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1. Waarom deze notitie? 
 

 

 

 

Binnenkort start de gemeente Haarlem met een planproces voor een nieuw herinrichtingsplan 

voor het Houtplein. In 2017-18 zijn felle discussies gevoerd over de herinrichting van de Dreef, 

de monumentale weg en wandeldreef die direct grenst aan het Houtplein. Wijkraden en 

erfgoedorganisaties stelden dat de gemeente veel te weinig rekening hield met het 

monumentale karakter van de Dreef. Bij de gemeente bleek inderdaad nauwelijks kennis 

beschikbaar over de historische betekenis van de Dreef en de inrichtingskenmerken die 

daaraan zijn verbonden. Pas na de besluitvorming over het plan is nadere cultuurhistorische 

informatie beschikbaar gekomen. 

Deze notitie heeft tot doel om dergelijke informatie voor het project Houtplein al vanaf het 

begin van het planproces beschikbaar te stellen. Want ook het huidige Houtplein maakte ooit 

deel uit van de historische Dreef. En net als de Dreef ligt ook het Houtplein binnen het 

beschermde stadsgezicht. Kijkend naar het huidige verkeersplein zou je het niet verwachten, 

maar ooit was het Houtplein een lommerrijk plein waarvan de inrichting vrijwel naadloos 

aansloot bij de Dreef (zie de foto op het titelblad van deze notitie).  

Er is nog een tweede reden waarom historische informatie van belang is voor het project 

Houtplein. Onderdeel van dat project is namelijk ook de herinrichting van de westelijke 

ventweg van de Dreef. Hierbij is in het bijzonder van belang dat rekening wordt gehouden met 

het historische karakter van de Dreef. Pas met de herinrichting van de ventweg wordt de 

nieuwe inrichting van  de Dreef voltooid. 

De notitie laat eerst in paragraaf 2 aan de hand van een beknopte historie zien wat de Dreef 

zo bijzonder maakt. In aansluiting daarop wordt in paragraaf 3 eerst de recente herinrichting 

van de Dreef geëvalueerd en worden aanbevelingen geformuleerd voor de herinrichting van 

de ventweg. Tot slot komt in paragraaf 4 de herinrichting van het Houtplein aan bod. 
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2. Geschiedenis van Dreef en Houtplein in een 

notendop  
 

 

 

 

Dreef en Hout - sinds de Gouden Eeuw de trots van Haarlem 

De geschiedenis van de Dreef begint met de geschiedenis van de Hout als stadsbos. Kort na 

het begin van de Nederlandse opstand, in 1583, verwierf de stad Haarlem de Hout in erfpacht. 

In eerste instantie beschouwde het stadsbestuur de Hout vooral als een bos voor de productie 

van hout. Maar al gauw werden er, in de stijl van de tijd, rechtlijnige lanen aangelegd tussen 

de velden van voornamelijk hakhoutbos. Daarmee werd de Hout steeds meer ook een 

wandelbos, uiteraard in de eerste plaats bedoeld voor de gegoede burgerij. Tussen de Grote 

Houtpoort en het bos ontstond gaandeweg een door bomen omzoomde wandeldreef. 

Een enigszins onverwachte ontwikkeling maakte de Hout nog aantrekkelijker voor 

Haarlemmers en bezoekers van buiten die graag met de trekschuit naar Haarlem kwamen. 

Vooral in het gebied van de huidige Fonteinlaan en Wilhelminalaan vestigden zich diverse 

herbergen en tapperijen. Omdat dat gebied, net als de Hout zelf, buiten de stadsgrenzen lag, 

kon er accijnsvrij, dus goedkoper bier en wijn worden getapt. De Hout werd niet alleen een 

plek om zich er deftig in te verpozen. Nee, men ging er ook (of beter gezegd vooral) naar toe 

om te drinken, feest te vieren en om naar de hoeren te gaan. De Hout en de Dreef werden hét 

uitgaansgebied van Haarlem en zouden dat eeuwenlang blijven.  

