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Samenvatting  
 

 

Deze inventarisatie en waardering geeft inzicht in de naoorlogse architectuur en stedenbouw in Haarlem.  

In het eerste deel van dit onderzoek wordt de context geschetst van de naoorlogse wijken, de ruimtelijke 
opbouw vanuit de wijkgedachte met de wooneenheden en verkavelingen, architectuur en het belang van de 
openbare ruimte als collectieve verblijfsruimte en groene buffer. Een aantal wijken is in de wederopbouw 
voltooid met aanvullingen volgens moderne principes. In Haarlem Noord en in Schalkwijk zijn meerdere nieuwe 
wijken verrezen die volledig volgens de wijkgedachte zijn ontworpen.  

In deel twee wordt een longlist van 70 objecten en complexen beschreven en gewaardeerd. Deze longlist is tot 
stand gekomen door een grote inventarisatie van gegevens uit de gemeentelijke basisadministratie, het 
bouwarchief en de inventarisatie die in 2012 is opgesteld door een werkgroep van de Historische Vereniging 
Haerlem (G.W. Moolenaars, P. Roos, S. Schaafsma, J. van der Weiden, Wederopbouw in Haarlem, Historische 
Vereniging Haerlem 2012). Ook is een longlist met 35 objecten en een shortlist met 10 objecten aangeleverd 
door Cuypersgenootschap, Historische Vereniging Haerlem en Erfgoedvereniging Heemschut. 

Het resultaat van dit onderzoek is een inventarisatie en waardering van de naoorlogse stedenbouw en 
architectuur in Haarlem.  

De huidige dynamiek waarin gebouwen en wijken uit de wederopbouw worden herontwikkeld, opgewaardeerd 
en verduurzaamd, onderstrepen het belang van deze inventarisatie en de bewustwording van de aanwezige 
cultuurhistorische waarden.  

Gebouwen als scholen, kerken en bedrijfsgebouwen, maar ook woningen, grote wooncomplexen met 
verkavelingen en groenstructuren en zorgvuldig ontworpen wijken zijn beschreven en gewaardeerd. 

Een belangrijk onderdeel van de architectuur in deze periode is wandkunst of gebouwgebonden kunst. Dit is 
met name toegepast bij een aantal publieke en bedrijfsgebouwen in de stad. 

Uit de waardering volgt een shortlist van twaalf objecten waarvoor wordt geadviseerd over te gaan tot het 
starten van een aanwijzingstraject voor gemeentelijk monument. Daarnaast wordt voor zestien andere 
objecten en complexen met een positieve cultuurhistorische waarde geadviseerd deze een Orde-2 status te 
geven. 

Ook is een aantal woonbuurten benoemd dat zich positief onderscheidt door een combinatie van 
stedenbouwkundige opzet, inrichting van de openbare ruimte en architectonische uitwerking van de 
bouwblokken. Hiervoor wordt aanbevolen deze nader te beschrijven en met behulp van een beschermende 
regeling op te nemen in een bestemmingsplan, dan wel in een toekomstig omgevingsplan. 
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Inleiding 
 

 

De laatste jaren zien we een groeiende belangstelling voor de naoorlogse architectuur en stedenbouw. Steeds 
breder wordt beseft dat ook de gebouwen en buurten van deze relatief jonge leeftijd bijzonder zijn en 
cultuurhistorische waarde bezitten. Ze belichamen een specifieke tijd waarin Nederland werkte aan de 
wederopbouw van het land. Het was een periode van opbouwen na een aantal zwarte jaren van vernietiging. 
Het naoorlogse credo was ‘de schouders eronder’; tempo maken met het herstel en zo snel mogelijk de 
verschrikkingen van het oorlogsgeweld achterlaten. De bouw maakte een versnelde industrialisatie door. De 
nieuwe wereld was licht, ruim en verzorgd. De verzorgingsstaat komt tot bloei en uit zich in ruimtelijke 
voorzieningen. Er ontstaat een kenmerkende architectuur en stedenbouw die als tijdslaag in de steden en het 
landschap haar sporen nalaat. De naoorlogse periode is ook in Haarlem zichtbaar in het groeiproces van de 
stad en draagt bij aan het totaalbeeld van de stedelijke ruimte van deze boeiende stad.  

Deze inventarisatie en waardering van naoorlogse architectuur en stedenbouw in Haarlem geeft een overzicht 
van de gebouwen en gebieden die in de periode 1940-1965 zijn gerealiseerd en cultuurhistorisch van belang 
zijn. Deze periode wordt ook wel de ‘wederopbouw’ of ‘wederopbouwperiode’ genoemd, hoewel Haarlem zeer 
beperkt te maken heeft gehad met feitelijke verwoestingen. De aanduiding naoorlogse periode is daarnaast 
niet geheel dekkend, want herstel van oorlogsschade begon in Nederland al in 1940, direct na de eerste 
verwoestingen, en niet pas na de bevrijding in 1945. Ook de eindgrens 1965 wordt niet scherp gehanteerd, 
omdat sommige ontwerpprocessen duidelijk begin jaren ‘ 60 zijn gestart, terwijl het gebouw of ensemble pas 
na 1965 wordt opgeleverd. In de praktijk worden beide termen ‘naoorlogs’ en ‘wederopbouw’ door elkaar 
gebruikt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Woonbebouwing, plantsoen en 
infrastructuur vormen een eenheid 
in veel naoorlogse wijken. Een 
pagina uit ‘Haarlem: heel oud, heel 
nieuw’, een bekend boek over de 
naoorlogse ruimtelijke verandering 
van Haarlem met twee foto’s van 
centraal in buurt gelegen 
speelplaatsen in Sinnevelt (Blijstra 
1971, p. 211) 

 

Er is sprake van een nieuw elan in de naoorlogse periode. Ook in deze gemeente was er het besef dat na de 
bevrijding een nieuwe mogelijkheid was tot gemeenschapsopbouw. Het hele stelsel aan sturing via de 
rijksoverheid van de bouwsector en ruimtelijke planning dat na de oorlog werd ingericht (onder leiding van de 
Algemeen Gemachtigde van de Wederopbouw), kreeg ook zijn weerslag in Haarlem, vanwege de 
materiaaltoewijzingen bijvoorbeeld. De bouw industrialiseerde. En alhoewel er geen grote gebieden waren 
beschadigd, werd in de jaren vijftig de woningnood wel steeds nijpender. Er werden veel kinderen geboren en 



Naoorlogse architectuur en stedenbouw in Haarlem 

Dolf Broekhuizen architectuurhistoricus 
8 

aan de inwoning (meerdere gezinnen die bij elkaar in een woning gehuisvest zijn) diende bij voorkeur een 
einde worden gemaakt. Om snelheid te maken bij de bouw van nieuwe woongebieden werd standaardisatie 
meer gemeengoed. Kortom, ook in Haarlem zijn nieuwe gebieden en gebouwen gerealiseerd met eigen, unieke 
naoorlogse kenmerken. 

De laatste jaren worden veel gebouwen en buurten uit deze periode aangepast om te voldoen aan de huidige 
eisen voor bijvoorbeeld duurzaamheid of wooncomfort. De waardering voor de wederopbouwperiode groeit 
echter ook en onderstreept het belang van deze inventarisatie en de bewustwording van de aanwezige 
cultuurhistorische waarden in Haarlem. 

 

Verantwoording 
Groslijst 

De Historische Vereniging Haerlem, Erfgoedvereniging Heemschut en het Cuypersgenootschap hebben eind 
2017 aan de gemeente gevraagd de architectuur en stedenbouw uit de wederopbouw te inventariseren, 
waarderen en zo nodig beschermen. Mede naar aanleiding van deze vraag heeft de gemeente Haarlem, 
Afdeling Omgevingsbeleid, team Erfgoed, architectuurhistoricus Dolf Broekhuizen opdracht gegeven de 
naoorlogse architectuur en stedenbouw in Haarlem op cultuurhistorische elementen te waarderen. Door het 
team is een traject gestart met het opstellen van een lijst waarna de gebouwen zijn geschouwd tijdens 
fietstochten door de wijken. Het begeleidingsteam heeft als uitgangspunt genomen de gegevens uit de 
gemeentelijke basisadministratie en het bouwarchief. Daarbij is gebruik gemaakt van een inventarisatie die in 
2012 is opgesteld door een werkgroep van de Historische Vereniging Haerlem (G.W. Moolenaars, P. Roos, S. 
Schaafsma, J. van der Weiden, Wederopbouw in Haarlem, Historische Vereniging Haerlem 2012). Ook is een 
longlist met 35 objecten en een shortlist met 10 objecten aangeleverd door Cuypersgenootschap, Historische 
Vereniging Haerlem en Erfgoedvereniging Heemschut. 

De verenigingen hebben zeer veel informatie verzameld, ook uit de archieven met de bouwvergunningen, over 
een selectie naoorlogse panden, ensembles en (groen-)structuren in Haarlem. De gegevens over namen van 
ontwerpbureaus en bouwjaren zijn in de meeste gevallen uit die lijst overgenomen. Met deze verenigingen is 
bij de start en oplevering van deze waardering ook gesproken en zijn zienswijzen uitgewisseld. Enkele objecten 
zijn voorgedragen door medewerkers van de afdeling erfgoed van de gemeente Haarlem en andere afdelingen 
binnen de gemeente. Tevens is een literatuuronderzoek gedaan door de auteur om eventuele relevante 
objecten boven tafel te krijgen en toe te voegen aan de lijst. Uit die lijst zijn na een eerste globale beoordeling 

70 objecten geselecteerd die vervolgens nauwkeurig zijn 
beoordeeld. Ze zijn geschouwd ter plekke en daarna beschreven en 
gewaardeerd. De waardering van die gebouwen ligt nu voor u.  

Bij de inventarisatie zijn de objecten uit de naoorlogse periode die 
voorheen al zijn aangewezen als rijks- en gemeentelijk monument 
als referentie in ogenschouw genomen in het onderzoek maar niet 
opnieuw beschreven en gewaardeerd. Redengevende 
omschrijvingen op basis waarvan deze panden zijn aangewezen zijn 
opgenomen als bijlage 1 bij het rapport. Deze objecten vormen een 
deel van de context waarbinnen de geïnventariseerde objecten zijn 
gewaardeerd. 

 

 

 

 

Omslag van de in 2012 verschenen publicatie ‘Wederopbouw in 
Haarlem’, opgesteld door de werkgroep van de Historische 
Vereniging Haerlem  
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Cultuurhistorische waardering 

De objecten zijn cultuurhistorisch geanalyseerd en beoordeeld op waarden zoals die door team Erfgoed van de 
Gemeente Haarlem worden gehanteerd en aansluiten bij de waarderingscriteria van de Rijksdienst voor het 
Cultureel Erfgoed. Op hoofdlijnen zijn dat cultuurhistorische waarden, architectuurhistorische waarden, 
stedenbouwkundige en ensemblewaarden, en zeldzaamheid en gaafheid.  

Gewaardeerd worden de objecten op: 

 - Stedenbouwkundige waarden: -stedenbouwkundige context en volume opzet hoofdgebouw 
    -onderdeel van een ensemble 
 - Architectuurhistorische waarden: -bouwstijl 
      -kwaliteit ontwerp/gaafheid/herkenbaarheid 
 - Cultuurhistorische waarden:  -van belang voor de gebruikshistorie 

-zeldzaamheid/ouderdom/bouwhistorische waarde 

Bij de waardering zijn naast de cultuurhistorische waarden als criteria ook de vertegenwoordiging van 
representativiteit in ogenschouw genomen. Daarbij gaat het om diversiteit in type, de verdeling over 
bouwperiodes, de betekenis voor de stad Haarlem, de representatie van architectuurstromingen binnen de 
naoorlogse periode.  

Deze werkwijze heeft geleid tot een overzicht van objecten die cultuurhistorisch van hoge, positieve of 
neutrale waarde zijn. 

 

Afstemming 

Over de opzet van het onderzoek en over het (concept)rapport heeft afstemming plaatsgevonden met de 
Historische Vereniging Haerlem, Erfgoedvereniging Heemschut en het Cuypersgenootschap. Het (concept) 
rapport is eveneens gedeeld met de Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit van de gemeente. 

Resultaten van deze afstemming worden verwerkt in het definitieve rapport. 

 

Leeswijzer 
Dit rapport is opgebouwd uit twee delen. In het eerste deel wordt de ruimtelijke context geschetst van de 
naoorlogse gebouwen en ensembles. Deze korte typering van de bouw van de belangrijkste naoorlogse 
gebieden en wijken in Haarlem is per wijk opgebouwd. Eerst worden de gebieden beschreven die al voor de 
Tweede Wereldoorlog waren ontworpen en in de jaren daarna werden bebouwd. En incidentele invullingen in 
bijvoorbeeld de binnenstad. Daarna komen de wijken aan bod die na de oorlog tot stand kwamen. Op min of 
meer chronologische wijze zijn dat Sinnevelt, Delftwijk, Parkwijk en in Schalkwijk de twee noordelijke wijken 
Europawijk en Boerhaavewijk. Dit deel sluit af met bedrijventerrein Waarderpolder. 

Het tweede deel bevat de inventarisatie en waardering. Deze is typologisch geordend zodat een overzicht 
ontstaat binnen samenhangende gebouwgroepen. De types zijn ingedeeld in achtereenvolgens religieuze 
voorzieningen, onderwijsvoorzieningen, bedrijfsgebouwen en overige voorzieningen (zoals nutsvoorzieningen), 
woningen vrijstaand, woningen laagbouw (een of twee bouwlagen), woningen middelhoogbouw (hoofdzakelijk 
drie of vier lagen), en woningen hoogbouw (vijf bouwlagen of meer)1. De objecten zijn binnen een type 
alfabetisch op straatnaam geordend. De beschrijving van de objecten en ensembles is steeds als volgt 
opgebouwd. Eerst een korte karakterisering van het object. Daarna een formulering van de cultuurhistorische 
waarden.  

Het rapport sluit af met de aanbevelingen en een overzichtslijst waarop alle onderzoeksobjecten zijn 
weergegeven.

                                                        

1 Deze definitie van hoogbouw is anders dan de definitie die wordt gebruikt in huidige gemeentelijke beleidsstukken, waar 
veelal voor hoogbouw een hoogte van 10 lagen / 30 meter wordt aangehouden 
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DEEL 1  

RUIMTELIJKE CONTEXT 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stedenbouwkundige situatie Haarlem omstreeks 1965. 

Vooroorlogse wijken - grijs: 1. Vogelenbuurt, 2. Planetenwijk, 3. Vondelkwartier, 4. De Krim, 5. Ramplaankwartier, 6. 
Oosterduin, 7. Oosterhout en Zuiderhout, 8. Amsterdamsebuurt, 9. Slachthuisbuurt 

Wederopbouw wijken - groen: 1. Sinnevelt, 2. Delftwijk, 3. Parkwijk, 4. Europawijk, 5. Boerhaavewijk, 6. Schalkwijk 
centrum, 7. Waarderpolder 
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Naoorlogse groei van Haarlem 

De ‘voltooiing’ van vooroorlogse wijken 
Zoals in zoveel Nederlandse gemeenten werd ook in Haarlem na de Tweede Wereldoorlog de draad van vóór 
de oorlog weer opgepakt. Er lag een enorme opgave om te voorzien in de vraag naar betaalbare woningen voor 
de lagere en middeninkomens en om de woonsituatie in de oude wijken te verbeteren. De bevolking groeide 
na de oorlog exponentieel en de kwaliteit van de huisvesting voor de middenklasse was laag. De aandacht 
richtte zich in eerste instantie vooral op het uitbreiden van de woningvoorraad. De stedenbouwkundige 
plannen die door L.C. Dumont werden gemaakt na annexatie in 1927 van de gemeente Schoten en van delen 
van Bloemendaal, Heemstede en Haarlemmerliede/Spaarnwoude waren inmiddels voltooid of nog in 
uitvoering en waren door de oorlog tot stilstand gekomen. De Vogelenbuurt en de Planetenwijk waren zo 
goed als voltooid en werden afgebouwd volgens plan. Aan uitvoeringsdetails met typerende 
wederopbouwkenmerken is aan deze woningen te zien dat ze na de oorlog zijn gebouwd. 

Voor de wijken Vondelkwartier, de Krim (Overdelft), Ramplaankwartier, Oosterduin en Zuiderhout, de 
Slachthuisbuurt en Amsterdamsebuurt geldt dat ze in meer of mindere mate volgens het plan van Dumont zijn 
opgezet, dan wel aangepast, maar dat er na de oorlog aanzienlijke aanpassingen en zelfs uitbreidingen op zijn 
gedaan. 

Voor veel van deze wijzigingen en uitbreidingen waren A. van der Steld, hoofd Stadsontwikkeling en J.A. Kuiper, 
stedenbouwkundig adviseur, verantwoordelijk. Ook Krijn Haasnoot, stedenbouwkundig ontwerper bij de 
gemeente, is verantwoordelijk voor een groot aantal nieuwe planontwerpen. 

De naoorlogse bouw wordt gekenmerkt door nieuwe inzichten op het gebied van stedenbouw, architectuur en 
beeldende kunst. Hierbij wordt duidelijk afstand genomen van historische principes en op een radicaal andere 
manier naar de stad gekeken. Dit laat zich zien in de manier waarop met het bouwblok wordt omgegaan, maar 
ook door de opkomst van hoogbouw, zoals de zusterflat bij de Mariastichting of Koningstein aan het Spaarne. 
Bij de wijken in afronding zijn nieuwe stedenbouwkundige principes soms al toegepast; er wordt afscheid 
genomen van traditionele verkavelingen en er worden meer open configuraties toegepast in onder anderen 
repeterende stroken, met open hoeken en combinaties van hogere en lagere bebouwing.  

Ook de architectuur onderscheidt zich duidelijk van wat in het verleden is gebouwd. Er wordt hierbij gebruik 
gemaakt van specifieke materiaalkeuzes, systeembouw en van beeldende kunst -of gebouw gebonden kunst- 
op gevels of in entreeportalen. De architectuur is vaak repeterend en eenvormig en materiaaltoepassingen zijn 
sober. Door toepassing van een gevelkunstwerk -een plastiek in natuursteen of een baksteenreliëf- kon de 
kwaliteit en identiteit van de plek worden vergroot. In de inventarisatie zijn verschillende locaties met 
gebouwgebonden kunst opgenomen. Kunstenaars als Levinus Tollenaar, Lex Horn en Hans Wiesman hebben 
een belangrijke bijdrage geleverd en vele plekken extra allure gegeven door hun wandkunst. 

 

 

 

 

 

Reliëf op het Zegelwaarden gebouw, Bakenessergracht 

 

 

 

 

 

 

Reliëf van Levinus Tollenaar, Paul Krugerkade 
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      Reliëf van Lex Horn, Linneauslaan 

        

 

 

 

Wandkunst van Hans Wiesman, Berlagelaan 

 

Vondelkwartier  
Aan het stedenbouwkundig ontwerp van het Vondelkwartier in Haarlem-Noord liggen beaux-arts principes ten 
grondslag, zoals monumentale routes (zoals Muiderslotweg en Eksterlaan) waarlangs de woonbuurten zijn 
geordend; gebogen straten, en de positionering van monumentale gebouwen op zichtlijnen (zoals de Sionskerk 
Eksterlaan/Rijksstraatweg). Middenin buurten, min of meer afgewend van die routes, liggen kleinschalige 
sociale en collectieve voorzieningen, zoals een park of een school, omgeven door bebouwing langs straten 
waarmee openbare ruimtes worden gevormd (park, plein, straat). De school aan de P.C. Hooftstraat 
(voormalige J.P. Coenschool) is hier een kenmerkend voorbeeld van.  

 

In de naoorlogse periode namen opdrachtgevers en ontwerpers hier de vrijheid om van de bestaande plannen 
af te wijken en integreerden ze nieuwe verkavelingswijzen. De zaagtandverkaveling van de door architect Holt 
ontworpen woonbuurt langs de Muiderslotweg, het Jephteplein en de Badelochstraat wijkt duidelijk af van de 
klassieke wijkopzet. Ook de open structuur van de woonblokken is een nieuwe ontwikkeling.  

 

Vondelkwartier met in paars de  

naoorlogse invullingen. 
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De Krim / Overdelft 
De uitvoering van het vlakbij gelegen gebied De Krim, ook wel 
Overdelft genoemd, is vóór de oorlog gestart en na de oorlog 
verder aangelegd. De bebouwing is grotendeels in de jaren ’50 
gerealsieerd, de strokenbouw op velden aan de westrand, uit 
1958, is een duidelijke modernisering ten opzichte van het 
oorspronkelijke plan. De voorzieningen zijn geclusterd aan 
beide uiteinden van de langwerpige wijk, met aan de 
noordzijde een school voor voortgezet onderwijs, het Mendel 
College. Aanvankelijk gerealiseerd als een wand langs de 
doorgaande weg, met het schoolplein gericht op de woonbuurt.  

 

 

 

 

 

 

 

De Krim met in paars de naoorlogse invullingen. 

 

 

Ramplaankwartier en Oosterduin 
In Haarlem-West werden zones na de oorlog verder ontwikkeld zoals het voormalige Tuindorp, dat als 
Ramplaankwartier werd uitgebreid aan de noordwestelijke zijde. Hier werd geëxperimenteerd met nieuwe 
manieren van verkavelen en werden alternatieve woningtypologieën geïntroduceerd, zoals de drive-in 
woningen, waaruit de aandacht voor de integratie van het autobezit in de woonomgeving blijkt (Gilles 
Schoolmeesterslaan). Ook verschijnen hier rijwoningen in de vorm van eenlaagse bejaardenwoningen. De door 
Friedhoff ontworpen Beatrixschool, een openbare lagere school, was al eerder, net voor het begin van de 
Tweede Wereldoorlog opgeleverd, in aansluiting op de groei van de wijk.  

Het buurtje van Oosterduin, ingeklemd tussen de Westelijke Randweg en de grens met Aerdenhout, is ontstaan 
vanaf de jaren ’20 en was bedoeld voor de hogere middeninkomens, evenals de Krim. Het heeft een open 
structuur gekregen van woonblokken met hoofdzakelijk per drie of vier geclusterde woningen. Kenmerkende  
wederopbouwprincipes zijn hier niet veel te vinden; het binnenterrein met garageboxen in de zuidoosthoek 
van de buurt is een typisch verschijnsel dat in deze periode vaker werd toegepast. 

    

 

 

 

 

 

 

 

Tuindorp, het latere Ramplaankwartier (links) en het wijkje 
Oosterduin met in paars de naoorlogse invullingen. 
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Oosterhout en Zuiderhout 
In de wijken met vrijstaande woonbebouwing, Oosterhout en Zuiderhout in Haarlem-Zuid, was sprake van 
hetzelfde principe als bij de wijken met grotendeels arbeiderswoningen en middenstandswoningen; de 
inpassing van naoorlogse bebouwing in de uitleg van Dumont uit 1911. Hier ordenen gebogen straten en 
radiaalwegen de kavels met woningen. Ook hier is een aanzienlijk aantal kavels pas in na de oorlog bebouwd. 
Op een groot deel van de kavels staan vrijstaande woonhuizen met rondom een tuin. In Zuiderhout komen ook 
veel geschakeld woningen voor als twee- of drie-onder-een kap. Sommige woonhuizen zijn eigentijds opgezet 
in typologie en stijl, zoals Churchilllaan 35, andere zijn meer traditioneel van opzet in typologie en stijl 
(Crayenesterlaan 70-72).  

 

Een radicaal nieuwe uiting van een typologie van woonhuizen voor de hogere inkomensklasse is het 
appartementencomplex in Zuiderhout, Parkflat Zuiderhout (Prins Mauritslaan 2). Zowel stedenbouwkundig, 
door de plaatsing van een afwijkend hoog element, vrij in de ruimte, los van het stedenbouwkundige grid, als 
door stapeling en schakeling van woningen in een hoogbouwcomplex. In die tijd was tien bouwlagen hoog voor 
Nederland. Alhoewel omwonenden destijds (1959-1961) bezwaar maakten tegen de hoogte ervan, is de flat 
toch gerealiseerd zodat we nog in het stadsbeeld kunnen ervaren hoe de hogere inkomensklasse destijds in 
hoogbouw onderdak vond. In Haarlem-Zuid verrees vrijwel tegelijkertijd met Haarlem Hoog aan de Van 
Leeuwenhoekstraat, een flat die zijn naam eer aandoet en met veertien verdiepingen net iets hoger is dan de 
Parkflat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oosterhout en Zuiderhout met in paars de 
naoorlogse invullingen. In de punt van de 
wig, in het midden van de wijk, staat de 
parkflat. 
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Amsterdamsebuurt en Slachthuisbuurt 
Ook in de oostelijke wijken werden aanvankelijk eerst lege plekken bebouwd. De Amsterdamsebuurt heeft zich 
in grofweg drie fasen ontwikkeld vanuit de stad richting het oosten. De Oude Amsterdamsebuurt in de late 19e 
eeuw en begin 20e eeuw de Potgieterbuurt en daarna de Van Zeggelenbuurt. Een van de weinige plekken met 
duidelijke oorlogsschade, was de Van Zeggelenbuurt. Deze schade is hersteld en aan de noord-oostkant en 
langs de Prins Bernhardlaan zijn eigentijdse lange blokken eengezinswoningen en portieketagewoningen 
gebouwd. Als wijkentree en landmark vanaf de richting Amsterdam over de Amsterdamsevaart, staat een 
markant gesitueerd bedrijfsgebouw op de hoek van de Prins Bernhardlaan; het Bougiegebouw. 

De naoorlogse invulling van de Slachthuisbuurt heeft vooral langs de buitenrand van de wijk plaatsgevonden. 
Woonstroken of ensembles die de doorgaande buurt- en wijkwegen begeleiden. Aan de J.J. Hamelinkstraat. 
Hannie Schaftstraat en de Schipholweg en langs de Prins Bernhardlaan is een volledige zone wederopbouw 
woningen gerealiseerd. De strook tussen Hannie Schaftstraat en Schipholweg uit 1954 van Huib Tuninga zijn 
duidelijke gestempelde wooneenheden op een groenstrook. Dit gebied is inmiddels herontwikkeld. 

 

 

 

 

 De Van Zeggelenbuurt, onderdeel van de Amsterdamsebuurt (links) en de Slachthuisbuurt met in paars de naoorlogse 
invullingen. 

 

Incidentele inpassingen 
De eerste urgentie na de oorlog lag bij het vervullen van de grote vraag naar nieuwe woningen. Begin jaren 
zestig werd -toen de wederopbouw plannen in de buitenwijken volop in uitvoer waren- een structuurplan 
gepresenteerd om de historische stad te saneren en de leefomstandigheden aldaar te verbeteren. Dit 
rigoureuze plan stuitte echter op verzet bij de Haarlemse bevolking en werd uiteindelijk omgezet naar een 
stadsvernieuwingsplan waarbij veelal uitgegaan werd van bestaande stedenbouwkundige structuur en 
incidentele verbeteringen, in plaats van grootschalige sloop en herstructurering. 

In de binnenstad is daarom voornamelijk sprake van naoorlogse inpassing van individuele objecten of 
ensembles in een bestaande historische structuur. Een aantal van die objecten valt op, of is van 
cultuurhistorische waarde, door de functie bijvoorbeeld, of door de stijl, waardoor ze zich onderscheiden in het 
stadsbeeld. Een van de overblijfselen van het structuurplan in het Rozenprieel is het negen lagen tellende 
kantoorgebouw Koningstein langs het Zuider Buiten Spaarne. De bouw hiervan was niet onomstreden en 
inmiddels is het gebouw dat uiteindelijk in 1966 tot stand kwam, alweer gesloopt. 
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Minder contrasterend was de reeks van drie kantoren die tussen andere historische bebouwing langs het 
Spaarne werd tussengevoegd. Juist het contrast in stijl, in combinatie met de aansluiting door rooilijn en 
bouwhoogte, zijn kenmerkend (Spaarne 51, 55, 59). 

Voorbeelden van bijzondere functies zijn het kantoor voor de havendienst (Spaarndamseweg), het gebouw 
Zegelwaarden aan de Bakenessergracht (inmiddels een onderdeel van het Teylersmuseum), of het voormalige 
VVV-kantoor op het stationsplein. Een late inpassing is de bibliotheek die in 1972 is gerealiseerd als uitbreiding 
bij het historische Doelengebouw. 

 

 

Historische gevelwand aan het Spaarne met wederopbouw-elementen die zich voegen in het stedelijk weefsel.  
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Naoorlogse wijken in Haarlem 
 

Was het met name de heer L.C. Dumont die vanaf de eeuwwisseling tot ruim in de jaren dertig zijn stempel op 
de Haarlemse stedenbouw drukte, na de oorlog waren daar de heren Van der Steld en Kuiper die volgens de 
nieuwste principes de stedenbouwkundige opgave in Haarlem Noord vormgaven. Daarnaast werkten de heren  
Haasnoot en Hardonk als gemeentelijk stedenbouwkundigen aan de grootste stadsontwikkeling die Haarlem 
ooit gekend heeft. Zij werkten aan het structuurplan voor het Stadsdeel Schalkwijk, waar zo’n 40.000 mensen 
zouden gaan wonen. 

Volgens de nieuwste stedenbouwkundige en architectonische inzichten werden de wijken ontworpen. Als 
reactie op de verouderde krappe stadswijken, werd gewerkt volgens principes van ruimtewerking, licht en 
lucht. Er werden nieuwe relaties gelegd tussen architectuur en het stedenbouwkundig ensemble. 
Woonblokken werden geplaatst in een open ruimte, waarbij de verhouding tussen groen, water en weg 
zorgvuldig werd bepaald.  

Het principe van de tuinstad en de wijkgedachte liggen aan de basis van de structuur van de uitbreidingswijken. 
De ideale stad, met een groen hart, dat een ruimtelijke en sociologische eenheid vormt. Binnen dit 
gedachtegoed is de stad hiërarchisch ingedeeld: woning-woonblok-buurtwijk-stadsdeel-stad.  

Kenmerkend voor de woningbouw in de wederopbouwperiode is de bouw van repeterende eenheden, 
wooneenheden genoemd, waarbij verschillende woningtypen in een ensemble 
als een vaste ruimtelijke compositie worden herhaald en gecombineerd en 
gezamenlijk een buurt vormen. Door de verschillende woontypen is het 
mogelijk een woongemeenschap te vormen met een stedelijke diversiteit 
waarin grote en kleine gezinnen, oude en jonge mensen worden 
samengebracht.  

De wooneenheden worden als het ware gestempeld. Essentieel onderdeel van 
de stempels is de integrale afstemming van de wooneenheid op de 
groenaanleg en inrichting van de openbare ruimte van het bebouwingsveld.  

De ruime hoeveelheid groenvoorzieningen is een belangrijk onderdeel van de 
tuinstad-gedachte. Groene zomen functioneren als scheiding en buffer tussen de zelfstandige wijken. 
Daarnaast is het wijkgroen een grote kwaliteit, omdat het als een loper onder de bebouwing doorloopt. 
Woonblokken, bomen en lager groen vormen zo een samenhangende ruimtelijke eenheid. Deze naoorlogse 
werkwijze die in heel Nederland werd toegepast kreeg in Haarlem diverse uitwerkingen. 

 

De wijkgedachte was ook dat men een wooncarriѐre 
moest kunnen afleggen in de wijk. Dat betekende dat 
er verschillende typen woningen nodig waren. Voor 
grote gezinnen of ouderen. Er werd in die jaren 
geëxperimenteerd met nieuwe woonvormen. 
Verdiepingswoningen met centrale entree aan een 
portiek, of via een galerij, maar ook de 
doorzonwoning, de maisonnette en de duplexwoning 
deden hun intrede. Twee duplexwoningen konden 
eenvoudig gecombineerd worden tot een grotere 
woning als de vraag veranderde. 

De drive-in woning combineerde een inpandige garage 
met een meerlaagse grondgebonden woning en 

speelde daarmee in op het toenemende autobezit. 

In de volgende wijkbesprekingen worden de grootschaliger naoorlogse gebieden afzonderlijk besproken. 
Achtereenvolgens Sinnevelt, Delftwijk, Parkwijk, Europawijk, Boerhaavewijk, Schalkwijk centrum en de  
Waarderpolder. Steeds wordt eerst kort de algehele stedenbouwkundige opzet benoemd. Daarna de 
woonensembles en de belangrijkste collectieve functies. En tot slot de markering en begrenzing.  
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Sinnevelt 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Uitbreidingsplan Sinnevelt, 
ontwerp A. van der Steld 
gemeente Haarlem in 
samenwerking met J.A. 
Kuiper, (Blijstra 1971, p. 
210) 

In oranje de hiërarchie van 
de wijkontsluiting;  

in geel de voorzieningen in 
stroken (scholen, winkels, 
zorg);  

in groen de soorten groen; 
collectieve loper, 
gemeenschappelijk 
gebruiksgroen of prive-
tuinen. 

 

De wijk Sinnevelt in Haarlem Noord is een uitbreidingswijk uit het vooroorlogse plan van Dumont, die na de 
oorlog een aangepast stedenbouwkundig ontwerp kreeg volgens de nieuwste stedenbouwkundige principes. 
De wijk is in de jaren ‘ 50 gebouwd en was een van de eerste wijken die in opzet afweek van de traditionele 
manier van ontwerpen. Het ontwerp is van de hand van ir. A. van der Steld, destijds hoofd van de afdeling 
Stadsontwikkeling van Openbare werken. Hij leverde het ontwerp voor het uitbreidingsplan Sinnevelt in 
samenwerking met een particulier bureau, Verhagen, Kuiper, Gouwetor en De Ranitz, waarvan vooral ir. J.A. 
Kuiper betrokken was. Sinnevelt bestaat uit ongeveer 1200 woningen, grotendeels voor de middenklasse 
(Haasnoot 1965 p. 127). 

Sinnevelt is stedenbouwkundig ontworpen als een afgerond geheel, met vier woonbuurten opgebouwd uit 
wooneenheden en tussen die buurten een kleine en een grotere haakvormige voorzieningenstrook. Langs de 
Planetenlaan ligt een cluster van meerdere scholen.  

De wijk heeft geen hoogbouw (hoger dan vier bouwlagen) en is relatief kleinschalig opgezet. Elke buurt bestaat 
uit strokenbebouwing en in het centrum van de buurt een kindvriendelijke zone of bijzondere bebouwing. Dat 
centrale deel ingericht met speelpleinen (speelvoorzieningen en groen), noemde Blijstra een 
‘voetgangersplantsoen’, in zijn bespreking in 1971 van de Haarlemse stedenbouw.  

