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MONUMENTENDAGEN
“DUURZAAM DUURT 
HET LANGST” 
10 EN 11 SEPTEMBER 2022
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DUURZAAMHEID
WELKOM IN HAARLEM, DE VIJFDE 
MONUMENTENSTAD VAN NEDERLAND! 

In dit programmaboekje vind je alle monumenten die op 10 en 11 september 

de deuren openzetten. Niet erg duurzaam zou je zeggen, maar voor Open 

Monumentendag maken we graag een uitzondering. 

Duurzaamheid en monumenten gaan goed samen. Het bouwen van huizen 

kost veel energie, veel beter is het dus gebouwen te behouden. Voor een 

monument is het ideaal als de oorspronkelijke functie in het gebouw blijft, 

dan hoeft er weinig aangepast te worden. Maar een pand herbestemmen is 

ook een manier van behoud. Je komt dit weekend hier mooie voorbeelden van 

tegen. Zo is dit jaar voor het eerst de kerk open van de Hersteld Apostolische 

Zendingsgemeente, die gebouwd is als school. En de Koepel natuurlijk, van 

gesloten gevangenis naar bruisend ontmoetingscentrum van de stad. 

Wil je zelf jouw Haarlemse monument verduurzamen? In de Bakenesserkerk 

is het Monumentenloket van de gemeente gevestigd. Je kunt daar op afspraak 

terecht met vragen: monumentenloket@haarlem.nl. 

De Bakenesserkerk 

met de kenmerkende 

witte toren.
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WELKOM 
IN HAARLEM 

Gelukkig gaan de Haarlemse Open Monumentendagen dit 

jaar gewoon door! Het is bijzonder dat je één weekend in 

het jaar ook in monumenten kunt rondkijken. In dit boekje 

vind je het programma en informatie over activiteiten en 

achtergronden. 

Het thema dit jaar is duurzaamheid. Nu zijn monumenten 

door hun lange levensduur op zich al duurzaam, maar 

ook onderwerpen als het isoleren van monumenten 

en het plaatsen van zonnepanelen hebben onze volle 

aandacht. Hoe zorg je ervoor dat een monument behouden 

blijft en tegelijkertijd voldoet aan onze comfort- en 

duurzaamheidswensen? Hoe men dat vroeger deed lees je 

in dit boekje. Maar ook in de stad is daarover van alles te 

ontdekken. Op zondag zijn er rondleidingen waar je met 

alle zintuigen kunt kennismaken met duurzaamheid en 

monumenten. Deze wandelingen zijn gratis en voor iedereen, 

er is een gebarentolk en aanraken mag. 

Kortom, het wordt een weekend vol interessante en leuke 

activiteiten en bovenal heel veel verrassende monumenten 

achter open deuren. Veel plezier!

FLOOR RODUNER
WETHOUDER MONUMENTEN



6 7

  Pagina Zaterdag Zondag

HOFJES
Frans Loenenhofje  |   10 10.00 - 17.00 12.00 - 17.00

Hofje de Bakenesserkamer  |   10 10.00 - 17.00 10.00 - 17.00

Hofje In den Groenen Tuin 11 10.00 - 17.00 12.00 - 17.00

Hofje van Loo  |   12 10.00 - 17.00 12.00 - 17.00

Remonstrants Hofje 12 11.00 - 17.00 GESLOTEN

Teylers Hofje 13 11.00 - 17.00 GESLOTEN

Wijnbergshofje 14 10.30 - 16.00 GESLOTEN

Zuiderhofje  |   14 10.00 - 17.00 12.00 - 17.00

INDUSTRIËLE / BEDRIJFSMONUMENTEN
Boezemgemaal Spaarndam  |   15 11.00 - 17.00 GESLOTEN

Molen de Adriaan 16 10.30 - 16.30 10.30 - 16.30

Molen de Hommel 16 10.00 - 17.00 12.00 - 17.00

Molen van de Schoterveenpolder 17 10.00 - 17.00 12.00 - 17.00

Paltrokmolen De Eenhoorn 18 10.00 - 17.00 12.00 - 17.00

De Vijfhuizer Molen 18 GESLOTEN 12.00 - 17.00

OPENINGSTIJDEN
MONUMENTEN

  Pagina Zaterdag Zondag

KERKEN EN BEGRAAFPLAATSEN
Begraafpark Kleverlaan  |   19 GESLOTEN 10.00 - 16.00

Evangelische Broedergemeente  |   22 10.30 - 16.30 GESLOTEN

Groenmarktkerk 23 10.00 - 17.00 13.00 - 17.00

Grote of St.-Bavokerk  |   24 10.00 - 17.00 12.00 - 16.00

Kapel RK Begraafplaats St. Barbara  |   25 10.00 - 16.00 11.00 - 16.00

Kerk v/d Hersteld Apostolische Zendinggemeente  |   26 10.00 - 17.00 GESLOTEN

KoepelKathedraal Haarlem  |   26 10.30 - 17.00 12.00 - 17.00

Lutherse Kerk  |   27 10.00 - 17.00 13.00 - 17.00

Oud-Katholieke Kerk HH. Anna en Maria 28 11.00 - 15.00 GESLOTEN

Remonstrantse Kerk  |   29 14.00 - 17.00 GESLOTEN

Ver. Doopsgezinde kerk Gemeente Haarlem  |   30 10.00 - 17.00 13.00 - 17.00

Waalse Kerk  |   31 12.00 - 16.30 12.00 - 16.30

MUSEA
ABC Architectuurcentrum  |   34 12.00 - 17.00 13.00 - 17.00

Archeologisch Museum (Vleeshal)  |   34 12.00 - 17.00 12.00 - 17.00

Frans Hals Museum, locatie HAL  |   35 13.00 - 16.00 NIET GRATIS

Frans Hals Museum, locatie HOF  |   36 11.00 - 17.00 NIET GRATIS

Teylers Museum  |   36 10.00 - 17.00 10.00 - 17.00

De Vishal  |   37 11.00 - 17.00 13.00 - 17.00

 

ANDERE MONUMENTEN
Antiquariaat De Vries & De Vries 38 11.00 - 17.00 11.00 - 17.00

Brugwachtershuisje Catharijnebrug 38 12.00 - 17.00 GESLOTEN

Gerechtsgebouw  |   39 12.00 - 17.00 GESLOTEN

Het Gouden Rozenkruis  |   40 10.00 - 12.00  GESLOTEN

   13.00 - 15.00

Haarlemmer Kweektuin  |   40 10.00 - 14.00 10.00 - 14.00

Hart | Voormalig weeshuis voor Doopsgezinden 41 12.00 - 17.00 GESLOTEN

Hodshon Huis  |   42 11.00 - 17.00 11.00 - 17.00

De Hoofdwacht 42 10.00 - 17.00 11.00 - 17.00

Janskerk (Noord-Hollands Archief)  |   43 11.00 - 16.00 11.00 - 16.00

De Koepel  |   46 09.00 - 23 .00 09.00 - 23.00

Logegebouw Vrijmetselarij Haarlem  |   46 11.00 - 17.00 12.00 - 17.00

Openluchtzwembad de Houtvaart 47 GESLOTEN 11.30 - 17.00

Paviljoen Welgelegen  |   48 11.00 - 17.00 12.00 - 17.00

Seinwezen  |   48 10.00 - 16.00 GESLOTEN

Stadhuis  |   49 10.00 - 17.00 12.00 - 17.00

ROLSTOELTOEGANKELIJK
      

In dit boekje staat het overzicht van alle geopende monumenten in Haarlem. 

De nummers komen overeen met de nummers op de plattegrond op de volgende pagina van dit 

boekje. Verdere informatie kun je tijdens de Open Monumentendagen verkrijgen bij VVV Haarlem 

(Grote Markt 2).
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ANDERE EVENEMENTEN:
OPEN PODIUM
10 SEPTEMBER
Vier het diverse, cultureel rijke aanbod van Haarlem en bezoek Open Podium Haarlem 2022 

op zaterdag 10 september in Stadsschouwburg, Schuur, Philharmonie Haarlem of Patronaat. 

Tijdens de feestelijke aftrap van het cultureel seizoen ontdek je nieuw talent en opkomende 

kunstenaars in een divers en rijk programma uit eigen voor- en achtertuin. Toegang is gratis. 

Meer info: facebook.com/openpodiumhaarlem of instagram.com/openpodiumhaarlem 

KORENLINT 2022
10 EN 11 SEPTEMBER
Tijdens de Open Monumentendagen organiseert de Federatie Haarlemse Koren haar jaarlijkse 

Korenlint in de binnenstad van Haarlem. Tijdens het Korenlint laten koren uit alle hoeken van 

het land, zich horen op de mooiste locaties en in monumenten. Toegang is gratis. 

Meer info: korenlint.nl 

OVERIGE ACTIVITEITEN: 
WANDELING ONDER LEIDING VAN EEN VVV-STADSGIDS 
Tijdens de Open Monumentendagen kan er op zaterdag en zondag onder leiding van ervaren 

stadsgidsen gewandeld worden langs monumenten. De gidsen vertellen over de historie van de 

stad, de architectuur, monumenten, hofjes en natuurlijk de anekdotes over Haarlemmers en hun 

omgeving. 

Kaartjes zijn gratis verkrijgbaar tijdens de monumentendagen bij VVV Haarlem (Grote Markt 2). 

Hiervoor geldt op = op.

• Zaterdag om 12.00 uur en 14.00 uur

• Zondag om 13.00 uur en 15.00 uur

NIEUW! ZINTUIGLIJKE WANDELING
Op zondag 11 september biedt Marijke Scheffener om 12.00 uur en om 13.30 uur een unieke 

mogelijkheid om aan te sluiten bij een zintuigelijke wandeling door Haarlem. Marijke vertelt niet 

alleen in gebarentaal, maar ook kun je ruiken, proeven, voelen en kijken om tijdens de wandeling 

een beeld te vormen met al je zintuigen. Je kunt bijvoorbeeld archeologische vondsten ervaren 

door middel van je zintuigen. Een tolk Nederlandse gebarentaal vertaalt tijdens de wandeling, 

voor zowel horenden als doven.

