar nog zijn onderdak in een villa 

aan de Prinsen Bolwerken. Het tweede HBS-B groeide in leerlingenaantal, zelfs zoveel dat er een 

dependance in gebruik werd genomen aan het Frans Halsplein nr.9. Echter vanaf 1927 werden er plannen 

gemaakt voor een geheel nieuw schoolgebouw aan het Santpoortplein. In 1929 nam de school haar intrek 

in het nieuwe gebouw. Vlak na de verhuizing werd de HBS een Lyceum onder de naam Lorentz Lyceum. 

vernoemd naar Hendrik Lorentz, Nederlands meest beroemde natuurkundige en Nobelprijswinnaar 

(1902). Vanaf de jaren ’50 tot de jaren ’70 groeide het leerlingaantal explosief, mede doordat meer 

leerlingen uit de ‘lagere’ milieus konden deelnemen aan het onderwijs. in 1970 ging aan de Planetenlaan 

de eerste paal de grond in voor een nieuw schoolgebouw. In 1984 fuseerde het Lorentz Lyceum met de 

Klaas de Vries MAVO. Ten gevolge van de fusie diende er opnieuw een naamswijziging op te treden. 

Theo Kooijman en Frans de Vries kwamen met de volgende namen: Lorentz Scholengemeenschap en 

het A.D. Donk College (naar de oprichter van de school in 1919). Na een lange discussie werd 

bekendgemaakt dat de nieuw-gefuseerde school verder ging onder de naam Schoter Scholengemeenschap. 

Doordat aan het begin van deze eeuw het leerlingaantal groeide, zijn er in het schooljaar 2014-2015 extra 

noodlokalen in gebruik genomen. Twee jaar later is er nog een extra aantal noodlokalen geplaatst achter 

de school op het terrein van de fietsenstalling naast de gymlokalen. Door het gebrek aan lokalen zijn er 

plannen om de school uit te breiden, tevens 

wordt daarbij een nieuwe sporthal gebouwd op 

de plaats van de huidige gymlokalen. Deze 

sporthal dient o.a. ter vervanging van de 

Beijneshal bij het station wegens toekomstige 

ontwikkelingen aldaar.  

In het oorspronkelijke uitbreidingsplan voor 

Haarlem-Noord van 1919 was langs de Jan 

Gijzenvaart een groengordel opgenomen, die vanaf de Delft zou doorlopen tot het Spaarne. Als 

werkgelegenheidsproject werd in de dertiger jaren van de vorige eeuw ten westen van de Rijksstraatweg 

het Noordersportpark gerealiseerd. Het tweede deel van de groenstrook ten oosten van de Rijksstraatweg 

is er nooit gekomen. In 1956 wordt de Mr. Jan Gerritszlaan verlegd. Deze liep vanaf de Planetenlaan/Van 

Nesstraat tot bij de jeugdherberg (Stay Okay) en is later in zuidelijke richting langs de Delftlaan verlegd. 

De terreinen ten noorden van de Mr. Jan Gerritszlaan werden bij de toenmalige Noorderhout getrokken. 

Mr. Jan Gerritsz was één van de drijvende krachten achter de ontwikkeling van Schoten naar een moderne 

Haarlemse stadswijk. Hij werd bekend om zijn strijd tegen de werkloosheid van de jaren ’30 en stond aan 

de wieg van het Schoterbos. In 1934 werd een definitief plan voor de ontwikkeling van de hele 

Noorderhout in de gemeenteraad aangenomen Het sportgedeelte zou moeten lopen in het zuidoostelijk 

deel tot het Schotervoetpad. Het noordwestelijk deel werd wandelpark met o.a. speelweiden en een vijver. 

Het geheel was in 1936 gerealiseerd.  
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Ook het rosarium met pergola en zitbanken aan de kop van de visvijver zijn in het kader van een 

werkproject voor werklozen ontstaan. In het grote gebied van het Noorder Sportpark vinden wij nog de 

tribune van de jammerlijk ten ondergegane voetbalclub HFC Haarlem. Hier is nog wel steeds Party 

Centrum Haarlem gevestigd. 