Hij had er waarderende woorden voor in zijn boek ‘Haarlem: heel oud, heel nieuw’ (Blijstra 1971, p. 210). 
Omdat de stroken woonbebouwing zijn opgebouwd uit verschillende woningtypologieën ontstaat een wijk 
voor diverse huishoudens. Infrastructuur, groen en bebouwing vormen een hechte eenheid. 
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Het was destijds de bedoeling dat bewoners van de wieg tot het graf in de wijk konden blijven wonen. Daarom 
zijn er woningen voor kleine en grote huishoudens en ook ouderenwoningen. Kenmerkend voor de 
kleinschaligheid zijn de zogeheten stratenlussen, o.a. J.H. Leopoldstraat en Van Collumstraat, die zo zijn 
ontworpen dat wel bestemmingsverkeer er gebruik van maakt, maar het buurtverkeer gescheiden wordt. 

De wijk wordt begrensd door drie doorgaande wegen, de Delftlaan, Orionweg en Planetenlaan. En in het 
noorden door het Schoterbos met sportcomplex, een zogeheten groene wig die de wijk scheidt van de andere 
naoorlogse wijk in Noord, Delftwijk. De aanleg van het Schoterbos en het Noordersportpark was al in de jaren 
dertig gestart (De Wagt 2002, p. 63). 

 

 

Delftwijk 
 

 

 

 

 

 

 

 

Uitbreidingsplan 
Delftwijk, ontwerp 
ir. A. van der Steld 
gemeente Haarlem, 
in samenwerking 
met J.A. Kuiper, 
maquettefoto 

(Blijstra 1971, p. 
213) 

 

Het zuidelijke deel van Delftwijk betreft het oude Schoten, woningen die in de jaren ’20 gerealiseerd zijn in 
gesloten bouwblokken. Het deel van de wijk ten noorden van de Generaal Spoorlaan kreeg grotendeels vanaf 
de jaren vijftig vorm, net als Sinnevelt, en het definitieve stedenbouwkundig ontwerp (1957-1961) is ook van ir. 
A. van der Steld, eveneens in samenwerking met stedenbouwkundig adviseur J.A. Kuiper. Deze wijk ten 
noorden van het Schoterbos heeft oorspronkelijk ongeveer 1.500 woningen, die voor een groot deel in de 
woningwetsector zijn gerealiseerd (Haasnoot 1965, p. 127). 

De wijk is grotendeels opgebouwd uit woonensembles, geleed door de ontsluitingsstructuur en grote 
groenzones, zoals Arthur van Schendel Plantsoen, Simon Vestdijkpark en Ter Braak Plantsoen. Daarnaast is er 
volop openbare aanplant in de woonstraten, particuliere tuinen, groene hoven en plantsoenen in de 
wooneenheden, zodat de wijk zeer groen oogt. De vier wooneenheden bij de Aart van der Leeuwstraat 
bijvoorbeeld, hebben alle vier een collectieve hof die elk als een uniek ontwerp is gerealiseerd. Een motief om 
beslotenheid in de wooneenheden te realiseren is de situering van lage garageboxen langs de doorgaande 
wegen op de koppen van de hoven, zoals toegepast bij bovengenoemd complex. Een andere functie voor 
dergelijke laagbouwstroken waren winkels, zoals helemaal in de noordhoek, langs het Lennaerd Nijghpad en de 
Rijksstraatweg is toegepast. Om verkeersluwe woonbuurten te creëren zijn ook hier (net als in Sinnevelt) 
stratenlussen toegepast (Aart van der Leeuwstraat, Van Moerkerkenstraat, Du Perronstraat). Het centrale 
plantsoenen in de buurt was de speelplek voor kinderen, zoals in Sinnevelt. Inmiddels zijn deze speelplekken 
grotendeels verdwenen, of meer afgeschermd van het openbare gebied.   
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Het naoorlogse deel van Delftwijk wordt begrensd door de Delftlaan in het westen en de Rijksstraatweg aan de 
oostkant, die elkaar kruisen bij het Delftplein. De Jan Gijzenkade kruist de Rijksstraatweg in het zuiden.  

In Delftwijk is sinds 2003 een herstructureringsprogramma gestart, waarbij gemeente, corporaties en andere 
partijen werken aan de wijkaanpak, waaronder sloop, nieuwbouw en renovatie. Delftwijk kreeg in 2003 de 
status als een zogeheten ‘prioriteitswijk’ (Tellinga 2004, p. 82-85). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De zuidelijke punt van Delftwijk is in de jaren ’20 
gebouwd. 

In de opbouw van de wijk is duidelijk de rationele 
structuur te zien bestaande uit strokenbouw die 
samen kleine wooneenheden vormen. Deze 
wooneenheden zijn gestempeld, door de 
combinatie van verschillende wooneenheden met 
daarin een variatie aan woontypologieën 
ontstaat een afwisselende buurt waar de gehele 
wooncarriѐre kan worden volbracht. 
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Parkwijk  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uitbreidingsplan Parkwijk, 
maquettefoto (Blijstra 1971, p. 
221) 

 

Parkwijk is in de naoorlogse periode opgezet als een zogeheten satelliet, bedoeld om als zelfstandige wijk te 
functioneren in het oosten van Haarlem, wat aansluit bij de wijkgedachte.  

Aan de aanleg van Parkwijk was al voor de Tweede Wereldoorlog begonnen, het werd als een tuinstad gezien. 
Het uitbreidingsplan van Dumont uit 1937 voor Haarlem Oost heeft echter nauwelijks uitvoering gekregen. Na 
de bevrijding werd dit plan wel weer opgepakt, maar kreeg in 1955 door Krijn Haasnoot een hele andere vorm 
en kwam als Parkwijk tot uitvoering. Het bestaat uit ongeveer 900-1000 woningen, grotendeels gerealiseerd in 
de periode 1956-1961. Dit is de eerste samenhangende wijk in oost die niet meer is verkaveld met bebouwing 
langs straten als gesloten bouwblokken, maar volgens de zogeheten functionele stedenbouw, gebaseerd op 
functiescheiding met strokenbouw als compositie op velden en een hiërarchisch verkeerssysteem dat de wijken 
ontsluit.  

Geheel in aansluiting op de wijkgedachte, om de sociale opbouw binnen buurten te versterken, kreeg de buurt 
een eigen winkelcentrum aan het Beatrixplein, opgezet als een hof. Het is opgebouwd met winkels in de plint 
met daarboven twee lagen woningen. Naast het winkelcentrum zijn andere collectieve voorzieningen 
aanwezig, zoals een tankstation met servicepunt en een kerk, de Pastoor van Arskerk (1962) ontworpen door 
architect Holt, die inmiddels een naoorlogs Rijksmonument is. Net naast het plein, aan de Jan Sluijterslaan, 
staat ook een zogeheten standaardschool. Een kleuterschool waarvan er meerdere werden gerealiseerd in de 
naoorlogse wijken, om snelheid te maken en kosten te besparen. Het ontwerp is van D. Heiloo, als architect in 
dienst van Openbare Werken Haarlem. Kerk, winkelcentrum, garage en school vormen gezamenlijk een 
voorzieningencluster centraal in de wijk (in blauw op onderstaande afbeelding).  

De woonblokken zijn als stroken in stempelverkaveling of hakenverkaveling gegroepeerd tot grotere eenheden 
op woonvelden: collectief ingerichte plantsoenen rondom de woonstroken, ontsloten door woonpaden en 
autostraten, die gescheiden van elkaar zijn aangelegd (zie afbeelding). De woonstroken zijn overwegend twee 
en vier bouwlagen hoog. De tweelaagse stroken zijn eengezinshuizen met particuliere tuinen. Bij deze 
woningen zijn ook garageboxen ontworpen en autopleinen. De stroken in vier lagen bestaan uit 
portieketagewoningen. 
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Aan de zuidkant van de wijk ligt het Burgemeester Reinaldapark, dat een wijkoverstijgende functie heeft als 
recreatiegebied. Vanaf het park leidt de monumentale Prinses Beatrixdreef de wijk in naar het winkelcentrum, 
een brede groene loper waarop een aantal vrijstaande woonblokken is gepositioneerd. 

Op de overgang van de wijk naar het park zijn een viertal hoge woontorens geplaatst, als markering van de 
wijkrand (Leonard Springerlaan), die vrij uitzicht op het landschap bieden. 

De oorspronkelijke aanleg van het park is ontworpen door J.T.P. Bijhouwer (1956) en in sterk aangepaste vorm 
uitgevoerd door J.J. Schipper, directeur van Hout, Plantsoenen en Begraafplaatsen van Haarlem (van 1964-
1973). Een recente metamorfose heeft het park een ander gezicht gegeven, maar de as van de Beatrixdreef is 
nog duidelijk aanwezig. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wijkopzet van Parkwijk; in groen het Reinaldapark en 
de Beatrixdreef, in paars de vrij gesitueerde 

woonblokken en de stempels strokenbouw en in blauw 
de wijkvoorzieningen.  

 

 

Prinses Beatrixdreef in de zomer 
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Stadsdeel Schalkwijk 

De grootste wijk werd Schalkwijk, een stadsdeel bestaande uit vier woonwijken, waarvan de eerste contouren 
vanaf de jaren zestig op papier werden gezet. De realisatie ervan werd slechts mogelijk na een grenswijziging in 
1962-1963. In 1960 telde Haarlem 170.000 inwoners en om nog verder te kunnen groeien werd met een 
grenswijziging een groot gebied ten zuidoosten van de stad bij de gemeente betrokken.  

Het stadsdeel werd  gerealiseerd in verschillende bouwfases. De twee noordelijke woonwijken, Europawijk en 
Boerhaavewijk als eerste, vanaf de jaren zestig. De zuidelijke wijken Meerwijk en Molenwijk ontstonden na 
1965, rond 1970. Het stadsdeelcentrum, met winkels en kantoren, is eveneens vanaf begin jaren zeventig 
gebouwd.  

Bij de groepering van de woonwijken is uitgegaan van het principe, dat de hoofd-in- en uitvalswegen van het 
stadsdeel langs de woonwijken getraceerd werden. Er is een strikte hiërarchie in het wegenstelsel. Rondom de 
wijken liggen hoofdontsluitingswegen (bv. de Europaweg) met daarlangs hogere bebouwing, vervolgens lopen 
door de wijken de wijkontsluitingswegen (bv de Laan van Angers) waarlangs lagere bebouwing -vaak al 
eengezinswoningen- staat, daar vanaf takken buurtstraten en woonpaden die voor langzaam verkeer en 
uiteindelijk voetgangers en spelende kinderen bedoeld zijn. De straatverlichting past zich in hoogte en 
lichtsterkte aan het type weg aan. 

Bij de opzet van de Europawijk, Boerhaavewijk en Meerwijk is in het algemeen de hoge bebouwing aan de 
randen van het woongebied gesitueerd. De bebouwing in de vorm van torenflats of van 7 à 8 lagen hoge 
flatgebouwen vormt een markante begrenzing van de woonwijk. Zo kon geprofiteerd worden van het uitzicht 
op groenstructuren en parken. De eengezinshuizen zijn zoveel mogelijk in samenhangende complexen in het 
middengebied van de wijk gesitueerd. 

Het groen is ook hier nadrukkelijk onderdeel van het stedenbouwkundige concept. Het volgt een gelijksoortige 
hiërarchie als de wegenstructuur; wijkgroen (bv het Engelandpark) ligt langs de randen van de wijken, voor 
iedereen toegankelijk. Het woongebied werd omzoomd door een groengordel waarin de voornaamste 
recreatievoorzieningen van het stadsdeel waren opgenomen. Buurtgroen en tussen de huizen collectief groen 
functioneert als groene onderlegger voor de wijkbebouwing en is ook collectief. Er werden diverse openbare 
speelgelegenheden aangelegd, naast speeltuinen en trapvelden. Privétuinen zijn beschikbaar voor de 
grondgebonden eengezinswoningen.  

Bij de wijkgedachte hoorde dat in elke woonwijk eigen voorzieningen opgenomen, zoals kleuter- en lagere 
scholen, winkels, kerken e.d. zodat de wijk bijna zelfvoorzienend is. Winkels werden geconcentreerd in enkele 
kleine winkelcentra. Het was met name de bedoeling dat de verschijningsvorm en ligging van scholen, kerken, 
winkels en andere voorzieningen bijzondere aandacht zouden krijgen en zo bij zouden dragen aan de 
belevingswaarde en herkenbaarheid van de wijk. Elke wijk diende een eigen ‘gezicht’ te hebben. Zo kreeg elke 
wijk zijn eigen structuur, die duidelijk afwijkt van de andere wijken. Dit zou de waardering door bewoners van 
de eigen wijk bevorderen. 

De voorzieningen die voor geheel Schalkwijk en eventueel ook nog voor gebieden 
buiten dit stadsdeel moesten dienen, werden zoveel mogelijk buiten de 
woonwijken gesitueerd. 

Dat dit soort ontwikkelingen niet alleen in Haarlem plaatsvond, bewijst het feit 
dat stadsdeel Leiden Zuidwest in opbouw en uitwerking zeer veel parallellen 
vertoont (zie afbeelding). Ook deze wijk bestaat uit vier kwadranten, gescheiden 
door hoofdontsluitingswegen en groene zones. De wooneenheden zijn eveneens 
geplaatst in groene aanleg en vormen samen een groot doorlopend groen veld. 
Centraal gelegen is hier eveneens een groot winkelcentrum gerealiseerd.  
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Structuurplan van Schalkwijk, zoals het werd gepubliceerd door K. Haasnoot in de uitgave ‘Openbare Werken 
Haarlem’, 1967. Doorgaande wegen lopen langs de wijken. Uitgewerkt zijn drie woonwijken en een centraal 
winkel- en kantorencentrum. De vierde, zuidwestelijke woonwijk Molenwijk (Wijk C op kaart) is nog slechts als 
structuur aangeduid. Geheel rechts, aan de noordoostzijde, de voorgestelde locatie voor de eventueel te 
stichten (niet uitgevoerde) Technische Hogeschool waarmee rekening werd gehouden. (Haasnoot 1967). 
Rondom ligt een ruime groene gordel, waar wijkoverstijgende activiteiten konden plaatsvinden en gerecreëerd 
kon worden. 
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Europawijk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Europawijk in 
Haarlem Zuidwest, 
maquettefoto 
(Blijstra 1971, p. 
228) 

 

Europawijk ligt in het noordwestelijke woonkwadrant in Schalkwijk, in het zuidoosten van Haarlem.  

In het stedenbouwkundig ontwerp was een groene zoom met recreatievoorzieningen rond de gehele wijk 
voorzien (rond Schalkwijk). Verdeeld over de Europawijk liggen kinderspeelplaatsen, trapveldjes, 
kleuterscholen en lagere scholen en kerken op terreinen voor bijzondere voorzieningen. De kerken zijn zoveel 
mogelijk voor elke gezindte verdeeld over de wijken in Schalkwijk (in die tijd betrof dat rooms-katholiek, 
hervormd en gereformeerd). In de opzet zoals die werd geformuleerd in 1967 kreeg elke wijk een 
bejaardentehuis. In de buurten liggen kleine buurtwinkelcentra (Haasnoot 1967). 

Om de wijk een eigen karakter te geven is langs de rand hoge bebouwing gesitueerd, om een wijkrand te 
maken. Met hoogbouwflats of stroken van zeven of acht lagen hoog wordt de wijkrand gemarkeerd. Dit is 
vooral aan de noordrand en westelijke rand uitgevoerd. De woonbuurten met eengezinshuizen in de wijk, 
waaronder bejaardenwoningen, worden zoveel mogelijk gegroepeerd in samenhangende buurten, zodat de 
wijk in buurten is geleed. Deze buurten liggen zoveel mogelijk in het midden van de woonwijken. Vrijwel alle 
woningen liggen aan straten die voor het autoverkeer toegankelijk zijn (in de zuidelijke wijken zouden ook 
wandelpaden en woonstraten komen). In deze wijken is veel meer hoogbouw dan in de eerder beschreven 
naoorlogse wijk: de etagebouw varieert van twee tot twaalf lagen. De hoogste flats van twaalf woonlagen 
staan zoals gezegd langs de randen en markeren de wijk: drie flats aan de noordrand en een bij de oostelijke 
wijkentree. De woningtypenzijn divers. 

De wijk met een wat langgerekte vorm is in tweeën gedeeld, in een noordelijk deel en zuidelijk deel, met de 
oost-west georiënteerde Italiëlaan als scheiding. De rand wordt aan de oost en zuidzijde gevormd door de 
doorgaande Europaweg. In het westen is een brede groene zoom Engelandlaan. De Kennedylaan vormt in het 
noorden de grens. 
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Boerhaavewijk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uitbreidingsplan Boerhaavewijk, 
zoals het is gepubliceerd in 1965 
door K. Haasnoot, Hoofd 
Stedebouwkundige Afdeling, 
Dienst Openbare Werken van 
Haarlem (Haasnoot 1965, p. 132) 

 

Boerhaavewijk ligt in het noordoostelijke woonkwadrant in Schalkwijk. De wijk ligt ten oosten van Schalkwijk 
centrum. De Boerhaavewijk is een wijk met een vrij regelmatige verkaveling met reeksen wooneenheden. De 
woonbuurten liggen rondom een oostwest georiënteerde centrale voorzieningenstrook midden in de wijk 
(Floris van Adrichemlaan). Ook verdeeld over de wijk zijn nog kleinschaliger centra met winkels en scholen 
(zoals Prof. van der Scheerstraat) en kleine plantsoenen. Aan de kop van de voorzieningenstrook, vormt de 
toren van de Moeder van de Verlosserkerk een duidelijke markering op de kruising van de Floris van 
Adrichemlaan en de Professor Eijkmanlaan. 

De randen van de woonbuurten worden weer (net als in de Europawijk) gevormd door hogere randbebouwing. 
Vooral langs de oost-, zuid- en westzijde is die rand opgebouwd uit schijven en torens. De noordzijde grenst 
aan de groene wijkzoom (Boerhaavelaan). De reeksen met wooneenheden zijn niet volkomen identiek maar er 
is duidelijk sprake van stempelverkaveling, met 
herhaalde eenheden woningen in stroken op velden die 
naast elkaar identiek zijn herhaald en grotere buurten 
vormen. Midden in de buurten liggen de lagere 
woonstroken. Langs de rand liggen de combinaties met 
hogere stroken en flats die eveneens als reeksen 
eenheden zijn herhaald (gestempeld).   

De Boerhaavewijk heeft een regelmatige, min of meer 
vierkante contour. In het oosten en zuiden zijn het 
uitgesproken groene zomen: de Robert Kochlaan (zuid), 
Konijnenburgstraat (oost). In het westen scheidt de 
groene zoom de buurtwegen Edward Jennerstraat en 
Louis Pasteur-Westermanstraat van de doorgaande 
Amerikaweg. In het noorden ligt de wijk tegen de 
genoemde Boerhaavelaan als een wijkgrens.   
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Schalkwijk Centrum 

 

 

Maquette van Schalkwijk centrum volgens een ontwerp uit 1970 (in Blijstra 1971, p. 247) 

 

Schalkwijk Centrum is het wijkcentrum en het hart van Schalkwijk. Het bestaat uit stedelijke voorzieningen 
zoals een ziekenhuis, kantoren en een winkelcentrum met onder meer supermarkten, warenhuizen en 
kledingwinkels. Kleinschaliger voorzieningen, zoals groentewinkel of bakker, werden ook decentraler in de 
woonwijken gebouwd (buurtwinkels). Enerzijds was het wijkcentrum bestemd voor de bewoners van de wijk 
zelf, maar het was ook de bedoeling dat het klanten zou trekken uit de omliggende gebieden. Vanaf de 
allereerste plannen voor de nieuwe woonwijk was de ligging van het wijkcentrum centraal in de wijk gedacht. 
Als een wig, vanuit het noorden. In de loop der jaren zou het vele ontwerpvarianten krijgen. De eerste 
ontwerpen dateren van circa 1960. In het structuurplan van Haarlem uit 1962 heeft het een driedeling: 
winkelcentrum, kantoorzone en gezondheidscentrum. Min of meer constant in de opeenvolgende ontwerpen 
voor het gebied is een groot winkelcentrum in de kern voor het winkelende publiek, autovrij, en erom heen 
een lus voor het autoverkeer.  

Het centrum is ontworpen door architectenbureau K.F.G. Spruit, met meerdere partners die in de loop der tijd 
varieerden. Het winkelcentrum was opgezet als een modern centrum met autovrije voetgangersgebieden 
Winkels waren gegroepeerd langs de winkelstraten met grote etalages in doorlopende plinten en luifels zodat 
het winkelende publiek tegen regen beschermd was. Het concept zou al snel achterhaald zijn vanwege geheel 
overdekte centra. Ernaast lagen grote parkeervelden, om de bezoekers te kunnen ontvangen. Het 
winkelcentrum werd in 1971 geopend, maar erna zouden nog meerdere delen worden aangevuld. Het 
winkelcentrum is in de loop der jaren sterk aangepast en gerenoveerd. Onder meer met de bouw van een 
parkeergarage (1992). 

Noordelijk van het winkelhart ligt een zone die bebouwd werd met kantoren. Hier vestigden zich enkele 
kantoren van grote bedrijven en instellingen, zoals het Centraal Belastingkantoor (opgeleverd 1973) en Fluor 
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Nederland NV (opgeleverd 1972), en het voormalige centraal belastingkantoor. Ze zijn grotendeels 
gegroepeerd langs de rand, en toegankelijk via een middenas het Surinamepad.  

Geheel noordelijk is het ziekenhuis Spaarne Gasthuis Haarlem Zuid gebouwd (Boerhaavelaan 22, 1968). Voor 
de ziekenhuisbezoekers is aan de westrand een strook met parkeervelden langs de Europaweg. 

Hoewel de meeste bebouwing in het centrum na 1965 is gerealiseerd, behoort dit zeker stedenbouwkundig 
wel tot een zeer kenmerkend wederopbouw gebied en geeft het ook een goed beeld van de snelle 
architectonische ontwikkeling die werd doorgemaakt in die periode. 

 

Waarderpolder 

De Waarderpolder omstreeks 1965 en anno 2020 (bron: Topotijdreis en OpenStreetMap) 

 

Het bedrijventerrein de Waarderpolder is vanaf de jaren zestig tot ontwikkeling gekomen. Het is onderdeel van 
het ambitieuze structuurplan dat het gemeentebestuur in 1962 opstelde. De Waarderpolder ligt in het 
noordoosten van Haarlem, en grenst aan het brede water de Mooie Nel. In grote lijnen wordt het omsloten 
door Noorder Buiten Spaarne in het westen, Mooie Nel en de Binnen Liede in het oosten en de spoorlijn in het 
zuiden. Het is toegankelijk voor het bestemmingsverkeer door de wijkwegen Oude Weg, Waarderweg en 
Camera Obscuraweg die het gebied doorkruisen. In het kader van sanering van grote delen van de binnenstad, 
zouden grote bedrijven uit de stad verdwijnen en nieuwe vestigingen bij voorkeur elders kunnen beginnen, 
waaronder op het bedrijventerrein. Dit plan werd mogelijk gemaakt door de genoemde grenswijziging uit 
1962-1963 waarbij een polder een nieuwe bestemming kreeg (waardoor in de Schalkwijkerpolder een nieuwe 
wijk kon worden gebouwd).  

De Waarderpolder is ruimtelijk opgebouwd uit twee delen. Aan de oostrand, ten oosten van de  A. 
Hofmanweg, ligt een brede groene strook, met recreatiegebied en een grote rioolwaterzuiveringsinstallatie. 
Deze stedelijke rwzi (A. Hofmanweg) ligt in de noordoosthoek, grenzend aan de Mooie Nel. Aan de andere 
zijde, aan de westkant, zijn meerdere havens, waaronder de grote Industriehaven. Op het terrein vestigden 
zich in de naoorlogse jaren meerdere bedrijven, met grootschalige productiehallen, administratie-eenheden, 
opslagterreinen, en soms een dienstwoning. Ondanks het utilitaire karakter werden aan de bouw en 
architectuur weldegelijk eisen gesteld. Hierdoor zijn meerdere interessante complexen tot stand gekomen, 
zoals de betoncentrale, of het bedrijfsgebouw aan de Claes Tillyweg. 
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Hofmanweg in de 
Waarderpolder.  

(foto auteur) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Betoncentrale 

(foto auteur)  
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DEEL 2 

 

INVENTARISATIE en WAARDERING 
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Religieuze voorzieningen 
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Religieuze voorzieningen 
De naoorlogse religieuze voorzieningen zijn verdeeld over de wijken gerealiseerd. Hierbij gaat het in hoofdzaak 
om katholieke en gereformeerde of Nederlands hervormde kerken. De kerkenbouw hield, net als bijvoorbeeld 
de bouw van scholen en winkels, in de regel gelijke tred met de groei van de wijken. Ze volgden het ritme van 
de uitbreidingen en waren binnen de verzuiling essentiële schakels voor de opbouw en versterking van sociale 
structuren. Kerken zijn door hun vrije vormen met de buitenterreinen vaak een uniek stedenbouwkundig 
accent en onderscheiden zich van de seriematige bouwwijze van de woonwijken waarin ze gesitueerd zijn. Als 
een van de vroegste naoorlogse kerken verrees de Nederlands Hervormde Sionskerk (1950) in het 
Vondelkwartier in Haarlem Noord. Deze ligt stedenbouwkundig zeer prominent aan het Tesselschadeplein en 
Eksterlaan. In Sinnevelt en Planetenwijk werd in 1961 de Evangelisch Lutherse kerk aan de Plesmanlaan 9 in 
gebruik genomen (nu in gebruik bij de Nieuw-Apostolische gemeente). Deze ligt aan de rand van een wijk, 
relatief minder opvallend gesitueerd, en is typologisch bijzonder als zogeheten verdiepingskerk. Reeds 
afgebroken is de R.K. kerk Petrus en Paulus (1959) aan de Tesselschadestraat in Haarlem Noord. De 
Gereformeerde Verlosserkerk, aan de Generaal Spoorlaan 49 (1960) in Delftwijk is in 2006 gesloopt. In Haarlem 
Zuidwest werd aan de Stephensonstraat 1 de Gereformeerde Pelgrimkerk (1965) gerealiseerd, die inmiddels 
een status heeft als gemeentelijk monument. In Parkwijk in Haarlem Oost aan het Prinses Beatrixplein, staat de 
R.K. Pastoor van Arskerk (1961), die in 2015 is aangewezen als rijksmonument. In de Boerhaavewijk staat de 
enige kerk uit de Wederopbouwperiode in Schalkwijk. De Rooms-katholieke Moeder van de Verlosserkerk 
(1964-1966) aan de Professor Eijkmanlaan onderscheidt zich onder anderen op stedenbouwkundig en 
cultuurhistorisch niveau van de andere wederopbouw kerken die zijn geïnventariseerd en kan zich meten met 
de Pastor van Arskerk op het niveau van de glaskunst en interieurhistorische waarden. 

De kerken aan de Plesmanlaan en de Eksterlaan zijn interessante voorbeelden van kerkenbouw uit de 
Wederopbouwperiode. 

 

Waarderingen  

Bestaande monumenten: 

-Prinses Beatrixplein 4, R.K. Pastoor van Arskerk, 1961-1962, G.H.M. Holt (RM)  

-Stephensonstraat 1, gereformeerde Pelgrimkerk, 1965, Van der Bom en Ingwersen (GM) 

 

Hoge cultuurhistorische waarde: 

-Prof. Eijkmanlaan 48, R.K. Moeder van de Verlosser, 1964-1966, J.G. de Groot  

 

Positieve cultuurhistorische waarde: 

-Eksterlaan 1, Sionskerk, 1950, architect H.W. van Kempen 

-Plesmanlaan 9, 1961, architect H.T. Zwiers 

 

 

Inmiddels afgebroken: 

-Generaal Spoorlaan 49, Gereformeerde Verlosserskerk, 1960, A. Meijer, J.H. van der Zee 

-Tesselschadestraat 14, R.K. kerk H.H. Petrus en Paulus, 1955-1959, H. Nefkens en A.W.P. Thunissen 
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Adres: Professor Eijkmanlaan 48  

Wijk: Boerhaavewijk 

 

Algemene omschrijving 

R.K. Moeder van de Verlosser, 1964-1966, architect J.G. de Groot. Kunstwerk Egbert Dekkers 

De rooms katholieke kerk Moeder van de Verlosser ligt op de kop van een voorzieningenstrook, midden in de 
Boerhaavewijk in Schalkwijk. Hier liggen ook andere voorzieningen zoals scholen en een wijkcentrum. Door de 
vrije compositie van volumes en het ruime buitenterrein met een ontvangstplein voor de kerkbezoekers 
markeert het de voorzieningenstrook.  

De kerk is opgebouwd uit meerdere volumes op een asymmetrische compositie. In hoofdopzet bestaat het uit 
een groter hoofdvolume met de kerkzaal, die een markante glaswand heeft aan de pleinzijde en een zaagtand 
aan de andere zijde. De glaswand aan voorzijde (en aan achterzijde) is gevuld met een kunstwerk van gekleurd 
glas en een abstraherende religieuze voorstelling van kunstenaar Egbert Dekkers (tevens priester), en verleent 
het interieur zeer veel ontwerpkwaliteit. In de drie uitbouwen aan achterzijde zijn kleine altaarnissen die een 
eigen schuine afdekking hebben, en ook in het interieur als volume zichtbaar zijn. Het zaalvolume heeft 
overwegend een lessenaarsdak. In een lager aangebouwd volume zijn dienende functies. Op de hoek van het 
terrein, vrijstaand op het plein, staat een toren met luidklokken, als een kenmerkend verticaal accent. Het 
geheel vertoont een eenheid door de gebruikte materialen waaronder de lichte gemetselde gevelsteen, de 
crèmekleurig geschilderde vensterspuien en de betondelen. Ook het buitenterrein is in samenhang met de 
architectuur aangelegd en zorgvuldig ingericht met tuin en verharding, waaronder lage gemetselde muurtjes. 

In hoofdopzet is het complex nog vrij gaaf. Enkele interieuronderdelen zijn aangepast. Het altaar is verwijderd.  

 

Waardering: Hoge cultuurhistorische waarde 

-Stedenbouwkundig van belang vanwege de ligging en oriëntatie op de kop van de voorzieningenstrook, een 
centrale as in de wijk. Zeer zichtbaar en markant langs de buurtweg Professor Eijkmanlaan. 

-Heeft architectuurhistorische waarde, vanwege de stijl die kenmerken heeft van naoorlogs modernistische 
stijl. Dit komt tot uitdrukking in onder meer de asymmetrische compositie van gevel en volumes en de 
toepassing van baksteen en beton. Ook van waarde vanwege de architectonische kwaliteit van het 
bouwvolume en detaillering. Oogt op onderdelen nog samenhangend en deels gaaf. 

-Heeft cultuurhistorische waarde als herinneringswaarde voor een deel van de bevolking  

uit Haarlem en omstreken die van de kerk gebruik heeft gemaakt voor bijeenkomsten en vieringen. 
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Adres: Eksterlaan 1 

Wijk: Vondelkwartier 

 

Algemene omschrijving 

Nederlands Hervomrde Sionskerk, 1950, architect H.W. van Kempen.  

De Sionkerk is met de voorgevel zeer prominent gelegen aan het Tesselschadeplein, precies op een dwarsas 
van de Rijksstraatweg. Daardoor markeert het gebouw de entree vanaf de weg tot de buurt, waar de buurtweg 
splitst, en het gebouw als een schip in het stadsverkeer ligt. De kerkzaal is hoofdzakelijk opgebouwd uit een 
rechthoekig volume, met gevels opgemetseld uit donkere baksteen en afgedekt door een flauw zadeldak. De 
voorgevel heeft een hoger opgaand volume met gedecoreerde raampartij, later veranderd, een open gedeelte 
bovenin (voor een luidklok, niet meer aanwezig), afgedekt door een kleiner zadeldak, en bekroond door een 
metalen kruis, verwijzend naar de oorspronkelijk religieuze functie van het gebouw. Tegen de rechter zijgevel 
aan achterzijde een lager volume, eveneens gemetseld in dezelfde steen en afgedekt door een flauw zadeldak, 
behorend tot het complex. Gebouwd in een shake-hands stijl, door de combinatie van traditioneel gemetseld 
hoofdvolume en de moderne betonnen raam- en deuromlijstingen en siervenster. Twee bijzondere, unieke 
houten tweebladige deuren. Geprononceerde gootklossen langs onderrand daklijst. Aan de voet van de zij- en 
achtergevels een tuin op het kerkterrein, als afscheiding met de openbare weg. Het ontwerp is van de in 
Haarlem werkzame architect H.W. van Kempen. 

De Sionskerk  heeft in de loop der tijd door verbouwingen aan helderheid verloren, vooral in het interieur. De 
kerk is op onderdelen verbouwd. In het interieur is een verdiepingsvloer toegevoegd, waardoor de ruimtelijke 
kwaliteit van de kerkzaal aan kwaliteit heeft ingeboet. De prominente betonnen siervensters in de voorgevel 
zijn later aangepast, door het afdekken van cirkelvormige raamopeningen waardoor een grote kruisvorm 
ontstond. Een tweede lagere uitbouw is later gerealiseerd in een sterk afwijkende bouwstijl. 
 

Waardering: positieve cultuurhistorische waarde  

-Stedenbouwkundig van belang vanwege de ligging en oriëntatie met de voorgevel op het Tesselschadeplein, 
een monumentale as in de wijk. Zeer zichtbaar en markant vanwege die ligging. 

-Heeft architectuurhistorische waarde, vanwege de stijl die kenmerken heeft van shake-hands stijl, dat wil 
zeggen een combinatie van traditioneel en modern. Dit komt tot uitdrukking in de gevelopeningen van 
sierbeton en de combinatie met meer traditionele zadelafdekking en de toepassing van baksteen. Ook van 
waarde vanwege de architectonische kwaliteit van het bouwvolume en detaillering. Oogt op onderdelen nog 
samenhangend en deels gaaf. 

