
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zomer 2015 

 

Tijd voor een zomerse groet! 
 

Het werd tijd voor een Nieuwsblad voor de donateurs dus de redactie heeft hard gewerkt aan deze 

zomeruitgave, terwijl we langzaamaan al weer een beetje richting herfst gaan. Het was een rustige tijd 

voor onze stichting en een mooie zomer op die ene dag eind juli na, waarop een zware zomerstorm over 

onze regio ging en veel bomen sneuvelden. Door het Schoterbos of de Haarlemmerhout lopend zijn de 

sporen van dit natuurgeweld duidelijk zichtbaar maar ook in de woonwijken in Haarlem-Noord moesten 

we tot onze schrik vaststellen dat er ineens her en der lege plekken waren waar eerst nog een fraaie 

boom de omgeving sierde. Maar hopelijk zal de gemeente hier na het opruimen van de takken weer 

nieuwe exemplaren voor herplaatsen om het karakter van de buurt op peil te houden. 

En voor dat laatste heeft de gemeente Haarlem zeker oog, wat mag blijken uit het feit dat er momenteel 

hard wordt gewerkt aan het voorbereiden van de aanwijzing van een aantal wijken in Haarlem-Noord tot 

beschermd stadsgezicht. Dat initiatief steunen wij uiteraard van harte en tijdens een informatieavond 

hierover op 31 augustus a.s. zal Stichting Historisch Schoten een bijdrage leveren waarin het historisch 

belang van deze wijken wordt toegelicht. U leest hierover meer in dit blad. 

 

Op 12 en 13 september vinden de Open Monumentendagen plaats. Zoals u al jaren van ons gewend bent, 

is onze stichting daarbij in de kapel van Begraafplaats St. Barbara aan het Soendaplein aanwezig. Samen 

met de beheerders van de begraafplaats zorgen wij behalve voor een kopje koffie ook voor een sfeervol 

en informatief samenzijn op deze bijzondere plek in Haarlem-Noord. Wij laten graag weer wat 

historisch fotomateriaal en ook kunst zien (het thema van deze Monumentendagen) maar ook is het 

zeker de moeite waard de begraafplaats zelf in alle rust te bezichtigen. 

 

Dit jaar bestaat de Hof van Eden twintig jaar en dat jubileum is het hele jaar door al met diverse 

festiviteiten gevierd. Op 21 oktober zal in het buurthuis,  Muiderslotweg 222A een tentoonstelling 

worden geopend over de geschiedenis van deze locatie maar ook over het Vondelkwartier waar de Hof 

van Eden deel van uitmaakt. Onze donateurs zijn hierbij van harte welkom. De tentoonstelling is door 

onze stichting samengesteld, evenals het bijbehorende boekje dat tijdens de tentoonstelling kan worden 

aangeschaft. Ook op 22 en 23 oktober kunt u nog bij Hof van Eden terecht om deze tentoonstelling te 

bezichtigen. 

 

Voordat u aan het lezen gaat nog een punt van zorg van het bestuur en met name de penningmeester: 

Ondanks eerdere herinneringen is gebleken dat een aantal van de donateurs de bijdrage voor dit lopende 

jaar nog steeds niet heeft voldaan. Wij doen een klemmend beroep op deze donateurs om dat alsnog te 

doen, dat helpt ons bij het opbouwen van ons archief, het verzorgen van deze kwartaaledities en al het 

andere dat nodig is om de herinnering aan het oude Schoten levendig te houden…. Wij rekenen op u! 

 

 

Hartelijke groeten, 

 

Frank-Michiel Boorsma 

voorzitter SHS 

 



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

Stichting Historisch Schoten, Fregat 44, 1991 MB Velserbroek (onder vermelding van donatie).  

Door uw bijdrage steunt u onze stichting en kunnen wij u op de hoogte houden van onze activiteiten en 

publicaties. Kent u mensen die geïnteresseerd zijn in ons werk? Geef ze op als nieuwe donateur.  

Ook zijn wij op zoek naar enthousiaste medewerkers, die een bijdrage aan onze activiteiten kunnen leveren.  
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Open Monumentendagen op 12 en 13 september 2015.  
 