 

De tekst behorend bij de nevenstaande 
kopergravure laat zien hoe trots men vroeger 
in Haarlem was op de Hout. De Haarlemmer-
hout was iets bijzonders. Zelfs het grote 
Amsterdam had geen dergelijk bos. Zeer 
opmerkelijk is dat op de gravure de Dreef is 
afgebeeld en niet, zoals de tekst suggereert, 
de Hout zelf. De Dreef was in ieders beleving 
onlosmakelijk verbonden met de Hout. Sterker 
nog, daar gebeurde ‘het’, zoals de afbeelding 
goed laat zien. 

 

 

Kopergravure van De Dreef rond 1710 gezien vanuit het zuiden met links de herbergen en kroegen en 
helemal achteraan de Grote Houtpoort. 
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Hoogtijdagen in de negentiende eeuw 

In de achttiende en de negentiende eeuw kregen zowel de Hout als de Dreef nog meer allure. 

Niet voor niets bouwde de steenrijke Engelse bankier Henry Hope vanaf 1785 juist hier, aan 

de rand van de Hout, zijn paleisachtige buitenplaats Welgelegen – het huidige provinciehuis. 

Het hoogtepunt als wandelbos en trekpleister voor ‘recreanten’ bereikten de Hout en de Dreef 

echter in de negentiende eeuw. De stad groeide weer. De Hout kreeg na 1830 een hertenkamp 

en het omliggende bos een nieuwe inrichting in Engelse landschapsstijl, naar het ontwerp van 

Jan David Zocher (zie de kaart op de volgende pagina). Zoals op de kaart goed is te zien, 

vormde de Dreef ook in dat ontwerp een statige verbinding tussen de stad en de logementen 

en uitspanningen in het midden van de Hout.  

Trou moet Blijcken, de maatschappelijk en politiek meest invloedrijke sociëteit van de stad, 

bouwde enkele jaren later zijn Buitensociëteit aan het einde van de Dreef (het huidige 

restaurant Dreefzicht). Op zondagen werden er geregeld concerten gegeven. De ernaast 

gelegen herbergen waren deels echte hotels geworden. In 1870 werd aan het einde van de 

Dreef, bij de Buitensociëteit en de hotels, een groot fontein als extra attractiepunt aangelegd. 

Op zondagen ging zo ongeveer heel Haarlem er recreëren. Zelfs vele Amsterdammers kwamen 

er dan, want Amsterdam had nog steeds geen dergelijk stadsbos of stadspark van betekenis. 

Niet voor niets reed de eerste Haarlemse paardentram vanaf 1878 tussen het treinstation en 

de Hout en was meteen een succes. 

 

De twintigste eeuw: langzame aftakeling en behoud van het middendeel 

Pas met de komst van de trein en de tram naar Zandvoort en later met de komst van auto’s 

en bussen verloor de Hout gaandeweg zijn positie als belangrijkste recreatieve trekpleister. In 

de loop van de twintigste eeuw sloten de hotels en uitspanningen een voor een hun poorten. 

De Hout bleef geliefd bij de Haarlemmers maar trok steeds minder bezoekers van buiten. De 

Dreef bleef tot het midden van de twintigste eeuw intact als een statige wandeldreef met 

doorgaande rijen van laanbomen tussen singel en Dreefzicht.  

Na de oorlog was Haarlem in de ban van de wederopbouw en het oplossen van de steeds 

nijpender wordende verkeersproblemen. Het Houtplein – ooit een vanzelfsprekend onderdeel 

van de Dreef - werd een asfaltvlakte zonder bomen. Ten zuiden van het Paviljoen Welgelegen 

werd de Fonteinlaan dwars door de Hout aangelegd als verbindingsweg met Heemstede en 

Zandvoort. Ook daar bleef nog maar weinig over van het historische karakter van de Dreef. De 

Dreef werd dus als het ware aan twee kanten geamputeerd. Wonder boven wonder bleef het 

middendeel – het deel dat we nu nog steeds Dreef noemen – gespaard. De Hout en het 

Frederikspark werden erkende rijksmonumenten. De aangrenzende Dreef ligt weliswaar ook 

binnen het beschermde stadsgezicht, maar kreeg verder geen enkele specifieke bescherming. 

Naar mijn oordeel ten onrechte. De Dreef is historisch van even grote betekenis voor Haarlem 

als de Hout. De Dreef en de Hout horen onlosmakelijk bij elkaar; geen Hout zonder Dreef. 