-Heeft cultuurhistorische waarde als herinneringswaarde voor een deel van de bevolking uit Haarlem en 
omstreken die van de kerk gebruik heeft gemaakt voor bijeenkomsten en vieringen.  
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Adres: Plesmanlaan 9 

Wijk: Sinnevelt 

 

Algemene omschrijving 

Kerkgebouw aan de Plesmanlaan, 1961, architect H.T. Zwiers 

Gebouwd ten behoeve van de Evangelisch Lutherse gemeente, momenteel in gebruik bij genootschap Nieuw-
Apostolische kerk, gerealiseerd op de hoek van de Plesmanlaan en de Mr. Jan Gerritszlaan. De kerk is met de 
klokkentoren georiënteerd naar het oosten, de Mr. Jan Gerritszlaan, een weg langs de woonbuurt en op de 
scheiding met een park. Het hoofdvolume van de kerk is opgemetseld uit gele baksteen, en afgedekt door een 
zadeldak. Aan de westzijde is een aangebouwd lager volume, met de hoofdentree in een portiek met eigen dak 
en trap aan de zuidelijke gevel aan de Plesmanlaan. De gevelindeling met twee stroken vensters in de zijgevel 
en de verhoogd liggende entree maken zichtbaar dat het oorspronkelijk typologisch als een bijzondere kerk is 
ontworpen: een zogeheten ‘verdiepingskerk’, waarbij de grote kerkzaal op de eerste verdieping ligt. Eronder 
liggen de nevenfuncties. Die bouwwijze voor kerken kwam na de Tweede Wereldoorlog in zwang. De 
architectuurstijl heeft kenmerken van een shake-hands stijl, door de combinatie van moderne klokkentoren en 
stalen vensters en de gemetselde gevels. Grote, verticale kerkzaalvensters. Naam in letters en symbolisch logo 
tegen de gevel maken duidelijk functie afleesbaar. Door vrije ligging en de betonnen klokkentoren met luidklok 
is het kerkgebouw een markering van de religieuze functie in de buurt. Ondanks het geringe volume door 
zorgvuldige volumeopbouw een landmark. Rond de kerk is een aangelegde tuin met laag gehouden groen, 
zodat kerk zichtbaar is. De kerk staat ook bekend als Vaste Burchtkerk.  

De kerk is ontworpen door de destijds als katholiek bekend staande architect H.T. Zwiers, tevens hoogleraar 
bouwkunde aan de technische hogeschool in Delft. Zwiers was lid van een studiecommissie kerkelijke 
bouwkunde na de Tweede Wereldoorlog. Destijds deed de studiecommissie kerkelijke bouwkunde na de 
Tweede Wereldoorlog onderzoek naar de vernieuwing van kerkgebouwen. Mogelijk is de kerk een 
demonstratie of test van de bevindingen van de commissie. In 1980 is de kerk verbouwd naar ontwerp van Van 
Asperen en Hallema, toen de Nieuw-Apostolische gemeente het gebouw in gebruik nam. Gewijzigd zijn 
gevelopeningen en kozijnen, boeiboord, entree en het interieur waardoor de oorspronkelijke zuiverheid van 
het ontwerp is verzwakt. Door het grote bouwvolume van het verzorgingstehuis naast de kerk wordt de kerk 
overheerst (verdwergt, wordt weggedrukt), wat eveneens afbreuk doet. 
 

Waardering: positieve cultuurhistorische waarde  

-Stedenbouwkundig van belang vanwege de zichtbare ligging langs de buurtweg Mr. Jan Gerritszlaan. 

-Heeft architectuurhistorische waarde, als kerkgebouw in het oeuvre van de als katholiek bekend staande 
architect H.T. Zwiers, tevens lid van een studiecommissie kerkelijke bouwkunde; en vanwege de 
architectuurstijl als een terughoudend vormgegeven gebouw met religieuze functie, met kenmerken van 
shake-hands uit de naoorlogse periode, en vanwege de niet-gebruikelijke typologie als verdiepingskerk. 

-Heeft cultuurhistorische waarde vanwege de herinneringswaarde voor een deel van de bevolking uit Haarlem 
die van de kerk gebruik heeft gemaakt en maakt voor bijeenkomsten en vieringen.
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Onderwijsvoorzieningen 
Als de onderwijsvoorzieningen in naoorlogs Haarlem typologisch worden geordend, kunnen er drie 
hoofdgroepen worden benoemd: kleuterscholen, lagere scholen en scholen voor voortgezet onderwijs. Deze 
drie geven een dwarsdoorsnede van de bouwproductie van gebouwen voor onderwijs (pas vanaf de jaren 
tachtig spreken we van basisscholen, een samenvoeging van kleuteronderwijs en lager onderwijs). Het ontwerp 
voor deze scholen werd geleverd door particuliere bureaus of door architecten in dienst van de gemeente 
(openbare werken). G. Friedhoff en later H.A. Breuning en D. Heiloo hebben bijvoorbeeld meerdere scholen 
ontworpen in dienst van de gemeente. Kenmerkend voor de naoorlogse periode is het verschil tussen een 
schoolontwerp als unieke, eenmalig gerealiseerde school en zogeheten standaardscholen. Bij die laatste wordt 
een ontwerp geleverd dat vaak op meerdere locaties, soms met lichte variatie, is gerealiseerd: de genoemde D. 
Heiloo heeft dergelijke standaardontwerpen getekend die verdeeld over Haarlem zijn gerealiseerd als 
kleuterschool of lagere school.  

Goede voorbeelden van eenmalig gerealiseerde scholen zijn scholen voor het voortgezet onderwijs, waar een 
sterke identiteit werd nagestreefd en in de architectuur tot uitdrukking werd gebracht, zoals bij het Coornhert-
Lyceum, het Mendel-College en het Lorentz Lyceum. Stedenbouwkundig gezien is kenmerkend voor de 
naoorlogse periode de clustering in scholenstroken en scholen-eilanden: daarbij worden meerdere scholen, 
van diverse denominaties en opleidingsniveau, bij elkaar gegroepeerd in onderwijs-zones. Het cluster langs de 
Planetenlaan in Sinnevelt en Planetenwijk en het cluster langs de centrale as in de Boerhaavewijk in Schalkwijk, 
de Floris van Adrichemlaan, zijn hier goede voorbeelden van.  

De Planetenlaan en Pim Mulierlaan laten samen met de twee monumenten de Montessorischool van Greiner 
en Mons Aurea van Van der Laan de snelle evolutie zien van vlak na de oorlog. Van nog vrij voorzichtige ‘shake-
hands’ architectuur naar een heldere nieuwe manier van scholenbouw, waarin licht, lucht en ruimte als 
filosofie werden omarmd en gecombineerd werden met standaardisatie in de bouw en daarmee soberder en 
strakker modernisme in de architectuur. De twee eerst genoemden worden mede daarom hoog gewaardeerd. 
De school aan de Dinkelstraat past ook in deze ontwikkeling, maar is daar een minder uitgesproken voorbeeld 
van. 

Ruime terreinen en open, lichte lesruimtes werden noodzakelijk geacht voor de vorming van een gezonde en 
goed-opgeleide bevolking. Dat is de reden dat scholenbouw bij de wederopbouw zeer veel aandacht kreeg; het 
was een cruciale schakel bij de opbouw van de nieuwe samenleving. De school van Kraaijvanger is een zeer 
modernistisch gebouw maar wordt op een aantal onderdelen minder hoog, maar wel positief gewaardeerd. 

Een tweetal scholen uit de vooroorlogse periode is reeds aangewezen als monument. Binnen deze collectie 
past de Gijsbrecht van Aemstelstraat van Friedhoff, als voorbeeld binnen het oeuvre van de architect van een 
lagere school in een overgangsperiode. De school aan het Blinkertpad past ook in deze nog vrij traditionele 
vormgeving met enkele vernieuwende elementen.  

 

Waarderingen  

Bestaande monumenten: 

-Garenkokerskade, vm. Industrie- en Huishoudschool Mons Aurea, 1960, architect J.A. van der Laan (RM) 

-Louise de Colignylaan 3, Montessorischool, 1952, architect  D. Greiner (bijgebouw bij school van architect 
A.M.J. Sevenhuijsen, 1931 (G.M.) 

-Planetenlaan 9, school, 1935, architect G. Friedhoff (GM) 

-Plesmanplein 8, school, 1939, architect H.W. van Kempen (GM) 
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Hoge cultuurhistorische waarde: 

-Blinkertpad 3, Beatrixschool, 1939-1940, architect G. Friedhoff  

-Gijsbrecht van Aemstelstraat 118, lagere school, 1937-1940, architect G. Friedhoff  

-Pim Mulierlaan 4, 6, Mendel-College, 1949-1958, architect G.H.M. Holt e.a. 

-Planetenlaan 3, 5, Lyceum Marnix van Sint Aldegonde, 1951, architect H.W. van Kempen  

 

Positieve cultuurhistorische waarden: 

-Chrysanthemumlaan 1, Coornhert Lyceum, 1947, 1956, architect H.A. Breuning, Openbare Werken Haarlem 

-Dinkelstraat 4, school, 1953, architect H.W. van Kempen 

-Jan Sluyterslaan 2, kleuterschool, 1965, D. Heiloo (standaardschool, ook op andere locaties gebouwd) 

-Planetenlaan 13, voormalige ULO-school, 1958, architect H.M.J.H. Kraayvanger  

-Prins Bernhardlaan 45-49, vm. school, ca 1965, architect N.H. Andriesen en H.L. Klein Schiphorst (restant) 

-Prof. van der Scheerstraat 1a, 1b, lagere school, 1963, D. Heiloo (patioschool, ook op andere locaties 
gebouwd) 

-Sportweg 9, Lorentz Lyceum/Schoter Lyceum, 1961-1971, architect R. Bleeker  
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Bron:  www.ramplaankwartier.nl 

 

Adres: Blinkertpad 3  

Wijk: Haarlem Zuidwest 

 

Algemene omschrijving 

Beatrixschool, 1939, architect G. Friedhoff, Openbare Werken Haarlem. 

Het gebouw is opgebouwd uit twee hoofdvleugels met leslokalen, evenwijdig aan elkaar gesitueerd met een 
verbindingsdeel als entree gedeelte. Een derde vleugel, de gymzaal, haaks erop is recent afgebroken en 
vervangen door een nieuwe vleugel (noordwest zijde) in vergelijkbare materialisering. Wit geschilderde 
(baksteen) gevels met regelmatige reeksen lokaalvensters en gangvensters, grote egale vlakken met pannen 
bedekte zadeldaken. In het interieur oorspronkelijk een wandschildering in de hal bij een drinkfontein, waarin 
het landelijke karakter werd verbeeld, door middel van een landschap. Typologisch een gangenschool, met 
lokalen aan een gang.  

Hoewel al voor de oorlog gebouwd, past deze school bij het gedachtengoed van de wederopbouw. De 
tuinstadgedachte had vlak voor de oorlog ook al post gevat. De school is gesitueerd langs de rand van het 
Ramplaankwartier en is ontworpen door G. Friedhoff, destijds in dienst van Bedrijf Openbare Werken in 
Haarlem. De woningbouw aan deze kant van het Ramplaankwartier is eveneens gebouwd als tuinwijk. 

Het schoolgebouw heeft zeldzame boerderij-achtige stijlkenmerken, mogelijk geïnspireerd op Scandinavische 
boerderijen. De stijl sluit aan bij de destijds landelijke omgeving, langs de Brouwersvaart en de nog steeds 
landelijke zone van de stad aan het Blinkertpad bij Ramplaan.  

Door sloop van de derde vleugel, de toevoeging van de nieuwe vleugel is de opzet niet meer intact en heeft het 
pand aan authenticiteit en gaafheid van het oorspronkelijke stedenbouwkundige en architectonische ontwerp 
ingeboet. 
 

Waardering: hoge cultuurhistorische waarde  

-Stedenbouwkundig van positief belang vanwege de vrije ligging in een groen open gebied aan de rand van een 
woonbuurt.  

-Heeft architectuurhistorische positieve waarde vanwege de landelijke, Scandinavisch geïnspireerde 
boerderijstijl die tot uitdrukking komt in gevelcompositie en materiaaltoepassing; vanwege de landelijk 
stijlkenmerken voorbeeld van een school in aansluiting op tuindorpgedachte. 

-Heeft cultuurhistorische waarde als schoolgebouw, met herinneringswaarde voor mensen die aan de 
onderwijsvoorziening verbonden zijn geweest. 
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Voorgevel                                                                  Achtergevel 

 

Adres: Chrysanthemumlaan 1; Oorspronkelijk adres: Lyceumlaan 1 

Wijk: Haarlemmerhout 

 

Algemene omschrijving 

Coornhert Lyceum, 1947, 1956, architect H.A. Breuning, Openbare Werken Haarlem 
School voor voortgezet onderwijs, opgebouwd uit meerdere vleugels, vrijwel haaks geschakeld, rond binnenhof 
en open tuin en plein, met diverse bouwfases. Gemetselde hoofdvolumes, met regelmatige reeksen vensters 
voor de verschillende functies. De hoofdentree, in een vleugel dwars op de openbare weg -de Overloop- wordt 
geflankeerd door twee lagere zijvleugels. De portico entree is verbijzonderd, waarbij de portalen afgezet zijn 
met lichte travertin in reliëf met daarvoor de naam van de school, vlaggenmast in symmetrische indeling. Een 
tweede entree aan de Lyceumlaan is eveneens afgewerkt met een natuurstenen portaal, met figuratieve 
reliëfs. Oorspronkelijk bevatte de oostelijke vleugel vaklokalen en de westelijke vleugel reguliere 
theorielokalen. Zeldzaam in nationaal opzicht is dat deze theorielokalen waren opgezet als semi 
openluchtlokalen met wegneembare glazen puien, en tevens plafondverwarming hadden, zodat met geopende 
geveldelen les kon worden gegeven, in zomer en winter. Achterliggend idee was dat daardoor de gezondheid 
en onderwijsprestaties werden bevorderd. Oorspronkelijk is de noordoostelijke vleugel ingericht voor onder 
meer directie en aula. Gebouwd in een shake-hands stijl, een combinatie van modern en meer klassieke 
stijlkenmerken. In het interieur beeldende kunst uit 1961, een muurschildering in het trappenhuis, van 
kunstenaar Levinus Tollenaar. Het gebouw is in vier fasen gebouwd en heeft nog oorspronkelijke delen, maar is 
inmiddels al diverse malen uitgebreid en aangepast. Onder andere met een uitbreiding in 2000-2004 door Dok 
architecten. Door boomaanplant niet zo zichtbaar vanaf de Westelijke Randweg. 

De klassieke hoofdentree en de vleugel aan de lyceumlaan, de twee vroegste bouwfasen van Breuning (1947, 
1956) zijn van hoge waarde, waarbij wijzigingen in oa. kozijnen afbreuk doen aan de monumentale waarden, 
andere vleugels zijn van indifferente waarde. 

 

Waardering: positieve cultuurhistorische waarde  

-Stedenbouwkundig van belang vanwege de ligging aan de rand van een woonbuurt, en de ruimtelijke opzet 
met verschillende orthogonaal geplaatste vleugels en beschutte binnenruimtes. 

-Heeft architectuurhistorische waarde vanwege de kenmerkende shake hands stijl, en waardevol vanwege de 
voormalige semi-openluchtklassen (nationaal zeldzaam) en vaste beeldende kunst; als voorbeeld van een 
school voor voortgezet onderwijs in het oeuvre van architect Breuning in dienst van Openbare Werken 
Haarlem. 

-Heeft cultuurhistorische waarde als uitdrukking van de zorg voor een goed opgeleide en gezonde bevolking.  
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Adres: Dinkelstraat 4 

Wijk: Delftwijk 

 

Algemene omschrijving 

Schoolgebouw, 1953, architect H.W. van Kempen. 

De hoofopzet van deze school aan de Dinkelstraat is opgebouwd uit twee vleugels, opgemetseld uit baksteen, 
in een en twee bouwlagen met zadeldak. Gemetselde schoorsteen is onderdeel van compositie. Relatief open 
straatgevels, met regelmatig geplaatste vensters afgewisseld door gesloten toiletblokken langs de gangzijde, en 
eveneens open pleingevels met de lokaalvensters. De stijl van deze eenvoudige school vertoont kenmerken van 
een traditionele stijl, die tot uitdrukking komt in afwisseling in metselwerk, betonnen constructieve elementen 
en houtwerk met gootklossen langs goot. De typologie van een gangschool, een gebruikelijke typologie, met 
leslokalen ontsloten via een gang aan een zijde, komt tot uitdrukking in het gevelbeeld. Kenmerkend voor de 
naoorlogse periode is dat in de wand tussen lokaal en gang veel glas is toegepast, zodat de lokalen tweezijdig 
veel natuurlijk daglicht krijgen. Bovendien is een doorzicht mogelijk door de hele vleugel. De gymzaal en 
nevenfuncties zijn in een apart volume, dwars geplaatst ten opzichte van de lokalenvleugel, aan een andere 
straat gesitueerd, zodat het sporten andere onderwijsactiviteiten minder stoort. Is gebouwd op de hoek van 
een centrale doorgaande weg door de woonbuurt, de Generaal Spoorlaan, en een zijstraat de buurt in, de 
Dinkelstraat. Het oeuvre van Van Kempen bevat een groot aantal scholen, waaronder de vm. lagere school aan 
Plesmanplein 8 (GM) en de middelbare school aan de Planetenlaan 3-5 (hoog gewaardeerd). 
 

Waardering: positieve cultuurhistorische waarde  

-Stedenbouwkundig van belang vanwege de samenstelling van volumes, de omarming van het schoolplein en 
de ligging op een hoek langs een buurtontsluitingsweg, de Generaal Spoorlaan. 

-Heeft architectuurhistorische waarde, als uitdrukking van een traditionele stijl, die tot uitdrukking komt in 
gevelcompositie en materiaalgebruik. 

-Heeft cultuurhistorische waarde, als schoolgebouw, met een herinneringswaarde aan het gebouw voor 
bewoners uit de omgeving. 

 

 

  



Naoorlogse architectuur en stedenbouw in Haarlem 

Dolf Broekhuizen architectuurhistoricus 
44 

          

Adres: Gijsbrecht van Aemstelstraat 118, hoek P.C. Hooftstraat  

Wijk: Vondelkwartier 

 

Algemene omschrijving 

Lagere school, gebouwd in 1940, architect G. Friedhoff. 

Basisschool De Dolfijn (daarvoor Basisschool De Schoterkring), oorspronkelijk gebouwd als J.P. Coenschool. De 
ontwerper van deze school, G. Friedhoff, was in dienst van Openbare Werken van de Gemeente Haarlem. De 
architectuur heeft kenmerken van een zorgvuldig gedetailleerde traditionele stijl. Het hoofdvolume is 
opgemetseld uit baksteen, in een en twee bouwlagen met lessenaarsdak. Het gebouw heeft meerdere 
bijzondere details. Kenmerkend zijn de levendige afwisseling van volumes, het bijzondere metselwerk en 
zorgvuldig gedetailleerde houtwerk zoals bij raamkozijnen, goot en deuren. Verwachtingswaarde voor het 
interieur; mogelijk heeft de school in het interieur nog een hoofdtrap, met oorspronkelijke details. 
Kenmerkend is ook de compositie van lessenaarsdaken, die haaks op elkaar staan, en expressief oversteken. 
Ook de gemetselde schoorsteen is een expressief element in het geheel. Grote vensters in een lager 
nevenvolume geven uitdrukking aan de gymzaalfunctie. De regelmatig geplaatste grote klaslokaalvensters aan 
de pleinzijde geven uitdrukking aan de positie van de lokalen. Deze zijn zeer bijzonder vormgegeven, in 
afstemming op toenmalige denkbeelden over ventilatie en belichting. Voor het gebouw een groot schoolplein 
met een gemetselde schoolpleinmuur, en een tweede deel, zuidelijk, er licht van afgeschermd, met een klein 
paviljoen en latere speelinrichting.  

In stedenbouwkundig opzicht wordt het schoolterrein omgeven door wanden met woningen, en is zelfs het 
collectieve sociale, educatieve middelpunt van een woonbuurt. Enerzijds door architectuurstijl van school en 
woningen een sterk samenhangend ensemblewerking. Anderzijds verbijzonderen de rijke architectuur en open 
buitenruimte de school ten opzichte van de woonbebouwing. Een sterk kenmerkend en samenhangend 
ensemble, van de schaal van architectuurdetails tot stedenbouw. 
Het gebouw heeft in ieder geval twee latere uitbreidingen: een tegen de leslokalenvleugel, min of meer in 
dezelfde stijl. De tweede tegen de gymzaalvleugel in een sterk afwijkende stijl. 

 

Waardering: hoge cultuurhistorische waarde  

-Stedenbouwkundig van belang vanwege de centrumfunctie voor de buurt; als open ruimte in een woonbuurt; 
en vanwege de centrale ligging in de buurt. 

-Heeft architectuurhistorische waarde, vanwege de zorgvuldig vormgegeven architectuur in een traditionele 
stijl; als goed voorbeeld in het oeuvre van architect Friedhoff, in dienst bij Openbare Werken Gemeente 
Haarlem; verwachtingswaarde voor het interieur, met onder meer een hoofdtrap. 

-Heeft cultuurhistorische waarde vanwege de onderwijsfunctie, met een herinneringswaarde aan het gebouw 
voor bewoners uit de omgeving. 
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Adres: Jan Sluyterslaan 2 

Wijk: Parkwijk 

 

Algemene omschrijving 

Kleuterschoolgebouw, 1965, architect D. Heiloo. 
Voormalige school, in gebruik als kinderdagverblijf, ontworpen als een standaardschool, naar ontwerp van de 
architect D. Heiloo, in dienst van Openbare Werken Haarlem. Om het ontwerpproces van een school te 
vereenvoudigen en te versnellen en kosten te besparen ontwikkelden gemeentes in de naoorlogse periode een 
of meerdere standaardontwerpen. Ongeacht de kerkelijke gezindte kon deze worden gebouwd, om in de snel 
groeiende wijken in de behoefte aan gebouwen voor onderwijs te voldoen. Deze school is een goed voorbeeld 
van een standaardschool die door de dienst openbare werken van de gemeente Haarlem is ontwikkeld. Het is 
een gebouw, opgebouwd uit meerdere volumes, die evenwijdig aan elkaar zijn gesitueerd. De hoofdvolumes 
hebben een lessenaarsdak met bovenlichten om daglicht te kunnen binnenlaten in het gebouw. Bij de entree is 
het volume laag om aan te sluiten op de kindermaat. Rond het gebouw een aangelegde tuin en verharde 
speelplaats met zandbak met betonnen rand. Een school naar dit model is gebouwd aan de noordzijde van de 
Ramaerstraat in de naoorlogse wijk Boerhaavewijk in Schalkwijk. Het feit dat deze standaardschool vaker 
voorkomt binnen de gemeente, maakt dat hier geen sprake is van uniciteit. Bouwhistorisch en architectonisch 
is het gebouw geen voorloper van een bepaalde vernieuwende stijl of techniek. Het is echter wel een markant 
element in de wijk, inclusief de inrichting van de openbare ruimte. Het heeft daarom een positieve 
cultuurhistorische waarde. 

 

Waardering: positieve cultuurhistorische waarde  

-Stedenbouwkundig van belang vanwege de zichtbare ligging op een kavel grenzend met drie zijden aan de 
openbare weg.  

-Heeft architectuurhistorische waarde vanwege de stijl, die is kenmerkend voor de bouwperiode met lichte 
gevelsteen met boeiborden, lage horizontale vorm, kozijnen met smalle verticale of horizontale roedes in grote 
samengestelde puien, asymmetrische compositie van volumes. 

-Heeft cultuurhistorische waarde als voorbeeld van een standaardschool ontwikkeld door de dienst openbare 
werken van Haarlem, in de snel groeiende naoorlogse wijken. 
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Adres: Pim Mulierlaan 4, 6  

Wijk: De Krim 

 

Algemene omschrijving 

Schoolgebouw voor voortgezet onderwijs (Mendel College), 1949-1958, architect G.H.M. Holt.  

Het Mendel College is gebouwd naar ontwerp van de nationaal bekende architect Gerard Holt. Oorspronkelijk 
is het opgebouwd uit drie vleugels: een leslokalenvleugel met hoofdhal aan noordzijde, een dwarsvleugel met 
bijzondere lokalen, en een schuin geplaatste vleugel met gymnastieklokaal met podium en overblijfruimte. De 
hoofdvolumes zijn langs de doorgaande weg gesitueerd, zodat het een wand vormt, en het complex met de hof 
open is naar de rustige woonbuurt. Op de hoek van het terrein beeldende kunst, een bronzen sculptuur (mens, 
dier, plant) op sokkel naar ontwerp van Thomas Rodr, uit 1965. Het gebouw is diverse malen uitgebreid, 
aanvankelijk naar ontwerp van Holt zelf, waardoor een compositie van gebouwvolumes rond een buitenplein is 
ontstaan. Doordat later aan de westzijde en zuidzijde naar ontwerp van Ton Voets nieuwe bebouwing is 
gerealiseerd, is de openheid van de hof meer besloten geworden. Door latere uitbreiding is het visuele contact 
van het plein met de woonbuurt afgezwakt.   

 

Waardering: hoge cultuurhistorische waarde  

-Het schoolgebouw heeft stedenbouwkundige waarde vanwege de ligging van de voormalige hoofdvleugel aan 
de Pim Mulierlaan. Het opgetilde volume waaronder de voormalige hoofdentree ligt maakt het gebouw zeer 
markant en herkenbaar. 

-Van belang vanwege de architectonische kwaliteit. Dit komt tot uitdrukking in de kenmerkende 
gevelcompositie, met afwisseling van baksteenvelden, langgerekte raamstroken, deels zichtbare 
betonconstructie, en toepassing van natuurlijke materialen als hout en natuursteen. Architectuurhistorisch ook 
van belang als onderdeel van het oeuvre van de Haarlemse architect Holt, die destijds nationaal bekend was. In 
architectuurhistorisch opzicht is het gebouw van belang vanwege de representatieve bouwstijl van naoorlogs 
modernisme. De gebouwdelen uit 1958 ogen nog voor een groot deel oorspronkelijk, ondanks kleine 
aanpassingen.  

-Is cultuurhistorisch van waarde als schoolgebouw met een grote herinneringswaarde voor een deel van de  
bevolking uit Haarlem en omstreken dat van de onderwijsfunctie gebruik heeft gemaakt. 
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Adres: Planetenlaan 3, 5  

Wijk: Sinnevelt 

 

Algemene omschrijving 

Lyceum Marnix van Sint Aldegonde en woning, 1951, architect H.W. van Kempen.  

Schoolgebouw met conciërgewoning, naar ontwerp van de in Haarlem werkzame architect H.W. van Kempen. 
Heeft kenmerken van een shake-handsstijl; een combinatie van traditioneel en modern. Het gebouw bestaat 
uit een samenspel van verschillende vleugels waarmee twee ongelijke vierhoekige open ruimten worden 
omsloten. De grootste, westelijke ruimte is als tuin en schoolplein gericht op de Planetenlaan. De volumes van 
verschillende hoogte zijn afgedekt met een afwisseling van schilddaken met licht geprofileerde betonnen goten 
en zadeldaken met overstek en houten gootklossen, allen afgedekt met gesmoorde pannen. De lange gevels 
aan de pleinzijde zijn opgetrokken in rode gemetselde muurdammen met invulling van grote houten puien met 
borstweringen van gewassen grindbeton. Enkele prominente kopgevels zijn voorzien van betonnen 
gevelelementen met stalen ramen. Het gebouw is door de situering, de compositie van bouwvolumes, het 
schoolplein, hoofdentree en de ligging van de leslokalen georiënteerd op de Planetenlaan. Het heeft aan de 
Queridostraat een meer gesloten gevel, onder anderen voorzien van siermetselwerk. In de gevelcompositie zijn 
functies afleesbaar zoals leslokaal, gang, hal, sportzaal. De school is onderdeel van een scholencluster, met 
meerdere scholen in een strook. De conciërgewoning  is ontworpen in dezelfde stijl als de gymzaal. 
Pleinruimte, binnentuin, bebouwingsvolumes van school en woning, groenaanleg en pleinmuur zijn integraal 
onderdeel van het complex en vormen een sterk ensemble dat overwegend authentiek is. Zeer prominent 
gesitueerd aan de doorgaande Planetenlaan. 
 

Waardering: hoge cultuurhistorische waarde  

-Stedenbouwkundig van belang vanwege de ligging en oriëntatie op de Planetenlaan, een monumentale as van 
de wijk. Vanwege de ruimtelijke compositie van volumes waar een afwisseling van lichte open stedelijke 
ruimtes ontstaat langs de hoofdas. Onderdeel van een scholenstrook. Vormt een contrast met het meer rigide 
gesloten woonblok aan de overzijde. 

-Heeft architectuurhistorische waarde, vanwege de stijl die kenmerken heeft van shake-hands stijl, dat wil 
zeggen een combinatie van traditioneel en modern. Dit komt goed tot uitdrukking in bandvensters aan 
voorgevel en gevelopeningen (ponsgaten in muren) aan achterzijde; de combinatie van betonelementen en 
baksteen. Gebouw heeft bijzondere ambachtelijke details, zoals een gedecoreerd halvenster over meerdere 
verdiepingen in betonnen kozijn. 

-Is cultuurhistorisch van waarde als schoolgebouw met een grote herinneringswaarde voor een deel van de  
bevolking uit Haarlem en omstreken die hier op school heeft gezeten.
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Straatgevel planetenlaan                                                        pleingevel  

 

Adres: Planetenlaan 13 

Wijk: Sinnevelt 

 

Algemene omschrijving 

Voormalige ULO-school, 1958, architect H.M.J.H. Kraaijvanger, in opdracht van Stichting van Weldadigheid St. 
Lucia gesticht. 
Dit schoolgebouw is stedenbouwkundig prominent gerealiseerd langs de doorgaande weg Planetenlaan. 
Onderdeel van een scholenstrook langs deze laan, met aan de zuidwestelijke zijde andere scholen. Ligt met het 
hoofdvolume dicht langs de Planetenlaan, en met het plein georiënteerd op de woonbuurt aan de zijde van de 
Johan de Meesterstraat. Aan beide zijden zijn ingangen, aan de Planetenlaan markeert een sprong in de gevel 
de asymmetrisch geplaatste entree waarbij een decoratief reliëf is aangebracht, naar ontwerp van kunstenaar 
T. Mulder. Het reliëf verbeeldt een episode uit het leven van St. Lucia, en verwijst daarmee naar de 
opdrachtgever. Hoofdzakelijk tweelaags volume, vensters zijn hoofdzakelijk opgezet als sober vormgegeven 
stroken beukbrede gestandaardiseerde gevelpuien. Gemetselde muurdammen markeren de lokaalbreedte. 
Aan de pleinzijde een zeer ruim beglaasde aula, over twee verdiepingen. Lage verwachtingswaarde voor het 
interieur, waar in de hoofdhal/aula met de verhoogde vloer wel een schoorsteen mozaïek is aangebracht van 
kunstenaar Levinus Tollenaar. Aan de pleinzijde twee latere uitbouwen, eveneens naar ontwerp van bureau 
Kraaijvanger: in 1960-1961 uitbreiding met 4 leslokalen, in 1965 met een gymnastieklokaal. Ten opzichte van 
de naastgelegen Marnixschool, die een kleine 7 jaar ouder is, is hier het principe van de functionele bouw met 
geschakelde lichte lokalen met vrije gevels en open puien verder uitgewerkt en maakt daarmee een grote stap 
in moderniteit.  

Heeft herinneringswaarde voor de mensen die verbonden zijn geweest met het onderwijs op deze school. Het 
transformatorstation op het terrein is eveneens ontworpen door Kraaijvanger. De puien zijn recent vervangen 
door nieuwe aluminium puien. Deze hebben dezelfde indeling als de oorspronkelijke, maar tonen zich wel 
duidelijk anders in de plastiek van de gevel. 

 

Waardering: positieve cultuurhistorische waarde  

-Stedenbouwkundig van belang vanwege de ligging langs de Planetenlaan, een monumentale as in de wijk. 
Meer open en eveneens zichtbaar vanwege het open plein aan de buurtzijde. Onderdeel van een 
scholenstrook. 

-Heeft architectuurhistorische waarde, als onderdeel in het oeuvre van het destijds nationaal bekende 
architectenbureau Kraaijvanger; vanwege de stijl die kenmerken heeft van naoorlogs modernistische stijl. Dit 
komt onder meer goed tot uitdrukking in de seriematige toepassing van gevelelementen. 

-Is cultuurhistorisch van waarde als schoolgebouw met een grote herinneringswaarde voor een deel van de  
bevolking uit Haarlem en omstreken dat aan de school verbonden is geweest.  
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Adres: Prins Bernhardlaan 45-49 

Wijk: Parkwijk 

 

Algemene omschrijving 

Restant van een voormalige school, ca 1965, architect N.H. Andriesen en H.L. Klein Schiphorst. Drie objecten 
beeldende kunst van de hand van lokaal bekende kunstenaars Hans Wiesman en Levinus Tollenaar uit 1965. 
Was/is eigendom van Pré Wonen. 

Restant van voormalige school met opvallende beeldende kunst aan de gevel. Van de school resteert nog een 
markant deel met een zaagtanddak en glazen gevels, dat geïntegreerd onderdeel is van een nieuw herbestemd 
complex. Aan een van de oorspronkelijke gevels een baksteen reliëf van Levinus Tollenaar. Tegen twee andere 
gevels gekleurde betonreliëfs van Hans Wiesman. Door de herkenbare vorm van het tanddak en de beeldende 
kunst zeer opvallend in het straatbeeld. Het gebouw ligt op de hoek van een buurt van de Parkwijk. De buurt 
rond het gebouw wordt in 2019 getransformeerd, met veel nieuwbouw, waarbij dit oude deel een herinnering 
is aan de eerdere situatie als onderwijsomgeving.  
 

Waardering: positieve cultuurhistorische waarde  

-Stedenbouwkundig van belang vanwege de zeer herkenbare en unieke vorm als verwijzing naar het 
oorspronkelijke onderwijsgebouw; en vanwege de ligging langs de rand van een buurt. 

-Heeft architectuurhistorische en kunsthistorische positieve waarde vanwege de kwaliteit van de beeldende 
kunst, die als aanzienlijk beeldbepalende elementen op de gebouwdelen zijn aangebracht. 

-Heeft cultuurhistorische waarde vanwege de herinneringswaarde aan het onderwijs op deze locatie. 
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Adres: Prof. Van der Scheerstraat 1a, 1b  

Wijk: Schalkwijk: Boerhaavewijk 

 

Algemene omschrijving 

School, 1963, architect D. Heiloo. Huidige naam: Het Open Huis. 
Schoolgebouw, ontworpen als een herhaalbare patioschool, naar ontwerp van de architect D. Heiloo, in dienst 
van Openbare Werken Haarlem. Kenmerkend voorbeeld van een standaardschool (een zesklassige lagere 
school. Om het ontwerpproces van een school te vereenvoudigen en te versnellen en kosten te besparen 
ontwikkelden gemeentes in de naoorlogse periode een of meerdere standaardontwerpen. Ongeacht de 
kerkelijke gezindte kon deze worden gebouwd, om in de snel groeiende wijken in de behoefte aan gebouwen 
voor onderwijs te voldoen. Deze school is een goed voorbeeld van een standaardschool die door de dienst 
openbare werken van de gemeente Haarlem is ontwikkeld en waarvan een kleine 10 zijn gerealiseerd. Het is 
een in hoofdzaak eenlaags gebouw, opgebouwd uit meerdere volumes, die rond een patio zijn gegroepeerd: 
een patioschool. De lokalen liggen aan een gang die op de patio is georiënteerd zodat veel contact is met de 
buitenlucht en natuurlijk licht. De hoofdvolumes hebben een lessenaarsdak met bovenlichten om daglicht te 
kunnen binnenlaten in het gebouw. Bij de entree is het volume laag om aan te sluiten op de kindermaat. Rond 
het gebouw een aangelegde tuin en verharde speelplaats met stalen klimiglo (naar Aldo van Eyck), zandbak 
met betonnen rand. Stedenbouwkundig gezien onderdeel van woonbuurt. Later is de patio deels bebouwd met 
een uitbreiding. Scholen naar dit model zijn onder meer gebouwd aan de Ramaerstraat in Boerhaavewijk en 
Florence Nightingalestraat (de Meerwijk) (nog bestaand). Het feit dat deze standaardschool vaker voorkomt 
binnen de gemeente, maakt dat hier geen sprake is van uniciteit. Bouwhistorisch en architectonisch is het 
gebouw geen voorloper van een bepaalde vernieuwende stijl of techniek. Het is echter wel een markant 
element in de wijk, inclusief de inrichting van de openbare ruimte. Het heeft daarom een positieve 
cultuurhistorische waarde. 