Met het thema Kunst & Ambacht zullen tijdens de Open Monumentendagen op 12 en 13 september 

zowel kunst als ambacht in en rond het monument centraal staan. Het monument is dé plaats waar 

kunst en ambacht samenkomen. Niet alleen is er aandacht voor de architectuur van het monument 

zelf, maar ook de toegepaste kunsten die daarin te zien zijn. Ook andere kunstvormen, zoals 

podiumkunsten, beeldende kunsten, letteren of muziek zullen in Haarlem worden getoond. 

Tegelijkertijd wordt ook de ambachtskant belicht. Aandacht wordt besteed aan o.a. stucwerk, 

wandbeschilderingen,  tegeltableaus, metselwerk, betimmeringen, en glas-in-lood. Stichting 

Historisch Schoten belicht dit jaar kunst, waarin het Schotens stadsgezicht centraal staat. Niet alleen 

reproducties van historische tekeningen en schilderijen van de voormalige gemeente Schoten 

worden getoond, maar ook hedendaagse eigentijdse stadsbeelden in bijzondere bewerkingen en 

fraaie kleuren. 

      

 

 

          

 

 

 

Ook dit jaar is onze stichting te gast in de kapel op RK begraafplaats St. Barbara. Het programma is 

op dit moment nog niet helemaal bekend, daar wordt nog aan gewerkt. Er zal een glazenier 

aanwezig zijn om te demonstreren hoe glas-in-lood wordt gemaakt. Verder wordt gedacht aan 

muzikale omlijsting door Haarlemse artiesten en er worden rondleidingen gegeven over de 

begraafplaats. Historisch Schoten zal weer informatieve fotopanelen tonen. Laat u verrassen! 

Nadere informatie over de Open Monumentendagen verschijnt later in de pers. 
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Kleverlaanzone 

In het Haarlems Dagblad van 28 mei 2015 is een artikel gepubliceerd over een bezoek van een 

aantal raadsleden aan de Haarlemse kweektuin aan de Kleverlaan. De voormalige stadskweektuin 

zou in 20 jaar kunnen uitgroeien tot een eco-waterpark waar van alles te doen is op het gebied van 

duurzaamheid. In 2010 werd volgens het artikel ruim € 100.000,-- besteed aan inspraak van de 

burgers. Van 115 ideeën bleven er drie over, die werden samengevoegd tot één idee.  Dat wordt nu 

uitgewerkt door een speciale voorbereidingscommissie. Vijf leden van deze commissie vertelden 

om beurten over de plannen. Een stichting moet straks het gebied gaan exploiteren. De raadsleden 

wandelden ook langs het vervallen monument Huis ter Kleef. Het gebouw zal worden gerestaureerd 

door Stadsherstel Amsterdam. Het plan om er de oudste kaatsbaan ter wereld te huisvesten, lijkt 

minder haalbaar, omdat de financiering niet rond lijkt te komen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een voorjaarsevenement op het terrein van de voormalige Stadskweektuin. 

Ook werd de speciale Springertuin bezocht, waar de hoveniers van Haarlem het vak hebben geleerd. 

Het is nu een uitbundige tuin met een kassencomplex, waarin komkommers, courgettes en kruiden 

welig groeien. Op die plek zou daghoreca gevestigd kunnen worden. Op het plein ervoor is plaats 

voor een markt voor de buurt. Evenementen zouden wel kunnen, maar niet ‘s avonds laat, omdat het 

gebied in een woonbuurt ligt. De burgers die actief zijn in het groene gebied verwachten 

duidelijkheid van de gemeente, over de toekomst van dit bijzondere groene gebied. De prachtige 

tuin, bomen en kassen worden nu beheerd door vrijwilligers. Spaarnelanden en het Vogelhospitaal 

hebben plaatsgemaakt voor nieuwe duurzame initiatieven die door burgers op poten worden gezet. 

Op internet zijn de ontwikkeling over dit historische gebied te volgen. Het besluit om het beheer 

van het gebied over te hevelen naar een burgerbestuur is over de zomer heen getild. Na het 

zomerreces zal de gemeenteraad dit dossier opnieuw bespreken.  

Zie verder: www.haarlemmerkweektuin.nl 

 

Indien u ons uw e-mailadres doorgeeft via historischschoten@gmail.com dan zullen wij u in de toekomst 

ook graag op de hoogte houden van onze activiteiten, publicaties en lezingen. 
 