Vooraf aanmelden via erfgoed@haarlem.nl o.v.v. naam, aantal personen en telefoonnummer. 

Deze gratis wandelingen starten in het Archeologisch Museum, Grote Markt 18k. 

Let op: het museum is via een steile trap te bereiken! Voor de kaartjes geldt op = op.
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HOFJES

ZA 10.00 - 17.00
ZO 12.00 - 17.00      

1

FRANS 
LOENENHOFJE
WITTE HERENSTRAAT 24

3

HOFJE IN DEN 
GROENEN TUIN
WARMOESSTRAAT 23 

Het Frans Loenenhofje is gesticht in 

1607 door Frans Loenen als huisvesting 

voor bejaarde vrouwen. De tuin is een 

restant van een kloostertuin van het hier 

vroeger gelegen Norbertijnen Klooster 

(ook wel het Witteheren Klooster 

genoemd) en vormt het middelpunt van 

het hofje. 

De toegangspoort is gebouwd in 1625 

in Hollandse renaissancestijl door 

stadsbouwmeester Lieven de Key. 

Bovenin zie je het wapen van Frans 

Loenen, een onthoofde leeuw. 

De woningen in het hofje zijn regelmatig 

gerenoveerd. Met de renovatie van 1986 

zijn alle woningen gemoderniseerd en 

samengevoegd, waardoor er nog tien 

woningen overbleven. In 2001 is het 

paviljoen in de tuin toegevoegd. 

Hofje In den Groenen Tuin is gesticht 

in 1616 door Catharina Jansdochter, 

weduwe van Jacob Claeszoon van 

Schoorl, met als doel schamele en oude 

vrouwen onderdak te geven. In 1885 

is het hofje herbouwd, waarbij een 

nieuwe statige toegang werd gebouwd 

aan de Warmoesstraat. Tijdens deze 

restauratie is het aantal huisjes 

teruggebracht van 20 naar 18. 

Ter gelegenheid van het 400-jarig 

bestaan is in 2016 een hofjespomp in 

de tuin van het hofje geplaatst. Bij de 

achteringang aan de Lange Veerstraat 

24 (alleen toegankelijk voor bewoners) 

is een gevelsteen aanwezig die het 

bekijken waard is.

ZA 10.00 - 17.00
ZO 12.00 - 17.00 

ZA 10.00 - 17.00
ZO 10.00 - 17.00      

2

HOFJE DE 
BAKENESSERKAMER
INGANG VIA 
BAKENESSERGRACHT 
(tussen nr. 64 en 68)

Het hofje De Bakenesserkamer is het 

oudste nog bestaande hofje in Nederland 

en werd in 1395 door de weduwe van 

Dirck van Bakenes gesticht. Het hofje was 

bedoeld voor alleenstaande, oude vrouwen 

die niet zelfstandig konden wonen. 

Er waren 14 kleine woningen die ‘camers’ 

werden genoemd. In het hofje is er over de 

eeuwen heen veel verbouwd. Zo werden 

twee hofjeswoningen gebruikt om een 

regentenkamer en keuken te maken. Echter, 

het historische karakter van het hofje is 

altijd behouden gebleven. Niet alleen door 

de mooie gevelsteen, maar onder andere 

ook door de waterpomp in de binnentuin.

Let op: het hofje is toegankelijk via de 

Bakenessergracht (aan de achterzijde 

van het hofje). 

Vanaf daar is de gehele tuin en het Hof 

te overzien. Het hofje dient via het 

aansluitende Johan Enschedé Hof verlaten 

te worden (druk hiervoor op de rode knop. 

De deur opent en sluit automatisch).
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4

HOFJE VAN LOO 
BARREVOETESTRAAT 7

Het Hofje van Loo is door 

stadsbestuurder Symon Pieterszoon van 

Loo en zijn vrouw Godelt Willemsdochter 

gesticht in 1489. 

Later is het hofje overgedragen aan het 

Sint Elisabeths Gasthuis. Hofje van Loo 

bestond uit 13 huisje die in de 17e eeuw 

gebouwd zijn, maar met de verbreding 

van de Barrevoetssteeg in 1885 zijn drie 

woningen verloren gegaan. Hiermee 

verloor ook het hofje haar beslotenheid, 

doordat de binnentuin toen direct aan de 

Barrevoetssteeg kwam te liggen. 

Over het lage hek is nu vanaf de staat 

de binnentuin zichtbaar. De poort van 

het hofje is verdwenen, maar op de 

waterpomp is het wapen van de Heilige 

Elisabeth (de drie kronen) nog terug te 

vinden. 

ZA 10.00 - 17.00
ZO 12.00 - 17.00      

5

REMONSTRANTS 
HOFJE
URSULASTRAAT 16 

ZA 11.00 - 17.00
ZO GESLOTEN

13

HOFJES

ZA  11.00 - 17.00
ZO  GESLOTEN

6

TEYLERS HOFJE 
KOUDENHORN 64

Het Teylers Hofje is gesticht in 1787 uit 

het nalatenschap van Pieter Teyler van 

der Hulst. Het werd ontworpen door 

architect Leendert Viervant die ook het 

ontwerp van de Ovale Zaal in het Teylers 

Museum op zijn naam heeft staan. 

Het hofje bestaat uit 24 huisjes voor 

oudere, arme dames van alle kerkelijke 

gezindten, rondom een binnentuin 

met een grasveld. Bijzonder aan het 

ontwerp is de monumentale entree aan 

de Koudenhorn. Deze statige entree 

heeft een neoclassicistische façade met 

Dorische zuilen en een hekwerk van 

smeedsierwerk.

Het Remonstrants Hofje is in 1773 

gesticht door mevr. I. van Leeuwarden 

op de plek waar voorheen het 

Ursulaklooster stond. Het hofje was 

voor ongehuwde vrouwen van de 

Remonstrantse Gemeente. 

In het hofje zijn nog sporen van het 

voormalige klooster terug te vinden. 

In de westgevel van het voorgebouw, 

vermoedelijk de kloosterkapel, zijn 

sporen te zien van de afgebroken toren. 

Binnen zijn op de begane grond nog 

enkele gotische gewelven te zien. 

De gevelsteen met de Heilige Ursula, die 

de plaats van het klooster memoreert, is 

te zien in de gevel van Ursulastraat 4. 
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ZA 10.30 - 16.00
ZO GESLOTEN

7

WIJNBERGSHOFJE
BARREVOETESTRAAT 4

8

ZUIDERHOFJE 
ZUIDERSTRAAT 12

Het Zuiderhofje is in 1640 gesticht 

door het echtpaar Jacques van Damme 

en Elisabeth Blinckvliet en telde 14 

woningen voor doopsgezinde vrouwen. 

De namen van het echtpaar mochten, 

vanuit de doopgezinde overtuiging, 

niet verbonden worden aan het hofje. 

Daarom werd het Zuiderhofje vernoemd 

naar de straat waar het hofje zich 

bevindt. 

In 1891 moest het hofje volledig 

herbouwd worden. Naar ontwerp van 

Ant. J. Salm kwam aan de straatzijde 

een nieuw hoofdgebouw met enkele 

woningen en een regentenkamer. 

De wanden van de regentenkamer zijn 

bekleed met goudleerbehang.

ZA 10.00 - 17.00
ZO 12.00 - 17.00      

Het Wijnbergshofje is vermoedelijk 

in 1652 verbouwd tot hofje. Voor die 

tijd was het in gebruik als vermaan- of 

predikhuis (kerk) van de Hoogduitse 

Doopsgezinde Gemeente. 

De gevelsteen draagt het jaartal 1662 

maar de nog bewaarde lijst van regenten 

begint pas bij het jaartal 1673. 

Het hofje is in 1872 herbouwd. Het 

achterhuis met de oorspronkelijke 

regentenkamer stond al geruime tijd op 

de Rijksmonumentenlijst. 

Pas in 1999 zijn de negen nog aanwezige 

huisjes aangewezen als Rijksmonument.

15

HOFJES INDUSTRIËLE / BEDRIJFSMONUMENTEN

Al tijdens de eerste vergadering van de Commissie van Beheer en Toezicht werd er gesproken over 

de plaatsing van een uitwateringssluis en een stoomgemaal te Spaarndam. Er werd besloten om het 

gemaal ten westen van het Spaarne te bouwen. 

Eind 1845 werd het gemaal voor het eerst in werking gesteld, totdat het in februari 1846 weer 

werd stilgezet vanwege technische problemen. Vanaf november 1846 kon er officieel begonnen 

worden met het uitmalen van boezemwater. In maart 1856 droeg de commissie zowel het 

stoomgemaal te Spaarndam als het gemaal te Halfweg, dat in 1853 werd voltooid, over aan Rijnland. 

Tot en met 1936 werden de schepraderen aangedreven door stoom. Waarna de machines werden 

vervangen door dieselmotoren, terwijl de schepraderen gehanteerd bleven. Voor ruim een halve 

eeuw heeft het gemaal zonder grote problemen gefunctioneerd. In de jaren tachtig bleek dat de 

dieselmotoren aan vervanging toe waren. 

Het gemaal werd vanaf 1990 grondig gerenoveerd, waarbij de dieselmotoren en de tandwielkasten 

werden vervangen. Opnieuw bleken de schepraderen goed genoeg om te kunnen functioneren. In 

1994 werd het gemaal op feestelijke wijze in gebruik genomen. 

De laatste renovatie is uitgevoerd in de periode van 2017 tot 2018. Hierbij werden de 

dieselmotoren vervangen door elektrische motoren en werd het boezemgemaal geautomatiseerd. 