 

Waardering: positieve cultuurhistorische waarde  

-Stedenbouwkundig van belang vanwege de zichtbare ligging in een woonbuurt, met ruim schoolplein en tuin, 
omgeven door stroken naoorlogse woningen met verschillende bouwhoogtes; vormt het centrum van een deel 
van een woonbuurt. 

-Heeft architectuurhistorische waarde vanwege de naoorlogs modernistische stijl, die is kenmerkend voor de 
bouwperiode met lichte gevelsteen met boeiborden, lage horizontale vorm, kozijnen met smalle en vierkante 
roedeverdeling in grote samengestelde puien, asymmetrische compositie van volumes. 

-Heeft cultuurhistorische waarde als voorbeeld van een standaardschool ontwikkeld door de dienst openbare 
werken van Haarlem, toegepast in een van de snel groeiende naoorlogse wijken, de Boerhaavewijk.  
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Adres: Sportweg 9 

Wijk: Sinnevelt / Planetenwijk 

 

Algemene omschrijving 

Schoolgebouw voor voortgezet onderwijs, Schoter Lyceum, 1961-1971, architect Rudi Bleeker. 

Het Lorentz Lyceum, oorspronkelijk ontworpen als ‘Het Schoter’ Lyceum bij het Schoterbos, is gebouwd in wat 
genoemd wordt een ‘groene wig’, een groenstrook die naoorlogse buurten van elkaar scheidt. Het 
schoolgebouw is in de voorzieningenzone van die groenstrook gerealiseerd, langs de rand, de doorgaande weg 
Planetenlaan. Samen met andere voorzieningen in het park, zoals een scouting, kinderboerderij en zwembad, is 
het onderdeel van de sociale voorzieningen van de naastgelegen buurten. De school is ontworpen door de 
nationaal bekende architect Rudi Bleeker. Het ontwerpproces startte mogelijk in 1961, maar het gebouw werd 
pas tien jaar later gebouwd en in 23 februari 1971 officieel geopend. Architect Bleeker gaf het gebouw een 
modern zakelijk uiterlijk, alsof het een kantoorgebouw is. Het hoofdvolume bestaat uit een compositie van 
meerdere horizontale volumes, met egale doorgaande borstweringen die de verdiepingen aanduiden, en lange 
stroken bandvensters, voor onder meer de lokalen. Door middel van kolommen zijn de volumes over elkaar 
heen geplaatst. Rond de school is een ruim schoolterrein. Tegen de gevel is een aangelegde tuin met 
waterpartij, waarvan onderdelen later zijn aangepast. De materiaaltoepassing is oorspronkelijk een zorgvuldige 
combinatie van gewapend beton, baksteen, schrotenplafond en ondermeer natuursteen. Volgens een 
monografie (Ibelings, Rudi Bleeker, p. 42-43) paste Bleeker in deze school voor het eerst de grove textuur van 
beton toe in combinatie met baksteen. Dat beton zou een kenmerk in de architectuur worden van wat wel 
Brutalisme wordt genoemd, de expressieve toepassing van gewapend beton.  

Als schoolgebouw heeft het een herinneringswaarde voor grote groepen mensen uit de omgeving.  

De school is op onderdelen aangepast, onder meer de entreepartij met hal, de tuin bij de entree en de 
bandvensters op de verdieping evenals de kleurstelling. Hierdoor is het oorspronkelijke ontwerp verzwakt. 

 

Waardering: positieve cultuurhistorische waarde  

-Stedenbouwkundig van belang vanwege de ligging als sociale voorziening in een groenstrook, als scheiding van 
naoorlogse buurten; vanwege de resten van de terreininrichting met tuinaanleg en schoolplein. 

-Heeft architectuurhistorische waarde als modern schoolgebouw en voorloper van Brutalistische kenmerken, in 
het oeuvre van de nationaal bekende architect Rudi Bleeker, die bekend stond om zijn schoolgebouwen. 

-Is cultuurhistorisch van waarde als schoolgebouw met een grote herinneringswaarde voor een deel van de 
bevolking uit Haarlem en omstreken dat van de onderwijsfunctie van het gebouw gebruik heeft gemaakt.  
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Bedrijfsgebouwen en overige voorzieningen 
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Bedrijfsgebouwen en overige voorzieningen 
De bouw van bedrijfsvoorzieningen en overige voorzieningen is divers in de wederopbouwjaren, in aansluiting 
op de diversiteit in de maatschappij, de economie en maatschappelijke behoeftes. Economische voorzieningen 
als winkels en bedrijven waren even belangrijk voor de opbouw van de naoorlogse samenleving, als 
nutsvoorzieningen zoals transformatorstations waardoor de nieuwe woonbuurten over elektriciteit konden 
beschikken. De voorzieningen zijn verdeeld over heel Haarlem. Ze werden zowel in de binnenstad gerealiseerd 
als de functie dat vereiste, zoals langs vaarroutes (Havendienst) en het voormalig VVV-kantoor op het 
Stationsplein, als in de nieuwe wijken en op een bedrijventerrein. Een sterke concentratie wordt gevonden op 
het grote naoorlogse bedrijventerrein Waarderpolder, waarvan de aanleg mogelijk werd door een 
grenswijziging begin jaren 1960. In het decennium daarvoor kon nog een groot bedrijf als gebouw 
Zegelwaarden aan de Bakenessergracht worden gesitueerd. Maar vanaf 1962-1963 verrezen in de 
Waarderpolder grote bedrijven zoals een betoncentrale, rioolwaterzuivering (bij het water) en enkele grotere 
bedrijven waarvoor in de binnenstad geen plaats was. Het terrein is kenmerkend voor de functiescheiding op 
de schaal van de stad, die in de naoorlogse jaren aan belang had gewonnen bij stedenbouwkundige diensten. 

Haarlem kent geen monumenten in deze categorie uit de wederopbouwperiode. Uit deze inventarisatie blijkt 
dat dit niet geheel terecht is; ondanks de uiteenlopende aard van de gebouwen blijkt toch zeker een aantal 
zeer interessante en waardevolle voorbeelden van wederopbouw architectuur aanwezig. Deze categorie 
gebouwen wordt vaak gecombineerd met zgn gebouwgebonden kunst. Dat wil zeggen een muurschildering, of 
een reliëf in natuursteen of baksteen. Dit geeft een extra laag van betekenis aan de gebouwen. Ook is hier 
bijvoorbeeld meer bouwtechniek te zien, zoals de schaaldaken van het bedrijfsgebouw aan de Claes Tillyweg of 
die aan de Paul Krugerkade (met baksteenkunst van Levinus Tollenaar). 

Een einde aan de periode niet scherp vast te stellen, daarom is een aantal gebouwen in de inventarisatie 
meegenomen die formeel na 1965 zijn gebouwd maar weldegelijk binnen de wederopbouw stroming zijn 
ontstaan. 

 

Waarderingen  

Hoge cultuurhistorische waarde: 

-Bakenessergracht, Bedrijfsgebouw Zegelwaarden, C. Wegener Sleeswijk, Y. Kok, 1951-1954 

-Boerhaavelaan 22, Spaarnegasthuis, architectenbureau B.J.K. Cramer, J.E. Kruisheer, projectarchitect H. 
Hallink, ca 1965-1970 

-Claes Tillyweg 2, bedrijfsgebouw, J. en A.L. Lourijssen, 1961 

-Doelenplein 1, Stadsbibliotheek, B. Bijvoet, architectenbureau Holt en Bijvoet, 1972-1974 

-Linnaeuslaan 19, transformatorstation, D. Heiloo, 1955-1957 

-Paul Krugerkade 8, vm Vermaat bakkerijen, architect Kramer en Den Heyer, 1960 

-Prins Bernhardlaan 2, voormalig kantoorgebouw (Bougiegebouw), Niesten, 1969 

-Spaarndamseweg 1, Havendienst, H.A. Breuning, 1956 

-Surinameweg 2, Centraal belastingkantoor, architectenbureau Oyevaar Stolle en Van Gool, 1968-1972 

 

Positieve cultuurhistorische waarde: 

-Prinses Beatrixplein 18, Bedrijfsgebouw, architect P. Koster, 1962 
-Stationsplein 1, vm VVV-kantoor, architect H. Tuninga, 1958 

-Zijlweg 245, Kantoorgebouw, voormalige Provinciale Waterstaat, H.T. Zwiers, 1958 (heeft Orde-2 status) 
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Neutrale cultuurhistorische waarde: 

-A. Hofmanweg 6, Rioolwaterzuiveringsinstallatie, naar ontwerp van Dorr-Oliver inc., 1965 

-Ir. Lelyweg 30, Betoncentrale, architect G. den Hollander, 1951 

-Nijverheidsweg 18, tankstation, architect W.Ph. Harreveld, 1956 

-Schipholweg 2, Fluorgebouw, architect Brakel en Buma, 1958-59 

-Spaarne 51, 55, 59, drie bedrijfsgebouwen, architect F.J.E. Dekeukeleire, 1957 

-Vlaamseweg 10, Bloembollenschuur, Vlaamseweg 10, architect onbekend, 1957 
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Adres: Bakenessergracht, hoek Philip Frankplein, Nauwe Apelaarsteeg 

Wijk: Centrum 

 

Algemene omschrijving 

Gebouw Zegelwaarden, Bakenessergracht, Philip Frankplein, 1951-1954, architecten C. Wegener Sleeswijk en 
Y. Kok.  

Het voormalige gebouw Zegelwaarden is gebouwd aan de Bakenessergracht, zeer zichtbaar met een 
opvallende gevel door maat, materiaal en vorm, zich onderscheidend van de andere grachtbebouwing. Het is 
een vrij groot complex, groter dan de meeste andere percelen langs de gracht, op de hoek Philip Frankplein, 
Bakenessergracht en Nauwe Apelaarsteeg. Door de grotere schaal geeft het uitdrukking aan een 
bedrijfsgebouw aan de gracht. Het gebouw is oorspronkelijk gerealiseerd in opdracht van drukkerij Johan 
Enschede en Zn. als postzegelopslag van een drukkerij. Bijzondere gevelindeling met zeer regelmatig geplaatste 
vensters, vaste beeldende kunst, en een koperen dak, waarvan de lijst zichtbaar is vanaf de straat. De reliefs 
aan gevel grachtzijde houden qua symboliek en voorstelling waarschijnlijk verband met de drukkerijfunctie. Het 
gebouw heeft mogelijk een vrijwel geheel met koper bekleed dak, mogelijk hield dat verband met de veiligheid 
van het opgeslagen materiaal. Door materiaal- en vormtoepassing een bijzonder naoorlogs gebouw, met 
stijlkenmerken van shake-hands, als combinatie van traditioneel en modern. De roedenindeling van de 
vensters over alle verdiepingen aan de grachtgevel en enkele zijgevels wekt associaties met tralies, om de 
opslag van waardevolle objecten te versterken.  

In 1993 is het gebouw verbouwd naar ontwerp van architect H.J. Henket als werk- depotgebouw (uitbreiding) 
van het beroemde Teylers Museum in Haarlem, een van de oudste musea in Nederland.  

 

Waardering: hoge cultuurhistorische waarde  

-Stedenbouwkundig van belang vanwege de ligging aan Bakenessergracht in de binnenstad van Haarlem; en 
door situering, schaal en materiaal opvallend en stedenbouwkundig zich onderscheidend van de omgeving. 

-Heeft architectuurhistorische waarde, vanwege de stijlkenmerken van shake-hands, die tot uitdrukking komt 
in gevelcompositie, materiaaltoepassing en detaillering; en de toepassing van betekenisvolle vaste beeldende 
kunst aan de gevel aan de openbare weg. 

-Heeft cultuurhistorische waarde vanwege de functie als voormalige drukkerij van een bekende Nederlandse 
firma, waarvan de functie gedeeltelijk ook afleesbaar is aan de gevel. 
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Adres: Boerhaavelaan 22 

Wijk: Schalkwijk Centrum 

 

Algemene omschrijving 

Spaarnegasthuis, ca 1965-1970, architectenbureau B.J.K. Cramer, J.E. Kruisheer, projectarchitect H. Hallink 

Het Spaarnegasthuis, locatie Boerhaavelaan, oorspronkelijk gebouwd als St. Elisabethgasthuis. Het 
grootschalige ziekenhuis bestaat uit ondermeer een groot beddenhuis op een ruim buitenterrein. Op het 
terrein een beeldhouwwerk, voorstellend ‘De Heilige Elisabeth van Thüringen’, van beeldhouwer Mari 
Andriessen, onthuld in 1972. Kenmerkend voor de periode is de compacte hoogbouw, gecombineerd met de 
ruime (groene) terreinaanleg die mogelijkheden lieten voor uitbreiding, zicht en zonlicht. 

Typologisch is het opgezet als een verzamelcomplex met meerdere vleugels die via een plint met elkaar 
worden verbonden. Het beddenhuis is door gevelverspringing in drie geschakelde onderdelen verdeeld. De 
gevel is regelmatig ingedeeld, met uniforme eenheden, waaronder zeer vlakke betonelementen en expressieve 
horizontale vensterstroken. De oorspronkelijke gevelcompositie, detaillering en plasticiteit zijn zorgvuldig 
ontworpen. Architectenbureau Cramer en Kruisheer was gespecialiseerd in gebouwen voor gezondheidszorg. 

Het ziekenhuis is later aangepast, met onder meer nieuwe delen en een veranderde entree. Met name het 
beddenhuis is in voorkomen nauwelijks gewijzigd. Het beeld van Marie Andriessen is verplaatst naar een 
andere plek op het terrein.  

  

Waardering: hoge cultuurhistorische waarde  

-Stedenbouwkundig van belang vanwege de zeer zichtbare ligging langs doorgaande wegen Boerhaavelaan en 
Europaweg. Markering van de wijk Schalkwijk, situering op het ruime terrein met ruimte voor zicht en licht. 

-Heeft architectuurhistorische waarde vanwege de typologie van het ziekenhuis met diverse functies in 
vleugels; en de uitgesproken naoorlogs modernistische stijl, met de compositie van onder meer betonplaten en 
bandvensters.  

-Heeft cultuurhistorische waarde als uitdrukking van een historische centrale voorziening op het gebied van 
gezondheidszorg uit de late naoorlogse periode (tweede helft jaren zestig) met grote betekenis voor heel 
Haarlem. 

 

Het ziekenhuis en het gebied er omheen worden herontwikkeld. Het beddenhuis is niet opgenomen in het 
nieuwe plan. Dit proces is gestart voordat de uitkomsten van dit onderzoek bekend waren.
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Adres:  Claes Tillyweg 2   

Wijk: Waarderpolder 

 

Algemene omschrijving 

Bedrijfsgebouw, 1961, architect J. en A.L. Lourijsen.  

Bedrijfsgebouw op bedrijventerrein Waarderpolder. Opgebouwd uit diverse volumes met onder meer een 
kantoorvleugel en productiehal. De constructie van de hal is opgebouwd uit beton en baksteen, en een 
bijzonder dak. Het betonnen schaaldak bestaat uit een herhaald systeem van twee elementen die afwisselend 
hol-bol zijn gelegd. In het interieur levert dat ook een bijzondere ruimtelijke werking op. De elementen zijn 
waarschijnlijk prefab gefabriceerd en op locatie geplaatst, en daarmee kenmerkend voor de naoorlogse 
industrialisatie van de bouw. De kantoorvleugel is bijzonder open en met stijlkenmerken van naoorlogs 
modernisme vormgegeven, alhoewel later aangepast. Kenmerkend is veel glas, en een haast zwevend volume 
erboven. Het architectenbureau J. en A.L. Lourijsen was een bureau uit de regio Den Haag dat wel 
samenwerkte met de bekende architect Jan Wils. 

Rechts van de bestaande hal is later een deel toegevoegd, in architectuur in aansluiting op de bestaande bouw. 

 

Waardering: hoge cultuurhistorische waarde  

-Stedenbouwkundig van belang vanwege de exemplarische ligging op het bedrijventerrein Waarderpolder. 

-Heeft architectuurhistorische waarde als uitdrukking van naoorlogse geïndustrialiseerde bouwtechnieken. 

-Heeft cultuurhistorische waarde als herkenbare uitdrukking van vooruitstrevend economisch handelen dat tot 
uitdrukking wordt gebracht in de moderne uitstraling van de architectuur als een reclamemiddel. 
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Adres: Doelenplein 1 

Wijk: Centrum 

 

Algemene omschrijving 

Stadsbibliotheek, 1972-1974, architect B. Bijvoet, architectenbureau Holt en Bijvoet.  

De stadsbibliotheek in de historische binnenstad van Haarlem is ontworpen als een moderne, eigentijdse, 
duidelijk twintigste eeuwse uitbreiding van een veel ouder gebouw, het Doelengebouw aan het Doelenplein. 
De oorsprong van het Doelengebouw, ook wel Kloveniersdoelen, ligt in 1562. De uitbreiding is ontworpen door 
de destijds bekende architect Bernard Bijvoet. Het ontwerp voor de bibliotheek startte in 1962-1966 voor een 
andere locatie, aan de Raaks. De architectuur van de uitbreiding is een vrij zeldzaam uitgesproken voorbeeld 
van Brutalisme in de Haarlemse architectuur, waarbij beton op een opvallende manier wordt toegepast. 
Kenmerkend voor de architectuur zijn de materiaaltoepassing en de gevelcompositie. De verdiepingen lijken te 
zweven boven een begane grond die voor een groot deel een gevel van glas heeft. De verdieping erboven 
wordt gedragen door in het werk gestorte, ruwe betonnen kolommen met een aangestorte schijf. De 
vloerplaten zijn balkloos. Het beton is aan de gevel onafgewerkt, waardoor de bekistingsstructuur nog 
zichtbaar is in de vorm van een reliëf van houtnerf. De kozijnen zijn smal en zeer rank. In het interieur is 
eveneens kenmerkende materiaaltoepassing in de vorm van schrotenplafond en bronzen lijsten bij de 
trapbalustrades, zodat ook hier de materiaalexpressie een grote rol speelt. Stedenbouwkundig ligt het achter 
het Doelencomplex, en ingepast in een historische stadsstructuur. De inrichting van de openbare ruimte is 
afgestemd op de nieuwe en oude structuur. De nieuwe vleugel is met een verbindingsdeel aan de oudbouw 
verbonden. Het contrast in zichtbare bouwperiode is uitgagspunt van het ontwerp. 

 

Waardering: hoge cultuurhistorische waarde  

-Stedenbouwkundig van belang vanwege de ligging in de historisch gegroeide structuur in de binnenstad, als 
uitbreiding van het Doelengebouw, waarbij een binnenhof is gecreëerd. 

-Heeft hoge architectuurhistorische waarde, vanwege de stijlkenmerken van het Brutalisme, die tot uitdrukking 
komt in de materiaaltoepassing van ruw beton; en de materiaalexpressie van hout, glas en brons als ontwerp 
voor een nutsgebouw in het oeuvre van de destijds nationaal bekende architect Bernard Bijvoet. 

-Heeft hoge cultuurhistorische waarde als onderdeel van het Doelencomplex, een nieuwe laag aan het 
historisch gegroeide gebouwencomplex; en als bibliotheek speelt het een educatief-sociale rol voor veel 
inwoners van Haarlem. 
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Adres: Paul Krugerkade 8 

Wijk: Patrimoniumbuurt 

 

Algemene omschrijving 

Bedrijfsgebouw, voormalige Vermaat bakkerij, 1960, architect Kramer en Den Heyer 

Voor Haarlemse begrippen grootschalig fabrieksgebouw, gebouwd ten behoeve van Vermaat bakkerijen. 
Rechthoekig fabrieksgebouw bestaande uit twee rijen parallel geplaatste betonnen tonschaaldaken, waarvoor 
een plat afgedekt tweelaags volume is geplaatst bestaande uit een betonskelet met gemetselde gevels en 
puien. De noord-westhoek van het gebouw is voorzien van een figuratief baksteenreliëf van de Haarlemse 
kunstenaar Levinus Tollenaar; ‘Ode aan de bakker’. Het toont een allegorische weergave van het zaaien van het 
graan tot aan het consumeren van het brood. De kopgevels van de schaaldaken zijn ingevuld met glazen puien. 

De bakkerij was een toonbeeld van moderniteit waar 350 mensen werkten die samen een ‘brood per minuut’ 
konden bakken – de grootste productie in Nederland met efficiënte aanvoer per vrachtwagen, volautomatische 
installaties in deegkamers, rijskamers en ovens op circa 10.000 m2. 

Het architectonisch ontwerp van de fabriek is bedacht in volledige samenhang met dit productieproces. Op 
basis van de originele plattegrond is het verhaal van het broodbakken precies te volgen: van de aanvoer van 
grondstoffen tot de afvoer van het verse brood, klaar voor de levering. 

Schaaldaken werden in Nederland gedurende relatief korte tijd toegepast. Ze werden gebruikt in tijden van 
materiaal schaarste, om met behulp van beperkte hoeveelheden materiaal toch grote overspanningen te 
kunnen maken. Het complex is door veranderd gebruik aangepast, met gebruikmaking van de schaaldaken. 

 

Waardering: hoge cultuurhistorische waarde  

-Stedenbouwkundig van belang vanwege de ligging op de plek van de gedempte havenkom en ligging in de 
nabijheid van aanvoerroutes over water en weg en in de buurt van de stad als afzetmarkt. 

-Architectuurhistorisch en bouwhistorisch van belang vanwege de toepassing van de betonnen tonschaaldaken 
en het baksteenkunstwerk. 

-Heeft cultuurhistorische waarde als toonbeeld van de opkomende industrialisatie in de voedselproductie en 
de herinneringswaarde voor de buurt van de bakkerij met geuren en productie.  

 

 

De bakkerij en het gebied er omheen worden herontwikkeld. De huidige plannen gaan uit van sloop. Dit proces 
is gestart voordat de uitkomsten van dit onderzoek bekend waren. Het baksteen wandkunstwerk van Levinus 
Tollenaar zal worden behouden en in de nieuwe ontwikkeling meegenomen. 
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Adres: Prinses Beatrixplein 18 

Wijk: Parkwijk 

 

Algemene omschrijving 

Bedrijfsgebouwen, 1959-60 architect H.A.M. van den Berg. 
vm. Purfinagaragecomplex bestaande uit een grote garageloods en tankstation, een vrijstaand geplaatst 
tweelaags volume met een servicestation en twee bedrijfswoningen boven. Momenteel in gebruik als 
bedrijfsverzamelgebouw. Sobere en functionele opzet van het complex, met slanke detaillering door middel 
van expressieve betonnen dakranden en vierkante betonkaders als gevelelementen en deuromlijstingen, lichte 
stalen kolommen met pui-invulling tpv het servicestation, tegenover de gesloten gemetselde gevelvlakken. 

Het kleinere satelietgebouw bestaat uit een op de openbare weg georiënteerd gedeelte op de begane grond, 
met grote vensters, oorspronkelijk ten behoeve van de doorsmeerruimte en de wasplaats (de overheaddeuren 
zijn later vervangen door puien). Een meer gesloten woongedeelte op de verdieping. Het gebouw ligt op de 
hoek van een strook met bedrijven, langs de rand van een woonbuurt. Het complex is op een aantal 
onderdelen aangepast, waardoor de helderheid en transparantie van het ontwerp is afgezwakt. 

 

Waardering: positieve cultuurhistorische waarde  

-Stedenbouwkundig van belang vanwege de ligging op een hoek langs de Jan Sluyterslaan als onderdeel van 
een bedrijvenstrook 

-Heeft architectuurhistorische waarde, vanwege de heldere, functionele architectuur met kenmerkende 
betonelementen en slanke stalen kolommen 

-Heeft cultuurhistorische waarde als voorbeeld van een naoorlogs bedrijfsgebouw en servicepunt in de wijk 
voor het opkomende gemotoriseerde vervoer. 
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Adres: Prins Bernhardlaan 2  

Wijk: Amsterdamse buurt 

 

Algemene omschrijving 

Kantoorgebouw Handelspoort, op de hoek Prins Bernhardlaan en de Amsterdamsevaart, 1969-1970, architect 
Niesten. 

Gebouw staat ook bekend als ‘Bougiegebouw’ en als ‘Bosch-gebouw’, vanwege de bougiereclame op het dak. 
Op de luifel naam ‘Handelspoort’. Opvallend gelegen kantoorgebouw, uit twee delen met een breed 
horizontaal volume als plintbebouwing, en erboven in min of meer een zelfstandig tweede volume een 
kantoortoren. De grote portalen op het dak, die doorlopen door de gevels, zorgen voor een hangend (zwevend) 
volume en creëren lichtheid in de massaopbouw. In de huidige plint een entree met een collectieve functie. In 
de zes lagen hoge kantoortoren rondom bandvensters bekroond op het dak met een metalen ‘kroon’. De 
architectuurstijl is naoorlogs modernisme, uitstralend de eigentijdse zakelijkheid van het moderne bedrijf dat 
er destijds in gevestigd was. Vooral in het lage plintvolume zorgvuldige detaillering met slanke kozijnen, 
bandvensters en grote glasvlakken (vliesgevel), die een zekere luxe en klasse uitstralen. Bij de entree een 
bordes verbijzonderd met vaste beeldende kunst (abstracte bronzen vorm). Cultuurhistorisch zeldzaam is de 
oude reclame van de vonkende bougie als bekroning op het dak, een ‘Bosch-bougie’.  

Later is de gevel gerenoveerd. Het hoogbouwdeel is aangepast en is in gebruik als woonruimtes. In de plint is 
een restaurant gevestigd. 

  

Waardering: hoge cultuurhistorische waarde  

-Stedenbouwkundig van belang vanwege de markering van de hoek van een buurt, als landmark bij de 
stadsentree. 

-Heeft architectuurhistorische waarde vanwege de typologie met collectieve plint en standaardeenheden in 
toren; en de uitgesproken naoorlogs modernistische stijl, met vliesgevel en vaste beeldende kunst; de reclame 
van de vonkende bougie die mogelijk nog uit de bouwtijd is. 

-Heeft cultuurhistorische waarde als uitdrukking van de eigentijdse moderne zakelijkheid van het bedrijf. 
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Foto auteur 

 

Adres:  A. Hofmanweg 6 

Wijk: Waarderpolder 

 

Algemene omschrijving 

Rioolwaterzuiveringsinstallatie, 1965, naar ontwerp van Dorr-Oliver inc.  

Het complex is een rioolwaterzuiveringsinstallatie bestemd voor de regio Haarlem, opgebouwd uit meerdere 
eenheden zoals bassins, technische installaties en kantoorgebouwen. Het terrein is gebouwd op een 
industriegebied, en grenst aan het water ‘Mooie Nel’, ten noordoosten van Haarlem. Meerdere horizontale 
bassins met betonnen constructie en stalen installatie. Twee opvallende hogere gebouwen met baksteen 
gevels en beton constructie en kegelvormig dak. Kantoorgebouw een combinatie van baksteen gevels en 
vensterstroken. Wordt gedeeltelijk vanaf de openbare weg aan het zicht onttrokken door een plantsoen met 
een bomenrij. Het ontwerp van (de techniek voor) de installatie is geleverd door een bedrijf uit de Verenigde 
Staten, het in 1903 gestarte en nog steeds bestaande Dorr-Oliver, werkzaam op het gebied van 
waterbehandeling.  

 

Waardering: neutrale cultuurhistorische waarde  

-Stedenbouwkundig van belang vanwege de ligging aan het water Mooie Nel, en als bedrijfscomplex op het 
industriegebied Waarderpolder 

-Heeft architectuurhistorische waarde, vanwege de functionele stijl van de architectuur, waarbij functies 
zichtbaar worden gemaakt 

-Heeft cultuurhistorische waarde vanwege de nutsfunctie, veilig water leveren voor de regio Haarlem.  
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Adres: ir. Lelyweg 30  

Wijk: Waarderpolder 

 

Algemene omschrijving 

Betoncentrale, 1951, architect G. den Hollander.  

Betoncentrale op het industrieterrein Waarderpolder, gesitueerd aan het water voor toevoer van materialen. 
Uitgesproken functionele architectuur, voortkomend uit het proces. Opvallende hoge metalen installatie, met 
een gecombineerde werkruimte langs de weg Ir. Lelyweg. Rondom de installatie meerdere zones met 
materiaalopslag, gescheiden door betonnen elementen. De ontwerper G. den Hollander is tevens ontwerper 
van gestandaardiseerde scholen, waarvan er meerdere in regio Rotterdam zijn gerealiseerd.  

 

Waardering: neutrale cultuurhistorische waarde  

-Stedenbouwkundig van belang vanwege de landmarkfunctie van de hoge installatie in het opslaglandschap 

-Heeft architectuurhistorische waarde, vanwege de stijl van de functionele architectuur van de centrale 
installatie. 

-Heeft cultuurhistorische waarde als bedrijf waar zeer veel beton werd voorbereid dat gebruikt is in de bouw in 
Haarlem, de omgeving en ver daar buiten.  

 

  



Naoorlogse architectuur en stedenbouw in Haarlem 

Dolf Broekhuizen architectuurhistoricus 
64 

 

foto: auteur 

 

Adres: Linnaeuslaan 19  

Wijk: Zuiderhout en Oosterhout 

 

Algemene omschrijving 

Transformatorstation Zuid, 1955-1957, architect D. Heiloo, in dienst van Openbare Werken Haarlem. 

Dit 50 kV transformatorstation ligt zeer zichtbaar in de wijk en is verlevendigd met beeldende kunst. Het 
gebouw is opgebouwd uit meerdere volumes, van verschillende hoogte en formaat, die op asymmetrische 
wijze zijn gegroepeerd. Het is een functioneel gebouw in een naoorlogs modernistische stijl, hoofdzakelijk 
opgebouwd uit gestandaardiseerde bouwelementen (baksteen, beton, gevelplaten), dat zeer zorgvuldig is 
gedetailleerd. Vooral door de wandkunst van kunstenaar Lex Horn is het een herkenbaar onderdeel van de 
buurt. Aan de straatzijde is een voorstelling aangebracht, ingemetseld in de baksteen wand, opgebouwd uit 
lichte natuursteenmozaïek. De voorstelling wekt een associatie met een stadsgezicht. De vrije ligging met een 
aangelegde tuin rondom sluit aan op de omgeving. De blauwe kleur van de betonnen portalen en 
gevelelementen is later aangebracht (deze is in huidige situatie hard en contrasterend). 
 

Waardering: hoge cultuurhistorische waarde  

-Stedenbouwkundig van belang vanwege de ligging in een buurt met vrijstaande woningen, op een eigen kavel, 
langs gebogen straten en de plaatsing van de bouwvolumes op de locatie en ten opzichte van elkaar. 

-Heeft architectuurhistorische waarde vanwege de naoorlogs modernistische stijl in combinatie met de vaste 
beeldende kunst; als ontwerp van D. Heiloo, in dienst van Openbare Werken Haarlem en kunstenaar Lex Horn. 

-Heeft cultuurhistorische waarde als uitdrukking van een naoorlogs functioneel gebouw, een nutsvoorziening, 
in Haarlem. 
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Adres: Nijverheidsweg 18 

Wijk: Waarderpolder 

 

Algemene omschrijving 

Bedrijfsgebouw met tankstation, 1956, architect W.Ph. Harreveld.  

voormalige RijksAutomobiel Centrale garage in hoofdzakelijk rechthoekig volume, staalbouw met wanden 
opgemetseld uit geel baksteen, met tegen zijgevel een betonnen afdak met voormalige vulplaats brandstoffen 
voor snelverkeer. Constructie van die betonnen afdak is monoliet: paddestoelkolom met dunne plaat 
luifel/afdak, aan een zijde opgelegd tegen de gevel. Wekt associatie met streamline-architectuur, een stijl die 
snelheid en vooruitgang expressief maakt door glooiende vormen. Hoofdgebouw in zakelijke functionele 
architectuur. Is gesitueerd op een hoek op een industrieterrein Waarderpolder.  

 

Waardering: neutrale cultuurhistorische waarde  

-Stedenbouwkundig van enige waarde vanwege de ligging op de hoek van wegen van het industriegebied 
Waarderpolder 

-Heeft architectuurhistorische waarde, vanwege de functionele stijl van het hoofdgebouw en de relatief 
zeldzame streamline vormgeving van het afdak van de voormalige tankstation.  

-Heeft cultuurhistorische waarde als uitdrukking van een eenvoudig bedrijfspand op een bedrijventerrein. 
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Adres: Schipholweg 1 

Wijk: Schalkwijk: Europawijk 

 

Algemene omschrijving 

Fluorgebouw, 1958-59, architect Brakel en Buma. 

Multifunctioneel bedrijfsgebouw, staat ook bekend als gebouw Fluor-Schuytvlot N.V. en Bruynzeelgebouw. De 
huidige gebruiker van het laagbouwdeel is het Nova College.  

Multifunctioneel gebouw in hoofdzakelijk twee volumes. Een lager volume evenwijdig aan de Schipholweg. Een 
hoger volume (toren) aan de Schalkwijkerstraat en de waterloop, waardoor het in stedenbouwkundig opzicht 
een markering is. Vanwege deze ligging aan wijkweg en water zeer zichtbaar. Hoogbouw oorspronkelijk 
opgezet als lichte transparante puien tussen vloerlagen en massieve gemetselde schijven van de zijgevels. 
Verdiepingen zijn nu afleesbaar aan de hand van de bandvensters en stroken borstweringen. Gevels zijn 
ingrijpend gerenoveerd (met nieuwe materialen).  
 

Waardering: neutrale cultuurhistorische waarde  

-Stedenbouwkundig van belang vanwege de markante ligging aan doorgaande wegen en het hoge volume  

-Heeft architectuurhistorische waarde vanwege de modernistische stijl, die echter in het exterieur weinig van 
het naoorlogse karakter heeft behouden. 