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

Website: www.historischschoten.nl                 www.haarlem-noord.nl 
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Vogelhospitaal is verhuisd van Kweektuin naar Haarlem-Noord 

  

 

 

 

 

 

Onlangs is het Vogelhospitaal in Haarlem verhuisd naar de Vergierdeweg 292, op de hoek van de Vondelweg.  

 

Tijdens de open dag op 25 april jl. kon het publiek kennismaken met alle ruimtes en het werk van 

de medewerkers en de circa 60 vrijwilligers die zich zeven dagen in de week, van 9.00 tot 17.00 uur 

inzetten voor de opvang van alle wilde vogels van Nederland - zo’n 125 verschillende soorten. 

Afgelopen jaar ontfermde het Vogelhospitaal zich over ruim 4.000 vogels; de verwachting is dat dit 

aantal de komende jaren sterk zal stijgen. Voorheen zat de instelling 58 jaar aan de Kweektuin-

straat. Het afgelopen jaar is benut om een perceel grond aan te schaffen, de bestaande stallen te 

verbouwen en vervolgens in te richten tot een modern vogelopvangcentrum. Het nieuwe 

Vogelhospitaal bestaat uit een vogelgebouw waar de vogels worden aangenomen, onderzocht, 

behandeld en verzorgd. In de nieuwe volières en in de vliegkooi kunnen ze weer wennen aan de 

natuurlijke elementen. Bij grotere aantallen of bij bijzondere omstandigheden kan men het 

calamiteitengebouw gebruiken. Daarin bevinden zich onder meer waterbassins voor duikvogels en 

een meeuwenvijver. Om groepen scholieren, studenten of (service)clubs te kunnen ontvangen en te 

informeren is een educatieve ruimte ingericht. Bron: RODI Regionieuws 

Koffieleut in Hof van Eden is groot succes. 

De wekelijkse koffieclub “Koffieleut” in Hof van Eden is een groot succes. Ook in  het Haarlems 

Dagblad werd al eens een artikel besteed aan deze koffieclub. Koffieleut is er voor (eenzame) ouderen 

uit het Vondelkwartier. Elke maandagochtend, omstreeks 10:30, komen zij bij elkaar. Vooral voor de 

gezelligheid, maar ook een mooie manier om herinneringen te delen. Wilt u zich ook aansluiten bij de 

koffieclub? Kom dan langs op de maandagochtend, Wijkgebouw Hof van Eden, Muiderslotweg 222A, 

Haarlem.  Natuurlijk is de koffieleut bij uitstek een leuke gelegenheid voor de oudere Schotenaren om 

elkaar te ontmoeten. Voor meer informatie belt u naar 023-5371155. 
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Foto’s uit de collectie Ruigrok 
Hieronder een tweetal foto’s uit de collectie van de fotograaf de heer Ruigrok. Deze collectie 

hebben wij onlangs in bezit gekregen. Alle afbeeldingen zijn te bekijken op de beeldbank van het 

Noord-Hollands Archief. 

 

 
Links een foto uit 1920 van een huisje aan de Jan Gijzenvaart met reclame op de zijgevel voor 

Goemans pudding. Rechts een foto uit 1935 van Banketbakkerij Schaper, op de hoek van de 

Overtonstraat, ziende links in de Timorstraat. 

 
Toewijzing Beschermd Stadsgezicht delen Haarlem-Noord, voormalige 
gemeente Schoten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maandag 31 augustus 2015 houdt de gemeente Haarlem een informatieavond in de Koningkerk aan 

de Kloppersingel over de aanwijzing tot beschermd stadsgezicht van een aantal wijken in Haarlem-

Noord. 