Door deze renovatie is het gemaal veiliger, minder belastend voor het milieu, goedkoper in beheer 

en onderhoud en makkelijker te bedienen. Het gebouw en de indrukwekkende schepraderen zijn 

van monumentale waarde.

ZA 11.00 - 17.00
ZO GESLOTEN      

9

BOEZEMGEMAAL 
SPAARNDAM
POL 52, 
SPAARNDAM – WEST
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10

MOLEN 
DE ADRIAAN 
PAPENTORENVEST 1A
(in de onderbouw 
rolstoeltoegankelijk)

ZA 10.30 - 16.30
ZO  10.30 - 16.30

Adriaan Dubois bouwde in 1778 

een trasmolen op een oude 

verdedigingstoren. 

Gedurende 25 jaar werd hier tufsteen 

vermalen tot tras (een soort cement). 

In 1802 is De Adriaan omgebouwd 

tot tabaksmolen en in 1865 tot een 

korenmolen. 

In 1932 brandde de molen geheel af. In 

1999 is de molen door inspanning van 

velen op basis van historische tekeningen 

en documentatie herbouwd, in 2002 

volgde de voltooiing. De molen is nu 

museum en trouw/vergaderlocatie.

ZA 10.00 - 17.00
ZO 12.00 - 17.00

11

MOLEN DE HOMMEL
HOMMELDIJK 20 

12

MOLEN VAN DE 
SCHOTERVEENPOLDER 
SCHOTERVEENPOLDER 1 
(toegang via Jan Haringstraat)

ZA 10.00 - 17.00
ZO  12.00 - 17.00

De poldermolen van de voormalige 

Schoterveenpolder, gelegen aan de 

westrand van de stad, is een omstreeks 

1635 gebouwde wipmolen. 

Hij bemaalde oorspronkelijk de circa 205 

ha grote Schoterveenpolder via een lange 

voorboezem op het Noorder Spaarne, 

een deel van Rijnlands boezem.

• Tot 16.00 uur worden pannenkoeken 

 gebakken (tegen betaling) en is koffie, 

 thee en limonade verkrijgbaar.

In 1879 werd de Hommel (of Kleine 

molen) gebouwd om de Kleine Polder 

onder Haarlemmerliede en Spaarnwoude 

te bemalen. Het is een poldermolen 

van het type achtkante bovenkruier. 

Gebouwd om de waterstand in de polder 

te regelen. In 1944 werd de molen 

onklaar gemaakt, omdat de Duitse 

bezetter de Grote en Kleine Polder 

onder water wilde hebben. 

In 1967 sloeg de bliksem in de molen en 

brandde gedeeltelijk af. 

De restauratie werd in 1972 uitgevoerd 

door molenmaker Fray. Hij liet de 

achterkant wegtakelen en naar zijn 

werkplaats brengen. Na herstel werd de 

molen in delen weer teruggeplaatst op 

haar fundering en ter plekke draaivaardig 

gemaakt.

INDUSTRIËLE / BEDRIJFSMONUMENTEN
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ZA 10.00 - 17.00
ZO 12.00 - 17.00

ZA GESLOTEN
ZO 12.00 - 17.00

13

PALTROKMOLEN 
DE EENHOORN
ZUID-SCHALKWIJKERWEG 6F 
(naast nr. 2 via Jaagpad)

14

DE VIJFHUIZER 
MOLEN 
VIJFHUIZEN 9 
(Groeneweg/Ringvaart)

INDUSTRIËLE / BEDRIJFSMONUMENTEN

De Vijfhuizer molen is een in 1874 

gebouwde achtkante bovenkruier met 

een riet-gedekte romp en kop aan de 

Ringvaart van de Haarlemmermeer, 

vlakbij de brug naar Vijfhuizen. 

Het is een zogeheten grondzeiler en 

poldermolen waarvan de wieken een 

vlucht hebben van ruim 20 meter, 

oorspronkelijk bedoeld voor het bemalen 

van de Vijfhuizer Polder.

KERKEN EN BEGRAAFPLAATSEN

ZA GESLOTEN
ZO 10.00 - 16.00      

15

BEGRAAFPARK 
KLEVERLAAN
KLEVERLAAN 7B

Begraafpark Kleverlaan is aangelegd naar ontwerp van J.D. Zocher jr. nadat hij in 1828 zijn 

buitenplaats hier, het Huis te Akendam, aan de gemeente Haarlem had verkocht. In 1832 vond de 

eerste begrafenis plaats. 

Dichtbij de hoofdingang staat het grafmonument voor Jaap Eden, veelvuldig wereldkampioen 

schaatsenrijden en wielrennen. Aan de oostzijde het monument van architect C. Outshoorn met 

diens portret in reliëf. 

De aula, een neoclassicistisch 

gebouw met Dorisch tempelfront, 

dateert uit 1893 en is ontworpen door 

stadsarchitect Jacques Leyh; in het 

fronton ziet u de beelden van de drie 

schik godinnen. 

Op een eilandje ligt een aparte Joodse 

begraaf-plaats. Aan de noordzijde 

bevindt zich het rooms-katholieke 

deel met een neogotische kapel.

• Om 11.00 en om 14.00 uur wordt 

 een ca. 45 minuten durende 

 rondleiding georganiseerd. 

 Verzamelen voor het mausoleum.

Molen de Eenhoorn is een houtzaagmolen, deze wordt ook wel Paltrokmolen genoemd.

De Eenhoorn is een van de vijf nog resterende paltrokzaagmolens ter wereld. 

Gebouwd rond 1642 en vervangen in 1776. Toen kwam er na 280 jaar een einde aan de 

productiezagerij. Door de inzet van vele vrijwilligers is de molen behouden gebleven en nog steeds 

in staat om boomstammen tot planken te verzagen.
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Muren en een dak boven je hoofd bieden beschutting. Maar binnen zitten in 

een koude en donkere ruimte is niet prettig. Om warmte binnen te houden 

moeten openingen voor licht afgesloten kunnen worden, het liefst met iets dat 

licht doorlaat. Van een raam met opgespannen varkensblaas naar HR++ glas 

is een weg van eeuwen geweest. Glas was duur en moest in de middeleeuwen 

nog worden geïmporteerd. In Nederland zijn de grondstoffen niet voorhanden. 

Het duurde tot het einde van de zestiende eeuw voor de eerste glasfabriek 

hier werd opgericht. De ruitjes zijn dan nog klein en werden om een vlak te 

vormen met loden strips verbonden: glas-in-lood. Midden zeventiende eeuw 

wordt het oppervlak groter en gaan houten roeden voor de ondersteuning 

zorgen. Echt grote ruiten komen pas in de negentiende eeuw in zwang. Maar 

vanwege de kosten is het niet ongebruikelijk dat deze alleen in de voorgevel 

worden toegepast. 

Lichtkokers

Omdat daglicht de eerste en goedkoopste lichtbron was, werd er veel aan 

gedaan om dat zo veel en zover mogelijk in huis te krijgen. Hogere vensters 

op de begane grond waren hiervoor een oplossing evenals binnenplaatsen 

tussen het voor- en achterhuis. Als in de negentiende eeuw het aantal kleinere 

kamers toeneemt gaat men oplossingen zoeken voor indirect licht. Gebruik 

wordt gemaakt van houten kokers die via een dakraam licht in het midden 

van het huis brengen. Deuren worden voorzien van ruiten en in binnenmuren 

ramen geplaatst. Met de komst van elektrische verlichting was dit niet meer 

nodig. Toch worden tegenwoordig lichtkokers weer vanuit het oogpunt van 

duurzaamheid toegepast. Door de spiegelende wanden is de omvang veel 

kleiner en het rendement hoger. 

Olie en vet

Voor kunstlicht was men tot de negentiende eeuw aangewezen op verschillende bronnen. Een 

helder licht gaven ‘kienspaanders’, gemaakt van fossiel hout uit het veen. Nadeel was de korte 

brandtijd en afspattende vonken. Olielampen waren gunstiger, maar afhankelijk van het soort olie 

kon de geur, het licht en de brandtijd sterk verschillen. Dat gold ook voor kaarsen van vet of was die 

men pas vanaf de vijftiende eeuw in woningen ging branden. Waskaarsen hadden een mooiere vlam 

en brandden rustiger maar waren ook veel duurder. 

Gloei

Zowel voor olielampen als kaarsen worden vanaf de zeventiende eeuw allerlei hulpmiddelen 

bedacht als spiegels en glazen bollen om het licht te versterken. Ook bij de opkomst van de gaslamp 

in de negentiende eeuw is de kwaliteit van de vlam een probleem. De uitvinding van het gloeikousje 

zorgde voor een aanzienlijke verbetering. De aanleg en het gebruik van gasverlichting was tot 

het einde van de negentiende eeuw kostbaar. Voor veel huishoudens bood de petroleumlamp als 

vervanging van de olielamp een goedkoop alternatief. Electrische verlichting zou vanaf het begin van 

de twintigste eeuw uiteindelijk al het oude kunstlicht overbodig maken met de gloeilamp. 

THEMA:

LICHT 

Eeuwenlang was het raam de plek waar gewerkt werd, zoals deze vrouw die de wortelen schraapt 

in 1782. Bron: Noord-Hollands Archief/ historieprenten van de Provinciale Atlas Noord-Holland.
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16

EVANGELISCHE 
BROEDERGEMEENTE 
PARKLAAN 34

ZA 10.30 - 16.30
ZO GESLOTEN      

De zaalkerk van de Evangelische 

Broedergemeente of Hernhutter-

gemeenschap is in 1876 gebouwd naar 

ontwerp van D.E.L. van den Arend. 

De voorgevel is in eclectische stijl met 

rondboogvensters in zware omlijstingen 

en een gevelbekroning met kruisbloem. 