-Heeft cultuurhistorische waarde als uitdrukking van de naoorlogse bedrijvigheid in deze wijk van Haarlem, de 
Europawijk van Schalkwijk. 
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Adres: Spaarndamseweg 1 

Wijk: Centrum 

 

Algemene omschrijving 

Gebouw Havendienst, 1956, architect H.A. Breuning.  

Het dienstgebouw is opgebouwd uit twee delen: een bakstenen entreegebouw langs brug/kade en een tweede 
langgerekt horizontaal volume met een blauw geschilderd houten gevel met werk- en kantoorruimte. De 
vensters van het kantoor zijn grotendeels op het water gericht en op de naastgelegen brug. Het houten volume 
staat op zwart geschilderde poten (anders uitgevoerd dan op ontwerptekeningen). Onder het opgetilde volume 
kunnen boten afmeren. Tegen de gevel van het bakstenen gebouw langs de kade, is vaste beeldende kunst 
aangebracht; een bronzen plaquette, van de destijds nationaal bekende beeldhouwster Marianne Gobius, uit 
1958. Zichtbaar is het woord ‘haven en markt wezen’ met verwijzing naar de functie van het gebouw, en 
erboven een gestileerd landschap of stadsgezicht. De witte letters ‘Havendienst’ links tegen de gevel lijken 
typografisch uit de bouwtijd (1956) te dateren. Eenvoudige functionele architectuur, logisch afgestemd op de 
functie en locatie, met een lokaal zeldzame typologie. Is gebouwd net buiten de singels, aan het Noorder 
Buiten Spaarne, tegenover de industriehaven.  

 

Waardering: hoge cultuurhistorische waarde  

-Stedenbouwkundig van belang vanwege de ligging aan de kade van de waterloop Noorder Buiten Spaarne, 
half op kade, half in water, met een oriëntatie op het water en de Industrie haven. 

-Heeft architectuurhistorische waarde, vanwege de eenvoudige functionele stijl waarbij de oriëntatie op het 
water en de toegang vanaf de straat afleesbaar is in de architectuur. 

-Heeft cultuurhistorische waarde als havenkantoor, waarbij de oorspronkelijke context van waterloop nog 
grotendeels aanwezig is. 
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Adres:  Spaarne 51, 55, 59 

Wijk: Centrum 

 

Algemene omschrijving 

Serie van drie bedrijfsgebouwen, 1957, architect F.J.E. Dekeukeleire.  

Reeks van drie bedrijfsgebouwen onderdeel van een gevelwand aan het Spaarne, waarbij de reeks panden 
afwisselen met een ander pand. Het middelste pand betreft een gevelverandering van een bestaand pand, 
want dit pand heeft in de huidige situatie een zadeldak (geen plat dak). Alle drie de panden ogen aan de 
straatzijde als type identiek, met op de begane grond een bedrijfsruimte, met erboven in twee of drie 
bouwlagen kantoren (woningen?). De drie huidige gevels zijn niet identiek aan elkaar, maar delen de 
voorgevelrooilijn, de hoogte van de daklijst, en de typologische indeling. Ook is er samenhang door de 
stijlkenmerken met een uitgesproken naoorlogs modernistische stijl van de voorgevel, door de geometrische 
vormen en de toepassing van een vliesgevel binnen een kader (zijmuren). De schijnbaar gewichtsloze 
bandvensters contrasteren met de gemetselde wanden van belendingen met gaten in de muren als ramen, 
maar voegen zich door maatvoering en ritmiek van de gevelopzet toch in de historische context. De 
kleurstelling is in hoofdopzet een gamma van niet-kleuren wit, zwart en grijzen. Door de ligging aan de 
waterloop, het cultuurhistorisch waardevolle Spaarne, zeer prominent gelegen. De gevels zijn gedeeltelijk later 
sterk aangepast zodat kozijnen en pui niet meer oorspronkelijke ogen. Vooral het linker pand nr 51, het 
centrale pand nr 55, en ook de begane grond van het rechter pand nr 59. Wel is er nog steeds een contrast in 
bouwperiode met de historische gevels van de belendingen.  

 

Waardering: neutrale cultuurhistorische waarde  

-Stedenbouwkundig van enig belang vanwege de ligging aan Spaarne en de zichtlijn over het water naar de 
panden; als onderdeel van de aaneengesloten gevelwand, met de ritmering door de afwisseling met andere 
panden 

-Heeft architectuurhistorische waarde, als expressie van een naoorlogse inpassing van drie panden met 
vliesgevels, in een historische straatwand. 

-Heeft cultuurhistorische waarde als uitdrukking van historisch gegroeide gemengde functies aan het 
cultuurhistorisch zeer waardevolle Spaarne langs de rand van de binnenstad van Haarlem.  
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Adres: Stationsplein 1 

Wijk: Centrum 

 

Algemene omschrijving 

Voormalig VVV-kantoor, 1958, architect H. Tuninga (Openbare Werken). ‘Haarlems Bloei’ in twee bouwlagen, 
waarbij de bovenste bouwlaag als overstek is ontworpen op een stalen kolom en de onderbouw een 
terugliggende wand heeft. Het gebouw is voor het treinstation van Haarlem gebouwd, op een hoek van het 
stationsplein (het staat enkele meters van het station af), en geeft door asymmetrie en volume dynamiek aan 
de pleinruimte. Het heeft de hoofdentree diagonaal op het plein gericht. Oorspronkelijk behoorde een kleine 
trapeziumvormige kiosk met een luifel voor de ingang onder de overstek ook tot de compositie. Kleinschalig 
maar zorgvuldig ontworpen. Door vorm, kleine volume (contrasterend met grotere station) en vrij liggende 
positie is het een blikvanger op het plein. Het is daarmee wel van invloed op het beeld van de heldere 
symmetrie van het monumentale stationsgebouw.  

De oorspronkelijke compositie van het samenspel met de verschillende volumes is niet meer intact, aangezien 
de kiosk onder de luifel rond 1977 is verwijderd. 

Afwisselende compositie van volumes en materialen, zoals hout, oudroze mozaïeksteentjes aan buitengevel, 
baksteen en glas, met stijlkenmerken van naoorlogs modernisme. Ondanks de beperkte maat van het paviljoen 
een prominent wandkunstwerk in de vide van de hal, naar ontwerp van Levinus Tollenaar. Het mozaïek heeft 
een kenmerkend naoorlogse stijl, is zeer plastisch en uit kleine scherven samengesteld.  

De kleurstelling is inmiddels aangepast; o.a. de blankhouten schroten van de bovenbouw zijn wit geverfd (of 
zelfs vervangen door plaatmateriaal) en de houten brede pui donkergrijs, waardoor het gebouwtje een 
strakkere uitstraling krijgt dan bedoeld. In 2019 in gebruik door Connexxion als kantine voor chauffeurs. 

De aanpassingen zorgen voor vermindering van de architectuurhistorische waarden. 

 

Waardering: positieve cultuurhistorische waarde  

-Stedenbouwkundig van belang vanwege de ligging als paviljoen op het stationsplein van Haarlem, met de rug 
tegen het station en de open gevels richting de stad. 

-Heeft architectuurhistorische positieve waarde, vanwege de stijlkenmerken van terughoudend naoorlogs 
modernisme die nog gedeeltelijk aanwezig zijn; en vanwege de wandkunst in de hal. 

-Heeft cultuurhistorische positieve waarde als voormalig VVV kantoor in de stad Haarlem, geeft uitdrukking aan 
Haarlem als verblijfsstad.  
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Adres: Surinamepad 2 

Wijk: Schalkwijk centrum 

 

Algemene omschrijving 

Centraal belastingkantoor, 1968-1972, architectenbureau Oyevaar, Stolle en Van Gool 

Het voormalige centraal belastingkantoor was bestemd voor de concentratie in een gebouw van verschillende 
belastingdiensten die destijds verspreid over Haarlem waren gehuisvest, zoals de Rijksaccountantsdienst, de 
Inspectie- en ontvangerskantoren, de Inspectie der Registratie en Successie, en de afdeling Invoerrechten en 
Accijnzen.  

Het administratiegebouw is gesitueerd aan de westzijde van de Europaweg, met een opvallende 
zaagtandgevel, waardoor het gebouw een zeer expressief en herkenbaar silhouet heeft. De grootte van het 
gebouw past bij de schaal van het gebied, de kantorenzone van Schalkwijk. De plattegrond van het gebouw is 
bijzonder vanwege de zaagtandvorm langs de Europaweg. De gevelverspringing is een belangrijk ‘gezicht’ van 
het gebouw. Ondanks de geleding van de gevel door de verspringende volumes van de vier segmenten, is de 
gevel bovendien vrij lang: een lengte van 120 meter. De gevel ritmeert aan de westzijde het doorgaande 
verkeer; het gebouw is aan die zijde afgestemd op het snelverkeer. Die afstemming op het autoverkeer (wat in 
de naoorlogse periode toenam) is ook doorgevoerd in de terreinaanleg, met cirkelvormige parkeerhoven aan 
de Europaweg (waarvan er nog een op de noordwesthoek resteert). Het gebouw vormt ook een wand, 
waarmee het aan de oostzijde een rustige toegangszijde creëert, die juist afgeschermd ligt van het 
stadsverkeer. De gevelindeling heeft verder een karakteristieke vorm door de seriematige uniforme opbouw 
van een vliesgevel. Een laag uitgebouwd volume aan Surinamepad. De kantoren zijn verdeeld over acht 
verdiepingen. Het architectenbureau Oyevaar, Stolle en Van Gool had tijdens de bouwperiode nationale 
bekendheid. 

 

Waardering: hoge cultuurhistorische waarde  

-Stedenbouwkundig van belang vanwege de markering van een naoorlogs kantorengebied, een functionele 
zone, in Schalkwijk en de specifieke situering en terreininrichting. 

-Heeft architectuurhistorische waarde vanwege de gevelcompositie met expressieve zaagtandvorm en de 
vliesgevels met een uitgesproken laat-naoorlogse modernistische stijl. 

-Heeft cultuurhistorische waarde als uitdrukking van een zakelijke overheidsinstelling, een voormalig centraal 
belastingkantoor. 

 

Het belastingkantoor en het gebied er omheen worden herontwikkeld. Het gebouw is niet opgenomen in het 
nieuwe plan. Dit proces is gestart voordat de uitkomsten van dit onderzoek bekend waren.  
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Locatie schuur op terrein 

 

Adres: Vlaamseweg 10 

Wijk: Ramplaankwartier 

 

Algemene omschrijving 

Bloembollenschuur, Vlaamseweg 10, uit 1957, architect onbekend. 

De bollenschuur is wat teruggelegd gelegen, op het achterterrein van een kavel op de hoek Vlaamseweg 10 en 
de Westelijke Randweg. Het eenlaagse volume van de schuur met zadeldak is afgedekt door rode pannen. De 
schuur is gerealiseerd als een zeer eenvoudige, functionele architectuur, met een haast tijdloze vorm. De 
schuur heeft een lage uitbouw waarbij het dakvlak langer doorloopt. Dit type is juist kenmerkend door de 
onopvallende eenvoudige vorm. De schuur herinnert aan de bollenkweekcultuur op deze (zand)gronden. Een 
strook zandgrond langs de Noordzeekust. Ook kenmerkend vanwege de oorspronkelijke context van de ligging 
met een omgeving van het bollenbedrijf (meer zichtbaar gesitueerd is een tweede gebouw, verbouwd, langs de 
weg). 
 

Waardering: neutrale cultuurhistorische waarde  

-Stedenbouwkundig van enig belang als ensemble-onderdeel van een bedrijf op het gebied van de 
bloembollencultuur; 

-Heeft enige architectuurhistorische waarde, vanwege de functionele architectuur voor een schuur. 

-Heeft enige cultuurhistorische waarde als uitdrukking van de bloembollenkweekbedrijvigheid in deze streek. 
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Adres: Zijlweg 245 

Wijk: Zijlweg west 

 

Algemene omschrijving 

Kantoorgebouw, voormalige Provinciale Waterstaat, 1958, architect H.T. Zwiers 

Het kantoorgebouw aan de Zijlweg is in 1958 gebouwd als kantoor voor de Provinciale Waterstaat, naar 
ontwerp van de destijds bekende architect H.T. Zwiers. Typologisch opgezet als een zogeheten dubbele 
corridor, met een dubbele gang met aan de gevel de kantoorruimtes, en in het centrale eiland de toiletten, 
liften en dergelijke voorzieningen. Het kantoor is gerealiseerd met stijlkenmerken van een traditionele stijl. In 
hoofdzaak een in baksteen opgemetselde buitengevel, in rechthoekig volume met vier bouwlagen en een 
opbouw. Het kantoor heeft een zeer regelmatige, functionele gevelindeling met rijen eenvormige vensters. 
Slechts op enkele plaatsen een verbijzondering: zoals bij de hoofdentree met luifel en bijzonder metselwerk in 
de vorm van uitmetselingen met geometrisch motief. Aan de kopgevel aan de Zijlweg een erker waarop een 
randversiering stond. Dit travertin beeldhouwwerk heeft een voorstelling van ‘De Waterstaat’, verwijzend naar 
de oorspronkelijke opdrachtgever en gebruiker van het gebouw, van de hand van de beeldhouwer Jan Willem 
Raedecker (de zoon van de bekende beeldhouwer John Raedecker). Stedenbouwkundig gezien is de entree 
georiënteerd op de buurtweg Schoonzichtlaan, en niet op de twee huidige doorgaande wijkwegen. In gebruik 
met nieuwe functie. 
 

Waardering: positieve cultuurhistorische waarde  

-Stedenbouwkundig van belang vanwege de markante ligging op de hoek van de wijkwegen Westelijke 
Randweg en Zijlweg. 

-Heeft architectuurhistorische waarde van de stijlkenmerken van de relatief sobere eenvoudige traditionele 
stijl, en de verbijzondering met beeldende kunst verwijzend naar de oorspronkelijke opdrachtgever, Provinciale 
Waterstaat; als voorbeeld in het oeuvre van de destijds nationaal bekende architect H.T. Zwiers. 

-Heeft cultuurhistorische waarde als voormalig kantoorgebouw van de Provinciale Waterstaat. 
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Woonhuizen vrijstaand 
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Woonhuizen vrijstaand 
De bouw van vrijstaande woonhuizen in de naoorlogse periode onderscheidt zich van de andere 
woonhuisbouw omdat deze minder seriematig is opgezet. De vrijstaande woonhuizen hebben een meer uniek, 
eenmalig karakter. Gestandaardiseerde elementen zijn relatief minder grootschalig toegepast. Een goed 
voorbeeld van zo’n eenmalig ontwerp is Churchilllaan 35 (1955), dat met een bijzonder ‘bloemenraam’ op de 
tuin is georiënteerd in aansluiting op de bijzondere individuele wens van de particuliere opdrachtgever. De 
vrijstaande woonhuizen, waartoe ook de vrijstaande twee-onder-een-kap woningen en soms drie-onder-een 
kap woningen worden gerekend, zijn meestal gegroepeerd in wijken of buurten voor vrijstaande woonhuizen 
of langs randen van buurten. In Haarlem is een grote concentratie vrijstaande woonhuizen in Zuiderhout, 
waarvan de bouw al voor de Tweede Wereldoorlog startte op basis van een vooroorlogs stedenbouwkundig 
ontwerp. In de naoorlogse jaren werden op de nog vrije kavels naoorlogse woonhuizen gerealiseerd. In stijl 
kunnen de woonhuizen variëren van modern tot traditioneel als alles daartussenin. De in deze inventarisatie 
opgenomen voorbeelden geven daarvan een dwarsdoorsnede. Typologisch vernieuwend was de bungalow, die 
na de Tweede Wereldoorlog in grote getale werd gebouwd en de meer welvarende sociale middenklasse een 
plezierig woongenot verschafte. De bungalow was vaak eenlaags (alles gelijkvloers) en had een plat dak, maar 
tweelaags met bijvoorbeeld kamers op de verdieping kwam ook voor, zoals bij woonhuis Churchilllaan 72 
(1953).  

In deze categorie komen geen woonhuizen uit de Wederopbouwperiode voor die zijn aangewezen als 
monument.  

Een aantal woningen is onderdeel van het oeuvre van lokaal bekende architecten, zoals de woning van Piet 
Koster, Gerard Holt of W.Ph. van Harreveld. 

 

 

Waarderingen  

Positieve cultuurhistorische waarde: 

-Churchilllaan 35, Vrijstaand woonhuis, gebouwd in 1955, architect G.H.M. Holt (heeft Orde-2 status) 

-Churchilllaan 72, Vrijstaand woonhuis, 1969, architect C. Koster. 
-Crayenesterlaan 70, 72, Twee geschakelde woonhuizen, 1950, architect F.C.M. Robbers.  

-Frederik Hendriklaan 50, Vrijstaand woonhuis, 1953, architect D. Dondorp. 
-Scheltemakade 12, Vrijstaand woonhuis, 1954, architect W.Ph. van Harreveld. 

-Scheltemakade 17, Vrijstaand woonhuis, 1962, architect P. Koster. 
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foto: auteur 

 

Adres: Churchilllaan 35  

Wijk: Zuiderhout en Oosterhout 

 

Algemene omschrijving 

Vrijstaand woonhuis, gebouwd in 1955, architect G.H.M. Holt. 
Woonhuis Christiaanse, in hoofdzakelijk twee bouwlagen met zolder, afgedekt door een zadeldak met 
donkergrijze pannen. Delen van het exterieur zijn uitgevoerd in hout en baksteen, in een eigentijdse, originele 
vormgeving, waardoor het zich onderscheidt van de omgeving. Opvallend is de inspringende onderlaag, met de 
schuine pui, ‘bloemenraam’ genoemd, gericht op het versterken van het contact van de bewoners met de tuin 
(mogelijk een zeldzame typologie). Aan de westgevel en tuinzijde eveneens een groot balkon, uitspringend, 
ondersteund door stalen kolommen. De gevel is geschilderd. In huidige situatie blauwgrijs, voorheen 
waarschijnlijk donkerder grijs en heeft contrasterende witte kozijnen, zoals blijkt uit een foto in de 
architectuurgids Haarlem (W. de Wagt, 2005, pag 131). Aan een zijde een pad naar entree en rondom een tuin. 
Ligt afgeschermd van de openbare weg door een manshoge geschoren haag. Is gesitueerd op de hoek van twee 
buurtstraten. Gebouwd in een buurt met vrijstaande woningen uit verschillende bouwperiodes aan een 
gebogen straat. De oorspronkelijke opzet van de architectuur is nog herkenbaar, de indeling van de woning is 
echter sterk gewijzigd en aan de zij- en achtergevel is inmiddels een aantal malen uitgebreid. 

 

Waardering: positieve cultuurhistorische waarde  

-Stedenbouwkundig van belang vanwege de ligging in een buurt met vrijstaande woningen, op een eigen kavel, 
langs gebogen straten. 

-Heeft architectuurhistorische waarde vanwege de karakteristieke Scandinavische vormgeving, met originele 
elementen als de erker. 

-Heeft cultuurhistorische waarde als uitdrukking van vrijstaande woonhuizen voor de hogere inkomensgroepen 
in Haarlem. 
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foto: auteur 

 

Adres: Churchilllaan 72  

Wijk: Zuiderhout en Oosterhout 

 

Algemene omschrijving 

Vrijstaand woonhuis, 1969, architect C. Koster. 
Vm. praktijkwoning, het hoofdvolume is uit baksteen opgemetseld, in hoofdzakelijk twee bouwlagen, afgedekt 
met een zeer flauw lessenaarsdak en plat dak. Het hoofdvolume is met de lengteas haaks op de weg 
georiënteerd. Aan een zijde een pad naar entree en bijgebouw en rondom een tuin. Laag tuinhek aan straat. 
Aan andere zijde (rechts) een lager volume. Door de L-vorm van het hoofdvolume is de tuingevel meer open 
naar de tuin (oostelijk), om zoveel mogelijk de natuur te beleven in de stad en als huishouden privacy te 
bezitten. Het gebouw is een goed voorbeeld van een eigentijdse stijl. De stijl heeft kenmerken van een 
naoorlogs modernistische stijl die tot uitdrukking komt in het eenvoudige volume en gevelindeling. Entree met 
houten deur en zijlichten. De huisartsenpraktijk kende een aparte toegang in de voorgevel, deze is inmiddels 
aangepast, zoals ook de indeling van de woning. De gevelindeling is sterk asymmetrisch met vensters van 
verschillende grootte. Gebouwd in een buurt met vrijstaande woningen uit verschillende bouwperiodes aan 
een gebogen straat. Aan achterzijde, tegen linker zijgevel, een nevengeschikte aanbouw. 

 

Waardering: positieve cultuurhistorische waarde  

-Stedenbouwkundig van belang vanwege de ligging in een buurt met vrijstaande woningen, op een eigen kavel, 
langs gebogen straten. 

-Heeft architectuurhistorische waarde vanwege de naoorlogse modernistische stijl. 

-Heeft cultuurhistorische waarde als uitdrukking van vrijstaande woonhuizen voor de hogere inkomensgroepen 
in Haarlem. 
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Adres: Crayenesterlaan 70, 72  

Wijk: Zuiderhout en Oosterhout 

 

Algemene omschrijving 

Twee onder een kap woningen, 1950, architect F.C.M. Robbers.  

Het hoofdvolume is uit rode baksteen opgemetseld, in hoofdzakelijk een bouwlaag met zolder, afgedekt door 
een zadeldak met rode pannen. Het hoofdvolume is met de lengteas evenwijdig aan de weg georiënteerd. De 
twee-onder-een-kap woning is in hoofdzaak symmetrisch-spiegelbeeldig opgebouwd, zodat het sterk als een 
eenheid overkomt met identieke elementen als een lager uitgebouwd volume met zelfstandige kap voor als 
garage, gemetselde schoorsteen in kopgevel en op scheiding, een kleine dakkapel met kap. De stijl heeft 
kenmerken van een traditionele en landelijke stijl, wat blijkt uit bijvoorbeeld het eenvoudige rechthoekige 
baksteenvolume en gevelindeling met houten vensters. Rondom een particuliere tuin. Laag houten tuinhek aan 
straat met doorgangen naar entrees. Gebouwd in een buurt met vrijstaande woningen uit verschillende 
bouwperiodes aan een gebogen straat. 

 

Waardering: positieve cultuurhistorische waarde  

-Stedenbouwkundig van belang vanwege de ligging in een buurt met vrijstaande woningen, op een eigen kavel, 
langs gebogen straten. 

-Heeft architectuurhistorische waarde vanwege de traditionele stijlkenmerken, tot uitdrukking komend in 
gevelcompositie, baksteentoepassing en detaillering. 

-Heeft cultuurhistorische waarde als uitdrukking van een twee-onder-een-kap woning voor de hogere 
inkomensgroepen in Haarlem. 
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foto: auteur 

 

Adres: Frederik Hendriklaan 50 

Wijk: Zuiderhout en Oosterhout 

 

Algemene omschrijving 

Vrijstaand woonhuis, 1953, architect D. Dondorp. 
Woonhuis, het hoofdvolume is uit baksteen opgemetseld, in hoofdzakelijk een bouwlaag met zolder, afgedekt 
door een zadeldak met donkergrijze pannen. Het hoofdvolume is met de lengteas haaks op de weg 
georiënteerd. Aan een zijde een pad naar entree en bijgebouw en rondom een tuin. Laag gemetseld 
tuinmuurtje aan straat. De stijl heeft kenmerken van een traditionele, min of meer landelijke stijl, door lage 
eenvoudige volume en gevelindeling. In beide kopgevels een gemetselde schoorsteen. Aan straatzijde een 
asymmetrische loggia. Bij vensters houten luiken. De gevel is witgeschilderd. Gebouwd in een buurt met 
vrijstaande woningen uit verschillende bouwperiodes aan een gebogen straat. 

 

Waardering: positieve cultuurhistorische waarde  

-Stedenbouwkundig van belang vanwege de ligging in een buurt met vrijstaande woningen, op een eigen kavel, 
langs gebogen straten. 

-Heeft architectuurhistorische waarde vanwege de traditionele stijl, met zorgvuldig vormgegeven associaties 
van een landelijke architectuur. 

-Heeft cultuurhistorische waarde als uitdrukking van vrijstaande woonhuizen voor de hogere inkomensgroepen 
in Haarlem. 
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foto: auteur 

 

Adres: Scheltemakade 12  

Wijk: Zuiderhout en Oosterhout 

 

Algemene omschrijving 

Vrijstaand woonhuis, 1954, architect W.Ph. van Harreveld. 

Vrijstaand woonhuis, hoofdzakelijk tweelaags volume, met asymmetrisch flauw zadeldak. Het hoofdvolume is 
haaks op de openbare weg georiënteerd. Witgeschilderde gevels, waarschijnlijk opgemetseld uit baksteen. De 
gevels zijn ingedeeld met een gevarieerde, asymmetrische indeling met vensters van verschillende grootte. Aan 
rechter gevel onder meer een entree en groot venster. Rondom het huis een particuliere tuin. Ligt aan 
Scheltemakade, met zicht op kanaal. 
 

Waardering: positieve cultuurhistorische waarde  

-Stedenbouwkundig van belang vanwege de ligging in een buurt met vrijstaande woningen, op een eigen kavel, 
langs de Scheltemakade met waterloop. 

-Heeft architectuurhistorische waarde vanwege de stijlkenmerken van naoorlogs modernisme, zoals tot 
uitdrukking komt in de gevelcompositie. 

-Heeft cultuurhistorische waarde als uitdrukking van een vrijstaande woning voor de hogere inkomensgroepen 
in Haarlem. 

 

 

  



Naoorlogse architectuur en stedenbouw in Haarlem 

Dolf Broekhuizen architectuurhistoricus 
81 

 

foto: auteur 

 

Adres: Scheltemakade 17  

Wijk: Zuiderhout en Oosterhout 

 

Algemene omschrijving 

Vrijstaand woonhuis, 1962, architect P. Koster. 

Hoofdzakelijk tweelaags volume, onder asymmetrisch zadeldak. Het hoofdvolume is haaks op de openbare weg 
georiënteerd. Witgeschilderde gevels, waarschijnlijk opgemetseld uit baksteen, delen met horizontale 
beplanking. De gevels zijn ingedeeld met een gevarieerde, asymmetrische indeling met vensters van 
verschillende grootte. Aan rechter gevel onder meer een inpandige entree en verlaagd dak. Tegen de linker 
gevel een eenlaagse serre met plat dak. Rondom het huis een particuliere tuin. Ligt aan Scheltemakade, met 
zicht op Zuider Buiten Spaarne. De Heemsteedse architect Piet Koster leverde in de Haarlemse regio een 
belangrijke bijdrage aan de naoorlogse architectuur met tal van villa’s, woonhuizen, scholen en andere 
gebouwen. Hij werkte doorgaans in een gematigd-moderne bouwstijl. Een totaaloverzicht van zijn oeuvre 
ontbreekt. 
 

Waardering: positieve cultuurhistorische waarde  

-Stedenbouwkundig van belang vanwege de ligging in een buurt met vrijstaande woningen, op een eigen kavel, 
langs de Scheltemakade met waterloop. 

-Heeft architectuurhistorische waarde vanwege de stijlkenmerken van naoorlogs modernisme, zoals tot 
uitdrukking komt in de gevelcompositie. 

-Heeft cultuurhistorische waarde als uitdrukking van een vrijstaande woning voor de hogere inkomensgroepen 
in Haarlem. 
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Wooncomplex laagbouw 
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Wooncomplex laagbouw 
Bij de bouw van stroken eenlaagse en tweelaagse woningen komt vanzelfsprekend een diversiteit aan 
stijlopvattingen tot uitdrukking. Vooral zeer kort na de bevrijding was de architectuur nog geregeld traditioneel 
te noemen, zoals aan de Badelochstraat (baksteen gevels, zadeldak met pannen, gevelopeningen met houten 
kozijnen). Gemeen heeft deze groep echter de grote mate van standaardisatie die wordt toegepast, en het 
schakelen en stapelen tot stroken en ensembles. Die standaardisatie komt bijvoorbeeld tot uitdrukking in 
puien, schoorstenen, of lijsten om portiekdeuren. Als het ensemble maximaal tweelaags is, zijn de 
woonstroken geregeld toegepast als rijen woningen langs straten (en in mindere mate als composities van 
stempels op velden, wat bij de middelhoogbouw wel het geval is). Wel kunnen ze op een bijzondere 
stedenbouwkundige wijze worden toegepast, zoals langs verkeersluwe lussen (Haspelsstraat). 

Voor gezinnen wordt de tweelaagse bouw toegepast als doorzonwoning, wat een noviteit was in deze periode. 
Hierbij ziet men overigens dat in eerste instantie de achterkamer nog als slaapkamer wordt gebruikt en dat pas 
later de gehele begane grond tot een grote ruimte wordt gemaakt, zoals in de Haspelsstraat. Een ander 
typologisch aspect is de kleinere ouderenwoning, waarbij de bewoners bij voorkeur gelijkvloers of in eenlaagse 
bouw worden gehuisvest als ze zelfstandig wonen. We zien de vernieuwende typologie van 
maisonnettewoningen verschijnen, bij complexen als die aan de Hélѐne Swarthstraat. Maar ook bij hogere 
bebouwing (Rijksstraatweg) zien we deze typologie verschijnen, wat een positief effect heeft op de beleving 
van het gebouw. 

Er wordt veel gebouwd in serie en op een dusdanig grote schaal, dat geen sprake meer is van een los object, 
maar van complexen of ensembles. Projecten waarbij de stedenbouwkundige principes zijn gecombineerd met 
de architectonische vormgeving en ruimtelijke inpassing zijn plannen aan de Haspelsstraat, de Frans 
Erensstraat en de Gilles Schoolmeesterstraat in het Ramplaankwartier.  

 

Waarderingen 

Hoge cultuurhistorische waarde: 

-Karel Doormanlaan 69-117, Herman Robbersstraat 8-30, Complex woningen, maisonnettes en atelierwoning, 
1953-1957, architect Brakel en Buma. 

 

Positieve cultuurhistorische waarde: 

-Frans Erensstraat 9-19, 12-22, J.H. Leopoldstraat 10-20, 30-40, 53-67, Woningen uit 1953-1955, 1957-1958, 
architect H. Tuninga.  

-Gilles Schoolmeesterlaan 18-34, Jan de Mijterlaan 1-17, Jan Bontelaan 1-27 en 2-16, Pieter Wantelaan 2-16 
en 18-32, Willem Buyslaan 2-20, Complex drive-in-woningen en eengezinswoningen, 1958, architect Brakel en 
Buma.  

-Haspelsstraat 1-19, 2-24, Wooncomplex, 1956, architect Brakel en Buma.    

-Marcellus Emantsstraat 22-44, Queridostraat 21-43; Helene Swarthstraat 14-22, Wooncomplex, 1958-1961, 
architect Brakel en Buma. 

 

  



Naoorlogse architectuur en stedenbouw in Haarlem 

Dolf Broekhuizen architectuurhistoricus 
84 

Neutrale cultuurhistorische waarde: 

- Frederik Hendriklaan 52, 54, 56, Drie geschakelde woonhuizen, 1955, architect G.C. van Dam en G. 
Gravenstein.  

- Generaal Spoorlaan 31-34, Reggestraat 2-28, Dinkelstraat 3-21, Ouderenwoningen, in 1946 gebouwd, 
architect onbekend. 

- Gerrit Bartholomeuslaan 10-24, Ensemble van meerdere identieke woningen aan de Gerrit 
Bartholomeuslaan, 1954, architect A. Zanstra.  

- J.J. Hamelinkstraat 17-131, Tweelaagse open portiekwoningen, 1953, architect H.T. Zwiers. 

- J.J. Hamelinkstraat 135-153, Graafschapstraat 71-79, Rij woningen, 1953-1955, architect Zanstra  

- Van Nouhuysstraat 1, 2-18, 19-43; Frans Netscherstraat 1-25, Johan de Meesterstraat 25-49, Mr. Jan 
Gerritszlaan 11-33, Woningen, 1953-1955, architect H. Tuninga en J. van Velsen.  

- Tersierstraat 1-15, 2-16,  Alexander Flemmingstraat 1-61, 2-72, Edward Jennerstraat 11-93, Niels 
Finsenstraat 2-36, Prof Donderslaan 15-59, 38-110, Ramaerstraat 10-26, Robert Kochlaan 1-21, Woonbuurt, 
1962-1964, architect Ch. van Heelsbergen  
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Adres: Frans Erensstraat 9-19, 12-22, J.H. Leopoldstraat 10-20, 30-40 en 9-19, 53-67 

Wijk: Sinnevelt 

 

Algemene omschrijving 

Woningen uit 1953-1955, 1957-1958, architect H. Tuninga. 

Vier rijen van doorzonwoningen en twee rijen portiekappartementen in twee bouwlagen met plat dak, 
gebouwd aan weerszijden van een straat, die door ligging, oriëntatie en vormovereenkomst een ensemble 
vormen. Gebouwd als onderdeel van een grotere ontwikkeling met tweelaagse blokken temidden van een 
aantal grotere blokken van vier lagen appartementen in naoorlogs modernistische stijl, naar ontwerp van de in 
Haarlem werkzame architect Huib Tuninga (de paarse stroken op bovenstaande afbeelding). 

Alhoewel het als samenhangend ensemble overkomt, zijn verschillende woningtypen toegepast, wat tot 
uitdrukking komt in de plattegrond en compositie van de straatgevel. Bijzonder is de toepassing van 
portiekwoningen in twee bouwlagen, waarbij een portiek vier woningen ontsluit (twee op elke bouwlaag). 
Door de portiek in een beuk en de verdieping zijn de woningen licht verschillend. Mogelijk ontworpen als 
duplexwoning, waarbij op termijn twee woningen (naast of boven elkaar gelegen) zouden kunnen worden 
samengevoegd tot een woning als de woningnood afgenomen is. Bij andere stroken bezitten de 
eengezinswoningen een eigen entree aan de straat, en zijn de woonruimtes verdeeld over twee bouwlagen. 

De reeksen woningen hebben binnen reeks oorspronkelijk identieke gevelindeling met verschillende soorten 
baksteen (bruinrood en geel) voor muurdammen en borstwering, raamstrook van muur tot muur, lichte houten 
kozijnen (enkele vervangen door kunststof), houten boeiboord. Gemetselde kopse zijgevels vrijwel blind met 
een enkel horizontaal klein woonkamerraam. Gemetselde schoorstenen op platte dak. De woningen hebben 
particuliere voortuin aan straat. Een enkele woning is later incidenteel met een extra bouwlaag vergroot, 
waardoor de oorspronkelijke ritmering van het straatbeeld wordt verstoord. De moderne bouwtechniek maakt 
gebruik van gewapende betonvloeren met prefabelementen en lichte gevels die voorzien zijn van een 
geïntegreerde ventilatiestrook boven de kozijnen. Hoofdopzet en gevelindeling in veel gevallen nog 
oorspronkelijk, er is sprake van individuele aanpassingen aan voordeuren, kleurgebruik of kozijnmateriaal. 