Stadsboerderij de Schoterhoeve is sinds 1953 gevestigd aan de 

Sportweg in het Noorder-Sportpark in Haarlem-Noord, naast het terrein 

van Sparks en softbalvereniging De Blinkert. Scouting Menno Simonsz 

is er sinds 1963, gelegen vlakbij het tennisveld van Tennisvereniging 

Kontakt, dat achter zwembad De 

Planeet aan de Planetenlaan ligt. 

Het zwembad is in 1970 gebouwd 

en later uitgebreid met een extra 

bad. In 1997 werd het verwoest door een grote brand, maar het is in 

aangepaste stijl herbouwd en uitgebreid tot Sportcentrum De 

Planeet. 

Daar vinden we Waterpoloclub Haerlem. In het zuidelijk gedeelte van het gebied vinden we de HFC 

EDO (Haarlemsche Football Club ‘Eendracht Doet Overwinnen’) uit 1897. Vlakbij is een 

woonwagenkampje en iets verderop in het fraai aangelegde groene wandelgebied is de Artisklas 

gevestigd, de kleinste dierentuin van Europa. Het werd in 1964 opgericht door de toenmalige 

medewerker van Artis, J.J. Molenaar. Er zijn veel exotische dieren, zoals neusberen, nandoes 

(loopvogels), stekelvarkens, mara’s, emoes en wallabies. Het is herkenbaar aan de markante punthuisjes. 

Verderop zijn ook de Schoolwerktuinen, de Schoter Doe Tuin en een imkerij.  

Het zuidelijk deel van het park is onlangs fraai 

gerenoveerd. Het is een mooi wandelpark 

geworden voor de mensen uit de buurt. Ter 
verbetering van de waterhuishouding van het 

Schoterbos zijn recent vijvers aangelegd. Er zijn ook 

nieuwe wandelpaden gemaakt. Er is diversiteit in de 

nieuwe beplanting toegepast. Natuurlijk zijn er nog 

steeds sportverenigingen en volkstuinen te vinden.  

Links op de foto: Tribune Haarlem Stadion met de 

Zwitserse boerderij op de achtergrond. 

In het Noordersportpark staat ook het in onbruik geraakte stadion van HFC Haarlem. In 1907 is op deze 

plek voor het eerst een voetbalveld met tribunes gebouwd. Deze tribunes bestonden uit niet meer dan een 

paar houten planken. Tijdens de Tweede Wereldoorlog mochten er geen wedstrijden meer worden 

gespeeld op het terrein en werd het stadion deels vernietigd. Na de oorlog werd het terrein weer in 

gebruik genomen door de voetbalclub. Voorheen was hier een exercitieterrein.  

 

 

Bison Bowling en verzorgingshuis Nieuw Delftweide staan op de nominatie om te worden gesloopt. Op 

het Stadionplein komen nieuwe woningen en een nieuw verzorgingshuis. Dit in het kader van het 

Orionplan. Vlak naast de woonlocatie wil men een aantal voorzieningen creëren, zoals een brasserie, een 

kinderdagverblijf, een apotheek, een huisarts en een fysiotherapeut. Met zoveel faciliteiten lopen allerlei 

doelgroepen door elkaar heen. Dat geeft de mogelijkheid voor ouderen om daar ook een kop koffie te 

drinken, in het midden van een levendige samenleving. 

Achter ‘Het Schoter’ komt een grote sporthal, waarvoor reeds voorbereidend werk is gedaan. Op het 

terrein van het Haarlem Stadion staan momenteel een tijdelijke sporthal en een dokterspraktijk. Op het 

parkeerterrein moet bij het tankstation plaats komen voor een nieuwe bibliotheek en een nieuwe vestiging 

van de DekaMarkt, met woningen er boven. Op de vrijgekomen plaatsen in de wijk moeten nieuwe 

huizen komen. In totaal wil men er ca. 650 nieuwe woningen bouwen. 

 

Bronnen: Noord Hollands Archief en ABC Architectuurcentrum. 

 