In het interieur zijn nog onder andere 

twee achtarmige bronzen kroonlijsters 

aanwezig, oorspronkelijk bedoeld voor 

de gasverlichting.

KERKEN EN BEGRAAFPLAATSEN

ZA 10.00 - 17.00
ZO 13.00 - 17.00

17

GROENMARKTKERK
NIEUWE GROENMARKT 14

De Groenmarktkerk, de op 1 na oudste R.K. kerk van Haarlem, is gebouwd in 1844 door de 

Franciscanen ter vervanging van een schuilkerk in de Damsteeg. Officieel is de kerk vernoemd naar 

de heilige Antonius van Padua, een Franciscaan, maar is voornamelijk bekend als de patroonheilige 

van verloren voorwerpen. 

De kerk werd ontworpen door Tieleman Franciscus Suys. Suys was hofarchitect van Koning 

Willem I en later ook van de Belgische koning Leopold I en heeft op die manier een grote 

hoeveelheid zogenaamde waterstaatskerken op zijn naam staan. In Nederland is de Mozes en 

Aäronkerk in Amsterdam zijn bekendste werk. 

De Groenmarktkerk is gebouwd in een Neoclassicistische stijl, zoals bij waterstaatskerken 

gebruikelijk was, maar bezit, als niet officiële waterstaatskerk, voornamelijk binnenin veel barokke 

elementen. Het pronkstuk van de kerk is het hoofdaltaar met engelen, ontworpen door de 

Antwerpenaar Pieter Jozef de Cuyper. 

De Groenmarktkerk is bijzonder behalve vanwege haar neo-classicistische stijl met barokke 

elementen ook vanwege haar twee galerijen: galerijkerken zijn zeldzaam in Nederland. 

De afbeeldingen van hun 13e-eeuwse stichter Franciscus van Assisi en zijn volgeling Antonius 

van Padua zijn op diverse plaatsen in de kerk te vinden.

• Optredens van diverse koren

• Op de eerste galerij is een expositie van dagelijkse voorwerpen en rituelen uit de katholieke 

 geloofsbeleving en de ‘heilige mis’. In het bijzonder worden de 7 sacramenten, waaronder de 

 doop, heilige communie, biecht en huwelijk getoond en toegelicht
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KERKEN EN BEGRAAFPLAATSEN

De Grote of St.-Bavokerk werd gebouwd tussen 1370 en 1540, nadat een stadsbrand het koor van 

haar voorgangster had verwoest. Het is een laat gotische kruiskerk met een houten toren met lood 

omkleed, 78 meter hoog, rustend op vier verstevigde pilaren in de viering (het kruispunt van schip, 

koor en zijarmen). 

Tot 1578 was het een Rooms-Katholieke kerk gewijd aan St. Bavo een van oorsprong Vlaamse 

heilige. Na de reformatie is het een protestantse kerk geworden en is nog steeds in gebruik. 

Highlights zijn: het hoogkoor met de oudste koorbanken van ons land en de bronzen pelikaan, 

de tapijtschilderingen op de pilaren in het koor, het graf van Frans Hals, het grafmonument van 

Conrad en Bruning, de founding fathers van Rijkswaterstaat, de Spaanse kanonskogel in de muur, 

de preekstoel met prachtig houtsnijwerk, de broodbank uit 1473 en het schitterende orgel van 

Christian Müller uit 1738 dat zojuist gerestaureerd is.

• Torenbeklimming: 

 Zaterdag: 10.30, 11.30, 12.30, 13.30, 14.30 en 15.30 uur 

 Zondag: 12.15, 13.15, 14.15 en 15.00 uur 

 Kaarten uitsluitend verkrijgbaar via bavovrienden.nl (van 26-8 tot 9-10 beschikbaar)

• Demonstratie slingerproef van Foucault: 

 Zaterdag 10.30, 11.30 en 16.00 uur, zondag 12.30 en 15.40 uur

• Excursie naar het Müllerorgel: 

 Zaterdag om 11.00 en 14.40 uur, zondag om 14.30 uur

• Concert op het Müllerorgel: 

 Beide dagen om 13.30 uur

• Beide dagen diverse optredens van het Korenlint

ZA 10.00 - 17.00
ZO 12.00 - 16.00      

18

GROTE OF 
ST.-BAVOKERK 
GROTE MARKT 22 

ZA 10.00 - 16.00
ZO 11.00 - 16.00      

19

KAPEL RK 
BEGRAAFPLAATS ST. 
BARBARA
SOENDAPLEIN 27

Begraafplaats Sint Barbara is in 1892 aangelegd als rooms-katholieke 

begraafplaats, toegewijd aan de Heilige Barbara als patrones van een 

‘zalige dood’, symmetrisch opgezet met rechte vakken en paden. De 

Haarlemse architect N. Nelis ontwierp de neogotische kerkhofkapel, 

de toegangspoort met links de opzichterwoning en rechts het 

lijkenhuis. 

Direct rond de kapel zijn de eerste klas-graven en graven van priesters 

te vinden en daar omheen de graven van de leden van diverse 

religieuze congregaties die een rol hebben gespeeld in katholiek 

Haarlem. Opmerkelijk is het baldakijngraf uit 1904 van de familie 

Beynes, bekroond met een wit marmeren beeld van O.L. Vrouw van 

Lourdes.

• I.s.m. Stichting Historisch Schoten is een tentoonstelling te 

 bezichtigen over de in 1927 door Haarlem geannexeerde 

 gemeente Schoten, nu het stadsdeel Haarlem-Noord. Het thema 

 ‘duurzaamheid’ wordt ook belicht: bekeken wordt hoe oude 

 panden verduurzaamd kunnen worden, zoals de molenaarswoning 

 van de Schoterveense molen en hoe zonnepanelen passen binnen 

 het beschermd stadsgezicht. Verder ook aandacht voor het groen 

 en natuur in Haarlem-Noord.
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Dit rijksmonument is in 1868 gebouwd 

als school. In 1925 is het gekocht door 

de Apostolische Zending gemeente die 

de school tot kerk verbouwde. Deze 

geloofsgemeenschap komt voort uit de 

Apostolische Zendingsbeweging die zijn 

oorsprong vindt in 1831 in Engeland. 

In Haarlem is in 1879, vanuit de 

zendingsgemeente in IJmuiden, 

een eigen afdeling van de Hersteld 

Apostolische Zendings Gemeente 

opgericht, die in de eerste dertig jaar van 

haar bestaan in Haarlem van huurpand 

naar huurpand zwerft. Het pand in de 

Jacobijnestraat, het enige eigendom van 

deze Haarlemse kerkgemeente, is altijd 

aangehouden. 

Een andere zijtak van de Apostolische 

gemeenten is de Hersteld Apostolische 

Zendingskerk, die op het adres 

Wilhelminastraat 21 zetelt.

20

KERK VAN DE 
HERSTELD 
APOSTOLISCHE 
ZENDINGGEMEENTE
JACOBIJNESTRAAT 15

ZA 10.00 - 17.00
ZO GESLOTEN      

KERKEN EN BEGRAAFPLAATSEN

De KoepelKathedraal is één van de 

grootste kerken van Nederland. Het is 

een uniek monument door o.a. de glas-

in-loodramen, mozaïek, beeldhouw- en 

edelsmeedkunst en schilderingen van 

Mulders en Gijs Frieling. 

De kerk werd tussen 1895 en 1930 in 

drie verschillende periodes gebouwd, 

waardoor er diverse bouwstijlen zijn 

terug te zien; neogotisch, Jugendstil plus 

opmaat naar de Amsterdamse School 

en Berlage. Bijzonder is dat zowel in het 

interieur als het exterieur ornamenten en 

bouwvormen van oriëntaalse invloeden 

te ontdekken zijn. Daarmee goed te zien 

hoe de architectuur zich in Nederland in 

die periode ontwikkelde. Samen met de 

Sagrada Família in Barcelona, de Sacré-

Coeur in Parijs, Westminster Cathedral 

in Londen en de Basiliek van Koekelberg 

in Brussel staat de kerk in de top vijf van 

belangrijkste Europese kerken uit de 

periode 1850-1950.

ZA 10.30 - 17.00
ZO 12.00 - 17.00       

21

KOEPELKATHEDRAAL 
HAARLEM
LEIDSEVAART 146, 
ingang Bottemanneplein

22

LUTHERSE KERK 
WITTE HERENSTRAAT 22

ZA 10.00 - 17.00
ZO 13.00 - 17.00      

De Lutherse Kerk werd in 1615 

gebouwd op de plaats van het voormalige 

Witteheren klooster (Norbertijnen 

klooster, zie ook Frans Loenenhofje en 

Luthers hofje). 

In de tweede helft van de 19e eeuw 

werd de kerk voorzien van een nieuwe 

voorgevel. Bijzonder zijn de preekstoel 

en de eikenhouten banken uit de 

tweede helft van de 17e eeuw en het 

eikenhouten doophek. 

In de kerk bevindt zich het uit de 19e 

eeuw stammende Ströbelorgel.
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KERKEN EN BEGRAAFPLAATSEN

ZA 11.00 - 15.00
ZO GESLOTEN

23

OUD-KATHOLIEKE KERK 
HH. ANNA EN MARIA
KINDERHUISSINGEL 76

Het Oud-Katholieke kerkgebouw werd in 1937-1938 gerealiseerd, 

naar een ontwerp van H.T. Zwiers. Tot die tijd werd door de 

parochie van St. Anna gebruik gemaakt van de schuilkerk aan de 

Bakenessergracht. Hier stichtte de Haarlemse pastoor Blommert in 

1636 een katholieke schuilkerk in een voormalige brouwerij. 

Het Oud-Katholieke complex met bijbehorende pastorie, kosterij 

en aanpalende woningen werd door Zwiers in Delftse Schoolstijl 

vormgegeven. 