Sinds 5 december 1990 zijn de binnenstad van Haarlem en de Haarlemmerhout aangewezen als 

'beschermd stadsgezicht' in de zin van de Monumentenwet 1988. Per 5 oktober 2011 is via een 

besluit ex artikel 35 van de Monumentenwet het 'beschermde stadsgezicht' uitgebreid met gebieden 

in Haarlem-Zuid en Haarlem-Zuidwest. Thans staan Patrimonium/Frans Halsbuurt, de Bomenbuurt, 

Kleverparkbuurt en een deel van Zaanen op de agenda. De aanwijzing tot 'beschermd stadsgezicht' 

betekent dat het bijzondere ruimtelijke en functionele karakter van het gebied in een 

bestemmingsplan moet worden beschermd (ex art 36 van de Monumentenwet). De beschermende 

werking van het 'beschermd stadsgezicht' is in dit bestemmingsplan ingepast door het 

consoliderende karakter van het plan.  
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Café Schoten voor jong en oud. 
 

Café Schoten is zo'n Carmiggelt-achtig café waar oudere heertjes gemoedelijk hun jonge borreltje 

aan de bar nuttigen, terwijl vogels van allerlei pluimage aan de bar hangen. "Maar weet je wat nou 

zo jammer is? Er zou hier toch veel meer jeugd moeten komen", zegt John, een langharige, vaste 

bezoeker met een passie voor muziek. "Waar 

bevinden we ons nu? In het dorp Schoten. Wat is 

daar te doen voor de jeugd? Niets, je ziet ze hier 

allemaal langsrijden richting de stad. Maar 

eigenlijk zou dit gewoon een jeugdhonk moeten 

zijn. Kom mee." John dirigeert de verslaggever 

naar buiten, richting het pand waar Vergierdeweg 

en Rijksstraatweg samen komen, op steenworp 

afstand van de kerk. 

"Hier zou je een mooi muziekevenement kunnen 

organiseren. Gewoon een podium neerzetten en 

bands laten optreden. Prima plek. Maar ja zie dat 

maar eens voor elkaar te krijgen." 
 

Eenmaal weer binnen valt op dat de favoriete muziek zich voornamelijk op het terrein van het 

levenslied bevindt. André Hazes natuurlijk, maar ook Zwarte Riek en Manke Nelis. "Ja dit is het 

gezelligste knijpje van Noord", zegt de stamgast enthousiast. De barkeeper laat zien dat elke gast 

een eigen muziek keuze op de computer mag maken. 
 

Café Schoten heeft ook een belangrijke sociale functie. "Over de brug zijn zij het enige café. Tussen 

1900 en 1930 waren er in Schoten 

verschillende café 's. De bekendste was wel 

café Kennemerhof van Hein Stals. Het 

pand stond ongeveer op dezelfde plaats als 

nu Café Schoten. Daar werden in de 

avonduren de nieuwtjes van het dorp 

gewisseld. Kranten waren er wel maar vele 

inwoners hadden er geen geld voor. Het 

nieuws werd verspreid in het café en bij de 

kapper en de buurtwinkels. Vaak gebeurde 

het dat een straatzanger langs kwam. Hij 

vernam de roddels uit het dorp en maakte 

daar een liedje van. Zingend langs de 

huizen verkondigde hij het nieuws. 

Even voor de brug waar nu "Huize Bonina" te vinden is was toen café "De rustende Sportman" van 

Hein Kooijman. Het was kleiner dan dat van Hein Stals. Er stond een Russisch biljart. In de hoek 

stond een Franse speeldoos. Je kon voor 1 cent een liedje horen spelen. Er waren 14 verschillende 

melodietjes te horen. 

Naast het café was een turfschuur met daarnaast stapels korte turf uit Wilnis en omgeving. De 

turfschuur werd zondags gebruikt als kleedlokaal voor de voetballers van Schoten. Daarvandaan de 

naam "De Rustende Sportman". Dit ging goed totdat de pastoor en de bevolking er zich mee gingen 

bemoeien. "Het was een schande dat die kerels met hun blote knieën de straatweg overstaken". Het 

voetbalveld op het terrein van boer Fije lag namelijk aan de overkant van de Rijksstraatweg. Na 

veel heen en weer gepraat met kerk en gemeente, werd besloten dat de  spelers een lange regenjas 

over de sportkleding aan deden om zo de weg over te steken. 
 

Een artikel uit de nalatenschap van Theo Kooijman, gebaseerd op een artikel in het Haarlems 

Dagblad van enkele jaren geleden. Het is nog steeds heel gezellig in Café Schoten! 
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Belevenissen op het adres Rijksstraatweg 24 
 

In 1954 verhuisden wij naar de dienstwoning boven 

het toenmalige politiebureau aan de  Rijksstraatweg 

24. Mijn vader was verkeersagent en later 

rechercheur bij de gemeentepolitie van Haarlem. 