Nergens in Haarlem bestaat een vergelijkbare weg van deze allure. Zelfs op landelijk niveau is 

de Dreef behoorlijk uniek. Zoals de recente gebeurtenissen hebben laten zien verdient de 

historische beeldkwaliteit van de Dreef daarom een bescherming als ware het een monument. 
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  Kaart / inrichtingsplan van de Haarlemmerhout van Jan David Zocher 1837.  

  Tot halverwege de twintigste eeuw liep de Dreef met zijn statige lindenlaan vanaf de singel tot 

  aan Dreefzicht. De huidige Dreef is daarvan slechts een restant.  

Dreefzicht 

1600-1950: 
Historische 
Dreef 

Huidige 
Dreef 

Hout-
plein 



6 
 

3. aandachtspunten voor de nieuwe Dreef  
 

 

 

 

Goede zorg voor de historische kwaliteiten van de Dreef kent in feite twee speerpunten: 

- Behoud en waar nodig versterking van de beeldkwaliteit van de huidige Dreef (tussen Baan 

en Paviljoenslaan) met zijn historische kenmerken (zie hierna); 

- Versterking van de samenhang in het gebied van de ‘geamputeerde’ delen van de 

oorspronkelijke Dreef. Doel zou daarbij moeten zijn om weer herkenbaar te maken dat de 

Dreef ooit van de singel tot aan Dreefzicht liep, in het bijzonder op het Houtplein (zie 

paragraaf 4). 

De huidige Dreef heeft dit voorjaar, na heftige discussies over het al dan niet asfalteren van 

de rijbaan, gedeeltelijk al een nieuw aanzien gekregen. In het kader van het project Houtplein 

zal de herinrichting met de vernieuwing van de ventweg worden afgerond. Onderstaand wil 

ik laten zien welk beeld van de Dreef het meest wenselijk is vanuit een historisch perspectief. 

 

Kenmerken van de historische Dreef 

Hoe zag de Dreef er in vroeger tijden uit? De onderstaande prent van de Dreef uit 1863 geeft 

daarvan een goed beeld. We kijken van zuid naar noord richting stad. Links zien we de hotels 

en uitspanningen van weleer.  

 
Prent van de Dreef 1863 

 



7 
 

Van deze prent kunnen als belangrijkste historische kenmerken worden afgeleid: 

- De Dreef was en is voor een weg uitzonderlijk breed. Het meest beeldbepalend zijn de 

grote laanbomen. Toch straalt de inrichting een eenheid uit over de gehele breedte van 

de weg. Afgezien van de bomen is er vrijwel geen groen.  

- In het midden bevindt zich een brede laan die kennelijk toen al was verhard met 

straatstenen. Links en rechts zien we extra wandelpaden die waarschijnlijk nog niet waren 

verhard. Het rechter wandelpad is, net als in de huidige situatie, breder dan het linker pad. 

- Ook op de brede laan in het midden wordt alleen gewandeld. De Dreef was dus vooral een 

wandeldreef. In de praktijk zullen er vast ook koetsen hebben gereden, maar de tekenaar 

vond dat kennelijk niet van belang. 

 

Behoud van het beeld in de twintigste eeuw 

Sinds de hoogtijdagen van de Hout en de Dreef is er veel veranderd maar deels ook weer niet.  

In het deel dat nog steeds Dreef heet, is het historische karakter nog verbazend goed bewaard 

gebleven. Kijkend naar de onderstaande foto van vóór de recente herinrichting kunnen we 

constateren dat de laanbeplanting met aan de oostkant een dubbele en deels zelfs 

driedubbele bomenrij nog fier overeind staat. Ook het zo kenmerkende brede schelpenpad 

aan de oostzijde – lange tijd mede gebruikt als fietspad - is er nog. De brede laan in het midden 

is weliswaar een rijbaan voor auto’s en bussen geworden; de eenheid en samenhang in het 

profiel is daardoor enigszins verloren gegaan. Wel heeft de gemeente door de gehele 

twintigste eeuw heen nog bewust gekozen voor een met klinkers verharde brede rijbaan (veel 

breder dan verkeerskundig strikt nodig zou zijn geweest). De klinkerbestrating op de Dreef 

week af van alle aangrenzende asfaltwegen en maakt daarmee, samen met het brede profiel 

en de laanbeplanting, voor een ieder duidelijk: hier ligt historie. De goed bewaarde historische 

bebouwing langs de Dreef ondersteunt dit statige monumentale karakter. Bijna alle gebouwen 

langs de Dreef zijn beschermd als monument.  