 

Waardering: positieve cultuurhistorische waarde 

-Stedenbouwkundig van belang vanwege de samenhangende vormgeving, door de afstemming van 
woningtypologie op bouwhoogte en straatruimte en inrichting van de buitenruimte. Als onderdeel van een 
wooneenheid binnen de wijkgedachte. 

-Heeft architectuurhistorische positieve waarde vanwege de bouwstijl een naoorlogs modernisme, tot 
uitdrukking komend in onder meer de gevelindeling en detaillering.  

-Heeft een cultuurhistorische waarde als herkenbare woonbuurt en in de ontwikkeling van de wooncultuur in 
Haarlem. 
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foto: auteur 

 

 

Adres: Frederik Hendriklaan 52, 54, 56  

Wijk: Zuiderhout en Oosterhout 

 

Algemene omschrijving 

Drie geschakelde woonhuizen, 1955, architect G.C. van Dam en G. Gravenstein.  

Het hoofdvolume is uit rode baksteen opgemetseld, in hoofdzakelijk twee bouwlagen met zolder, afgedekt 
door een zadeldak met rode pannen. Het hoofdvolume is met de lengteas evenwijdig aan de weg georiënteerd. 
Het rechter volume is weggeschoven ten opzichte van straat zodat een levendiger en asymmetrisch beeld 
ontstaat. Rondom een particuliere tuin. Laag gemetseld tuinmuurtje aan straat met doorgangen naar entrees. 
De stijl heeft kenmerken van een traditionele stijl, wat blijkt uit bijvoorbeeld het eenvoudige rechthoekige 
baksteenvolume en gevelindeling. Vensters voorzien van gemetselde rollaag. Bij entree schuin gemetselde 
bakstenen. Bij de scheiding van woningen gemetselde schoorstenen. Gebouwd in een buurt met vrijstaande 
woningen uit verschillende bouwperiodes aan een gebogen straat. 

 

Waardering: neutrale cultuurhistorische waarde  

-Stedenbouwkundig van belang vanwege de ligging in een buurt met vrijstaande woningen, op een eigen kavel, 
langs gebogen straten. 

-Heeft architectuurhistorische waarde vanwege de traditionele stijlkenmerken, zoals in gevelcompositie en 
baksteentoepassing. 

-Heeft cultuurhistorische waarde als uitdrukking van een drie-onder-een-kap woning voor de hogere 
inkomensgroepen in Haarlem. 
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Adres: Generaal Spoorlaan 31-34, Reggestraat 2-28, Dinkelstraat 3-21  

Wijk: Delftwijk 

 

Algemene omschrijving 

Ouderenwoningen, in 1946 gebouwd, ontwerp Gemeentelijk Woningbedrijf. 

Complex van 38 ‘ouden van dagen’ woningen aan onder meer de Generaal Spoorlaan. Zeer vroeg in de 
naoorlogse periode gebouwd, in 1946, op basis van een ontwerp uit 1940. Ontwikkeld door het gemeentelijk 
woningbedrijf. Het complex is gerealiseerd als eenlaagse bebouwing, gemetselde muren, met een zadeldak en 
rode pannen. De nokhoogte verschilt en ook de rooilijn met bebouwingsrichting verspringt, zodat een 
ritmering in het straatbeeld is ontstaan. Het complex is gebouwd als een onregelmatig gevormde U-vorm, rond 
een afgesloten, semi-openbare, binnenhof, relatief beschut te gebruiken door de ouderen in de woningen. 
Gevelcompositie is vrij regelmatig ingedeeld met eenvoudig vormgegeven vensters en deuren. Voor en achter 
de woningen zijn kleine particuliere tuinen met gemetselde tuinmuren met ezelsrug, en lage groene heggen. 
Op een van de hoeken is de openbare ruimte ingericht als een plantsoen.  

Dak is gerenoveerd met recente ontluchtingskanalen en recente dakvensters. 
 

Waardering: neutrale cultuurhistorische waarde 

-Stedenbouwkundig van belang als ensemble van geschakelde, eenlaagse ouderenwoningen rond een 
binnenhof langs buurtstraten en met plantsoen. 

-Heeft architectuurhistorische waarde vanwege de traditionele stijlkenmerken, die tot uitdrukking komt in 
onder meer de roodbruine baksteen, eenvoudige en regelmatige gevelopeningen, zadeldak met rode pannen 
en de tuinmuren. 

-Heeft cultuurhistorische waarde als vroeg naoorlogs voorbeeld van ouderenwoningen, uitdrukking van de 
opkomst van de verzorgingsstaat in Nederland, waarbij ook de zorg door de overheid voor ouderen als 
collectieve voorziening vorm kreeg. 
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Adres: Gerrit Bartholomeuslaan 10-24 

Wijk: Ramplaankwartier 

 

Algemene omschrijving 

Ensemble van meerdere identieke woningen aan de Gerrit Bartholomeuslaan, 1954, architect A. Zanstra.  

De woningen zijn in particulier eigendom. De rij woningen is in hoofdopzet identiek opgebouwd als vrijstaande 
volumes, in twee bouwlagen, met zadeldak, afgedekt door pannen. Tussen de woningen, naar achteren 
gesitueerd, enkele garages, in een lager volume (die later zijn aangepast). De stijl heeft kenmerken van 
traditionele stijl, door gevelopbouw, vensters, houten voordeur en baksteentoepassing. Kenmerkend voor de 
naoorlogse bouwperiode is de sierbetonnen deuromlijsting. Verspringing en licht glooiende rooilijn geeft 
levendigheid. Door de regelmaat in het straatbeeld een eenheid vormend. Latere aanpassingen verstoren de 
eenheid op details, zoals latere deuren, deurluifels, kozijnen en dakopbouwen. 
 

Waardering: neutrale cultuurhistorische waarde  

-Stedenbouwkundig van belang vanwege de situering als een rij langs een woonstraat een ensemble vormend. 

-Heeft architectuurhistorische waarde vanwege de traditionele stijl. 

-Heeft cultuurhistorische waarde als voorbeeld van woningen voor de beter gesitueerde klasse uit de 
naoorlogse periode (1954), in particulier eigendom. 
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Adres: Gilles Schoolmeesterlaan 18-34, Jan de Mijterlaan 1-17, Jan Bontelaan 1-27 en 2-16, Pieter Wantelaan 
2-16 en 18-32, Willem Buyslaan 2-20  

Wijk: Ramplaankwartier 

 

Algemene omschrijving 

Complex drive-in-woningen en eengezinswoningen, 1955-58, architect Brakel en Buma.  

Het complex eengezinswoningen en drive-in-woningen geeft uitdrukking aan toenemend autobezit in de 
naoorlogse jaren. Bij drive-in-woningen is de individuele stalling van de auto onderdeel van het 
woningontwerp, waarbij de stalling van de particuliere auto inpandig plaatsvindt. Op de begane grond waren 
oorspronkelijk slaapkamers, op de verdieping keuken, slaapkamer en woonkamer. Daarmee een kenmerkende 
drive-in-woning typologie. Daarnaast is geëxperimenteerd met woonblokken waarbij de woningen om en om 
toegankelijk zijn, zodat voortuin naast achtertuin ligt en gepoogd werd levendigheid te combineren met 
privacy. Onderdeel van het complex is een openbaar speelpad, waar juist het kindveilig spelen de ruimte krijgt. 
Dit alles is gevat in een heldere modernistische architectuur en materialisering, waardoor een samenhangend 
complex wordt gevormd. Kenmerkend zijn hierbij de rechthoekige bouwblokken van twee en drie lagen met 
doorlopende dakranden, die onderbroken worden door schijfvormige schoorstenen die voor ritmering en 
herkenbaarheid van de individuele woning zorgen. Daarnaast is de gevelindeling met een grote pui over twee 
lagen met een houten borstwering op de verdieping en de smalle bandvensters tbv de badkamers en ook de 
portiekentrees en patiobalkons karakteristiek. 

Door gegroeide individualisering van de woningen is de architectonische eenheid van het ensemble niet meer 
intact. Wijzigingen zoals alternatief kleurgebruik, alternatieve gevelindelingen t.p.v. voordeuren, garages en 
puien en het gebruik van moderne materialen voor kozijnen en overheaddeuren, hebben de samenhang van 
het ensemble als architectonische eenheid gedeeltelijk verstoord. Typologisch en stedenbouwkundig is deze 
buurt van belang in de ontwikkeling van de woningbouw. 
 

Waardering: positieve cultuurhistorische waarde  

-Stedenbouwkundig van belang vanwege de opzet van de woonblokken en de inrichting van de openbare 
ruimte in afstemming op woningtypologie, waarbij autobezit en spelen zijn geïntegreerd in het ensemble. 

-Heeft positieve architectuurhistorische waarde vanwege de typologie van de drive-in-woningen en de 
kwaliteit van het architectonisch ontwerp in naoorlogs modernistische stijl 

-Heeft positieve cultuurhistorische waarde als uitdrukking van naoorlogse seriematige woningbouw voor de 
hogere inkomens in Haarlem, en toegenomen belang van particulier autobezit in de woonwijken 

 

  



Naoorlogse architectuur en stedenbouw in Haarlem 

Dolf Broekhuizen architectuurhistoricus 
90 

     

 

Adres: Haspelsstraat 1-19, 2-24  

Wijk: Sinnevelt 

 

Algemene omschrijving 

Wooncomplex, 1956, architect Brakel en Buma. 

Zorgvuldig vormgegeven wooncomplex, van vier stroken die architectonische kwaliteit bezitten door de 
gevelcompositie en materiaaltoepassing. Opgebouwd uit baksteenvelden, strookramen en vensterpuien onder 
plat dak. In de kopgevel eveneens grote baksteenvelden, vrijwel blind, met slechts 1 liggend venster. Gebouwd 
met zorgvuldig ontworpen stijlkenmerken van een naoorlogs modernisme. Kenmerkend is bijvoorbeeld de 
groepering van vensters in puien, waarmee een gevelcompositie wordt gemaakt. De schoorsteen is als een 
expressief en ritmerend element gebruikt, die boven het dakvlak uitsteekt. Het is een muurdam van ruwer 
gemetselde baksteen en scheidt de afzonderlijke woningen. Het oorspronkelijke complex heeft twee 
typologieën: 10 eengezinswoningen in twee bouwlagen, en 24 etagewoningen, eveneens in twee bouwlagen. 
Het complex vormt een samenhangend geheel aan weerszijden van twee straten, waarbij de 
eengezinswoningen in het centrum staan, en de etagewoningen aan de zijkanten (de paarse stroken op 
bovenstaande afbeelding). Langs de noordoostzijde van het complex is een buurtplantsoen, waar het door de 
gebogen vorm van de Haspelsstraat en zichtlijnen mee verbonden is. Niet geheel meer oorspronkelijk, 
aanpassingen als kozijnvervanging en dakisolatie doen enige afbreuk aan het ranke en lichte karakter van het 
complex. 

 

Waardering: positieve cultuurhistorische waarde  

-Stedenbouwkundig van belang vanwege de samenhangende vormgeving, door de afstemming van 
woningtypologie op bouwhoogte en straatruimte en inrichting van de buitenruimte. Als onderdeel van een 
wooneenheid binnen de wijkgedachte. 

-Heeft architectuurhistorische waarde vanwege de bouwstijl in de vorm van een naoorlogs  

modernisme, tot uitdrukking komend in onder meer de gevelindeling en detaillering.  

-Heeft een cultuurhistorische waarde als herkenbare woonbuurt met reeksen vrijwel identieke woningen. 
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Karel Doormanlaan                                     Atelierwoning nr 117 (l.) en Herman Robbersstraat (r.) 

 

Adres: Karel Doormanlaan 69-117, Herman Robbersstraat 8-30  

Wijk: Sinnevelt 

 

Algemene omschrijving 

Complex portiekwoningen, appartementen en 
atelierwoning, 1953-1957, architect Brakel en Buma. 

Complex van woningen van verschillende typen, rond een 
collectieve hof (oorspronkelijk). Gebouwd in opdracht van 
woningbouwvereniging ‘Tuinwijk-Noord’. Bestaande uit 37 
middenstandswoningen, waarvan 12 eengezinshuizen, 24 
portieketagewoningen en 1 atelierwoning (de paarse 
stroken op bovenstaande afbeelding). Duidelijk voorbeeld 
van naoorlogse woningdifferentiatie in een uniek 
vormgegeven ensemble. De portieketagewoningen zijn 
gegroepeerd met vier woningen per portiek. De gevel van 
het complex is zeer plastisch vormgegeven. De balkons en 
dakluifels steken als volumes sterk uit, expressief gestut 
door betonnen dragers. De twee bouwlagen hoge 
eengezinswoningen aan de Herman Robbersstraat hebben per twee eenheden een gezamenlijke open portiek. 
De atelierwoning (Karel Doormanlaan 117) op een van de koppen heeft een afwijkende schuine vorm. Dit 
volume sluit de hof af. Op die wijze is een uniek vormgegeven blok ontstaan, met meerdere typologieën, 
waarbij wel seriematige bouw is toegepast, maar als asymmetrische compositie van het gehele complex. 
Compositorisch zijn de gevels zorgvuldige en zeer plastische composities van baksteen velden, vensterpuien en 
boeiborden en muurdammen. Ook de oorspronkelijk collectieve binnenhof is voor deze typologie woningen 
niet gebruikelijk. De bergingen in de inmiddels opgedeelde hof zijn oorspronkelijk. 

 

Waardering: hoge cultuurhistorische waarde 

-Stedenbouwkundig van belang vanwege de samenhangende vormgeving, door de afstemming van 
woningtypologie op bouwhoogte en complexonderdelen en inrichting van de buitenruimte; is een 
samenhangend blok met een unieke en afwisselende vormgeving. 

-Heeft architectuurhistorische waarde vanwege de bouwstijl in de vorm van een naoorlogs modernisme, tot 
uitdrukking komend in onder meer de gevelindeling en detaillering.  

-Heeft cultuurhistorische waarde als een kleinschalige herkenbare woonbuurt, binnen een grotere buurt. 
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Adres: Marcellus Emantsstraat 22-44, Queridostraat 21-43; Helene Swarthstraat 14-22 

Wijk: Sinnevelt 

 

Algemene omschrijving 

Complex woningen en maisonnettewoningen, 1958-1961, architect Brakel en Buma. 

Als onderdeel van de woonbuurt gebouwde wooneenheid, bestaande uit twee stroken met 24 grondgebonden 
eengezinswoningen met een opgetilde begane grond en een souterrain en een dwars hierop geplaatst 
woonblok met vijf parterre woningen en twee lagen met 14 maisonnettes (de paarse stroken op bovenstaande 
afbeelding). 

Duidelijk voorbeeld van naoorlogse woningdifferentiatie in een uniek vormgegeven ensemble.  

De eengezinswoningen beschikken over een voor- en achtertuin, het woonblok heeft een collectieve 
groenstrook als scheiding met de straat. de woningen zijn steeds gespiegeld, waardoor de entrees gekoppeld 
zijn in een redelijk gesloten gemetseld geveldeel. De vensters zijn gevat in een verticale houten pui met 
horizontale schroten, die wordt gecombineerd met de naastliggende pui, zodat een rustige ritmiek ontstaat. 
Op de kop van de strook is een lagere aanbouw geplaatst, ook op hoogte, waardoor een minder harde 
overgang naar het openbaar gebied wordt gecreëerd. 

De parterrewoningen hebben een kleine voortuin achter de groenstrook en hebben een relatief gesloten gevel. 
De maisonnettewoningen daarboven hebben een zeer open karakter, door de grote glazen puien op de 
woonverdieping en de lichte houten puien met strookramen op de verdiepingen. Opvallend is de vrijstaande 
traptoren die gecombineerd met een open galerij de entree vormt tot de maisonnettes. 

Het regionaal bekende bureau Brakel en Buma heeft in Sinnevelt en elders in Haarlem in deze periode 
meerdere wooncomplexen ontworpen. Hierin werd geëxperimenteerd met nieuwe woningtypologiëen. 

 

Waardering: positieve cultuurhistorische waarde 

-Stedenbouwkundig van belang als onderdeel van de wijk Sinnevelt in de differentiatie van de woningtypologie, 
morfologisch door de verschillende bouwhoogtes en de inrichting van de buitenruimte. Als onderdeel van een 
wooneenheid binnen de wijkgedachte. 

-Heeft positieve architectuurhistorische waarde vanwege de bouwstijl een naoorlogs modernisme, tot 
uitdrukking komend in onder meer de gevelindeling en detaillering. De stijl is niet meer intact door individuele 
aanpassingen. 

-Heeft een cultuurhistorische waarde als herkenbare woonbuurt en in de ontwikkeling van de wooncultuur in 
Haarlem. 
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Adres: J.J. Hamelinkstraat 17-131  

Wijk: Slachthuisbuurt 

 

Algemene omschrijving 

Tweelaagse open portiekwoningen, 1953, architect H.T. Zwiers. 

Drie blokken portieketagewoningen, in twee bouwlagen met zadeldak en twee rijen eenlaagse woningen. 
Regelmatig vormgegeven gevels met reeksen van vensters, open portieken, licht verspringende geveldelen en 
balkon, waardoor enige plastiek ontstaat. Het ensemble bestaat uit drie lange stroken met woningen in twee 
bouwlagen, met daartussen twee korte stroken eenlaagse (ouderen) woningen, die gezamenlijk een ensemble 
vormen. Vanwege het repeterende karakter, en als wand de straatwand begeleiden langs de J.J. 
Hamelinkstraat, zijn ze herkenbaar in de buurt. De architectuur is eenvoudig en sober maar zorgvuldig 
gedetailleerd. De architectuur heeft kenmerken van de shake-hands stijl; overwegend traditioneel met 
moderne elementen. 

Gevels opgemetseld uit baksteen. Aan de straatgevel met expressief vormgegeven driehoekige balkons en 
diepe portieken met open betonnen traptreden die zeer ruimtelijk zijn, in verband met de lichttoetreding voor 
de achtergelegen entrees.  

 

Waardering: neutrale cultuurhistorische waarde 

-Stedenbouwkundig van enig belang vanwege de ligging van het ensemble als begeleiding van straatwand. 

-Heeft architectuurhistorisch enige waarde vanwege de typologie met tweelaagse bouw met portieken en 
eenlaagse (ouderen?)woningen; stijlkenmerken van shake-hands met uit baksteen opgemetselde gevels, en 
betonnen details zoals buitentrap en balkon, en oorspronkelijk houten kozijnen reeksen. 

-Heeft cultuurhistorisch enige waarde als uitdrukking van ensembles met verschillende woningtypologieen, 
voor verschillende huishoudens als onderdeel van de buurtopbouw. 
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Adres: J.J. Hamelinkstraat 135-153, Graafschapstraat 71-79  

Wijk: Slachthuisbuurt 

 

Algemene omschrijving 

Rij woningen, 1953-1955, architect Zanstra. Eigenaar Elan Wonen.  

Langgerekte strook woningen in twee bouwlagen met zadeldak. De woningen zijn gerealiseerd als 
portiekwoningen, met vier woningen per portiek. De twee benedenwoningen hebben aan achterzijde een 
kleine tuin, de bovenwoningen hebben aan straatzijde een klein balkon. De gezamenlijke portiek heeft aan de 
straat een kleine luifel. Eenvoudige traditionele architectuur. 
 

Waardering: neutrale cultuurhistorische waarde 

-Stedenbouwkundig van belang als onderdeel van een samengesteld bouwblok. 

-Heeft architectuurhistorische waarde als uitdrukking van een rij woningen in een traditionele architectuurstijl. 

-Heeft cultuurhistorische waarde als bouwproject van een woningcorporatie dat uitdrukking geeft van de 
betrokkenheid van corporaties bij de wijkopbouw. 
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Adres: Van Nouhuysstraat 1, 2-18, 19-43; Frans Netscherstraat 1-25, Johan de Meesterstraat 25-49, Mr. Jan 
Gerritszlaan 11-33 

Wijk: Sinnevelt  

 

Algemene omschrijving 

Woningen, 1953-1955, architect H. Tuninga en J. van Velsen.  

De stroken, gebouwd aan twee lussen, zijn opgebouwd uit twee bouwlagen onder een zadeldak, afgedekt met 
rode pannen. Tegen de kopgevels, hoofdzakelijk blind, staat een eenlaagse uitbouw, een berging, gedekt door 
een lessenaarsdak met eveneens rode pannen. Geeft uitdrukking aan shake-hands stijl, door combinatie van 
baksteen en zadeldak met pannendekking, met de sterk gestandaardiseerde puien over twee lagen. Bijzondere 
typologie vanwege de verdeling van de entree van de woningen aan beide langsgevels, toegang gevend tot 
benedenwoning en bovenwoning. Oorspronkelijk identieke reeksen houten voordeuren in een sierbetonnen 
kozijn. Aan voorgevel enkele stroken met licht alternerende gevellijn. De stroken ontworpen door architect 
Tuninga vanwege entree in vooruitgeschoven deel en iets terugliggende pui, samengebracht onder een 
doorlopende houten geprononceerde dakgoot. De stroken van J. van Velsen vanwege een balkon met 
terugliggende gevel. In de nok regelmatig geplaatste gemetselde schoorstenen. Gebouwd in een buurt, die 
toegankelijk is via een zogeheten lus (vanaf de Mr. Jan Gerritszlaan), om doorgaand verkeer te weren uit de 
buurt. 

Latere aanpassing bij enkele woningen door vervangen houten kozijnen en gevelbeplating voor ander materiaal 
en dakkapellen aan de voorzijde is verschraling van zorgvuldige materiaaltoepassing. 
 

Waardering: neutrale cultuurhistorische waarde 

-Stedenbouwkundig van belang vanwege de samenhang als ensemble, van meerdere stroken, met voortuinen 
en collectieve groenstroken en infrastructuur. Als goed voorbeeld van de verkeersluwe ontsluiting van 
woningen in een woonbuurt door middel van een verkeerslus.  

-Heeft architectuurhistorische waarde  als uitdrukking van een shake-hands stijl, die zichtbaar is in onder meer 
de gevelindeling en detaillering.  

-Heeft cultuurhistorische waarde als herkenbare woonbuurt, die een samenhang vertoont. 
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Adres: Tersierstraat 1-15, 2-16,  Alexander Flemmingstraat 1-61, 2-72, Edward Jennerstraat 11-93, Niels 
Finsenstraat 2-36, Prof Donderslaan 15-59, 38-110, Ramaerstraat 10-26, Robert Kochlaan 1-21 

Wijk: Schalkwijk: Boerhaavewijk  

 

Algemene omschrijving 

Woonbuurt, 1962-1964, architect Ch. van Heelsbergen. Eigenaar Elan Wonen.  

Grootschalig ensemble van 174 eengezinswoningen, 27 bejaardenwoningen en 40 garages. Meerdere rijen 
eengezinswoningen, in twee bouwlagen met zolder en zadeldak. De woningen hebben een opvallende 
eenvormige vorm van herkenbare eenheden, waarmee een buurt is samengesteld. Ontwerp refereert sterk aan 
het plan aan de Haspelsstraat van Brakel en Buma uit 1956, maar is van later datum en wat traditioneler 
uitgevoerd door de zadeldaken. De gevels zijn opgebouwd uit een compositie van horizontale bandvensters en 
stroken borstweringen van een gemetselde helder gele verblendsteen, met haaks hierop een schoorsteen die 
als verticale schijf de horizontaliteit van het blok doorbreekt. De schijf is kenmerkend vormgegeven en van een 
betonachtige afwerking voorzien. 

Een voorloper van de doorzonwoning, met in eerste instantie nog een slaapkamer op de begane grond. Later 
verworden tot doorzonwoning, die in deze bouwperiode (1962-1964) opkwam en zeer populair werd voor 
eengezinswoningen. Inrichting openbare ruimte is een eenheid met kleine voortuinen, en achtertuinen, 
plantsoenen en bomen langs straat. Kopgevels zijn herkenbaar doordat de blinde gevels opgemetseld van rode 
baksteen voorzien van een betonnen identiek sierelement. Oorspronkelijke licht geschilderde vaste kozijnen en 
donker geschilderde identieke draaiende delen (vensters en voordeur). Kozijnen en deuren zijn later voor het 
grootste deel aangepast waardoor de zorgvuldige oorspronkelijke architectonische kwaliteit is verzwakt. 

 

Waardering: neutrale cultuurhistorische waarde 

-Stedenbouwkundig van belang vanwege het ensemble van meerdere stroken en openbare ruimte; is 
stedenbouwkundig sterke eenheid met kleinschalig en afwisselend straatbeeld. 
-Heeft architectuurhistorische enige waarde vanwege de modernistische bouwstijl; als relatief vroeg voorbeeld 
van (vermoedelijk) doorzonwoningen, een type dat zeer populair zou worden. 

-Heeft cultuurhistorische waarde als voorbeeld van een woonbuurt met gestandaardiseerde 
eengezinswoningen 
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Wooncomplex middelhoogbouw 
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Wooncomplex middelhoogbouw 
 

Zodra de woningen worden gegroepeerd in drie of vier bouwlagen benutten opdrachtgevers (zoals corporaties)  
de mogelijkheid van seriematige bouw in de vorm van stempels ten volle. Dat zien we niet alleen in Haarlem, 
maar is een algemeen kenmerk in Nederland bij sociale woningbouw in de wederopbouwjaren. De voor de 
naoorlogse periode kenmerkende stempels zijn composities van meerdere stroken met verschillende 
woningtypen op een veld waaromheen de straat ligt. Die velden met stempels worden herhaald tot grotere 
eenheden in buurten. Geregeld worden de velden doorsneden door woonpaden of zorgvuldig ingericht met 
een aangelegde collectieve tuin. Want als een bewoner alleen over een balkon de beschikking heeft 
(werkbalkon bij keuken, recreatief balkon bij woonkamer), geldt zicht op groen als een verhoging van het 
woongenot. Woonstroken, openbare ruimte en groen vormen een hechte eenheid en de woningtypologie 
wordt daarop afgestemd. Een stempel bestaat vaak uit een combinatie van portieketagewoningen in 
middelhoogbouw (zonder lift) met twee-, drie- en vierkamerwoningen en stroken in een- of twee lagen, voor 
winkels, garageboxen en ouderenwoningen bijvoorbeeld. Het was de bedoeling dat bewoners van de wieg tot 
het graf in de eigen buurt konden wonen. Dat was het sociale idee achter de stempels. Gestempelde 
seriematige bouw was echter ook efficiënt, snel en zakelijk, en zeer geschikt om de woningbouw verder te 
industrialiseren. Architecten en stedenbouwkundigen ontwierpen een integraal plan met verkavelingen en 
zorgvuldige architectuur, waarmee een levendig totaalbeeld werd nagestreefd: ruimtelijk gevarieerd en een 
boeiend gevelbeeld. In de eerste jaren na de bevrijding was de architectonische uitwerking door 
materiaalschaarste, geldschaarste, en een tekort aan arbeidskrachten nog wel eens schraal te noemen (wat 
ook kenmerkend is voor de periode), maar het resulteerde ook in zorgvuldige, levendige naoorlogse 
complexen, inmiddels omzoomd door ruim volwassen groenpartijen. 

 

Waarderingen  

Hoge cultuurhistorische waarde: 

-Verspronckweg 325-341, Complex woningen, 1953, architect G.A.M. Loogman 

 

Positieve cultuurhistorische waarde: 

-Jacques Perklaan 2-24, 26-48, Willem Klooslaan 11-21, Van Collemstraat 16-30, 13-31; fase II: Jacques 
Perklaan 50-60, Van Collemstraat 32-42, Ensemble woningen en garages, 1956-1958, J. van Velsen.  

-Muiderslotweg 165-229 en 162-236, Jephtaplein 93, 95, 97, 99, Badelochstraat 25-45, 58-64, Ensemble van 
woningen, 1947-1948, architect G.H.M. Holt.  

-Planetenlaan 4-94, Portieketagewoningen, 1951, architect door H. Tuninga 

-Tesselschadeplein 1-6, Rijksstraatweg 502-506, Complex winkels en woningen, architect C. Brakel, 1955 

-Van Moerkerkenstraat 1-109, 4-48; Nico van Suchtelenstraat  1-19, 2-18; P.C. Boutensstraat 2-22; Jan -
Gijzenkade 409-415, Complex met zes stroken portieketagewoningen, 1955, architect H. Tuninga.  

 

  



Naoorlogse architectuur en stedenbouw in Haarlem 

Dolf Broekhuizen architectuurhistoricus 
100 

Neutrale cultuurhistorische waarde: 

-De Bazellaan 15-51, Staalstraat 1-33, Berlagelaan 160-178, van Loghemstraat 4-51, Complex van meerdere 
woonensembles, 1957-1959, architect B.V. Klein.  

-Prins Bernhardlaan 10-140, A.C. Krusemanstraat 1-125, Van Zeggelenplein 77-130. Ensemble van 
portieketagewoningen, 1952, architect B.J.J.M. Stevens en C. Brakel.  

-Prins Bernhardlaan 286-412, Willem Pijperstraat 3-49, Dunklerstraat 1-96, Rij woningen, 1949-1951, architect 
H. Tuninga.  

-Mr. Jan Gerritszlaan 7-49, Johan de Meesterstraat 25-39, Wooncomplex, 1955, H. Tuninga. 

-Johan de Meesterstraat 9-21, Plesmanlaan 4-18, 22-36, Karel Doormanlaan 4-134, Complex  
portieketagewoningen, 1953, architect  J. van Velsen. 

-Generaal Spoorlaan 44-54, Woningen, 1954, architect C. Brakel. 

-Rijksstraatweg 581-847, Winkels en woningen, 1956, architect Harry Nefkens.  

-Generaal Spoorlaan, Aart van der Leeuwstraat, P.C. Boutensstraat, Complex portieketagewoningen, in vier 
eenheden, 1954, architect H.W. van Kempen. 

-Statenbolwerk 36-50, Wooncomplex, 1959, architect K. de Boer.  

-Vergierdeweg 131-147, Portieketagewoningen, 1965, architect J. Brouwer 
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Adres: De Bazellaan 15-51, Staalstraat 1-33, Berlagelaan 160-178, van Loghemstraat 4-51  

Wijk: Parkwijk 

 

Algemene omschrijving 

Complex van meerdere woonensembles, 1957-1959, architect B.V. Klein. Eigenaar Pré Wonen.  

Het oorspronkelijke ensemble bestaat uit meerdere stroken van circa negen stroken rond half open hoven. 
Groenstructuur, verkeersinfrastructuur en bebouwingsstroken vormen een samenhangend geheel. De 
samenhang is echter wel afgezwakt. Enkele stroken zijn gerenoveerd zodat ze een andere uitstraling hebben. 
Een strook is gesloopt waardoor de ruimtelijke samenhang veranderd is. Stroken staan iets scheef gesitueerd, 
niet precies haaks, dat vergroot de levendigheid van het straatbeeld. Aan hofzijde uitgebouwde balkons in een 
betonframe. Portieketagewoningen in vier bouwlagen op een opgetilde plint van halfverdiepte bergingen. 
Gevels oorspronkelijk deels opgemetseld in baksteen met betonnen borstweringstroken ter plaatse van de 
entree. Zeer sober vormgegeven architectuur, dat door veroudering, aangepast kleur- en materiaalgebruik nog 
verder is verschraald. Bij gerenoveerde stroken veranderde gevels.  

 

Waardering: neutrale cultuurhistorische waarde 

-Stedenbouwkundig van belang vanwege het ensemble van meerdere stroken op enkele velden, die 
oorspronkelijk een samenhangende buurt vormen (door verandering afgezwakt).  

-Heeft architectuurhistorische waarde, vanwege de kenmerkende typologie van portieketagebouw en 
gerepeteerde verkaveling. 

-Heeft cultuurhistorische waarde als uitdrukking van de betrokkenheid van woningcorporaties bij de 
naoorlogse bouw 
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Adres: Prins Bernhardlaan 10-140, A.C. Krusemanstraat 1-125, Van Zeggelenplein 77-130 

Wijk: Amsterdamsebuurt 

 

Algemene omschrijving 

Ensemble van portieketagewoningen, 1952, architect B.J.J.M. Stevens en C. Brakel. Eigenaar Elan Wonen.  

Stedenbouwkundige eigentijdse invulling van bestaande structuur. Strokenbouw onderdeel van de voltooiing 
van de Van Zeggelenbuurt in de Amsterdamsebuurt. In zekere zin is de wijkgedachte hier al enigszins 
toegepast, waarbij dit eenvoudig ensemble van meerdere stroken portieketagewoningen, in drie bouwlagen, is 
gestempeld en onderdeel uitmaakt van een wooneenheid. Er zijn verschillende woningtypologiëen toegepast, 
de principes van verkeershiërarchie, licht en groen zijn hier nog niet gebruikt.  

Gebouwd in baksteen, met zeer flauw zadeldak. Kopgevels verbijzonderd met geometrisch metselmozaïek. 
Betonnen raamkaders met rozet-roede ter plaatse van het trappenhuis. Recent is de latere niet oorspronkelijke 
veelkleurige schildering van metselwerk weer ongedaan gemaakt en zijn de stroken met respect voor 
oorspronkelijke ontwerp gerenoveerd. 

 

Waardering: neutrale cultuurhistorische waarde 

-Stedenbouwkundig van enig belang vanwege de ensemblewerking van meerdere stroken op velden rond 
hoven die gezamenlijk een geheel vormen van een woonbuurt. 

-Heeft enige architectuurhistorische waarde vanwege de stijlkenmerken van shake hands met traditionele 
kenmerken (metselwerk, zadeldak) en modern (betonnen kozijnen, strokenbouw op velden). 

-Heeft cultuurhistorische waarde als uitdrukking van betrokkenheid van woningcorporaties bij de bouw van 
naoorlogse wijken; de toepassing van wooneenheden op velden als kenmerkende naoorlogse verkaveling. 
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Adres: Prins Bernhardlaan 286-412, Willem Pijperstraat 3-49, Dunklerstraat 1-96  

Wijk: Slachthuisbuurt 

 

Algemene omschrijving 

Grootschalig ensemble van lange rijen woningen, 1949-1951, architect H. Tuninga. Eigenaar Pré Wonen.  

Zeer lange eenvormige rij van gestandaardiseerde woningen aan de Prins Bernhardlaan, onderbroken door een 
poortbebouwing in het midden van de rij. Hoofdzakelijk drielaagse bebouwing met zadeldak met rode pannen. 
Straatgevel heeft regelmatige indeling met identieke reeksen raampartijen met vierkante verdeling en 
gemetselde boogstrek met eenvoudig geornamenteerd boogveld. Licht expressieve houten gootklossen bij 
dakgoot, eenvoudige voordeuren hoofdzakelijk uit de bouwtijd. Bij de poortbebouwing verbijzondering door 
een grote poort, ondersteund door betonnen zuilen, en een hoger opgaand zadeldak. Boven de poort tegen de 
gevel de metalen letters ‘Ons belang’, verwijzend naar de naam van de opdrachtgever destijds, de corporatie. 
Stedenbouwkundig van belang als randbebouwing van een woonbuurt. Hierachter rijen eengezinswoningen 
met gelijksoortige vormgeving. Eenvoudige, traditionalistische architectuur met enkele modernistische 
invloeden. 
 