Tijdens de laatste functie werd hij bij nacht en ontij 

voor een dringende zaak opgeroepen. In dit vroegere 

raadhuis van Schoten uit 1907 heeft ons gezin van 

Henk Grootveld sr. en Maria Grootveld-Nagel tot ca. 

1968 een enerverende tijd beleefd. Behalve uit onze 

ouders bestond het gezin uit zus Elly, de broers Dick, 

Ake, ondergetekende Henk jr. en Rob. Voor ons 

kinderen viel deze periode hoofdzakelijk in onze 

middelbare schooltijd. De Klaas de Vries MULO 

respectievelijk het Lourens Costerlyceum en het 

Lorentzlyceum werden de bases van vele 

vriendschappen. 

 

Op de grote zolder van het monumentale pand 

hebben we dan ook menig feest gehouden met luide 

popmuziek. Door de openstaande luiken werden zelfs onbekende gasten aangelokt. Mijn ouders 

trokken vanaf de eerste verdieping aan een touw om de deur beneden in de hal te kunnen openen. 

Ze hielden op deze manier wel controle over de feestgangers. Wie wel of niet welkom waren 

konden of wilden mijn gastvrije vader en moeder niet beoordelen. Een enkele keer kwam de 

dienstdoende wachtmeester vragen of het niet rustiger kon.  

 

De klok in de toren met zijn gewichten tot op de zolder moest aanvankelijk nog elke dag met de 

hand opgewonden worden. Door de onregelmatige diensten van mijn vader is dat een enkele keer 

misgegaan. Dan stonden de gewichten op de vloer en was de klok van slag. Wij als kinderen zijn 

wel eens zo ondeugend geweest om op de klok een tik te geven op een ongewoon tijdstip. Menigeen 

zal vanaf de straat verbaasd omhoog gekeken hebben. Na verloop van tijd is het uurwerk echter 

geëlektrificeerd. Alleen met de jaarwisseling mochten we nog in de toren om naar het vuurwerk in 

Haarlem-Noord te kijken. 

 

De zolder diende ook als opslagplaats. De door mijn moeder in potten geweckte groenten stonden 

netjes in rijen op planken. Verder waren er spelletjes, gereedschap, stapels boeken en een enorme 

kist voor de grote vakantie. Deze werd gevuld met kleren en door De Snelle Visser naar ons 

vakantieadres ergens in Nederland gebracht. Met Pasen en Pinksteren  hadden we op de eerste 

verdieping soms zelf vakantiegasten. Dit alweer op verzoek van de plaatselijke VVV. 

 

Bij slecht weer hing vaak de was op zolder te drogen. We konden dan spookje spelen. Helaas was 

het leien dak zelf niet overal waterdicht. Wateroverlast ondervonden eveneens onze benedenburen. 

Want we hadden weliswaar een goed werkende douche. Maar het verbouwde kamertje op de eerste 

verdieping had een ondiepe kuip en stroomde soms over. Het gevolg was  lekkage op de 

benedenverdieping waar politiemensen hun werk deden. De gemeenteopzichter en zijn 

medewerkers waren voor deze en ander klussen vaste bezoekers van onze woning. 

 

De woonkamers en de keuken op de eerste verdieping waren ruim bemeten. Bij de slaapkamers zat 

de ruimte voornamelijk in de hoogte. Daardoor hadden we weinig privacy maar wel een mooi 

houten plafond. Waarschijnlijk waren het vroeger representatieve en vergaderruimtes geweest. Op 

de grote overloop konden we voetballen. Tot het moment dat mijn ouders of de wachtmeester ons 

tot de orde riepen. 