 
De Dreef voor de recente herinrichting:  

links de brede rijbaan met klinkers; rechts het oostelijke fiets- en wandelpad 
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Het beeld na de recente herinrichting 

Met de recente herinrichting is het beeld van de Dreef op verschillende punten aangepast. In 

het publieke debat kreeg de asfaltering van de rijbaan de meeste aandacht, maar er is veel 

meer veranderd. Hoewel historische argumenten in de planvorming nauwelijks een expliciete 

rol hebben gespeeld, zien we zowel positieve ontwikkelingen (die het historische beeld 

versterken) als een enkele negatieve verandering (die afbreuk doet aan het historische beeld): 

- Het geasfalteerde fietspad aan de oostzijde is verplaatst. Over de gehele breedte is er weer 

een schelpenpad uitsluitend voor de wandelaars. Hiermee is het historische beeld van dat 

gedeelte in ere hersteld. 

- De groenstroken langs de laanbomen zijn verbreed. Deze maatregel strookt weliswaar niet 

met het historische beeld (vroeger was er vrijwel geen groen), maar is wel noodzakelijk 

om verdere doorgroei en langdurig behoud van de beeldbepalende laanbomen te 

bevorderen. 

- Het oostelijke fietspad is deels verplaatst naar het middengedeelte. Dit fietspad en de 

versmalde hoofdrijbaan vormen nu samen het verharde deel van het middengedeelte. Een 

positief aspect daarvan is dat het middengedeelte ondanks de versmalling van de 

hoofdrijbaan toch nog steeds een vrij brede verharding kent.  

- Gelukkig heeft de gemeente na alle discussie gekozen voor streetprint op de hoofdrijbaan. 

Met een zwart asfalt op de rijbaan zoals oorspronkelijk gepland, was de eenheid van het 

beeld in het middengedeelte helemaal zoek geweest. De bruinige asfalt met streetprint 

past goed bij de gelige halfverharding van de brede wandelstrook. 

- Het enige minpunt in de nieuwe inrichting is dat het fietspad een nogal afwijkende kleur 

heeft gekregen. Vanuit het historische beeld zou het wenselijk zijn dat fietspad en 

hoofdrijbaan zo veel mogelijk een eenheid vormen. Het felrode asfalt van het fietspad past 

echter slecht bij de kleur van de hoofdrijbaan en doet daarmee afbreuk aan het historische 

beeld.  

 
De Dreef na de recente herinrichting. Het beeld van fietspad en hoofdrijbaan vormt helaas geen eenheid. 
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Aanbeveling 

Om volledig recht te doen aan het monumentale karakter van de Dreef verdient het aanbeveling om 

het fietspad in het kader van het project Houtplein van een nieuwe asfalt deklaag van een meer 

gedempte rode kleur te voorzien. 

 

Aandachtspunten voor de herinrichting van de ventweg 

De ventweg – vroeger het westelijke wandelpad - was altijd het minst prominente deel van de 

Dreef. Toch is ook de inrichting van dat gedeelte van belang voor het totale beeld. 

Aandachtspunten voor de herinrichting zijn: 

- Rijbaan en stoep van de ventweg dienen vanzelfsprekend weer te worden voorzien van 

klinkers. 

- Voor het totale beeld van de Dreef is het van belang de kleur van de klinkers af te stemmen 

op de kleur van de hoofdrijbaan en het brede wandelgedeelte aan de overzijde. Gedacht 

kan worden aan een gelige klinker. Rijbaan en stoep dienen in ieder geval dezelfde kleur 

te krijgen. 

- Het meest noordelijke deel van de Ventweg (nabij de Wagenweg) ziet er nu als gevolg van 

de versmalling én de ook in dit gedeelte geparkeerde auto’s rommelig uit. Gewenst is een 

zo strak mogelijk beeld over de gehele lengte van de ventweg. In dat verband is het 

gewenst de parkeerplaatsen in dit gedeelte op te heffen. 

