
 
 

Open Monumentendagen 2011.  Nieuw gebruik – Oud gebouw 
 
Het thema van de 25e Open Monumentendag is Nieuw gebruik - Oud gebouw en gaat over herbestemming van o.a. 

monumenten. De zorg voor monumenten is steeds meer op de politieke agenda komen te staan en daarmee ook het behoud, 

de betekenis en herbestemming van monumenten. Ook in het voormalige Oud-Schoten is nog een aantal oude gebouwen te 

vinden, die een nieuwe bestemming hebben gekregen. Er zijn veel voorbeelden te noemen, zoals de burgemeesterswoning, 

(voormalig ABNAMRO pand) op de hoek van de Zaanenlaan, de Noorderkerk aan de Velserstraat, thans in gebruik als 

tandartspraktijk, of het administratiegebouw van de Werf Conrad aan de Spaarndamseweg, thans kantoorgebouw “de 

Spaarneboog” en niet te vergeten de Ripperda kazerne, die geheel is verbouwd en waarin nu appartementen te vinden zijn. 

Het gebouw van ziekenhuis St. Johannes de Deo wacht op hergebruik. Hieronder laten we er een aantal de revue passeren. 

 

Jeugdherberg Stayokay,  Jan Gijzenkade. 
Het huidige gebouw van Stayokay is oorspronkelijk gebouwd als schoolgebouw voor de St. Bavoschool. De school lag 

midden in de weilanden tussen Schoten en de buurtschap Santpoort-Zuid. De opzet was dat kinderen van beide gemeen-

schappen lopend langs de Jan Gijzenvaart de school konden bereiken. Praktisch heel de schoolgaande jeugd van Oud-

Schoten was katholiek, zodat de toenmalige openbare school, welke was ondergebracht in het Raadhuis aan de 

Vergierdeweg, eigenlijk als een katholieke school werd beschouwd. Op 30 augustus 1906 werd de school in gebruik 

genomen. Dat gebeurde na inwijding van de lokalen door pastoor Diekman. Het aantal leerlingen groeide gestadig en dit 

maakte het noodzakelijk, dat in 1916 een 6e lokaal werd bijgebouwd. 

          

Op de foto links is de oorspronkelijke school te zien achter de voetbrug richting Santpoort. De foto rechts toont de latere 

jeugdherberg. 

 

Schoter Rechthuis 
Het oude Rechthuis aan de Vergierdeweg werd in 1729 gebouwd op de plaats waar ooit de oude kapel van Schoten stond. 

Achter de kapel (en achter het huidige Rechthuis) was een begraafplaats, waar tot ca. 1859  mensen werden begraven,  soms 

zelfs twee in één kist. Op het kerkhof werden zelfmoordenaars begraven en onbekenden, die na overmatig drankgebruik in de 

Jan Gijzenkade raakten en verdronken. In het lijkenhuis sliepen vaak dronken dorpsbewoners hun roes uit. Het waren roerige 

tijden in Schoten. Het oude Rechthuis fungeerde tot 1907 als raadhuis. Het Rechthuis ontleent zijn naam aan de rechtspraak , 

die daar gehouden werd. Aan de zuidzijde van het Rechthuis bevond zich destijds een gevangenis. 

Tot 1898 was er ook een openbare lagere school in het gebouw gevestigd. Na de annexatie in 1927 raakte het Rechthuis in 

verval en in oktober 1966 achtte men het dan ook rijp voor de sloop. Verontwaardigde reacties en protest hebben geleid tot 

restauratie van het monument. Het gebouw is daarna o.a. gebruikt als filiaal van de Stadsbibliotheek en opvang voor ouderen. 

Thans is de Bloedbank-Kennemerland-Haarlem er gevestigd.     

     

   

Links een foto uit 1917 van de begraafplaats achter het Rechthuis, rechts een foto uit 1960.  