 



Bij Fiën treft u in de etalage in de Tesselschadestraat een informatiebord aan van Stichting Historisch 

Schoten. Copy Net verzorgt het printwerk van het Nieuwsblad en onze andere uitgaven. Boekhandel 

Gillissen sponsort de kosten van de website van Stichting Historisch Schoten. Bij Hof van Eden hebben 

wij gelegenheid om te vergaderen. Wij bedanken deze bedrijven voor hun support   
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Teruggevonden teksten op zolder                                   Het uurwerk van het oude Raadhuis 

 

Aan de voorzijde van  het gebouw was een stijlvol trappenhuis met een glas-in-loodraam. Al voor 

onze komst zaten er helaas gaten in, waardoor het flink kon tochten. Soms werd beneden in de hal 

gebeld door mensen die bij de politie moesten zijn. Ook dronkenlappen en vechtersbazen kregen we 

aan de deur. Naast de hal was nog een uitbouw, half onder de grond. Daar stalden we onze fietsen. 

Er zaten kleine raampjes in met ondoorzichtig glas. Soms deden we ze op een kier open. Alsof we 

gevangen waren riepen we om hulp. Succes verzekerd. Op aan ons adres gerichte post uit het 

buitenland stond trouwens bij vergissing bij het huisnummer wel eens 24 boeven i.p.v. boven. 

Toen mijn broer Ake en ik naar de middelbare school in het centrum van Haarlem moesten, ging dat 

per  nieuwe Tomosbrommer. Door bemiddeling van mijn vader kregen we toestemming van de 

wachtcommandant om de vehikels te stallen in de garage achter het eigenlijke politiebureau. Hier 

stonden ze bij de scooters waarop agenten toen hun inspectierondes deden. We mochten zelfs 

sleutelen aan onze bromfietsen in die ruimte. In de garage was ook de toegangsdeur tot een huisje. 

Hier woonden aardige, bejaarde buren. Op een avond belden mijn oudste broer en zwager, verkleed 

als een  echtpaar op leeftijd, bij ze aan. Ze wilden zogenaamd op bezoek bij de familie Grootveld. 

Omdat het nepechtpaar zich ook nog doof hield duurde het geruime tijd voor ze op het juiste adres 

arriveerden. De buren konden nadien wel om het gebeurde lachen. Later trouwde Dick met zijn 

Plony en Elly met haar Gerard. Ake, ondergetekende en Rob verhuisden  kort daarna met onze 

ouders naar Haarlem-West.  

Enkele jaren geleden mocht ik samen met mijn vrouw Henny, mijn zoon Tomas en mijn vriend 

Frank op bezoek komen bij de huidige bewoner van Rijksstraatweg 24. De heer Van Looy, een 

gepensioneerde politieman, heeft ons gastvrij ontvangen in zijn bovenhuis en rondgeleid. Op de 

zolder was weinig veranderd. Onze graffiti op de hanenbalken stond er nog in volle glorie. Het was 

en is een sfeervolle woning. Overigens heeft mijn vrouw nog een vraag die verband houdt met deze 

locatie. Op het Raadhuisplein tegenover Rijksstraatweg 24 heeft haar vader, de heer H. Teune, in de 

jaren kort voor het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog, dus rond 1939, een Fordgarage beheerd. 

Wie van de lezers heeft daarover enige informatie in woord of beeld? Graag reacties op deze oproep 

en op dit artikel.     

                                                          Henk Grootveld, Hoofddorp. 

   Hof van Eden 
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20 Jarig jubileum Hof van Eden 

Dit jaar is het twintig jaar geleden dat een groep enthousiaste vrijwilligers begon met het opknappen 

van een speelveldje, gelegen achter de Muiderslotweg. Begin jaren negentig werd de speeltuin 

aldaar vanwege bezuinigingen opgeheven. Het houten gebouwtje dat nog op het terrein stond, was 

totaal verrot. De meeste speeltoestellen 

waren verwijderd. Aan welzijnsorganisatie 

SON werd gevraagd of het gebied nieuw 

leven ingeblazen mocht worden. Dit werd 

goed gevonden en er werd begonnen met 

het oude gebouw een beetje leefbaar en 

verwarmd te krijgen. Er werd begonnen met 

het vervangen van verrotte kozijnen door 

tweedehands ramen, afkomstig van een 

sloperij. Na enkele jaren werd afscheid 

genomen van SON en ging men zelfstandig 

verder. Door verhuur van het gebouw 

konden nieuwe speeltoestellen worden 

gekocht en onderhoud en kosten voor gas, 

water en licht worden betaald. In 1999 werd met een opbouwwerker een inzamelingsactie begonnen 

om het houten gebouw te kunnen vervangen door een nieuw stenen exemplaar.  