 
Ongewenst rommelig beeld in het meest noordelijke deel 

van de ventweg. 
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4. Aandachtspunten voor de herinrichting van 

het Houtplein 
 

 

 

 

Historisch beeld van het Houtplein 

Eeuwenlang liep de Dreef aan de noordzijde door tot aan de singel. Het gebied van het huidige 

Houtplein maakte gewoon deel uit van de Dreef. Weliswaar was de Dreef hier wat smaller dan 

elders en had nog maar twee bomenrijen. De wandelpaden en bomenrijen liepen echter 

vrijwel zonder onderbreking door. Tot zeker halverwege de negentiende was er ook langs dat 

gedeelte van de Dreef nauwelijks bebouwing. Pas met de komst van bebouwing ontstond er 

een plein dat een eigen naam kreeg: Houtplein. 

 

Wat lange tijd nog bleef op het nieuw ontstane plein was de laanbeplating. Het Houtplein was 

in het begin van de twintigste eeuw een lommerrijk plein met twee rijen statige lindenbomen. 

Zoals op de hierna afgebeelde briefkaart van rond 1910 goed is te zien had het plein een 

hoofdzakelijk noord-zuid gerichte inrichting (gericht op de Dreef). De rijen lindenbomen sloten 

ook toen nog vrijwel naadloos aan op de laanbeplanting van de Dreef. De samenhang tussen 

Houtplein en Dreef was voor een ieder duidelijk zichtbaar. De samenhang werd versterkt 

doordat in het zuidelijke (bredere) deel van het Houtplein sprake was van brede weggedeelten 

die gereserveerd waren voor voetgangers. De oostelijke ‘stoep’ sloot aan op het 

wandelgedeelte van de Dreef. 

 

  
Het Houtplein rond 1910 Het Houtplein nu 

 

Het huidige Houtplein 

Op het huidige Houtplein is, zoals de bovenstaande foto goed laat zien, vrijwel niets meer over 

van dit historische beeld. Elke samenhang in de inrichting tussen Dreef en Houtplein is 

verdwenen. Het plein is verworden tot een vrijwel kaal verkeersplein zonder duidelijk 

inrichtingsconcept en een geringe verblijfskwaliteit. Bussen, bushaltes en een warboel van 

rijbanen voor doorgaand en afslaand verkeer domineren het beeld. De beplanting die er nog 

is heeft, op enkele bomen na, geen samenhang meer met de beplanting langs de Dreef. 
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Historische aandachtspunten voor de herinrichting 

Gezien de vele (verkeers)functies van het plein vormt de herinrichting van het Houtplein een 

complexe opgave. In dat licht zou het weinig realistisch zijn om op het Houtplein de oude 

historische situatie te willen herstellen. Nog los van  de haalbaarheid is een dergelijke 

historiserende aanpak ook anderszins niet gewenst.  

Wel is het wenselijk om in het kader van de herinrichting de samenhang tussen de oude 

binnenstad en de Dreef weer enigszins te herstellen en weer herkenbaar te maken dat de 

Dreef ooit zijn beginpunt had op het Houtplein, nabij de singel. In het bijzonder is het gewenst 

om minimaal aan een zijde van het langgerekte plein een doorlopende rij lindenbomen te 

planten die rechtstreeks aansluit op de lindenlaan van de Dreef. De oostzijde van het 

Houtplein lijkt daarvoor het meest geschikt. Voorts zou het wenselijk zijn om het brede 

wandelgedeelte van de Dreef zo goed als mogelijk – visueel en qua materiaalkeuze - te laten 

doorlopen over het oostelijke trottoir van het Houtplein. De samenhang tussen Dreef en 

Houtplein zou verder kunnen worden versterkt door de westelijke rij bomen (nu geknotte 

platanen) te vervangen door eveneens een rij lindenbomen. In het onderstaande kaartje staan 

deze maatregelen schematisch aangeduid. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Legenda 

           bestaande 
           laanbomen Dreef 

           nieuwe rij linden- 
           bomen Houtplein 

           inrichting trottoir 
           aansluitend op  
           wandelgedeelte 
           Dreef 
 
 

Historische aandachtspunten herinrichting Houtplein 

 