 



Overton 

De eerste hofstede Overton lag achter het huis van Zaanen. Het is geheel verdwenen. De Graaf van Bossau had er 

wederrechtelijk bezit van genomen en in Zuid-Overton  zijn hoofdkwartier gevestigd. Na de beëindiging van het beleg van 

Haarlem in 1573 is het door de Spanjaarden met de grond gelijk gemaakt. Later, voor 1694, blijkt een nieuwe hofstede 

Overton te zijn ontstaan. Het terrein van de hofstede liep kennelijk door tot aan het Spaarne, waar een hoog geplaatste ton 

diende als baken voor de schepen. Bij 'Overton' hoorden ook twee boerderijen. Het boerenhuis Zuid-Overton bestond in ieder 

geval al in 1895 en was toen in handen van de familie Vink. Een tweede boerderij, Noord-Overton lag ongeveer waar nu de 

Saturnusstraat uitkomt op de Marsstraat. In 1913 kreeg Schoten een straat genaamd Overtonstraat. Daar werd in 1920 een 

Lagere School A gebouwd, ter vervanging van de school aan de Rijksstraatweg. Deze school is tot het eind van de vorige 

eeuw in gebruik geweest. In 1994/1995 is het pand verbouwd en geschikt gemaakt voor bewoning door ouderen.  

                             
Het oude schoolgebouw aan de Overtonstraat, geschikt gemaakt voor hergebruik. 

 

Raadhuis van Schoten  
Het Raadhuis van Schoten, dat slechts 20 jaar als zodanig werd gebruikt, kreeg na de annexatie van Schoten een andere 

bestemming. Het werd een politiebureau, bekend als “Bureau Noord”.  Het pand Rijksstraatweg 24, wordt thans gebruikt als 

woonruimte en is deels in gebruik bij Kontext, een organisatie voor welzijn en maatschappelijke dienstverlening in de regio 

Zuid Kennemerland. .Kontext biedt eerstelijnshulpverlening op het terrein van sociaal-materiële en psychosociale vragen en 

problemen.  

 

                  
 

Huis te Zaanen 
Huis te Zaanen is niet het pand, dat er voor 1296 heeft gestaan; het huidige gebouw dateert uit de middeleeuwen. In 1890 

werd bij het uitbaggeren van de toen nog bestaande slotgracht, een aantal scherven van grote potten, oude dakleien, 

kloostermoppen, munten, een Spaans pistool en stenen kogels gevonden. Deze wijzen op het bestaan van een versterkt huis 

of kasteel. In 1930 werd in het huis een filiaal van de Stadsbibliotheek geopend. De bovenverdieping werd als museum voor 

oudheden ingericht. In oktober 1989 werd het huis deels door brand verwoest. Thans is het gedeeltelijk ingericht als 

woonhuis en atelier.  

 

      
 

Foto’s links onder tonen het huis in 1924, midden toont de grote zaal in 1924. De rechter foto dateert uit de jaren zeventig, 

toen er een bibliotheek in het pand gevestigd was. 

 

 

 



Sint-Luciagesticht met school. 
In 1906 had zich een groep zusters Fransiscanessen aan de Kloosterstraat in Haarlem-Noord gevestigd. Zij waren afkomstig 

uit het Sint Luciaklooster te Bennebroek. Zij hebben er jaren lang katholiek onderwijs gegeven. Het gebouw is inmiddels al 

lang geen school meer. Het pand is verbouwd en heeft een woonbestemming gekregen. 

                            
 

 

 

Kerken in Haarlem-Noord - Schoten. 
Een aantal kerken in Haarlem-Noord hebben een andere bestemming gekregen; een aantal is ook gesloopt. Hieronder enkele 

kerken, die gespaard zijn gebleven. 

 

 

      

 

 

                                                  

           

   

 

 

 

 

De Heilig Hart Kerk aan de Kleverparkweg. Thans niet meer in gebruik als kerk. Er is een kapsalon in gevestigd en er zijn 

woningen in gebouwd. 

            

. 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Elisabeth en Barbara Kerk in de Paul Krugerstraat. Ook deze kerk heeft een woonbestemming gekregen. 