Dankzij subsidie van de gemeente Haarlem en bijdragen uit het bedrijfsleven kon in 2000 met de 

bouw worden begonnen. Het oude gebouw werd door vrijwilligers gesloopt en afgevoerd. Een 

aannemer heeft het nieuwe pand casco gebouwd en de oude tweedehands kozijnen van de sloper 

hierbij opnieuw kunnen gebruiken. Daarna zijn de vrijwilligers opnieuw zelf aan de slag gegaan 

met elektra, plafonds, toiletten en bestrating. Van een stichting werd het meubilair verkregen. 

Vanwege de vele schenkingen werd  Stichting Wijkgebouw Hof van Eden opgericht waarin het 

pand werd ondergebracht. Al snel werd begonnen met verhuur en buurtgerichte activiteiten en dat 

liep zo goed, dat er zelfs een wachtlijst voor de kinderactiviteiten ontstond. Omdat deze niet 

kostendekkend zijn, werd een aantal malen subsidie verkregen van de gemeente Haarlem. De 

meeste speeltuinen in Haarlem vielen onder een overkoepelend orgaan, die Hof van Eden wilden 

inlijven. Eerst SON, later RADIUS. SON ging failliet. RADIUS  nam de taken over, maar ook die 

organisatie ging failliet. Reden te meer voor Hof van Eden om (financieel) zelfstandig te willen 

blijven, mede omdat zij een duidelijke functie wilde vervullen in de buurt, om de saamhorigheid te 

bevorderen.  

 

 

 

 

 

 

De mensen uit de buurt gebruiken het gebouw o.a. voor verjaardagen, kinderfeestjes en kaart-

middagen. Er worden rommelmarkten gehouden en er is een dartclub, een kinderclub en een 

theaterclub. Door een geringe vergoeding te vragen voor het gebruik van het gebouw, is alles voor 

iedereen betaalbaar en uit de opbrengsten kunnen kosten voor onderhoud en energie worden 

voldaan. Stichting Historisch Schoten, maar ook de Zonnebloem mogen er vergaderen. De wijkraad 

heeft het gebouw in gebruik als vaste plek voor haar vergaderingen. Stichting Hof van Eden is thans 

het hart van de wijk.  
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Dit jaar is het twintig jaar geleden dat de groep vrijwilligers begon met het terrein op te ruimen en 

in goede staat te brengen. Dat wordt het hele jaar door gevierd. Vrijwilligers zijn met een groep 

ouderen een dagje met de boot weg geweest. Ook is er al een gezellige speeldag voor de kinderen 

geweest met tal van activiteiten.  

Vanwege het jubileum is een tentoonstelling over bovenvermelde geschiedenis ingericht die op 

woensdag 21 oktober om 19.00 uur zal worden geopend. Wij nodigen onze donateurs van harte uit 

hierbij aanwezig te zijn en de tentoonstelling te bekijken en het glas te heffen op het jubileum. De 

bijeenkomst duurt tot 22.00 uur. Een leuk moment ook voor onze donateurs om elkaar te 

ontmoeten. 

De tentoonstelling gaat niet alleen over de Hof van Eden, maar over het hele Vondelkwartier. De 

tentoonstelling is door vrijwilligers van Historisch Schoten ingericht. Vanwege de grote 

hoeveelheid materiaal komt er ook een boekje uit, waarin de geschiedenis van Hof van Eden en het 

Vondelkwartier wordt verteld. Het boekje is tegen kostprijs te koop voor € 5,00. De tentoonstelling 

zal ook op 22 en 23 oktober te zien zijn in Hof van Eden, ‘s avonds van 19.00 tot 21.30 uur. Later  

zal de tentoonstelling op een andere locatie ook nog te zien zijn. 

 

Haarlem groter door toevoeging Schoter grondgebied. De eerstgeborene. 
 

In de krantenviewer van het Noord-Hollands Archief troffen wij een artikel aan over de eerst 

geborene in Groot-Haarlem, dat is ontstaan na de annexatie van de gemeente Schoten. 

Een oude gezegde luidt: “Schoten, de gemeente die Haarlem groot heeft gemaakt”. 

 