Waardering: neutrale cultuurhistorische waarde 

-Stedenbouwkundig van belang vanwege de markering van de rand van een woonbuurt; als wand met de 
poortbebouwing. 

-Heeft enige architectuurhistorische waarde vanwege de eenvoudig, traditionele bouwstijl met metselwerk 
gevels, reeksen kozijnen, goot en pannendak. 

-Heeft cultuurhistorische waarde als uitdrukking van betrokkenheid van woningcorporaties bij de bouw van 
naoorlogse wijken. 
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Adres: Delftlaan 329-369, Van Collumstraat 32-42, Mr Jan Gerritszlaan 53-91III, Willem Klooslaan 23-33 

Wijk: Sinnevelt 

 

Algemene omschrijving 

Complex met negen stroken portieketagewoningen, 1955, architect H. Tuninga.  

Het complex portieketagewoningen is opgebouwd als een aantal stempels, bestaande uit drie woonblokken in 
een U-vorm, geplaatst om een collectieve groene hof, gecombineerd met een aantal eenlaagse garageboxen 
die het blok afsluiten. De stroken zijn opgebouwd uit een plint (met bergingen) en drie of vier woonlagen. De 
entree met portiek ontsluit zes of acht woningen en is vormgegeven als een sobere gemetselde verticale 
strook. De woningen hebben lichte gevels met bandpuien en gesloten borstweringen van metselwerk of 
plaatmateriaal. Tussen de woningen een groene hof met een semi-openbare verzorgde tuin. Het complex heeft 
een sterke samenhang door die bebouwing rond hoven, en de herhaling van eenheden. 
 

Waardering: neutrale cultuurhistorische waarde  

-Stedenbouwkundig van belang vanwege het ensemble van meerdere herhaalde stempels, van steeds drie 
stroken op een veld met hof. De stedenbouwkundige samenhang en massaopbouw is van belang. 

-Heeft enige architectuurhistorische waarde, vanwege de stijlkenmerken in een naoorlogs modernistische stijl, 
die tot uitdrukking komt in de gevelindeling.  

-Heeft enige cultuurhistorische waarde als voorbeeld van een woonbuurt met een collectieve hoven.  
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Adres: Mr. Jan Gerritszlaan 7-49, Johan de Meesterstraat 25-39 

Wijk: Sinnevelt  

 

Algemene omschrijving 

Wooncomplex, 1955, H. Tuninga. Particulier eigendom. 

Ensemble van in totaal 7 woonblokken met garageboxen. Het complex is in hoofdzaak gebouwd als 5 stroken 
portieketagewoningen die een wand vormen aan de Mr. Jan Gerritszlaan, en twee lagere stroken 
portieketagewoningen, aan de beiden einden langs dwarsstraten, de buurt in. Twee eenlaagse rijen 
garageboxen verbinden de stroken op de hoek. Gezamenlijk vormen de stroken een U-vorm langs een 
woonbuurt die door de identieke vormgeving en positionering een sterke samenhang bezitten. De woningen 
aan de doorgaande weg zijn vier bouwlagen op een plint, aan de buurtweg drie bouwlagen op een plint, 
afgedekt door een plat dak. De woningen hebben een herkenbare gevelcompositie. Kenmerkend zijn de 
inspringende geveldelen bij de balkons, waardoor de blokken worden geritmeerd, zowel aan straatzijde als aan 
hofzijde. De grijze vlakke plint en geprononceerde daklijst geven een sterke samenhang aan het geheel. 
Sierbetonnen lijst van de hoofdentree met identieke houten deuren is terugkerend element. Op kopse gevels 
een rij zijvensters en uitgemetselde schoorstenen en glazen keldertoegangen . Uit baksteen opgemetselde 
gevels met regelmatige gevelindeling met gevarieerde maten vensters en deuren voor de individuele 
woningen. Architectuurstijl heeft kenmerken van een traditionele stijl, gemengd met enkele typische moderne 
elementen als betonnen deurkaders en een plint van betonelementen. 
 

Waardering: neutrale cultuurhistorische waarde 

-Stedenbouwkundig van belang vanwege de sterke ensemblewerking, waarbij door positionering en 
vormgeving een wand wordt gevormd langs een woonbuurt.  

-Heeft architectuurhistorische waarde als voorbeeld van strokenbouw met gestandaardiseerde plattegronden 
en gevels, waarmee herkenbare eenheden worden gevormd. 

-Heeft cultuurhistorische waarde als uitdrukking van naoorlogse seriematige bouw 
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Adres: Johan de Meesterstraat 9-21, Plesmanlaan 4-18, 22-36, Karel Doormanlaan 4-134  

Wijk: Sinnevelt  

 

Algemene omschrijving 

Complex portieketagewoningen, 1953, architect J. van Velsen. In particulier eigendom. 

Wooncomplex, een ensemble van in totaal 5 stroken met garageboxen. Het complex is in hoofdzaak gebouwd 
als 3 stroken portieketagewoningen die een wand vormen aan de Karel Doormanlaan, en twee lagere stroken 
portieketagewoningen, aan de beiden einden langs dwarsstraten, de buurt in. Een eenlaagse rij garageboxen in 
samenhangende stijl is een verbindingsmotief tussen de stroken op de zuidelijke hoek. Gezamenlijk vormen de 
stroken een U-vorm langs een woonbuurt die door de identieke vormgeving en positionering een sterke 
samenhang bezitten. De woningen zijn drie bouwlagen, afgedekt door een flauw zadeldak met donkergrijze 
pannen. De woningen hebben een herkenbare gevelcompositie. Kenmerkend zijn de geprononceerde daklijst 
met bijzondere expressieve houten details die een sterke samenhang aan het geheel geven. Verder ook 
metselwerk verbijzondering bij hoofdentree en gevelopeningen. Luifel bij de hoofdentree met identieke 
houten deuren en zijvensters is terugkerend element. Uit baksteen opgemetselde gevels met regelmatige 
gevelindeling met gevarieerde maten vensters voor de individuele woningen. Architectuurstijl heeft kenmerken 
van een traditionele stijl.  
 

Waardering: neutrale cultuurhistorische waarde 

-Stedenbouwkundig van belang vanwege de sterke ensemblewerking, waarbij door positionering en 
vormgeving een wand wordt gevormd langs een woonbuurt.  

-Heeft architectuurhistorische waarde als voorbeeld van strokenbouw met gestandaardiseerde plattegronden 
en gevels, waarmee herkenbare eenheden worden gevormd. Vooral de gevelcompositie met het houtwerk van 
goot en metselwerk heeft architectonische kwaliteit. 

-Heeft cultuurhistorische waarde als uitdrukking van naoorlogse seriematige bouw, waarmee buurten worden 
gevormd binnen grotere gehelen. 
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Adres: Van Moerkerkenstraat 1-109, 4-48; Nico van Suchtelenstraat  1-19, 2-18; P.C. Boutensstraat 2-22; Jan 
Gijzenkade 409-415 

Wijk: Delftwijk 

 

Algemene omschrijving 

Complex met zes stroken portieketagewoningen, 1955, architect H. Tuninga. In eigendom van Pré Wonen.  

Het complex  portieketagewoningen is opgebouwd als een aantal stempels, bestaande uit twee evenwijdige 
woonblokken aan weerszijden van een collectieve groene hof, gecombineerd met een eenlaagse 
randbebouwing. De stroken zijn opgebouwd uit een plint (met bergingen), drie woonlagen en een kleinere 
vierde woonlaag daarboven, met een (verspringende) daklijst op twee niveaus. Duidelijke entreezone met luifel 
en transparant trappenhuis daarboven, geheel gevat in een betonkader. Balkons met name geclusterd in 
seriematige groepen en op de bovenste bouwlaag als terugliggend dakterras. Aan de kopse kant zijn de stroken 
een bouwlaag lager en is eveneens een portiekentree. Aan de Jan Gijzenkade een eenlaagse bebouwing 
(kantoor en dokterspraktijk). Tussen de woningen een groene hof met een semi-openbare verzorgde tuin. Het 
complex heeft een sterke samenhang door die bebouwing rond hoven, en de herhaling van eenheden. Door de 
plasticiteit van de gevels en ruimtelijke opbouw van de wooneenheid heeft het ensemble een levendige 
expressie. 
 

Waardering: positieve cultuurhistorische waarde  

-Stedenbouwkundig van belang vanwege het ensemble van drie herhaalbare eenheden, van steeds twee 
stroken op een veld met hof. De stedenbouwkundige samenhang, massaopbouw en plasticiteit van de 
bebouwing is van belang. 

-Heeft architectuurhistorische waarde, vanwege de stijlkenmerken in een naoorlogs modernistische stijl, die 
tot uitdrukking komt in de gevelindeling. Ook van waarde vanwege de architectonische kwaliteit van de 
afwisselende bouwhoogte en ruimtelijke gevelindeling. Oogt nog samenhangend en gaaf. 

-Heeft cultuurhistorische waarde als voorbeeld van een woonbuurt met een collectieve hoven.  
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Adres: Generaal Spoorlaan 44-54 

Wijk: Delftwijk 

 

Algemene omschrijving 

Woningen, 1954, architect C. Brakel. Eigenaar Elan wonen. 

Rij relatief lage, tweelaagse portieketagewoningen, afgedekt door zadeldak. Vier woningen per portiek. De stijl 
van de woningen is een eenvoudige traditionele stijl, door baksteen gevels, en kleinschalige opzet. Met de 
seriematige bouw en beeldende kunst hebben de woningen een naoorlogs karakter. Zuidelijke eindwoningen 
hebben balkon aan kopgevel. In de voorgevel bijzondere gepolychromeerde reliëfs in beton boven de entree 
van de woningen, van de hand van de kunstenaar Kees Draaisma. Onder andere voorstelling van musicerende 
mensfiguren. Voor de bouwstrook is een plantsoenstrook met heggen, paden en bomen waardoor de 
woningen teruggelegd liggen, en relatief rustig, ten opzichte van de autostraat. 
 

Waardering: neutrale cultuurhistorische waarde 

-Stedenbouwkundig van belang vanwege de teruggelegde situering, met een rustig woonkarakter 

-Heeft enige architectuurhistorische waarde vanwege de relatief eenvoudige, traditionele architectuurstijl met 
verbijzondering van kleurige reliëfs. 

-Heeft cultuurhistorische waarde als uitdrukking van de betrokkenheid van woningcorporaties bij de bouw van 
de naoorlogse wijken. 
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Adres: Muiderslotweg 165-229 en 162-236, Jephtaplein 93, 95, 97, 99, 
Badelochstraat 25-45, 58-64 

Wijk: Vondelkwartier 

 

Algemene omschrijving 

Grootschalig ensemble van woningen, bouwjaar 1947-1948, architect G.H.M. Holt. In eigendom van Ymere.  

Ensemble van drielaagse en eenlaagse woningen. Relatief vroeg naoorlogs, toen er nog materiaalschaarste was 
en er weinig arbeidskrachten waren. De zeer sobere architectuur lijkt dat te weerspiegelen. Het ensemble, in 
opdracht van de katholieke woningbouwvereniging St. Bavo ontworpen door de nationaal vermaarde 
(eveneens katholieke) architect Holt, bestaat uit twee delen.  

Langs de Muiderslotweg een sterke eenheid door stedenbouwkundige groepering, met een groot deel van de 
stroken aan weerszijden van een hoofdas in gestaffelde bouw; in een zaagtandverkaveling, met diagonale 
plaatsing van de stroken ten opzichte van de hoofdas van de straat. Door deze oriëntatie met de woonkamers 
op het zuidwesten en de relatief grote vensters, een toonbeeld van licht, lucht en ruimte. De zaagtand wordt 
expressief gemaakt door opeenvolging van driehoekige plantsoenen voor de stroken. Het complex heeft aan 
begin en eind stedenbouwkundige motieven: aan noordwestzijde korte stroken als introductie, en aan 
zuidoostzijde een strook die naar buiten wijkt, als een trechter. In stedenbouwkundig opzicht met die hoofdas 
ook onderdeel van een lange doorgaande hoofdweg centraal door de buurt, het Vondelkwartier. Op het 
achterterrein een speeltuin, mogelijk oorspronkelijk onderdeel van het complex. In nationaal opzicht afwijkend 
zijn de opvallende erkers, die bij enkele stroken op de begane grond zijn gesitueerd. De oorspronkelijk stalen 
kozijnen zijn vervangen.  

Het complex vormt een eenheid met de rij woningen aan het Jephtaplein en Badelochstraat, dat heel anders is 
gerealiseerd en traditioneler oogt door de eenlaagse bouwwijze opgemetseld uit baksteen, afgedekt door een 
zadeldak met rode pannen. De geschakelde ouderenwoningen langs de Badelochtstraat vormen een gebogen 
wand. Langs het Jephtaplein een kort strookje als pleinwand. De regelmatige plaatsing van vensters en deuren 
geeft een grote samenhang aan het geheel. Wekt de indruk van tuindorpbebouwing, door de woningtypologie, 
en de eenvoudige, traditionele architectuur. Tevens door de stedenbouwkundige groepering, waarbij door 
middel van plaatsing van woonstroken samenhangende buurten worden gecreëerd. Het rode pannendak en de 
regelmatig geplaatste rij gemetselde schoorstenen zijn onderdeel van de compositie en gevelbeeld.  

 

Waardering: positieve cultuurhistorische waarde  

-Stedenbouwkundig van belang vanwege de gevarieerde planopzet met grondgebonden en portiekwoningen, 
binnen een zorgvuldig ontworpen ruimtelijk plan. Verschillende ontsluitingen van woningen en de combinatie 
van gemeenschappelijke en privé-buitenruimtes geven de buurt ondanks de eenvoudige uitwerking een goede 
basiskwaliteit; vanwege de opvallende ligging aan de hoofdas door een buurt, het Vondelkwartier; en vanwege 
de markante gestaffelde verkaveling. 

-Heeft architectuurhistorische waarde als onderdeel van het oeuvre van de nationaal bekende architect G.H.M. 
Holt. 

-Heeft cultuurhistorische waarde als uitdrukking van eenvoudige architectuur van de vroege, naoorlogse jaren 
in een periode van schaarste, met aandacht voor gezondheid en hygiëne in woningbouw; vanwege het 
opdrachtgeverschap waarbij een katholieke woningbouwvereniging samenwerkte met een katholieke 
architect.  
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Adres: complex Jacques Perklaan 2-24, 26-48, Willem Klooslaan 11-21, Van Collemstraat 16-30, 13-31 

Wijk: Sinnevelt  

 

Algemene omschrijving  

Ensemble woningen en garages, gebouwd in 1956-1958, ontworpen door architect J. van Velsen.  

Dit zorgvuldig gedetailleerde wooncomplex heeft veel elementen die van cultuurhistorische waarde zijn. 
Ensemble van velden met meerdere bebouwingsstroken die samen een woonbuurt vormen, rond een 
plantsoen (de paarse stroken op bovenstaande afbeelding). De woonstroken zijn in hoofdzaak vier bouwlagen 
hoog met een plat dak. Seriematige bouw met zorgvuldige details. De gevels zijn opgemetseld met een 
donkere baksteen voor de plint en een lichtere baksteen voor de drie bouwlagen erboven en een daklijst. De 
betonnen vloer boven de plint is zichtbaar in de gevel en vormt een lijst die het geheel samenbindt, zelfs om de 
hoek buigend naar de zijgevel en de pergola en garages . In de plint inpandige garages, en naast de stroken 
geschakelde garageboxen, zodat het autogebruik integraal onderdeel is van het wonen. De gevel is een 
zorgvuldige en levendige compositie van kleine en grote balkons, open gedeeltes en meer gesloten delen, 
inspringen en uitspringen, grote glasvlakken en zeer kleine vensters, hijsbalk en balkonstut als lijn, balkonvloer 
als plaat en metselwerk als wand. De entrees zijn verbijzonderd door een betonnen uitbouw met cirkelvormige 
openingen en schuine contour. Gebouwd in opdracht van woningbouwvereniging De Kleine Middenstander. 
Ondanks enkele individuele wijzigingen nog een goede samenhang vertonend. 
 

Waardering: positieve cultuurhistorische waarde  

-Stedenbouwkundig van belang vanwege de ensemblewerking als groep van meerdere stroken met woningen, 
pergola’s en garageboxen rond een groene hof, met herkenbare en identieke vormgeving die gezamenlijk een 
woonbuurt vormt. 

-Heeft architectuurhistorische waarde vanwege de kenmerken van de architectuur in een naoorlogse 
modernistische stijl, die tot uitdrukking komt in onder meer de gevelindeling en detaillering. Ook van waarde 
vanwege de architectonische kwaliteit van de afwisselende compositie van ensemble en gevelindeling. Oogt 
nog samenhangend en gaaf. 

-Heeft cultuurhistorische waarde als uitdrukking van de naoorlogse seriematige bouw met een zorgvuldige 
vormgeving en relatief kleinschalige toepassing waardoor een samenhangende buurt is ontstaan.  
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Adres: Planetenlaan 4-94  

Wijk: Sinnevelt / Planetenwijk 

 

Algemene omschrijving 

Portieketagewoningen, uit 1951, architect H. Tuninga.  

De lange strook portiekwoningen staat op de rand van de Planetenwijk, die grotendeels vooroorlogs is, langs 
de zuidoostzijde van de monumentale Planetenlaan. Het is een strook die de karakteristieke as begeleidt en 
deze tegelijk ritmeert, door de opdeling in segmenten met onderbrekingen in bouwvolume en vormt daarmee 
een essentieel onderdeel als wand en rand van de buurtontsluitingsweg die uitloopt op de Orionweg. Het 
wooncomplex bestaat uit eenheden die de gevelwand ritmeren, met langgerekte horizontale eenheden en zo 
nu en dan hogere volumes als verticale accenten. In de verhoogde elementen is een entree en trappenhuis 
opgenomen. Het volume is enigszins terugliggend van de straat geplaatst, waardoor deze entrees met 
betonnen sierportaal een zekere statigheid krijgen. Afwijkend van vorm zijn de smalle verticale 
trappenhuisvensters over meerdere verdiepingen met betonnen sierkaders, een materiaal kenmerkend voor 
de naoorlogse periode. Het wooncomplex is overwegend in drie bouwlagen gerealiseerd, in een donkere 
gevelsteen en zeer regelmatig geplaatste rechthoekige gevelopeningen die verwijzen naar de 
woonplattegrond.  
 

Waardering: positieve cultuurhistorische waarde  

-Het wooncomplex is van hoog stedenbouwkundig belang als begeleiding van de monumentale as door de 
woonwijk. Het is zowel een afscherming van de achterliggende buurt als een begeleiding van het verkeer over 
de weg. Wooncomplex is een ensemble; in samenhang met het profiel, de middenberm en laanbeplanting een 
sterke eenheid, afgestemd in maat en richting op de weg. 

-Heeft enige architectuurhistorische waarde als goed voorbeeld van een eenvoudige traditionele stijl, door de 
baksteen gevels, reeksen van gevelopeningen en de trappenhuisvensters. Het geheel is in hoofdopzet nog zeer 
gaaf en samenhangend. 

-Heeft cultuurhistorische waarde als uitdrukking van het relatief hoge niveau van de woonomstandigheden, in 
de vroege jaren vijftig (1951), van de wederopbouw in Nederland, terwijl er nog gebrek was aan materialen, 
financiën en menskracht. 

 

 

  



Naoorlogse architectuur en stedenbouw in Haarlem 

Dolf Broekhuizen architectuurhistoricus 
112 

 

Adres: Rijksstraatweg 581-847 

Wijk: Delftwijk 

 

Algemene omschrijving 

Winkels en woningen, bouwjaar 1956, architect Harry Nefkens. In eigendom van Ymere.  
Dit ensemble bestaat in hoofdopzet uit vijf stroken etagewoningen, met het vierlaagse hoofdvolume schuin ten 
opzichte van de Rijksstraatweg gesitueerd. Langs de doorgaande weg zijn drie stroken voorzien van kleine 
eenlaagse dwarsstroken (in april 2019 in gebruik als winkels en garages), waarmee de binnenhof tussen de 
stroken van de verkeersdrukte wordt afgeschermd. Het ensemble is in dat opzicht opgezet als een haken-
verkaveling, een kenmerkende verkavelingswijze voor de naoorlogse periode. De hoven tussen de haken zijn 
open naar de westzijde, waar de groene hof over gaat in gemeenschappelijk groenvoorziening. De meest 
noordelijk strook heeft bovendien een extra strook in hoofdzakelijk drie bouwlagen, en tussen die strook en de 
Rijksstraatweg een plantsoen. Door de situering langs de Rijksstraatweg en herhaling in stedenbouwkundig 
opzicht een kenmerkend en zichtbaar ensemble. De etagewoningen worden ontsloten door portieken die 
toegang geven tot inpandige galerijen op de begane grond en tweede verdieping. De plattegronden verschillen 
daarmee per verdieping. De woningen zijn in de plattegrond met woonkamers op het zuiden georiënteerd, de 
galerijzijde op het noorden. Meerdere woningen op de begane grond hebben een particuliere tuin tegen de 
zuidgevel. 

Het ensemble oogt in de materialen en functie niet meer oorspronkelijk. Latere aanpassing is onder meer de 
renovatie van buitengevel van de etagewoningen. Twee laagbouwstroken functioneren als winkel, twee zijn in 
gebruik als garageboxen (2019). In ieder geval 1 winkel is sterk aangepast. 

 

Waardering: neutrale cultuurhistorische waarde  

-Stedenbouwkundige waarde: vanwege de ligging aan de belangrijke uitvalsweg, Rijksstraatweg; als herkenbaar 
ensemble dat is afgestemd op de doorgaande weg; vanwege de samenhang tussen binnenhof en naastgelegen 
openbare ruimte. 

-Heeft beperkte architectuurhistorische waarde als voorbeeld in het oeuvre van de nationaal bekende architect 
Harry Nefkens, waarbij hij binnen een strook meerdere woningtypologieën realiseerde. Deze waarde is sterk 
aangetast. 

-Heeft cultuurhistorische waarde als uiting van de naoorlogse ontwerpcultuur, waarbij ernaar gestreefd werd 
binnen wooneenheden verschillende woningtypen te creëren voor diverse gezinssamenstellingen.  
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Adres: Tesselschadeplein 1-6, Rijksstraatweg 502-506 

Wijk: Vondelkwartier 

 

Algemene omschrijving 

Complex winkels en woningen, 1955, architect C. Brakel. 

Relatief kleinschalig complex aan plein met winkels in de plint en woningen in twee bouwlagen daarboven. 
Langs de Rijksstraatweg een afzonderlijke rij met drie woningen. Shake-hands architectuurstijl met 
verwijzingen naar de Bossche School, tot uitdrukking komend in de gevelcompositie en combinatie van 
baksteen, gewapend beton en sierbeton. Met opvallende, niet gebruikelijke gevelindeling. Een reeks kleine 
portiekvensters boven de woningentree. Plastische gevelindeling met vooruitspringende balkonplaat en 
terugliggende pui. Heeft enerzijds een collectieve identiteit van blok van woningen en winkels, en anderzijds 
afdekking door drie individuele dakkappen, afgedekt door grijze pannen, waardoor de individuele onderdelen 
tot uitdrukking gebracht worden. Vrij zeldzame architectuurexpressie voor de naoorlogse periode door die 
afdekking. Vormt pleinwand met aan beide zijkanten een lager volume met identieke pannendekking en 
metselwerk dat overgang maakt naar de zijstraten.  
 

Waardering: positieve cultuurhistorische waarde  

-Stedenbouwkundig van belang vanwege de positionering en expressie van het blok, waardoor het een accent 
is aan het plein. 

-Heeft positieve architectuurhistorische waarde vanwege de architectuurstijl in de vorm van shake hands, en 
de architectonische kwaliteit van gevelindeling vrij zeldzame individualisering van de eenheden. 

-Heeft cultuurhistorische waarde als kleinschalige winkelvoorziening voor de buurt 
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Adres: Generaal Spoorlaan 56-70, Aart van der Leeuwstraat 1-123, Gerard van Eckerenstraat 1-16, P.C. 
Boutensstraat 106-120 

Wijk: Delftwijk 

 

Algemene omschrijving 

Complex portieketagewoningen, in vier eenheden, 1954, architect H.W. van Kempen. Eigenaar Pré Wonen. 

Ensemble portieketagewoningen, van in totaal acht stroken portieketagebouw in vier bouwlagen, twee stroken 
lage kopbebouwing in de vorm van garageboxen, vier binnenhoven en plantsoenstroken. Het gehele ensemble 
is een zeer sober ontworpen geheel, met seriematig gebouwde stroken wooneenheden vormend op vier 
velden gebouwd, met elk veld een zorgvuldig ontworpen binnentuin. Elk binnenterrein volgens een ander 
ontwerp, met groenaanleg en padenstructuur in geometrische vormen, en recreatiemogelijkheden, 
grotendeels axiaal georiënteerd. De eenheden zijn met lichte variatie gestempeld. Stedenbouwkundig gezien 
liggen de twee middelste velden verschoven ten opzichte van de buitenste twee. Alhoewel de architectuur 
relatief eenvoudig is door binnen een serie slechts enkele varianten toe te passen van vensters en deuren, 
biedt de compositie toch een evenwichtig straatbeeld. Rustig en tegelijk gevarieerd. De duidelijk seriematige 
bouw geeft het gevelbeeld het karakter van naoorlogs modernisme. In deze wijk is het groen dat bedoeld was 
als tapijt dat onder de blokken doorloopt niet meer geheel intact. De binnengebieden zijn niet meer collectief 
en voorzien van een hek. 
 

Waardering: neutrale cultuurhistorische waarde  

-Stedenbouwkundig van belang als onderdeel van een duidelijk opgezet ensemble, waarin meerdere 
wooneenheden of stempels zijn gecombineerd. De opzet is verschraald en niet meer intact. 

-Heeft beperkte architectuurhistorische waarde vanwege de stijl met kenmerken van naoorlogs modernisme, 
waardoor het kenmerkende uitdrukking is van de bouwperiode; als ontwerp van de in Haarlem werkzame 
architect H.W. van Kempen.  

-Heeft cultuurhistorische waarde vanwege de realisatie van een samenhangende woonbuurt met woningen, 
infrastructuur en binnentuin met semi-openbaar groen en recreatievoorzieningen, als uitdrukking van de zorg 
van corporaties en overheden voor zorgvuldig ontworpen woonbuurten. 
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Adres: Statenbolwerk 36-50 

Wijk: Centrum 

 

Algemene omschrijving 

Wooncomplex, 1959, architect K. de Boer.  

Het wooncomplex, met hoofdzakelijk drie lagen woonverdiepingen en een plint, valt op als individueel object in 
een rij van gemêleerde bebouwing aan het Statenbolwerk. Per bouwlaag drie identieke woningen, die aan de 
gevel zichtbaar zijn door de gevelindeling waarbij elke woningeenheid herkenbaar is aan het uitgebouwde 
balkon. Gemetselde schoorsteen tegen vrijwel blinde zijgevel. Het gebouw is gebouwd tegen de voorrooilijn 
langs het Statenbolwerk, tegenover een park (voormalig bolwerk). Door zijn gevelexpressie uitdrukking van 
naoorlogse modernistische architectuur, die contrasteert met de belendende bebouwing uit andere 
bouwperioden. Kenmerkend zijn de regelmatig ingedeelde grote vensters met horizontaal taatsende ramen in 
combinatie met vullingen van zwartglas gelijkend materiaal, wat in de naoorlogse periode geregeld werd 
toegepast en de karakteristieke slanke betonnen balkons. De gevel oogt nog vrij gaaf, met uitzondering van de 
plint en de deuren. Het is waarschijnlijk gebouwd door een particuliere opdrachtgever of ondernemer, voor 
huishoudens uit de hogere inkomensklasse. 

 

Waardering: neutrale cultuurhistorische waarde  

-Stedenbouwkundig van belang vanwege de ligging aan het Statenbolwerk, een belangrijke verbindingsweg 
rond het centrum; als onderdeel van de gevelwand die uit verschillende bouwperiode is opgebouwd. 

-Heeft architectuurhistorische waarde vanwege de stijlkenmerken van een uitgesproken naoorlogs 
modernisme. 

-Heeft cultuurhistorische waarde als uiting van particulier opdrachtgeverschap voor een complex woningen 
voor de hogere inkomensklasse. 
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Adres: Vergierdeweg 131-147 

Wijk: Vondelkwartier 

 

Algemene omschrijving 

Portieketagewoningen, 1965, architect J. Brouwer 

Korte rij van drie keer drie woningen, geschakeld en gestapeld, in een sobere en slanke modernistische stijl, die 
contrasteert met de meer traditionelere stijl van de omliggende bebouwing. Drie woningen brede strook, in 
drie bouwlagen, op een plint (met bergingen). De voor- en achtergevel zijn ingedeeld met vensters in 
vensterpuien, min of meer beukbreed (terwijl vensters bij omliggende bebouwing veelal gaten in muren zijn 
met houten kozijnen). Aan achtergevel later aangepaste balkons. Heeft baksteen zijgevels met een zijvenster 
dat de verdiepingen aangeeft en een afdekking met een zadeldak met donkergrijze pannen. De pui in het 
trappenhuis is bijzonder van vorm met de verticale slanke stijlen. In stedenbouwkundig opzicht door de 
afwijkende architectuurstijl een eenling in de buurt. 
 

Waardering: neutrale cultuurhistorische waarde  

-Stedenbouwkundig van enig belang vanwege de afwijkende vorm, binnen een verder vrij regelmatige buurt 
met overwegend tuindorpbebouwing. 

-Heeft architectuurhistorische waarde vanwege de kwaliteit van de modernistische architectuurstijl, die tot 
uitdrukking komt in de gevelcompositie.  

-Heeft cultuurhistorische waarde, als uiting van verandering in bouwtechniek en constructiewijze, door het 
contrast met de omliggende bebouwing.  

  



Naoorlogse architectuur en stedenbouw in Haarlem 

Dolf Broekhuizen architectuurhistoricus 
117 

 

Adres: Verspronckweg 325-341  

Wijk: Kleverpark 

 

Algemene omschrijving 

Complex woningen, 1953, architect G.A.M. Loogman.  

Appartementen complex van acht woningen, een hoek vormend op de kruising van de Verspronckweg en 
Kleverlaan. Plaatselijk bekend als flatgebouw ‘Kleverlaan’. Opgebouwd uit twee rechthoekige volumes, in twee 
en drie lagen met plat dak. Het appartementencomplex is stedenbouwkundig aangepast aan de situatie 
doordat het volume verspringt en als het ware getrapt de hoek begeleidt. Alhoewel het met acht flatwoningen 
een kleinschalig wooncomplex is, is het door herhaling van wooneenheden, de typologie (portieketagebouw) 
en gevelcompositie en sterke detaillering (met name de portiekgevel) een herkenbaar, naoorlogs ensemble. 
Het betonnen kader om het portiek heeft een bijzondere detaillering met cirkelvormige en vierkante 
betonelementen. De gevels zijn gerealiseerd als combinatie van baksteen in kettingverband en gewapend 
betonnen onderdelen, waarvan een geprononceerde betonnen daklijst. Door het verspringen van de volumes 
en de combinatie met de kleine, collectieve tuin meerzijdig georiënteerd. 

 

Waardering: hoge cultuurhistorische waarde 

-Stedenbouwkundig van belang vanwege de markante situering en vanwege het hoekmotief: door de getrapte 
opbouw van volumes, begeleidt het als het war de hoek op een kruispunt van twee wegen. Daardoor 
bovendien ook zeer zichtbaar gesitueerd.  

-Het gebouw heeft architectuurhistorische waarde als toonbeeld van een zakelijke naoorlogs modernistische 
stijl, die tot uitdrukking komt in onderdelen zoals de ornamentiek van portiekgevel, de plasticiteit door in- en 
uitspringen van balkons en collectief gegroepeerde kozijnen en de geprononceerde dakluifel. Ook de 
combinatie van  baksteenvelden, gestandaardiseerde kozijnen en betonnen delen is kenmerkend.  

-Het wooncomplex heeft cultuurhistorische waarde als uitdrukking van een kleinschalig wooncomplex, dat 
weliswaar gebruik maakt van herhaalbare eenheden (woonplattegrond, gevelindeling en detaillering), maar 
zeer gevarieerd in totaalbeeld is.  
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Wooncomplex hoogbouw 
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Wooncomplex hoogbouw 
 

Onder hoogbouw wordt in dit rapport vijf bouwlagen of hoger verstaan. In 1960 verscheen een paginagroot 
artikel in het Haarlem’s Dagblad (13 oktober 1960) over dergelijke hoogbouw. Duidelijk was hoogbouw een 
nieuw fenomeen in die tijd, dat het zo’n uitgebreide bespreking rechtvaardigde. Drie complexen, die ten volle 
uitdrukking gaven aan de nieuwe bouwwijze, besprak de redacteur uitgebreid (die alle drie nog bestaan). De 
eerste woonflat is gebouwd op een klein park in een buurt met luxere vrijstaande woningen. Van de flat met 
appartementen voor de luxere sector Zuiderpark werden de ruime woningen verdeeld over tien bouwlagen. De 
redacteur roemde de bijzondere collectieve voorzieningen zoals het dakterras en enkele gemeubileerde 
logeerkamers. In 1959, toen de bouw van het flatgebouw Zuiderhout aan de Prins Mauritslaan was begonnen, 
werd het gepresenteerd als de ‘eerste torenflat in Haarlem’. Een hogere flat verrees vrijwel tegelijkertijd (1959-
1961) aan de Van Leeuwenhoekstraat. Die flat, Haarlem Hoog, was veertien lagen, en was mogelijk korte tijd 
het hoogste woongebouw van Nederland. In plaats van vijftig woningen in Zuiderhout telde deze ongeveer 150 
woningen. De derde flat die in het krantenbericht ter sprake werd gebracht is de flat met winkels in de plint en 
woningen in zes lagen daarboven die is gebouwd aan de Rijksstraatweg. In de woonverdieping zijn 
maisonnettes gerealiseerd, waarbij de woningen over twee lagen zijn verdeeld. Enerzijds zijn flats toegepast als 
stedenbouwkundige markeringen, maar tegelijk werden de mogelijkheden onderzocht om nieuwe 
woonvormen mogelijk te maken. 

De kwaliteit van de architectuur en zorgvuldigheid in vormgeving maken dat enkele van deze objecten tot op 
heden hun oorspronkelijke kwaliteit hebben behouden. 