Door de kerk op de verdieping te plaatsen was het voor de architect 

mogelijk de kleine kerk toch in het bouwblok te laten domineren, tevens 

was er daardoor ruimte ontstaan voor gemeentezaal, leringlokaal, 

bibliotheek en bisschopskamer op de begane grond. 

Op deze manier werd ook de traditie van de oude zolderkerk behouden. 

Bijzonder aan het interieur is het orgel dat rond 1785 door J.P. Kunckel 

is gemaakt. Het kabinetorgel is afkomstig uit de Gereformeerde kerk 

van Driebergen. Het betreft een fraai voorbeeld van de laat 18e eeuwse 

Noord-Nederlandse huisorgelcultuur en is daarom aangewezen als 

Rijksmonument.

Naar neo-Renaissancistisch ontwerp, bouwde A. van der Steur jr. in 1886-1887 de Remonstrantse 

kerk. Het gebouw is opgetrokken in oranjekleurige baksteen, die wordt afgewisseld door in 

kunstzandsteen uitgevoerde ‘speklagen’. Niet altijd heeft de Remonstrantse Gemeente Haarlem in 

dit gebouw gezeten. 

In de eerste jaren hadden zij geen vaste kerk vanwege de vervolgingen van Remonstranten. 

In 1640 kwam er een einde aan de omzwervingen door de aankoop van een mouterij, die dienst 

deed tot de oplevering van de huidige kerk in 1887. 

De lezenaar op de preekstoel en het houtsnijwerk aan weerszijden van het orgelfront zijn 

afkomstig uit de oude remonstrantse schuilkerk. Dit houtsnijwerk in vergulde uitvoering is mogelijk 

vervaardigd door de Amsterdamse beeldhouwer Norma (1790). Sinds 1976 is de Remonstrantse 

kerk tevens de kerk van de Vereniging van Vrijzinnige Hervormden in Haarlem. 

Het oorspronkelijke woonhuis achter de kerk is in 1923 aangekocht en draagt de benaming 

“Remonstrantenhuis”. Deze woning was in gebruik als kosterij. Boven de ingang staat Paschier de 

Fijne afgebeeld op een medaillon.

24

REMONSTRANTSE 
KERK 
PRINS HENDRIKSTRAAT 2

ZA 14.00 - 17.00
ZO GESLOTEN      
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KERKEN EN BEGRAAFPLAATSEN

De kerk van de Vereenigde Doopsgezinde Gemeente Haarlem is gebouwd in 1681-1683 

als verscholen kerk. Het inpandig gelegen kerkgebouw wordt toegeschreven aan architect 

Jan de Bray. De kerk heeft in elke hoek een ingang. Oorspronkelijk waren deze kerkingangen 

slechts via twee smalle steegjes in de Peuzelaarsteeg te bereiken. In 1717 werd een poort 

gebouwd in de Frankestraat. Naarmate de 18e eeuw vorderde kregen de Doopsgezinden 

in Haarlem steeds meer aanzien en in 1757 vond een aantal welgestelde leden dat het tijd 

was voor een deftiger toegang. Zij bekostigden de bouw van een grote en voor Doperse 

begrippen opvallende poort in de Grote Houtstraat 43. 

De bijgebouwen aan de Frankenstraat uit 1902 zijn in Neorenaissance stijl ontworpen met 

Neogotische en Jugendstil elementen door J.A.G. van der Steur. De preekstoel dateert uit 

1891. Het huidige orgel is gebouwd door de orgelbouwers Ahrend en Brunzema en werd in 

1968 geplaatst. De elektrische kroonluchter is ontworpen door architect A.W. Weismann 

in 1912. Boven de galerijen hangen kleinere versies van de kroonluchter. In hetzelfde jaar 

werden de glas-in-loodramen met leliemotief geplaatst.

• Doorlopend in de bibliotheek: schrijven met een ganzenveer en kroontjespen 

 en verzegelen met lakzegel

• Optredens door koren van het Korenlint en een accordeonorkest

• Kinderspeurtocht

• Video over duurzaamheid in de kerk

ZA 10.00 - 17.00
ZO 13.00 - 17.00      

25

VEREENIGDE 
DOOPSGEZINDE KERK 
GEMEENTE HAARLEM
FRANKESTRAAT 24 

De Begijnenkerk op het Begijnhof is uit ongeveer 1270 en het 

oudste nog (deels) bestaande kerkgebouw in Haarlem. Bij de 

stadsbrand in 1347 heeft de kerk grote schade opgelopen, 

maar de kerk werd al in 1348 hersteld. 

De kerk is in de middeleeuwen een paar keer veranderd (de 

toren is in 1398 gebouwd) en onlangs uitvoerig gerestaureerd 

en in volle glorie hersteld. In de kerk huist vandaag de dag een 

kleine, maar trouwe gemeenschap die eens per veertien dagen 

op zondag bijeenkomt voor een kerkdienst in de Franse taal. 

Het kerkschip zelf kreeg na de middeleeuwen uiteenlopende 

bestemmingen. Een tijd lang is het woning geweest zoals te 

zien is aan de bedsteden en keuken. 

Op balken en spanten zijn schilderingen te zien en sporen 

van de stadsbrand van 1347. De oudste muurschildering in 

Haarlem bevindt zich hier: het is een afbeelding van de drie 

Maria’s (Maria de moeder van Jezus, Maria Magdalena en 

Maria van Kophas) op paasmorgen. 

26

WAALSE KERK 
(BEGIJNENKERK) 
BEGIJNHOF 30 

ZA 12.00 - 16.30
ZO 12.00 - 16.30      
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Hout en turf

In eerste instantie was de stookplaats in huis zowel een bron van warmte als 

om op te koken. Met het toenemen van verschillende ruimten in huis en het 

bouwen in steen worden er ook meer schouwen aangebracht. Het gebruik 

daarvan was waarschijnlijk maar heel beperkt. Brandstof was kostbaar en 

daarmee bleef het verwarmen van één ruimte waar ook gekookt werd het 

meest praktisch. Hout was voor de meesten als brandstof onbetaalbaar. 

Het moest vanwege het ontbreken van bossen in Holland worden 

geïmporteerd. Takken werden wel gebruikt voor het stoken van ovens, maar 

het meeste hout diende als spaanders om een turfvuur mee aan te steken. 

In tegenstelling tot hout was turf wel ruim voorhanden. Het werd verkregen 

door het drogen van veen. Al in de veertiende eeuw begon men met het 

systematisch ontginnen van de veengebieden. Dat had tot gevolg dat veel land 

onder water verdween. Om ook daar de resterende turf nog te kunnen winnen 

ging men het veen opbaggeren. De hoeveelheid water nam daarmee nog 

verder toe en steeds grotere plassengebieden ontstonden. 

Kachelwarmte

Om meer van de warmte van het vuur te profiteren, werden vanaf de 

zeventiende eeuw ijzeren haardplaten achter het vuur geplaatst die zorgden 

voor een betere stralingswarmte. Rond 1700 ging men de stookplaatsen 

in woonvertrekken verkleinen. Door het vuur op een verhoogd rooster te 

plaatsen brandde het beter en gaf het minder rook. Ook konden nu naast turf 

kolen als brandstof worden gebruikt. Door de ijzeren achterwand van de schouw op te delen 

in drieën en de buitenste delen onder een hoek te plaatsen werd de stralingswarmte nog iets 

verbeterd. 

Anders dan bijvoorbeeld in Duitsland zijn keramische kachels in middeleeuwse huizen in 

Nederland nauwelijks gebruikt. IJzeren kachels, gemaakt van aan elkaar geschroefde platen, 

komen beperkt vanaf de zeventiende eeuw in gebruik. Pas vanaf de late achttiende eeuw 

begint deze in allerlei vormen aan een opmars, mede door het toenemende gebruik van kolen. 

Toch blijft bij alle lagen van de bevolking het aantrekken van dikke warme kleding de meest 

gebruikelijke oplossing. 

Met de kachels doet in de negentiende eeuw ook het fornuis zijn intrede in de keukens van de 

gewone man. Als brandstof naast kolen ontwikkelt zich in de eerste helft van de twintigste eeuw 

de met olie gestookte verwarmingsinstallatie. Beide worden vervolgens in de tweede helft van 

die eeuw verdrongen door het aardgas. Het einde daarvan lijkt nu in zicht.

THEMA:

WARMTE 

Kok Willem achter zijn fornuis in de keuken van het Diaconiehuis aan de Ridderstraat in 1910. 

Bron: Noord-Hollands Archief.



Frans Hals Museum locatie HAL bestaat uit 

drie verschillende gebouwen, allemaal uit 

een andere eeuw: het Vishuisje, de Vleeshal 

en de Verweyhal.

Het smalle Vishuisje is gebouwd rond 1600. 

Vanaf 1766 woonde hier de marktmeester 

van de vismarkt. Weer later, toen het in 

gebruik was als koffiehuis, kwamen de 

Zandvoortse visvrouwen hier uitrusten en 

bijkletsen. De Vleeshal, uit de 17e eeuw 

en ontworpen door Lieven de Key, werd 

gebruikt voor het verhandelen van vlees. 

De grote hal waar oorspronkelijk het vlees werd gekeurd en verhandeld is nu een monumentale 

expositieruimte. De Verweyhal werd in 1879/80 gebouwd voor de herensociëteit Trou moet 

blijcken. Na de verbouwing in de jaren 90, werd het pand vernoemd naar de Haarlemse schilder 

Kees Verwey (1900-1995). Verwey gaf zijn werk in beheer van het Frans Hals Museum en had via 

zijn stichting de verbouwingskosten mede mogelijk gemaakt. 