 

         
De Bethelkerk in de Floresstraat is thans in gebruik als Sportschool. Life Fit Centre heeft er zich gevestigd. 

 

 

 

 

 

 



      
De Noorderkerk in de Velserstraat , een ontwerp van H. Korringa uit 1924, huisvest thans een tandartspraktijk. Tot 2003 

behoorde zij aan de Nederlands Hervormde Gemeente. 

 

Ripperda Kazerne 
In 1884 wordt het complex in gebruik genomen. Er is een kazernegebouw, fouragemagazijn en een manege met overdekte 

rijbaan en een smederij. Verder zijn er drie stalgebouwen en vier blokken met woningen voor gehuwde officieren. Tot 1922 

werd de kazerne door de cavalerie gebruikt, waarna het Korps Motordienst er tot 1940 gebruik van maakte. Later is er ook de 

koks opleiding geweest. De militaire functie werd in 1991 beëindigd. Sindsdien is er opvangcentrum voor asielzoekers in 

gehuisvest geweest. Na leegstand heeft herontwikkeling plaatsgevonden. Thans zijn er in het complex luxe woningen te 

vinden. Onder het voormalig oefenterrein is een grote parkeergarage aangelegd.  

      
 

    
 

Voormalig ziekenhuis Sint Johannes de Deo 
Het Sint Johannes de Deo ziekenhuis is in april 2006 gesloten, toen het nieuwe Kennemer Gasthuis locatie noord in gebruik 

genomen werd. Het ziekenhuis is eind 19e eeuw gebouwd en is in de loop der jaren flink uitgebreid. Alle gebouwen zijn 

gesloopt, op het oude gebouw na, dat een monument is. Op het terrein komen woningen. Er is een aanvang gemaakt met de 

bouw van woningen. 

 

    
 

 



De “Caetsbaen” bij het Huis ter Kleef. 
Het gebouw met het torentje bij Huis Ter Kleef aan de Kleverlaan dateert uit de 16e eeuw. Het gebouw was oorspronkelijk 

een kaatsbaan. Slechts twee Nederlandse “caetsbanen” zijn bewaard gebleven. Eén ervan is de “Caetsbaen Huis ter Kleef”, 

gebouwd in 1560. Later werd het een boerderij. In het begin van de 20e eeuw werd in dit gebouw het kantoor van de 

kweektuin gevestigd. Tegenwoordig is het gebouw kantine voor medewerkers van de gemeente. In de avonduren maken 

natuur- en milieuorganisaties er gebruik van. Er zijn nieuwe plannen voor het gebied. Waarschijnlijk komt er opnieuw een 

kaatsbaan in het gebouw.       

            
 

Oud Wijnkopers 
In 1930 opende de wijnkoperij N.V. Wed. G.Oud Pzn uit Purmerend een vestiging aan de Spaarndamseweg. Het pand is 

gebouwd in de stijl van de Amsterdamse School naar ontwerp van architect Cornelis Koning. In 1971 verhuisde het bedrijf 

naar het voormalige administratiegebouw van de Werf Conrad op de hoek van de Spaarndamseweg en de Werfstraat. In dit 

oude pand is o.a. enige tijd een meubelzaak “Runner” later “Old Inn”gevestigd geweest. Thans is de ruimte in gebruik door 

Denksportcentrum ’t Spaerne. 

     
 

 

Boerderij Noord Akendam 
De oudste, nog overgebleven boerderij van Schoten , gelegen aan de Vergierdeweg, dateert uit de 17

e
 eeuw.De boerderij 

bestaat uit een stolpvormig achterhuis, een woon- en een zomerhuis. Het achterhuis diende tot veestalling, hooi- en 

wagenberging. Het witte woonhuis werd in 1875 uitgebreid. De boerderij staat op een hoger gelegen stuk grond, genaamd 

“de Plaat”. Het woonhuis is bij voortduring bewoond door de familie van der Peet. Er zijn plannen voor restauratie en 

gedeeltelijke nieuwbouw, om vestiging van Sauna van Egmond mogelijk te maken. 
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