 

 

Waarderingen  

Hoge cultuurhistorische waarde: 

-Van Leeuwenhoekstraat 1-165, Flatwoningen, 1959-1961, P.R. Bloemsma. 

 

Positieve cultuurhistorische waarde: 

-Prins Mauritslaan 2, Zuiderhoutflat, ook wel Parkflat Zuiderhout, 1959-1961, architect H.T. Zwiers. 

-Rijksstraatweg 515-541, Winkels en woningen, 1958, architect E.F. Groosman. In eigendom van commerciële 
verhuurder.  
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Adres: Van Leeuwenhoekstraat 1-165  

Wijk: Haarlem Zuidwest 

 

Algemene omschrijving 

Flatgebouw met woningen Haarlem Hoog, 1959-1961, architect P.R. Bloemsma. Particuliere eigenaar. 

Flat in veertien lagen met woningen. Na de bouw in 1959-1961 was het destijds het hoogste woongebouw van 
Nederland, volgens de architectuurgids van Haarlem  (W. de Wagt, 2005, pag 133). Het bevat verschillende 
woningtypes: 136 tweekamerflats, 14 driekamerflats en 14 vierkamerflats. De woningen liggen langs de gevel 
en worden ontsloten via een centrale middengang, waardoor er geen galerijflat ontstaat. De meeste woningen 
zijn georiënteerd op het westen of op het oosten. krachtige modernistische architectuur door de sterke 
ritmering en regelmaat, zorgvuldige vormgeving met oa de cirkelvormige vensters van de balkonkasten. Aan 
een zijde van de flat een min of meer losstaand donkergekleurd volume van de liftkoker. Gevelindeling is 
plastisch, met inpandige en uitgebouwde balkons. Doorgaande verticale lijnen die de hoogte benadrukken. De 
hoofdconstructie is van gewapend beton en betonnen platen. Gesitueerd aan de Westelijke Randweg. 
 

Waardering: hoge cultuurhistorische waarde 

-Stedenbouwkundig van belang vanwege de bouwhoogte, een markering van de buurt langs de rand van de 
woonbuurt en de Westelijke Randweg. 

-Heeft architectuurhistorische waarde vanwege de naoorlogs modernistische stijl die tot uitdrukking komt in 
sterke gevelcompositie en materiaaltoepassing. 

-Heeft cultuurhistorische waarde omdat het mogelijk destijds korte tijd het hoogste woongebouw van 
Nederland was. 
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foto: auteur 

 

Adres: Prins Mauritslaan 2  

Wijk: Zuiderhout en Oosterhout 

 

Algemene omschrijving 

Zuiderhoutflat, ook wel Parkflat Zuiderhout, 1959-1961, architect H.T. Zwiers. 

Kenmerkend voorbeeld van een naoorlogse flat met woningen voor de hogere inkomensgroepen in Haarlem. 
De flat is tien bouwlagen hoog en bevat 50 koopappartementen. De stijl heeft heldere kenmerken van een 
shake-hands stijl. De gevel is op een regelmatige wijze ingedeeld, hoofdzakelijk met gewapend betonnen 
constructie-elementen, gele baksteen geveldelen en witte kozijnen. De plint en bovenste laag wijken qua 
indeling af van de tussengelegen woonverdiepingen. In de plint een collectieve entree en bergingen, 
waaronder inpandige garages. Op de bovenste verdieping een gemeenschappelijk terras. Het ontwerp is een 
goed voorbeeld van een naoorlogse flat in het oeuvre van de ontwerper, de destijds nationaal bekende H.T. 
Zwiers die meerdere gebouwen in Haarlem heeft gerealiseerd. De karakteristieken van het ontwerp zijn 
verzwakt door bv. het verwijderen van de dakrand en het vervangen van de slanke taatsramen. De entree is 
sober vormgegeven, het kent geen nadere plaatsaanduiding dan de bestrating. 
De flat is gebouwd als vrijliggend volume op een vrij ruim terrein dat is ingericht als een verblijfspark; deels om 
te voorkomen dat omliggende bebouwing hinder kan ondervinden van de bouwhoogte (schaduw). Een pad 
geeft toegang vanaf de openbare weg. Rondom het park een wijk, het Zuiderhout, met vrijstaande 
woonhuizen. Destijds waren er vanuit de buurt protesten tegen de bouw in deze villawijk vanwege de 
bouwhoogte. 

 

Waardering: positieve cultuurhistorische waarde 

-Stedenbouwkundig van belang vanwege de markering van het park, als onderdeel van de villawijk. 

-Heeft architectuurhistorische waarde als onderdeel van het oeuvre van de destijds nationaal bekende 
architect H.T. Zwiers. 

-Heeft cultuurhistorische waarde als voorbeeld van een flat voor hogere inkomensgroepen in Haarlem en van 
een uitzonderlijk hoog woongebouwen in een villawijk in Haarlem.  
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Adres: Rijksstraatweg 515-541  

Wijk: Delftwijk 

 

Algemene omschrijving 

Winkels en woningen, 1958, architect E.F. Groosman. In eigendom van commerciële verhuurder.  

Dit complex van winkels en woningen is ontworpen als een complex van winkels in de doorlopende plint, en 
daarboven een blok van zes bouwlagen woningen, maar daarachter een blok van twee lagen bovenop de plint. 
Daarbij zijn steeds twee bouwlagen in de gevelindeling gegroepeerd door een breed en smal balkon. Aan de 
achterzijde een vrijstaand portiek (trappenhuis), verbonden met een korte loopbrug en drie galerijen die steeds 
twee woonlagen ontsluiten (maisonnettewoningen). Architectuur wordt gekenmerkt door de naoorlogs 
modernistische stijl. Zeer regelmatige gevelindeling met beukbrede identieke reeksen puien, waarbij de 
individuele woning is verbijzonderd door de gevelindeling. Kopse gevels grotendeels blind die de (dubbele 
hoogte van) eenheden aan de buitengevel zichtbaar maken door een betonnen lijst. Bij de winkels aan 
voorzijde een collectieve luifel met een bovenlicht. Met de voorzijde van winkels en woningplattegrond 
georiënteerd op de historische Rijksstraatweg. 
 

Waardering: positieve cultuurhistorische waarde 

-Stedenbouwkundig van belang vanwege de winkelpromenade op maaiveld en het hoge bouwvolume 
waardoor het als hoge schijf het buurtwinkelcentrum markeert, langs de historische uitvalsweg Rijksstraatweg. 

-Heeft architectuurhistorische waarde, vanwege de naoorlogse modernistische stijl, die tot uitdrukking komt in 
gebruikte materialen en gevelindeling. Toepassing van niet-gebruikelijke typologie van maisonnettewoningen. 

-Heeft cultuurhistorische waarde als buurtwinkelcentrum. 
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Conclusie  
Hoewel Haarlem bekend staat als een grotendeels 17e en 18e eeuwse stad, blijkt uit deze inventarisatie dat 
Haarlem daarnaast beschikt over een aanzienlijke collectie aan wederopbouwarchitectuur, binnen een grote 
verscheidenheid aan gebieden, gebouwtypen en technieken. De naoorlogse bouwlust heeft zich over de gehele 
stad verspreid en is zeker niet beperkt gebleven tot Schalkwijk. 

Planmatige uitbreidingswijken zijn toegevoegd aan het stedelijk weefsel en hebben door de toepassing van een 
ruime verhouding van licht, lucht en ruimte inmiddels een groen karakter gekregen. De vernieuwing in de 
stedenbouw heeft geleid tot wijken waarbij een samenhang bestaat tussen de verkeersstructuren, 
verkavelingen, complexen, architectuur en de inrichting van de openbare ruimte, met veel aandacht voor 
groen en recreatie. Er is een veelvoud aan nieuwe verkavelingstypen en woningtypologiëen ontstaan. 

Wandkunst of gebouwgebonden kunst maakt een belangrijk onderdeel uit van de wederopbouw architectuur 
door het vergroten van de identiteit van een gebouw.  Een aantal lokale kunstenaars heeft hier een belangrijke 
rol in gespeeld, zoals Levinus Tollenaar, Lex Horn en Hans Wiesman. 

In deze periode zijn meerdere nieuwe kerken gebouwd, verspreid over de gemeente. Opvallend is dat in het 
nieuwe stadsdeel Schalkwijk relatief weinig kerkgebouwen gerealiseerd zijn. Een aantal wederopbouwkerken is 
inmiddels ook alweer gesloopt. 

Scholenbouw heeft in de wederopbouw periode een grote ontwikkeling doorgemaakt, in aansluiting op de 
vergroting van het aantal woningen. De lagere of kleuterschool is onderdeel van de buurt en middelbare 
scholen worden op strategische plekken tussen wijken gebouwd. Een aantal scholen is al eerder gewaardeerd 
met een monumentenstatus, het beeld dat uit de inventarisatie naar voren komt is dat er meer 
schoolgebouwen zijn met een hoge cultuurhistorische waarde die van belang zijn voor de 
ontwikkelgeschiedenis van het onderwijs. De bouw van meerdere standaardscholen voor kleuter- en lager 
onderwijs is kenmerkend te noemen, verspreid over de stad zijn meerdere voorbeelden hiervan nog steeds in 
functie. 

In de categorie bedrijfsvoorzieningen blijkt een aantal zeer interessante en waardevolle voorbeelden van 
wederopbouw architectuur aanwezig. Deze categorie gebouwen wordt vaak gecombineerd met wandkunst. 
Daarnaast is hier vaak meer uitgesproken bouwtechniek te zien. 

In de woningbouw vormen strokenbouw, openbare ruimte en groen een hechte eenheid en de 
woningtypologie en materialisering zijn daarop afgestemd. Lage wooncomplexen kennen rijen met 
doorzonwoningen, of blokjes lage ouderenwoningen. Deze worden in stempels gecombineerd tot buurten met 
middelhoge of hoge woonblokken van portieketagewoningen of maisonnettes met hieronder bergingen of 
winkels. Wonen in hoogbouw was een nieuw fenomeen. De flats werden toegepast als stedenbouwkundige 
markeringen. Het sociale idee achter de stempels was dat bewoners van de wieg tot het graf in de eigen buurt 
konden wonen. Gestempelde seriematige bouw was echter ook efficiënt, snel en zakelijk, en zeer geschikt om 
de woningbouw verder te industrialiseren. 

Vernieuwingen in de bouwtechniek zijn vaak goed zichtbaar bij bedrijfsgebouwen, zoals de toepassing van 
betonnen schaaldaken aan de Claes Tillyweg of de vliesgevels van het vm belastingkantoor. Ook in de 
woningbouw zijn nieuwe technieken toegepast, zoals de NeHoBo (Nederlandse Holle Bouwsteen) vloer als 
voorloper van de kanaalplaatvloer en de opkomst van prefab betonelementen in de gevel. Kenmerkend is de 
prefabricage, die de bouwsnelheid enorm heeft doen toenemen in de seriematige woningbouw. Dit is in de 
beoordeling van bouwwerken uit deze periode van invloed op de waardering. Vaak is een bepaalde woning op 
zichzelf niet zeldzaamheid aangezien deze als type op grotere schaal is toegepast in een wijkopzet. Het 
ensemble van deze wijk, inclusief stedenbouwkundig ontwerp met inrichting van de openbare ruimte heeft 
echter waarde als de authenticiteit en gaafheid goed herkenbaar zijn gebleven. Uitdaging hierbij is om de 
karakteristieken goed te beschrijven en te waarderen, zodat de kwaliteiten kunnen worden behouden voor de 
komende generaties. 

Uit het eerste deel van de inventarisatie volgt dat de wijken Sinnevelt, Delftwijk, Parkwijk, Boerhaavewijk en 
Europawijk (zie kaartje op blz.122) cultuurhistorisch van belang zijn, omdat ze de kenmerkende 
stedenbouwkundige ontwikkeling laten zien in de wederopbouwperiode. Waardering van deze kwaliteiten zou 
een plaats kunnen krijgen in een bestemmingsplan of omgevingsplan. 
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Het totaal aan geïnventariseerde objecten geeft een goed beeld van de Haarlemse ontwikkelingen in de 
wederopbouwperiode. Zeventien van deze objecten zijn hoog gewaardeerd, daarnaast zijn er zestien positief 
gewaardeerde objecten of grotere complexen en is een aantal gebieden cultuurhistorisch van belang vanwege 
de stedenbouwkundige totaalopzet. 

De snelheid waarmee gebouwen en wijken uit de wederopbouw nu worden herontwikkeld, opgewaardeerd en 
verduurzaamd, onderstreept het belang van deze inventarisatie en waardering en de bewustwording van de 
aanwezige cultuurhistorische kwaliteiten.  

 

Aanbevelingen 
Op basis van de inventarisatie en waardering zijn zeventien objecten hoog gewaardeerd.  

Aanbevolen wordt om twaalf van deze objecten voor te dragen als gemeentelijk monument. Voor twee 
objecten -de kerk aan de Prof Eijkmanlaan en de school aan de Planetenlaan 3,5-  is de aanwijzingsprocedure 
reeds gestart. Van drie objecten is bekend dat deze onderdeel zijn van een herontwikkeling in een meer of 
minder ver gevorderd stadium, waarover afspraken zijn gemaakt. Voor de volledigheid van de inventarisatie 
zijn deze wel beschreven en gewaardeerd, maar het is duidelijk dat het hiervan niet realistisch is om een 
aanwijzing na te streven. Hiervoor wordt wel nadrukkelijk geadviseerd om deze panden te documenteren 
voorafgaand aan de sloop, voor zover dat nog niet gebeurd is. 

Voor de panden en complexen met een positieve cultuurhistorische waardering wordt aanbevolen om deze als 
beeldbepalend (Orde 2) aan te wijzen. Bepalingen met betrekking tot Orde 2 panden zijn opgenomen in het 
bestemmingsplan en hebben betrekking op stedenbouwkundige situering en opzet van het object, massa en 
kapvorm, en de architectonische kwaliteit als onderdeel van een stedenbouwkundig ensemble. 

Hiernaast wordt aanbevolen een aantal gebieden met de hierbinnen gelegen bebouwing en open ruimte nader 
te onderzoeken. Hiervoor wordt niet een aanwijzing als gemeentelijk monument beoogd maar hier kunnen de 
cultuurhistorische waarden via een gebiedsgerichte bescherming geborgd worden in het bestemmingsplan cq. 
Omgevingsplan. 

 

Op de lijst in bijlage 2 het complete overzicht van alle geïnventariseerde panden en complexen. 

 

Cultuurhistorisch hoog gewaardeerde panden / complexen 
Kandidaten voor aanwijzing als gemeentelijk monument: 

 

Religieuze voorzieningen: 

1. Prof. Eijkmanlaan 48, R.K. Moeder van de Verlosser, 1964-1966, J.G. de Groot (aanwijzingstraject loopt 
al) 

Onderwijsvoorzieningen: 

2. Blinkertpad 3, Beatrixschool, 1939-1940, architect G. Friedhoff  
3. Gijsbrecht van Aemstelstraat 118, lagere school, 1937-1940, architect G. Friedhoff  
4. Pim Mulierlaan 4, 6, Mendel-College, 1949-1958, architect G.H.M. Holt e.a. 
5. Planetenlaan 3, 5, Lyceum Marnix van Sint Aldegonde, 1951, architect H.W. van Kempen 

(aanwijzingstraject loopt al) 

Bedrijfsgebouwen en overige voorzieningen: 

6. Bakenessergracht, Bedrijfsgebouw Zegelwaarden, C. Wegener Sleeswijk, Y. Kok, 1951-1954 
7. Doelenplein 1, Stadsbibliotheek, B. Bijvoet, architectenbureau Holt en Bijvoet, 1972-1974 
8. Prins Bernhardlaan 2, voormalig kantoorgebouw (Bougiegebouw), Niesten, 1969 
9. Linnaeuslaan 19, transformatorstation, D. Heiloo, 1955-1957 
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10. Spaarndamseweg 1, Havendienst, H.A. Breuning, 1956 
11. Claes Tillyweg 2, bedrijfsgebouw, J. en A.L. Lourijssen, 1961 

Wooncomplex laagbouw: 

12. Karel Doormanlaan 69-117, Herman Robbersstraat 8-30, Complex woningen, maisonnettes en 
atelierwoning, 1953-1957, architect Brakel en Buma. 

Wooncomplex middelhoogbouw: 

13. Verspronckweg 325-341, Complex woningen, 1953, architect G.A.M. Loogman (heeft Orde-2 status) 

Wooncomplex hoogbouw: 

14. Van Leeuwenhoekstraat 1-165, Flatwoningen, 1959-1961, P.R. Bloemsma. 

 

Nader onderzoek tbv bouwhistorische documentatie (worden herontwikkeld) 

-Boerhaavelaan 22, Spaarnegasthuis, architectenbureau B.J.K. Cramer, J.E. Kruisheer, projectarchitect H. 
Hallink, ca 1965-1970 

-Paul Krugerkade 8, vm Vermaat bakkerijen, architect Kramer en Den Heyer, 1960 

-Surinameweg 2, Centraal belastingkantoor, architectenbureau Oyevaar Stolle en Van Gool, 1968-1972 

 

Cultuurhistorisch positief gewaardeerde panden / complexen 
Komen in aanmerking voor een Orde-2 status  

 

Religieuze voorzieningen: 

-Plesmanlaan 9, 1961, architect H.T. Zwiers 

 

Onderwijsvoorzieningen: 

-Chrysanthemumlaan 1, Coornhert Lyceum, 1947, 1956, architect H.A. Breuning, Openbare Werken Haarlem 

-Dinkelstraat 4, school, 1953, architect H.W. van Kempen 

-Planetenlaan 13, voormalige ULO-school, 1958, architect H.M.J.H. Kraayvanger  

-Sportweg 9, Lorentz Lyceum/Schoter Lyceum, 1961-1971, architect R. Bleeker  

 

Bedrijfsgebouwen en overige voorzieningen: 

-Stationsplein 1, vm VVV-kantoor, architect H. Tuninga, 1958 

-Prinses Beatrixplein 18, Bedrijfsgebouw, architect P. Koster, 1962 
 

Woonhuizen vrijstaand: 

-Frederik Hendriklaan 50, Vrijstaand woonhuis, 1953, architect D. Dondorp. 
-Crayenesterlaan 70, 72, Twee geschakelde woonhuizen, 1950, architect F.C.M. Robbers.  

-Scheltemakade 12, Vrijstaand woonhuis, 1954, architect W.Ph. van Harreveld. 

-Scheltemakade 17, Vrijstaand woonhuis, 1962, architect P. Koster. 

-Churchilllaan 72, Vrijstaand woonhuis, 1969, architect C. Koster. 
 

Wooncomplex middelhoog: 
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-Van Moerkerkenstraat 1-109, 4-48; Nico van Suchtelenstraat  1-19, 2-18; P.C. Boutensstraat 2-22; Jan -
Gijzenkade 409-415, Complex met zes stroken portieketagewoningen, 1955, architect H. Tuninga. In eigendom 
van Pré Wonen.  

-Muiderslotweg 165-229 en 162-236, Jephtaplein 93, 95, 97, 99, Badelochstraat 25-45, 58-64, Ensemble van 
woningen, 1947-1948, architect G.H.M. Holt. In eigendom van Ymere.  

-Jacques Perklaan 2-24, 26-48, Willem Klooslaan 11-21, Van Collemstraat 16-30, 13-31; fase II: Jacques Perklaan 
50-60, Van Collemstraat 32-42, Ensemble woningen en garages, 1956-1958, architect J. van Velsen.  

 

Wooncomplex hoogbouw 

-Rijksstraatweg 515-541, Winkels en woningen, 1958, architect E.F. Groosman.  

 

Cultuurhistorisch positief gewaardeerde gebieden 
Nadere uitwerking tbv gebiedsgerichte bescherming 

 

Wijken Sinnevelt, Delftwijk, Parkwijk, Boerhaavewijk en Europawijk 
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Bijlage 1 
 

Beschermde monumenten uit de naoorlogse periode en aangewezen beeldbepalende panden 

Voor deze inventarisatie en waardering is het relevant ook de bestaande monumenten uit de naoorlogse 
periode te benoemen. Hieronder vindt u een overzicht. Twee objecten uit de naoorlogse periode - Mons Aurea 
(zie foto op omslag), een voormalige Rooms Katholieke Industrie- en Huishoudschool naar ontwerp van 
architect J.A. van der Laan (e.a.) uit 1960 en de Parochiekerk van de H. Pastoor van Ars in Haarlem-oost (G.H.M. 
Holt, 1962)- hebben een Rijksmonumentstatus gekregen als onderdeel van belangrijke nationale 
Wederopbouwmonumenten en gebieden door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. 

 

In april 2020 hebben de volgende naoorlogse objecten een monumentenstatus (gemeentelijk, rijks) of een orde 
2 status: 

 

Rijksmonumenten: 

-Prinses Beatrixplein 4, R.K. Pastoor van Arskerk, 1961-1962, architect G.H.M. Holt 

-Garenkokerskade, voormalige Industrie- en Huishoudschool Mons Aurea, 1960, architect J.A. van der Laan 

 

Gemeentelijk monument: 

-Stephensonstraat 1, Pelgrimkerk, 1965, Van der Bom en Ingwersen 

-Louise de Colignylaan 3, Montessorischool, A.M.J. Sevenhuijsen, 1931 (complexonderdeel D. Greiner, 1952) 

-Planetenlaan 9, kleuterschool, 1935, architect H- Friedhoff 

-Plesmanplein 8, lagere school, 1939, architect H.W. van Kempen  

 

Orde 2: 

-Eksterlaan 1, Sionskerk, 1950, architect H.W. van Kempen  

-Zijlweg 245, Kantoorgebouw, voormalige Provinciale Waterstaat, 1958, architect H.T. Zwiers 

-Churchilllaan 35, Vrijstaand woonhuis, gebouwd in 1955, architect G.H.M. Holt 
-Prins Mauritslaan 2, Zuiderhoutflat, ook wel Parkflat Zuiderhout, 1959-1961, architect H.T. Zwiers. 
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Bijlage 2 
 

Inventarisatielijst en waardering per categorie 



  april 2020

typologie gebied Adres Bouwjaar Architect functie Shortlist orde-2

1 kerk Parkwijk Prinses Beatrixplein 4 1959-61 GHM Holt RK Pastor van Arskerk RM

2 kerk Zuid-West Stephensonstraat 1 1964-65 W Ingwersen Gereformeerde Pelgrimkerk GM

3 kerk Boerhaavewijk Prof. Eijkmanlaan 48 1964-66 JG de Groot RK Moeder vd Verlosserkerk ja

4 kerk Vondelkwartier Eksterlaan 1 1950 HW van Kempen Sionskerk-Ned Hervormd nee is Orde-2

5 kerk Sinnevelt Plesmanlaan 9 1960-61 HT Zwiers vm Ev Luth-Nw Apostolische gemeente nee ja 

1 bedrijf centrum Bakenessergracht 74a, Philip Frankplein 1951-54 C Wegener Sleeswijk, Y Kok Zegelwaarden gebouw ja

2 bedrijf/utiliteit Zuiderhout Linnaeuslaan 19 1955-57 D Heiloo-openbare werken 50 kV station ja

3 bedrijf/kantoor Spaarndammerbuurt Spaarndamseweg 1 1956 HA Breuning-openbare werken Havendienst ja

4 bedrijf waarderpolder Claes Tillyweg 2 1961 J en AL Lourijsen bedrijfsloods ja

5 bedrijf/kantoor centrum Doelenplein 1 1972-74 B Bijvoet (Holt en Bijvoet) bibliotheek ja

6 bedrijf/kantoor amsterdamsebuurt Prins Bernhardlaan 2 1969-70 Niesten Bougiesgebouw ja

7 bedrijf/zorg Schalkwijk Boerhaavelaan 22 1965-66 Kruisheer Spaarne Gasthuis ja

8 bedrijf Transvaalbuurt Paul Krugerkade 8 1960 Kramer en Den Heyer Quality Bakers ja

9 bedrijf/kantoor Schalkwijk Surinameweg 2 1967-69 Oyevaar, Stolle, Van Gool vm belastingkantoor ja

10 bedrijf/kantoor Binnenduinrand Zijlweg 245 1958 HT Zwiers Waterstaatskantoor nee is Orde-2

11 bedrijf Parkwijk Prinses Beatrixplein 18 1959 HAM van den Berg garage, servicestation Purfina + 2 dienstwoningen nee ja 

12 bedrijf/kantoor centrum Stationsplein 1 1958 H Tuninga vm vvv-kantoor+kiosk nee ja 

13 bedrijf waarderpolder Nijverheidsweg 18 1956 W Ph Harreveld paddenstoel tankstation nee nee

14 bedrijf waarderpolder A. Hofmanweg 6 1965 Dorr-Oliver Inc RWZI nee nee

15 bedrijf waarderpolder ir. Lelyweg 30 1951 G den Hollander betoncentrale nee nee

16 bedrijf/kantoor Europawijk Schipholweg 1 1958-59 Brakel en Buma Fluorgebouw nee nee

17 bedrijf/kantoor centrum Spaarne 51,55,59 1961-62 De Keukeleire kantoren fa. Vierhand nee nee

1 school Garenkokerskwartier Garenkokerskade 81 1958-60 JA van der Laan voortgezet RM

2 school Zuiderhout Louise de Colignylaan 3 1952 D Greiner onderdeel Montessorischool GM

3 school Sinnevelt Plesmanplein 8 1942 HW van Kempen vm basisschool GM

4 school Sinnevelt Planetenlaan 9 1939-40 G Friedhoff vm Burg Führhopschool / Zonnewijzer GM

5 school Sinnevelt Planetenlaan 3-5 1951 HW van Kempen voortgezet + woning ja

6 school Vondelkwartier Gijsbrecht van Aemstelstraat 118 1937 G Friedhoff lagere school ja

7 school Overdelft Pim Mulierlaan 4-6 1949-58 GHM Holt voortgezet Mendelcollege ja

8 school Zuidwest Blinkertpad 3 1939 G Friedhoff lagere school ja

9 school Sinnevelt Sportweg 9 1969-70 R Bleeker voortgezet nee ja

10 school Sinnevelt Planetenlaan 13 1956-58 HMJH Kraaijvanger voortgezet nee ja

11 school Haarlemmerhout Lyceumlaan 1/Chrysanthemumlaan 1947-58 HA Breuning-openbare werken voortgezet nee ja

12 school Delftwijk Dinkelstraat 4 1953 HW van Kempen lagere school nee ja

13 school Boerhaavewijk Jan Sluyterslaan 2 1965 D Heiloo-openbare werken kleuterschool nee ja

14 school Boerhaavewijk Prof. Van der Scheerstraat 1 1963 D Heiloo-openbare werken lagere school nee ja

15 school Parkwijk Prins Bernhardlaan 45-49 1961 Klein Schiphorst-Andriessen vm LTS nee ja

1 woonhuis vrijstaand Zuiderhout Churchilllaan 35 1955 GHM Holt vrijstaande woning nee is Orde-2

2 woonhuis vrijstaand Zuiderhout Frederik Hendriklaan 50 1953 D Dondorp vrijstaande woning nee ja

3 woonhuis vrijstaand Zuiderhout Crayenesterlaan 70,72 1950 FCM Robbers twee onder een kap woningen nee ja

4 woonhuis vrijstaand Zuiderhout Scheltemakade 12 1954 WPh Harreveld vrijstaande woning nee ja

5 woonhuis vrijstaand Zuiderhout Scheltemakade 17 1962 P Koster vrijstaande woning nee ja

6 woonhuis vrijstaand Zuiderhout Churchilllaan 72 1969 Cees Koster vm praktijkwoning nee ja

Inventarisatie en waardering Wederopbouw Architectuur Haarlem



  april 2020

typologie gebied Adres Bouwjaar Architect functie Shortlist orde-2

Inventarisatie en waardering Wederopbouw Architectuur Haarlem

1 complex laagbouw Sinnevelt Karel Doormanlaan 69-117, Herman Robbersstraat 8-30 1953-57 Brakel en Buma maisonettes, aterlierwoningen ja

2 complex laagbouw Sinnevelt Haspelsstraat 1-19, 2-24 1956 Brakel en Buma rijwoningen met schijfschoorstenen en duplexwoningen nee ja

3 complex laagbouw Sinnevelt Frans Erensstraat 9-19, 2-22, JH Leopoldstr. 10-20, 30-

50

1957-58 H Tuninga complex van rijwoningen en etageportiekwoningen nee ja

4 complex laagbouw Ramplaankwartier Gilles Schoolmeesterln 18-34, Jan Bonteln 1-27, 2-16, 

Jan Mijterln 1-17, 2-32, Pieter Wanteln  2-16, 18-32, 

Willem Buyslaan 2-20

1955-58 Brakel en Buma 4 blokken drive-in woningen, 2 blokken tweelaags, 1 blok 

tweelaags a la Haspelsstraat

ja

5 complex laagbouw Sinnevelt Marcellus Emantsstraat 22-44, Queridostraat 21-43; 

Helene Swarthstraat 14-22

1958-61 Brakel en Buma complex van rijwoningen en maisonnettewoningen nee ja

6 complex laagbouw Boerhaavewijk Alexander Flemmingstr 1-61, 2-72, Edward Jennerstr 11-

93, Niels Finsenstr 2-36, Prof Dondersln 15-59, 38-110, 

Ramaerstr 10-26, Robert Kochln 1-21, Tersierstr 1-15, 2-

16

1961-64 CH van Heelsbergen rijwoningen met schijfschoorstenen nee nee

7 complex laagbouw Sinnevelt Frans Netscherstraat 11-41, 2-28 Van Nouhuysstr 2-24, 

3-33

1953-55 H Tuninga complex van rijwoningen nee nee

8 complex laagbouw Zuiderhout Frederik Hendriklaan 52,54,56 1955 GC van Dam en G Gravenstein geschakelde woningen nee nee

9 complex laagbouw Delftwijk Gen. Spoorlaan 31-34, Reggestraat 2-28, Dinkelstraat 3-

21

1940-47 gem woningbedrijf ouderenwoningen nee nee

10 complex laagbouw Ramplaankwartier Gerrit Bartholomeuslaan 10-24 1954 A Zanstra serie vrijstaande woningen met garages nee nee

11 complex laagbouw Slachthuisbuurt JJ Hamelinkstraat 17-131 1953 HT Zwiers vijf blokken portiekwoningen en rijwoningen nee nee

12 complex laagbouw Slachthuisbuurt JJ Hamelinkstraat 135-153 1953 Zanstra blok gesloten portiekwoningen nee nee

1 complex middel Kleverpark Verspronckweg 325-341 1953 GAM Loogman appartementencomplex ja is Orde-2

2 complex middel Sinnevelt Jacques Perklaan 2-24, 50-60, Willem Klooslaan 11-21, 

Van Collemstraat 16-30, 13-31, 32-42

1956 J van Velsen appartementencomplex met garages nee ja

3 complex middel Delftwijk Van Moerkerkenstraat 1-190, 4-48, Nico van 

Suchtelenstraat 1-19, 2-18, PC Boutensstraat 2-22, Jan 

Gijzenkade 409-415

1953-57 H Tuninga complex van 225 portiekwoningen, garages, 

dokterspraktijk en kantoor

nee ja

4 complex middel Vondelkwartier Muiderslotweg 165-229 en 162-236, Badelochstraat 25-

45 en 58-64, Jephtaplein 93-99

1947-48 GHM Holt complex van rijwoningen en portiekwoningen nee ja

5 complex middel Planetenwijk Planetenlaan 4-94 1951 H Tuninga twee blokken portiekwoningen nee ja

6 complex middel Vondelkwartier Tesselschadeplein 1-6, Rijksstraatweg 502-506 1955 C Brakel winkels met bovenwoningen+3 rijwoningen nee ja

7 complex middel Parkwijk De Bazelln 15-55, Staalstr 1-33, Berlageln 160-178, Van 

Loghemstr 2-51, 

1957-59 BV Klein tien blokken portieketagewoningen nee nee

8 complex middel Sinnevelt Delftlaan 329-369, Van Collumstr 32-42, Mr Jan 

Gerritszln 53-91III, Willem Kloosln 23-33

1953 H Tuninga 9 blokken portieketagewoningen nee nee

9 complex middel Delftwijk Gen. Spoorlaan 44-54 1954 C Brakel portiekwoningen met betonreliefs nee nee

10 complex middel Delftwijk Gen. Spoorlaan 56-70, Aart vd Leeuwstraat 1-123, 

Gerard van Eckerenstraat 1-16, PC Boutenstraat 106-

120, 15-113

1954 HW van Kempen acht blokken portieketagewoningen nee nee

11 complex middel Sinnevelt Mr. Jan Gerritszlaan 7-49, Joh. De Meesterstr 25-39, 

Plesmanlaan 22-38, Frans Netscherstr 2-10

1955 H Tuninga 7 blokken portieketagewoningen nee nee

12 complex middel Sinnevelt Joh. De Meesterstr 9-21, Plesmanln 4-18, Karel 

Doormanln 4-134

1953 J van Velsen vijf blokken portieketagewoningen nee nee

13 complex middel Amsterdamsebuurt Prins Bernhardln 10-140, AC Krusemanstr 1-125, Van 

Zeggelenplein 77-130

1952 BJJM Stevens en C Brakel vijf blokken portieketagewoningen en winkels nee nee

14 complex middel Slachthuisbuurt Prins Bernhardlaan 286-412, Dunklerstr 1-79, 94-96, 

Willem Pijperstr 3-49

1949-51 H Tuninga langgerekte woonblokken met portiekwoningen en nee nee

15 complex middel Nieuwstad Staten Bolwerk 36-50 1959 K de Boer blok gesloten portiekwoningen nee nee

16 complex middel Delftwijk Rijksstraatweg 581-847 1956 H Nefkens vijf blokken portieketagewoningen nee nee

17 complex middel Vondelkwartier Vergierdeweg 131-147 1965 J Brouwer negen portiekwoningen nee nee

1 complex hoog Zuidwest Van Leeuwenhoekstraat 5 (1-165) 1958-61 PR Bloemsma Haarlem Hoog flatgebouw ja

2 complex hoog Delftwijk Rijksstraatweg 515-541, Marsmanplein 13-47 1958 EF Groosman twee blokken met 65 duplexetagewoningen+31 winkels nee ja

3 complex hoog Zuiderhout Prins Mauritslaan 2 1957-59 HT Zwiers parkflat Zuiderhout nee is Orde-2
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Herkomst beelden: 
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Titelgegevens van deze cultuurhistorische waardering:  
D. Broekhuizen, Naoorlogse architectuur en stedenbouw in Haarlem. Cultuurhistorische inventarisatie en 
waardering, Rotterdam/Haarlem 2020 

 

© 2020 Rotterdam/Haarlem  

 

  



Naoorlogse architectuur en stedenbouw in Haarlem 

Dolf Broekhuizen architectuurhistoricus 
133 

 