• Tussen 13.00 en 16.00 uur worden op zaterdag gratis rondleidingen verzorgd. Ontdek de 

 functies die het gebouw door de jaren heen heeft gehad. Kom daarnaast alles te weten over de 

 ornamenten van Lieven de Key op de gevel van locatie HAL (Grote Markt).

34

Museum Haarlem en het ABC Architectuurcentrum zijn samen te vinden in het voormalig Sint 

Elisabeth’s of Grote Gasthuis. Dit Gasthuis werd gesticht tussen 1350 en 1450 ten behoeve van 

de zorg voor zieken en armen. De eraan vastliggende Gasthuisjes werden tussen 1608 en 1616 

gebouwd. Zij boden onderdak aan Proveniers, mensen die tegen betaling onderdak en verzorging 

genoten. In het ABC Architectuurcentrum worden diverse aspecten op het gebied van architectuur, 

stedenbouw, landschap, interieur, fotografie, beeldende kunst en tuinarchitectuur belicht.

ZA 12.00 - 17.00
ZO 13.00 - 17.00      

27

ABC ARCHITECTUUR-
CENTRUM 
GROOT HEILIGLAND 47

35

De kelder van de in 1602-1604 gebouwde Vleeshal is vanaf het begin gebruikt voor de opslag 

van marktwaren. De zes kelders hadden allen een eigen ingang. Inmiddels heeft de kelder, net als 

de rest van het gebouw, een museale functie gekregen. Het Archeologisch Museum Haarlem is 

tegenwoordig gevestigd in de kelder. De vitrines en het meubilair zijn op verrassende wijze ingepast 

aan het lage plafond van deze verdieping, en laten van honderden jaren oude bodemvondsten zien 

die een schat aan informatie over het verleden van de stad representeren. 

Tot de 17e eeuw was de vleeshal van Haarlem gevestigd aan de Warmoesstraat. Deze vleeshal was 

veel te klein geworden, waardoor veel vleeshouwers met hun kramen buiten moesten staan. 

Er werd besloten om een nieuwe vleeshal te bouwen. De stad koos voor het ontwerp van Lieven de 

Key en in 1602 werd begonnen aan het prestigieuze bouwproject. De korte zijden van de nieuwe 

vleeshal werden voorzien van trapgevels en versierd met obelisken. De ingang met trap, aan de 

marktzijde, wordt geaccentueerd door natuurstenen banden, waarnaast twee ossenkoppen in 

omlijsting aanwezig zijn. De top is bekroond met het stadswapen van Haarlem. 

• Gratis fotospeurtocht en kleurplaat van de Vleeshal voor kinderen MUSEA

28

ARCHEOLOGISCH 
MUSEUM (VLEESHAL)
GROTE MARKT 18K

ZA 12.00 - 17.00
ZO 12.00 - 17.00      

29 

FRANS HALS MUSEUM, 
LOCATIE HAL
GROTE MARKT 16

ZA 13.00 - 16.00
ZO NIET GRATIS      
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Het bekende Frans Hals Museum 

locatie HOF (Groot Heiligland) werd 

tussen 1607 en 1611 gebouwd als 

Oudemannenhuis en is ontworpen door 

Lieven de Key. Van 1810 tot 1908 werd 

het gebouw gebruikt als Burgerweeshuis. 

Sinds 13 mei 1913 is het als museum in 

gebruik. 

Het museum is genoemd naar één van de 

beroemdste schilders uit de zeventiende 

eeuw: Frans Hals. Zijn schuttersstukken 

zijn wereldberoemd. Voor hergebruik als 

museum zijn in 1913 gebouwdelen in de 

stijl van de 17e eeuw toegevoegd, zoal de 

museumvleugel aan de straatzijde.

• Tussen 13.00 en 16.00 uur worden op 

 zaterdag gratis rondleidingen 

 verzorgd. Ontdek de verschillende 

 functies die het gebouw door de jaren 

 heen heeft gehad. En kom daarnaast 

 alles te weten over de (nieuwe) tuin 

 van locatie HOF (Groot Heiligland). 

 Dus kom langs en ga op ontdekking!

ZA 11.00 - 17.00
ZO NIET GRATIS      
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FRANS HALS MUSEUM, 
LOCATIE HOF
GROOT HEILLIGLAND 62 
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DE VISHAL 
GROTE MARKT 20

ZA 11.00 - 17.00
ZO 13.00 - 17.00      
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MUSEA

Teylers Museum is het oudste museum van Nederland. Nergens anders in de wereld vind je zo’n 

authentiek 18e-eeuws museum als hier. Het is alsof je in een tijdsmachine stapt. Het museum is 

genoemd naar Pieter Teyler van der Hulst (1702- 1778), een vermogende Haarlemse zijdefabrikant 

en bankier. 

Als aanhanger van de Verlichting bepaalde hij in zijn testament dat zijn vermogen onder meer 

besteed zou worden aan de bevordering van kunst en wetenschap. Na zijn dood werd achter zijn 

woning in de Damstraat een ‘boek- en konstzael’ gebouwd. 

Deze Ovale Zaal, naar een ontwerp van Leendert Viervant, werd in 1784 opengesteld voor 

bezoekers en is sindsdien vrijwel onveranderd gebleven. Eind 2021 is Teylers woonhuis, een uniek 

Rijksmonument, na een grondige restauratie geopend voor het publiek als nieuwe vleugel aan het 

museum. Tijdens Open Monumentendagen kun je meer te weten komen over het prachtige pand 

en de collecties én zijn ook delen van het museum te bezichtigen die normaliter voor het publiek 

gesloten zijn, zoals de historische Bibliotheek. 

ZA 10.00 - 17.00
ZO 10.00 - 17.00      
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TEYLERS MUSEUM
SPAARNE 16

De naam ‘Vishal’ verraadt al waar het 

gebouw ooit voor diende, de vismarkt. Al 

voor de 17e eeuw stonden de viskramen 

op de Grote Markt. Om de stank van vis 

te beperken, vooral in de zomer, werden 

de kramen in de schaduw van de kerk 

geplaatst. 

In 1601 werd de vismarkt gebouwd 

op dezelfde plek als waar de kramen 

stonden. Ter vervanging van deze is de 

huidige Vishal gebouwd in 1769. Nu is 

het deels een tentoonstellingsruimte 

voor hedendaagse beeldende kunst en 

deels de entreeruimte voor de Grote of 

St. Bavokerk.
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Het pand van antiquariaat De Vries & 

De Vries aan de Damstraat op de hoek 

van de Nauwe Appelaersteeg dateert 

waarschijnlijk nog uit de 16e eeuw maar 

heeft een voorgevel uit de 18e eeuw. 

De zijgevel aan de steeg heeft nog een 

uitkragende borstwering op bakstenen 

consoles. 

De sobere, maar voorname voorgevel 

wordt omlijst met aan weerszijden een 

uitgemetseld pilaster en bovenaan 

een kroonlijst. Bijzonder fraai is de 

voordeurpartij met houtsnijwerk uit 

het midden van de 18e eeuw op de 

deur en in het kozijn. Het antiquarische 

uithangteken is een recente toevoeging 

van de huidige eigenaar.

• Mini expositie met antieke prenten 

 en boeken over: Het Beleg van 

 Haarlem, Kenau en Coornhert

ZA 11.00 - 17.00
ZO 11.00 - 17.00
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ANTIQUARIAAT 
DE VRIES & DE VRIES
DAMSTRAAT 19
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De Catharijnebrug uit 1902 is een draaibrug die 

aangelegd is toen de lichtfabriek gebouwd werd. 

Het verkeer kon zo beter doorstromen. Sinds 

1999 is het een rijksmonument als voorbeeld 

van een begin-20e-eeuwse draaibrug, 

bestaande uit smeed- en gietijzer. Het is een 

zeldzame brug wat betreft bouwtechniek, 

typologie, functionaliteit en materiaalgebruik. 

Het brugwachtershuisje markeert het begin van 

het centrum en heeft een opvallend voorkomen. 

In 1999 is de brug in zijn geheel vervangen voor 

een exacte kopie. Het nieuwe maar identieke 

brugwachtershuisje is ontworpen door 

architect Paul Wintermans. 

Het brugwachtershuisje aan de Catharijnebrug 

is in het najaar onderdeel van het 

lichtkunstproject SPOT ON!. Dit is een 

initiatief van de Stichting Brugwachtershuisjes 

ter gelegenheid van haar 10 jarig bestaan. 

In twaalf steden van ieder provincie 1 zal 

een brugwachtershuisje met een poëtisch 

lichtkunstwerk worden verlicht. 
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BRUGWACHTERSHUISJE 
CATHARIJNEBRUG
CATHARIJNEBRUG

ZA 12.00 - 17.00
ZO GESLOTEN

ANDERE MONUMENTEN

Het rechtbankgebouw in de 

Jansstraat is speciaal voor deze 

functie gebouwd in 1889-1890. 

Architect W.C. Metzelaer (hij 

ontwierp ook de koepelgevangenis) 

gebruikte daarvoor de stijl 

van de neorenaissance, want 

dat was gebruikelijk voor een 

overheidsgebouw. Het woord 

JUSTITIA op de dakrand boven 

het bordes laat geen twijfel over 

de functie. Achter die 19e-eeuwse 

voorgevel gaat nu een modern 

complex schuil waar ook andere, en 

veel oudere panden in de Jansstraat 

aan gekoppeld zijn, zoals het 

voormalig bisschoppelijk museum 

en het Johezhuis. 

• Maak een selfie in toga

• Kinderspeurtocht

• Woon een rechtszaak bij

ZA 12.00 - 17.00
ZO GESLOTEN      

35

GERECHTSGEBOUW 
JANSSTRAAT 81 
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Complex op de hoek van de 

Bakenessergracht en de Zakstraat met 

aan de gracht een reeks monumentale 

lijstgevels uit de 17e, 18e en 19e eeuw: 

de 17e-eeuwse gevel van nr. 9 met 

natuursteenblokken en gevelsteen met 

twee gekroonde eikels. 

Achter deze panden gaat de grote zaal uit 

1936 schuil. In 1998 realiseerde men de 

nieuwbouw aan de Zakstraat. 

Het gebouw is in de loop der jaren 

uitgebreid langs de Bakenessergracht 

1-15 en Zakstraat 2-12, en omvat nu o.a. 

diverse tempels, informatie-centrum, 

uitgeverij en boekwinkel.

• Mogelijkheid tot aansluiten bij 

 rondleiding

• Tentoonstelling: De Rozenkruisers 

 Revolutie, Traditie en vernieuwing. 
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HET GOUDEN 
ROZENKRUIS
BAKENESSERGRACHT 1

ZA 10.00 - 12.00
 13.00 - 15.00
ZO GESLOTEN      

ANDERE MONUMENTEN

Het Huis ter Kleef is in de 13e eeuw 

gebouwd aan de toen belangrijke 

doorgaande route vanuit de stad naar het 

noorden. Vanaf 1494 was het Huis ter 

Kleef een buitenhuis van de heren van 

Brederode. In de Haarlemmer Kweektuin 

is momenteel een aantal duurzame en 

circulaire ondernemers gevestigd. 

ZA 10.00 - 14.00
ZO 10.00 - 14.00      
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HAARLEMMER 
KWEEKTUIN, RUÏNES 
HUIS TER KLEEF
KLEVERLAAN 9

Het voormalig Doopsgezind Weeshuis is rond 1870 

ontworpen door architect A. van der Linden. Het statige 

pand op de Kleine Houtweg wordt gekenmerkt door een 

neoclassicistische voorgevel, waarvan de middenpartij 

verhoogd is en bekroond door een klokkentoren. De 

ruimtelijkheid is opmerkelijk, ook omdat het aantal wezen 

in die tijd al terugliep. Het weeshuis telde beneden tien en 

boven twaalf vertrekken, maar meer dan 16 wezen hebben 

nooit tegelijkertijd in dit huis gewoond. 

Het tehuis aan de Kleine Houtweg was modern voor die 

tijd; er waren aparte badkamers met stromend water. 

Van de kenmerkende neoclassicistische details die overal 

terugkomen, zoals een strenge, eenvoudige compositie, 

reliëfachtige dieptewerking en het koele en heldere 

kleurgebruik, is het schilderij van de Regenten van het 

Weeshuis (1834) van Jan Adem Kruseman erg bijzonder. 

• Op zaterdag opent Hart haar deuren voor de Open Dag; 

 een bruisende dag waarop jong en oud naar hartenlust 

 kan kennismaken met de activiteiten die Hart faciliteert 

 en organiseert, van cursussen en lessen tot workshops.
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HART | 
VOORMALIG 
WEESHUIS VOOR 
DOOPSGEZINDEN 
KLEINE HOUTWEG 18

ZA 12.00 - 17.00
ZO GESLOTEN
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In 1794 gaf Cornelia Catharina Hodshon 

opdracht aan de architect Abraham van 

der Hart om voor haar aan het Spaarne 

een woonhuis te bouwen. ‘Keetje’ 

Hodshon was op dat moment 25 jaar 

oud. 

Het huis is uitgevoerd in 

neoclassicistische stijl. De buitenkant 

is ingetogen maar voornaam. Voor het 

interieur werden kosten nog moeite 

gespaard. 

Decorateurs uit Haarlem en Amsterdam 

verzorgden het fraaie stucwerk, het 

fijne schilderwerk en het sublieme 

houtsnijwerk. Het is uniek dat het 

geheel vrijwel ongeschonden bewaard is 

gebleven.

• Beide dagen worden om 12.00 uur 

 en om 14.00 uur rondleidingen 

 door het Hodshon Huis 

 georganiseerd (vooraf aanmelden 

 niet nodig)

ZA 11.00 - 17.00
ZO 11.00 - 17.00      
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HODSHON HUIS 
SPAARNE 17
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De Hoofdwacht, oorspronkelijk één 

van de oudste gebouwen van de 

stad, was tot 1350 het stadhuis van 

Haarlem. Daarna was het in gebruik 

als woonhuis tot 1755, waarna het 

dienst ging doen als hoofdwacht van de 

stedelijke schutterij. 

Met het gebruik als hoofdbureau 

van politie bleef het dicht bij die 

bestemming totdat hier vanaf 1919 de 

Vereniging Haerlem gevestigd werd. 

De rijke classicistische voorgevel met 

houten balustrade en balkon dateert uit 

1641. In de zijgevel is nog metselwerk 

uit de 13e eeuw te zien. In het interieur 

is de kapconstructie nog deels uit de 

14e eeuw.

• Tentoonstelling ‘Kenau, een 

 Hollandse Heldin’

• Terug in de drukkerij van 

 Coornhert (met o.a. 

 drukdemonstraties)
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DE HOOFDWACHT 
GROTE MARKT 17

ZA 10.00 - 17.00
ZO 11.00 - 17.00

ANDERE MONUMENTEN

De Johanniter Orde had één van de grootste 

kloosters in Haarlem, gevestigd in de 

Janskerk. De kerk, uit 1318, is de oudste in 

zijn oorspronkelijke vorm bewaard gebleven 

kerk van Haarlem. Omdat de orde in feite 

een militaire orde was, heette het klooster 

dan ook de Commanderij. Tot 1625 bleef de 

commanderij bestaan. 

Het kloosterbezit ging daarna in stadshanden 

over. Sinds 1936 is in de Janskerk het Noord-

Hollands Archief gevestigd en kunnen 

bezoekers op de studiezaal documenten 

inzien en onderzoek doen. 

In de kerk bevinden zich twee vaste 

tentoonstellingen: ‘Joh. Enschedé Drukkerij 

van Waarde’ en ‘De vele gezichten van 

Vrouwen in Verzet’. 

• Van 8 september t/m 15 oktober is een 

 tentoonstelling over Willem van 

 Oranje te zien 

• Tijdens de Open Monumentendagen is 

 er een kleine boekenmarkt

ZA 11.00 - 16.00
ZO 11.00 - 16.00      
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JANSKERK 
(NOORD-HOLLANDS 
ARCHIEF) 
JANSSTRAAT 40
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Waar de koepel vroeger vooral dicht was, kan elke 

Haarlemmer er tegenwoordig zo binnenlopen. De 

gevangenis is nu een magistrale ontmoetingsplek. 

Dat is even schakelen. De cellen zijn nog duidelijk 

herkenbaar, je kan er nu werken en vergaderen. Voordat 

de poorten ontsloten werden, is veel gebeurd. Ten 

aanzien van de inrichting maar ook verduurzaming van dit 

rijksmonument. 

De Koepel en de rest van het gevangeniscomplex heeft 

ruim een eeuw dienst gedaan als strafgevangenis en huis 

van bewaring. Dit complex is ontworpen door architect 

Willem Cornelis Metzelaar, die met zijn vader J.W. 

Metzelaar rond 1890 ook de koepelgevangenissen (ook 

wel panopticon) in Breda en Arnhem heeft ontworpen. 

Belangrijk was de overgang van het openbare leven naar 

het opgesloten leven, dat zich bijna ritueel voltrekt. Er 

waren maar twee gelegenheden waarbij de gedetineerden 

hun panopticon verlieten, om gelucht te worden en om op 

zondag een kerkdienst bij te wonen op het complex

Duurzaam

Toen het complex rond 2014 uit functie zou gaan, heeft gelukkig niemand overwogen het te 

slopen. Dat op zich is natuurlijk al een duurzaam concept. Dat de restauratie en herbestemming 

van dit complex een enorme meerwaarde zou kunnen opleveren voor de stad betekende 

dat er meteen ook goed werd nagedacht over een zeer toekomstbestendige, duurzame 

herbestemming. Daarbij zou het complex ook energetisch duurzaam moeten worden gemaakt 

en rekening moeten houden met waterberging, hittestress en klimaatverandering. Voor 

de Koepel is in de kelder een Warmte Koude Opslag installatie aangelegd die voor het hele 

terrein dienst moet doen. Om te zorgen voor een prettig binnenklimaat in de Koepel is een 

systeem toegepast met ventilatielucht en vloerverwarming of juist vloerkoeling. Het enorme 

zinken koepeldak is niet vervangen, want het zink kon nog jaren mee. Wel zijn de installaties 

weggewerkt in de onderste dakring en is aan de binnenzijde een akoestisch en thermisch 

isolatiesysteem aangebracht. In de Koepel gaan duurzame herbestemming, energetische 

verduurzaming en ambachtelijkheid dus hand in hand. Het gebouw kan weer generaties mee 

maar heeft zijn oorspronkelijke architectonische kwaliteit behouden. 

THEMA:

DE KOEPEL 
IS OPEN! 
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Het koepelcomplex is ontworpen door architect 

Willem Cornelis Metzelaar, die met zijn vader J.W. 

Metzelaar rond 1890 ook de koepelgevangenissen 

in Breda en Arnhem heeft ontworpen. Aanleiding 

tot deze plotselinge aandacht voor nieuwe 

gevangeniscomplexen is de Gestichtenwet uit 

1884 waarin werd bepaald dat er voortaan 

nog maar twee typen gevangenis toegestaan 

waren, namelijk een Huis van bewaring en een 

Strafgevangenis. 

De koepel werkte als een ‘panopticon’, net als 

het pantheon in Rome, waarbij als belangrijkste 

voordelen het efficiënte toezicht werden genoemd 

en het feit dat gedetineerden onderling minder 

contact konden hebben. Het was duurder om te 

bouwen, maar de exploitatiekosten zouden op 

termijn lager zijn. Vanuit het oogpunt van financiële 

duurzaamheid werd dus gekozen voor dit type 

gevangenis. Tegenwoordig is de Koepel geopend 

voor studenten, ondernemers en filmpubliek. 

• Hoor meer over de geschiedenis van de Koepel 

 en de huidige invulling tijdens een rondleiding 

 op zondag 11 september om 11.00 uur (€ 10,- 

 p.p). Vooraf aanmelden via info@dekoepel.com

42

DE KOEPEL
HARMENJANSWEG 4

ZA 9.00 - 23.00
ZO 9.00 - 23.00      

ZA 11.00 - 17.00
ZO 12.00 - 17.00      
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LOGEGEBOUW 
VRIJMETSELARIJ 
HAARLEM
RIPPERDASTRAAT 13

47

ANDERE MONUMENTEN

Het gemeentemonument van de 

Haarlemse Vrijmetselarij is in 1875 als 

Logegebouw gebouwd naar ontwerp 

van stadsarchitect en vrijmetselaar 

J.E. van den Arend, die ook het 

nabijgelegen rijksmonumentenensemble 

Ripperdapark ontwierp. Opvallend is 

de opbouw van het pand. Zo zit aan de 

straatzijde een lager bouwdeel van één 

bouwlaag met een kap. daarachter zitten 

twee hogere bouwvolumes van elk twee 

bouwlagen en een kap. 

Dit alles is gescheiden door een 

binnenplaats. Typerend voor de tijd zijn 

de eclectische details van de architectuur, 

zoals de vensteromlijstingen met een kuif 

en de deels in blokverband gepleisterde 

gevel. Naar de vrijmetselarij verwijzen de 

glas-in-lood ramen met motieven zoals 

ster, driehoek, passer en winkelhaak. 

• Video’s

• Korte rondleidingen

De Houtvaart is een gemeentelijk 

zwembad dat gebouwd is in 1927. Het 

gebouw is een prachtig voorbeeld van de 

ver doorgevoerde kubistische stijl zoals 

die in Haarlem ten tijde van L.C. Dumont 

werd gerealiseerd en is een uniek voor-

beeld van de Haarlemse gemeente-stijl. 

Die duidelijk herkenbare stijl is misschien 

goed te vergelijken met wat Dudok 

destijds in Hilversum heeft gedaan. 

In Haarlem zijn inmiddels veel van de 

toen gerealiseerde projecten in die 

gemeente-stijl van Dumont verdwenen. 

Bovendien werd met de nadrukkelijke 

architectonische aanwezigheid van 

dit sportcomplex het belang van het 

sporten voor de gezondheid van de mens 

onderstreept. In de oorspronkelijke 

opzet zwommen mannen en vrouwen 

gescheiden, er waren aparte toegangen 

en een in tweeën gedeeld hoofdbassin.
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OPENLUCHTZWEMBAD 
DE HOUTVAART
PIET HEINSTRAAT 12

ZA GESLOTEN
ZO 11.30 - 17.00
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Het buitenverblijf ‘Welgelegen’ 

werd in opdracht van de bankier en 

kunstliefhebber, Henry Hope gebouwd 

tussen 1785 -1792 en is gebouwd in 

neoclassicistische stijl. 

De Koning van Holland deed in 1810 

afstand van de troon. Zijn broer, Napoléon 

Bonaparte, bestempelde het Palais Royal 

als Frans staatseigendom, waardoor 

het bij de overgave in 1813 Nederlands 

staateigendom werd. Koning Willem I 

gaf het gebouw in vruchtgebruik aan zijn 

moeder prinses Wilhelmina van Pruisen 

die er tot aan haar dood in 1820 in de 

zomermaanden verbleef. 

Sinds 1930 is het historische gebouw het 

onderkomen van het provinciaal bestuur 

van Noord-Holland. In 2007/2008 werd 

Paviljoen Welgelegen gerestaureerd. In 

één van de hoekpaviljoens zijn historische 

kamers ingericht die ons blijvend 

herinneren aan de oorspronkelijke 

bewoners van dit gebouw: Henry Hope, 

Lodewijk Napoléon en Wilhelmina van 

Pruisen.

ZA 11.00 - 17.00
ZO 12.00 - 17.00      
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PAVILJOEN 
WELGELEGEN 
DREEF 3
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SEINWEZEN
KINDERHUISSINGEL 1

ZA 10.00 - 16.00
ZO GESLOTEN      
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Het gebouw van het Seinwezen is 

een mooi voorbeeld van spoorweg-

architectuur uit het begin van de 

20ste eeuw. Het werd in 1914-1915 

gebouwd als hoofdwerkplaats voor de 

afdeling Seinwezen van de Hollandse 

IJzeren Spoorweg Maatschappij 

(HIJSM). Dit was een onderafdeling 

van de dienst Weg & Werken, die het 

onderhoud van seinen verzorgde. 

In het gebouw kwamen onder meer 

een bankwerkerij, een smederij, 

een instrumentmakerij en enkele 

magazijnen. De zakelijk-rationele 

architectuurstijl met de functionele 

lichtbeuk onderstreept de industriële 

functie waar optimale lichttoetreding 

gewenst was. Een opzet die ook in 

het huidige gebruik als werkplek en 

vergaderlocatie goed van pas komt. 

Het seingebouw is sinds 2012 een 

gemeentelijk monument. ANDERE MONUMENTEN

Het stadhuis van Haarlem bestaat uit meerdere 

gebouwen daterend uit verschillende perioden. 

Het oudste gedeelte, direct grenzend aan 

de Grote Markt, werd in 1250 gebouwd als 

onderkomen voor Graaf Willem II. Dit gedeelte 

bestaat uit vooruitspringende gevels met een 

open zuilenhal, waarachter de Gravenzaal is 

gelegen. In 1620 is de zijvleugel langs de Zijlstraat 

tot stand gekomen. In deze vleugel werd de 

raadzaal gebruikt voor vergaderingen van het 

stadsbestuur. 

De bij het stadhuis getrokken kloostergebouw 

van het voormalige Dominicaner klooster is met 

de binnentuin en omlopende kloostergang goed 

herkenbaar. 

• Ook VVV Haarlem (za 10-17 uur / 

 zo 12-16 uur), Anno Haarlem (za 10-16 uur / 

 zo 12-16 uur) en de Raadzaal (beide dagen 

 12-17 uur) zijn geopend

• Tentoonstelling ‘Coornhert als 

 inspirator van hedendaagse kunstenaars’ 

ZA 10.00 - 17.00
ZO 12.00 - 17.00      
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STADHUIS
GROTE MARKT 2
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Wat deed men vroeger aan isolatie? Het begrip is niet nieuw, maar beperkte 

zich in het verleden vooral tot bepaalde gebouwen. Pas in de late negentiende 

eeuw wordt het ook van toepassing op woonhuizen, waarbij de nadruk meer 

op brandpreventie en geluidsisolatie lag dan op warmte.

Vlas, kaf en krullen

De vroegst bekende toepassing van warmte isolatie dateert uit de zeventiende 

eeuw en is gevonden in oranjerieën. Deze gebouwen bestonden uit een grote 

ruimte met vensters op het zuiden en dienden om zeldzame en kostbare 

planten vorstvrij te laten overwinteren. Om warmteverlies te beperken 

werd de ruimte tussen het plafond en de zoldervloer vol gestopt met 

boekweitdoppen. In een enkel geval, zoals bij de orangerie van de buitenplaats 

Berbice (in Voorschoten) uit 1695, werden ook spouwmuren toegepast gevuld 

met boekweitdoppen. Spouwmuren zijn in die tijd nog een zeldzaamheid en 

dienen vooral om vochtoverlast in de gevels te beperken. Andere materialen 

die als thermische isolatie tussen wanden en balken werden gebruikt waren 

turfmolm, haverkaf, houtkrullen en vlasafval. Allemaal natuurproducten die 

licht en goedkoop zijn en goed isoleren. Ook tegen de warmte moest worden 

geïsoleerd. Zo werden bij ijshutten en ijskelders wanden met wel een meter dik 

pakket turf gemaakt om in de zomer ijs te kunnen bewaren. Aan het eind van 

de negentiende eeuw kwamen daarvoor platen geperste kurk in de plaats. Die 

zijn gebruikt in het koelhuis van het Haarlemse slachthuis uit 1907. 

Buizen

Met de komst van de stoommachine en de eerste verwarmingsinstallaties in de negentiende 

eeuw probeerde men al snel het warmteverlies via leidingen te beperken. Verschillende soorten 

materialen werden tegen de buizen gedrukt of in een pap er op gesmeerd. Vanwege de hitte 

moest daarbij rekening worden gehouden met de brandbaarheid van de materialen. Makkelijker 

was het om kurk en asbest in koorden te verwerken en rond de buizen te draaien. 

Bakstenen

Een materiaal waarbij niet direct voor isolatie wordt gedacht is baksteen. Het werd vanwege de 

massa in de zeventiende eeuw bij landhuizen soms aangebracht op plafond als geluidsisolatie. 

Mogelijk was om dezelfde reden in het stadhuis op de vloer van de vierschaar een dik pakket 

leem aangebracht. In de negentiende eeuw werd zowel voor de warmte als om geluid te 

dempen gedroogd zeegras tussen wanden en plafonds verwerkt. Het had ten opzichte van 

andere organische materialen vooral het voordeel dat het nauwelijks brandbaar was. Om die 

reden werd vanaf 1900 ook slakkenwol gebruikt, een bijproduct uit de ijzerindustrie waaruit 

het bekende steenwol zich zou ontwikkelen. 

THEMA:

ISOLATIE 

In de spouwmuren, plafond en binnenluiken van de orangerie van buitenplaats Bernice in 

Voorschoten werden 17e-eeuwse boekweitdoppen gevonden. Deze doppen dienden als 

isolatiemateriaal en werden tijdens de restauratie gezeefd en hergebruikt. Bron: Burgy.
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